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Παγκόσμια Ημζρα των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ 

 

Η 20θ Νοεμβρίου ίςωσ είναι θ ςθμαντικότερθ θμζρα για τθν ιςτορία τθσ 

παιδικισ θλικίασ, αφοφ μνθμονεφει τθ Σφμβαςθ του ΟΗΕ για τα 

Δικαιϊματα του Παιδιοφ ςτουσ Τομείσ Επιβίωςθσ, Ανάπτυξθσ, 

Προςταςίασ και Συμμετοχισ. Πρόκειται για μια κεςμικι, ςυλλογικι και 

παγκόςμια αναγνϊριςθ τθσ ουςιαςτικισ και κεςμικισ υπόςταςθσ του 

παιδιοφ ςε διεκνι κλίμακα. Η Παγκόςμια Ημζρα των Δικαιωμάτων του 

Παιδιοφ επιςφραγίηει τθν αυτοτζλεια, τθν αυτονομία και τθ κεςμικι 

ουςιϊδθ προςταςία των παιδιϊν. 

Ωςτόςο, δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ ςε παγκόςμια κλίμακα που τα 

παιδιά αντιμετωπίηονται ωσ μικρογραφίεσ των μεγάλων, χωρίσ πλαίςιο 

προςταςίασ, χωρίσ πλαίςιο αυτόνομθσ ανάπτυξθσ και χωρίσ, ςε τελικι 

ανάλυςθ, εγγενι υπόςταςθ. 

Η παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, θ παγκοςμιοποίθςθ και θ επζλαςθ τθσ 

αγοραίασ οικονομικισ αντίλθψθσ, εμπορευματοποίθςαν ακόμα και τθν 

παιδικι εργαςία, ςτθν αναηιτθςθ ‘’πρόχειρθσ’’ και φκθνισ εργατικισ 

δφναμθσ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δθμιουργικθκε μια παγκόςμιασ 

κλίμακασ κοινωνικι κρίςθ θ οποία διείςδυςε ςε κάκε ζκφανςθ τθσ 

κοινωνικισ ηωισ και  οδιγθςε ςε απίςτευτεσ κακοποιιςεισ παιδιϊν και 

ςε μορφζσ άκλιασ εκμετάλλευςθσ.  

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δείχνει εμπράκτωσ τθν ευαιςκθτοποίθςι του για τθν 

παιδικι θλικία και τα δικαιϊματα του παιδιοφ, δθμιουργϊντασ το 2000 

τθ Δομι φιλοξενίασ ‘’Ανθλίκων αγοριϊν Αιτοφντων Άςυλο’’ ςτα Ανϊγεια 

τθσ Κριτθσ και ςτθ ςυνζχεια τθ δομι ‘’Ανθλίκων κοριτςιϊν Αιτοφντων 

Άςυλο’’ ςτουσ Αγίουσ Αναργφρουσ ςτθν Ακινα. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

φιλοξενίασ των παιδιϊν παρζχονται: ςίτιςθ και ςτζγαςθ, μακιματα 
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ελλθνικϊν, ψυχοκινθτικι και νομικι υποςτιριξθ. Οι δφο αυτζσ δομζσ 

κεωροφνται πρότυπα κζντρα και ανικουν επιςιμωσ ςτισ δομζσ 

φιλοξενίασ τθσ Ελλάδασ, προςφζροντασ 90 κζςεισ φιλοξενίασ ανά ζτοσ 

ςε αςυνόδευτα ανιλικα, ςε μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ και ςε εγκφουσ. 

Οι δομζσ αυτζσ λειτοφργθςαν με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του 

Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Προςφφγων και ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αρχικά και μετζπειτα με το 

Υπουργείο Εργαςίασ. 

 

 

Σο Διοικητικό υμβοφλιο 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

 

 

 

 

ημαντικοί σφνδεσμοι: 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp 

http://www.0-18.gr/gia-paidia 
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