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Τι είναι μία πόλη φιλική προς τα παιδιά; 

Είναι μια πόλη, ή πιο γενικά ένα σύστημα τοπικής διακυβέρνησης, αφοσιωμένο 

στην τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των 

δικαιωμάτων τους σε:  

 

• Αποφάσεις επιρροής για την πόλη τους. 

• Έκφραση της γνώμης τους για την πόλη που θέλουν. 

• Συμμετοχή στην οικογένεια, την κοινότητα και την κοινωνική ζωή. 

• Παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

εκπαίδευση. 

• Πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. 

• Προστασία από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση. 

• Ασφάλεια στους δρόμους, όταν περπατούν μόνα τους. 

• Παιχνίδι και ελευθερία συνάθροισης. 

• Χώρους πρασίνου για φυτά και ζώα. 

• Ζωή σε μη μολυσμένο περιβάλλον. 

• Συμμετοχή σε πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα. 

• Έχουν δικαίωμα να είναι ίσοι πολίτες στην πόλη τους με πρόσβαση σε κάθε 

υπηρεσία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης, 

φύλου, ή οποιασδήποτε ανεπάρκειας 

Ηλίας Λυμπέρης  

Γενικός Διευθυντής 

 Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF 



9 βήματα για μια πόλη φιλική προς τα παιδιά 

1. Ενεργός συμμετοχή των παιδιών σε θέματα που τα επηρεάζουν 

2. Υιοθέτηση φιλικού προς τα παιδιά νομικού πλαισίου 

3. Στρατηγική στην πόλη για τα δικαιώματα των παιδιών  

 βασισμένη στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

4.     Δημιουργία Μονάδας Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Πόλη 

5.     Αξιολόγηση του αντίκτυπου της πόλης στα παιδιά 

6.     Προϋπολογισμός για τα παιδιά 

7.     Έκθεση για την κατάσταση των παιδιών στην πόλη 

8.     Γνωστοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών στα ίδια & στους ενήλικες 

9.   Ανεξάρτητη υποστήριξη των παιδιών (από ΜΚΟ κ.α. φορείς 

  που προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών)  







Πρόγραμμα WHO «Υγιείς Πόλεις» 

«…..η πόλις γινομένη μεν του ζην ένεκεν, ούσα δε του ευ ζην» Αριστοτέλης, Πολιτικά 

 

Η φιλοσοφία του: 

• η υγεία δεν νοείται απλώς ως απουσία νόσου, αλλά 

ως κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής & κοινωνικής ευεξίας 

• το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ζει σε πόλεις 

• οι πόλεις πρέπει να είναι βιώσιμες και να παρέχουν ποιότητα ζωής  

• με τις παρεμβάσεις και τη μέθοδο εργασίας τους οι «Υγιείς Πόλεις» 

βελτιώνουν διαρκώς τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία 

• δεν αναφέρεται στις υπηρεσίες υγείας, αλλά 

στο σχεδιασμό και σε δράσεις όλων των τομέων και υπηρεσιών  

που εργάζονται για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία 



 



 







Documents 

Child Friendly Community Self-Assessment Tool for Children 

Authors: IRC/CERG Word document 

Uploaded By: Rubi Maria 

A Child Friendly Community Self-Assessment Tool for Adolescents 

Authors: IRC/CERG Word document 

Uploaded By: Rubi Maria 

A Child Friendly Community Self-Assesment Tool for Pre-School Parents 

Authors: IRC/CERG Word document 

Uploaded By: Rubi Maria 

A Child Friendly Community Self-Assessment Tool for Primary School Parents 

Authors: IRC/CERG Word document 

Uploaded By: Rubi Maria 

A Child Friendly Community Self-Assessment Tool for Secondary School Parents 

Authors: IRC/CERG Word document 

Uploaded By: Rubi Maria 

A Child Friendly Community Self-Assessment Tool for Community Service Providers and Child Advocates 

Authors: IRC/CERG Word document 

Uploaded By: Rubi Maria 

Comprehensive Child Friendly Community Assessment Reporting Tool 

Authors: IRC/CERG Word document 

Yükleyen: Rubi Maria 

Child Friendly Community Assessment Database Tool 

Yazarlar: IRC/CERG Excel belgesi 

Yükleyen: Rubi Maria 

The Child Friendly City Governance Checklist 

Authors: IRC/CERG Word document 

Uploaded By: Rubi Maria 

The Child Friendly City Governance Scenarios Tool 

Yazarlar: IRC/CERG Powerpoint belgesi 

Uploaded By: Rubi Maria 

 

http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/254_Very_Final_Children_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/254_Very_Final_Children_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/254_Very_Final_Children_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/256_Very_Final_Adolescent_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/256_Very_Final_Adolescent_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/256_Very_Final_Adolescent_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/255_Very_Final_Preschool_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/255_Very_Final_Preschool_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/255_Very_Final_Preschool_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/255_Very_Final_Preschool_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/255_Very_Final_Preschool_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/257_Very_Final_Primary_school_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/257_Very_Final_Primary_school_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/257_Very_Final_Primary_school_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/258_Very_Final_Secondary_school_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/258_Very_Final_Secondary_school_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/258_Very_Final_Secondary_school_parents_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/259_Very_Final_CSP_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/259_Very_Final_CSP_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/259_Very_Final_CSP_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/259_Very_Final_CSP_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/259_Very_Final_CSP_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/259_Very_Final_CSP_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/260_Very_Final_Comp_reporting_tool_2011.doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/262_CFC_Assessment_Database_Tool_final_april_5.xlsx
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/264_The_Child_Friendly_City_Governance_Checklist_final_(041511).doc
http://childfriendlycities.org/wp-content/uploads/2013/04/documents/265_tool_3_scenario_new_logo.ppt
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Never 
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Apply 

Comments 

1.There is a place in 

my community I can 

go for health check-

ups and when I am 

sick 

1.There are public 

toilets I can use safely 

and easily in my 

community 

1.My community is 

free of garbage and 

dirty water 

1.The air in my 

community is clean, 

smoke-free and stench 

free 





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


