
Невладин сектор и дечије 
установе 



Невладине организације 



• Невладине организације су специфична 
форма организовања грађана. Термин се 
масовно користи у последње две деценије 
и уско је повезан са појмом цивилног 
друштва. Без схватања појма цивилног 
друштва није могуће у потпуности схватити 
овај појам. Википедија

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0


• Невладине организације се оснивају како 
би обављале активности које ће 
задовољити неку јавну потребу ули потребу 
заједнице или заједнички интерес.

• Организација подразумева тим људи 
вођених истом визијом, мисијом и 
циљевима.



• Мисија НВО је оно што она чини да би 
испунила идентификовала потребу и по 
правилу је повезана с низом основних , 
дубоко укорењених вредности.



Врсте невладиних организација 

1.Еколошке организације и покрети( боре се 
за здраву животну средину)

2.Омадинске и студентске организације

( заступјау интересе младих људи и 
студената)

3.Хуманитарне организације( прикупљају и 
деле хуманитарну помоћ)



4.Образовне организације ( едукују људе на 
различите теме)

5.Мировне организације( развијају културу 
мира,ненасиља и толеранције)

6.Организације за заштиту права мањина и 
масргинализованих група-Рома,избеглих и  
расељених лица,жена, деце...(штите људска и 
грађанска права)

7.Међународне организације ( Црвени крст, 
Уницеф...)



УНИЦЕФ 

• Дечји фонд Уједињених нација (енгл.
 United Nations Children’s Fund), верб. 
скр. Уницеф (од енгл. UNICEF — акр. 
скр. УНИЦЕФ), је међународни фонд за 
децу и омладину, који се брине о квалитету 
њиховог животног стандарда. Финансира се 
у целости добровољним прилозима влада и 
фондација, као и фирми и грађана.

• Уницеф је основан 11. децембра 1946. 
године на Оснивачкој скупштини 
Уједињених народа. Иако је 1953. године 
име промењено у „Фонд уједињених 
народа за децу“ (United Nations Children's 
Fund), задржан је познати акроним.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1946
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1953


УНИЦЕФ 
• Првобитна идеја за оснивање фонда била је 

помоћ деци Европе након завршеног 
Другог светског рата. Уницефови задаци су 
се са временом мењали. Након Европе, 
Уницеф је усмерио помоћ на друге делове 
света, како би помогао деци у Африци, 
Азији и Јужној Америци. Уницефова помоћ 
је поновно усмерена на Европу и то на њен 
источни део након пада социјализма у том 
делу Европе.

*Википедија

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC


УНИЦЕФ 

...ради већ 65 година у 190 земаља на 
унапређењу дечијих права и услова у којима 
деца живе и одрастају.

...сарађује са свим владама у корист деце

Захваљујући свом приступу,стручности и 
утицају који има на владе, дрге организације 
и јавност широм света, УНИЦЕФ успева да 
спаси и побољша квалитет дечијих живота, 
тамо где је то најпотребније.



• Запослени,активисти и волонтери у 
УНИЦЕФ-у увек су стручни и опремљени да 
на лицу места реагују најбрже и 
најадекватније.

• УНИЦЕФ-ови тимови на терену, уз подршку 
разгранате мреже националних 
канцеларија и регионалних центара,чине 
јединствену мрежу на планети која је у 
сваком тренутку спремна да притекне у 
помоћ и заштити децу.

• Више од 80% особља УНИЦЕФ-а ради на 
терену.



• УНИЦЕФ је непрофитан фонд са врло 
јасном,транспарентном и ефикасном 
политиком прикупљања и улагања 
средстава.

• Финансира се искључиво из 
добровољних прилога влада,владиних 
организација,фондација, донација 
грађана и привреде.



УНИЦЕФ

...се у раду руководи Конвенцијом  о правима 
детета,које су потписале и ратфиковле скоро 
све земље чланице УН како би се права 
детета успоставула као трајна етичка начела и 
међународни стандарди.

Гради стратешка партнерства са 
корпоративним сектором и медијима и 
сарађује са локалним 
заједницама,организацијама цивилног 
друштва и независним институцијама како би 
обезбедила системска подршка деци.



Активности Уницефа

• Погледати видео материјале https://
www.unicef.org/serbia/video-materijali

• Посетите страницу: Вести, мултимедијални 
ресурси и стручни коментари о дечијим 
питањима и раду УНИЦЕФ- а у Србији.

https://www.unicef.org/serbia/video-materijali
https://www.unicef.org/serbia/video-materijali


          ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
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