
Τηλεφωνικές γραμμές για παιδιά και εφήβους 

 

 1107 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 

δωρεάν, 24 ώρες, κάθε μέρα 

Άμεση ενημέρωση και επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη 
για θέματα που σε απασχολούν ή αν βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Διασύνδεση με τις 
κατάλληλες υπηρεσίες, κινητοποίηση μηχανισμών επείγουσας παρέμβασης. Επίσης, 
ενημέρωση και συμβουλευτική σε γονείς για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους και 
τον γονικό ρόλο τους. 

 116 111 Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 

δωρεάν, Δευτέρα έως Παρασκευή: 2:00μμ-8:30μμ, Σάββατο: 9:30πμ-2:00μμ 

Συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους. Μπορείς 
να μιλήσεις για οτιδήποτε σε απασχολεί.  

 1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά 

δωρεάν, 24 ώρες, κάθε μέρα 

Δέχεται καταγγελίες για παιδιά-θύματα κακοποίησης. Παρεμβαίνει επιτόπου αν 
βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβουλευτική 
σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Πληροφορίες και κατευθύνσεις για θέματα που 
αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών και την παιδική προστασία. 

 80011 80015 Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ  

δωρεάν, Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00πμ-3:00μμ 

Απευθύνεται σε εφήβους και στις οικογένειές τους. Παρέχει στήριξη και συμβουλές 
για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, 
παιδοφιλία κ.α.). 

 115 25 Γραμμή Μαζί για το Παιδί 

χρέωση μιας αστικής μονάδας, Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00πμ-9:00μμ 

Παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σε παιδιά, εφήβους, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 

 800 11 32 000  Γραμμή του Συνηγόρου του Παιδιού για παιδιά  
 

δωρεάν, Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00πμ-4:00μμ 

Πληροφορίες για το πώς μπορεί να σε βοηθήσει ο Συνήγορος αν νομίζεις ότι 
παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σου ή επειδή αντιμετωπίζεις εσύ ή φίλοι/ες σου ένα 
σοβαρό πρόβλημα.  

 197: Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής βοήθειας (24 ώρες, κάθε 
μέρα) 

 

Χρήσιμες συνδέσεις για παιδιά και εφήβους 

 

Στα ελληνικά 

http://www.aboutyouth.gr/el/service_1107.html
http://www.call116111.com/
http://www.hamogelo.gr/37.1/Ethnikh-thlefonikh-grammh-gia-ta-poidia-SOS-1056
http://www.hamogelo.gr/37.1/Ethnikh-thlefonikh-grammh-gia-ta-poidia-SOS-1056
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page187
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page187
http://www.mazigiatopaidi.gr/main.php?l1=10&
http://www.0-18.gr/epikoinonia
http://www.0-18.gr/epikoinonia
http://www.ekka.org.gr/IKPA!show.action?type=197


 

www.somatikitimoria.gr  Η σελίδα του Δικτύου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση 
της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά 

http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&initLang=EL Διαδικτυακός 
τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

europa.eu/youth/index.cfm?l_id=el  H Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για νέους 

www.parliament.gr/kids/  Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Βουλής για παιδιά 

www.tilefonikigrammi.gr  Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και 
εφήβους 801 801 1177 της ΕΨΥΠΕ 

www.school.gr/  Συνδέσεις με σχολεία στην Ελλάδα και τον κόσμο, παιχνίδια, 
εκπαιδευτικό υλικό, chat room 

www.simotas.org/site/  Θέματα που αφορούν το παιδί, τον εκπαιδευτικό, τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, chat room 

www.daskalos.edu.gr  Σελίδες ενημέρωσης και επικοινωνίας για μαθητές και 
δασκάλους δημοτικού 

www.netschoolbook.gr  Ενδιαφέρουσα παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για 
μεγαλύτερα παιδιά 

www.neagenia.gr  Η σελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 

www.anthropos.gr  Ιστοσελίδα με συνδέσεις στις περισσότερες ελληνικές Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις για παιδιά και νέους 

www.ert.gr/afieromata/kids/symvasi.asp  Αφιέρωμα της ΕΡΤ για τη Διεθνή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού 

www.safeline.gr/tips.php  Συμβουλές ασφάλειας για το διαδίκτυο 

  

Στα αγγλικά 

 

www.article12.org  Ιστοσελίδα δικτύου νέων από τη Σκωτία που επίσης ασχολείται 
με το δικαίωμα των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους σε θέματα που τα αφορούν 

www.childrensrights.ie/rights.php  Τα δικαιώματα των παιδιών σε απλά αγγλικά 

www.childadvocate.org/3.htm  Ενδιαφέρουσα και ζωντανή ιστοσελίδα για τα 
προβλήματα και τα δικαιώματα των παιδιών στην καθημερινότητα, στο σχολείο και 
στο σπίτι 

www.funkydragon.org  Η Ουαλική βουλή παιδιών και νέων μέχρι 25 ετών, μια 
αυτοδιοικούμενη νεανική οργάνωση με στόχο να ακούγονται οι απόψεις των παιδιών 
από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις γι' αυτά 

www.freethechildren.org  Οργάνωση νέων με στόχο την ενημέρωση και προστασία 
των παιδιών διεθνώς 

www.faceup2it.org  Διαδραστική ιστοσελίδα από παιδιά για παιδιά και μεγάλους με 
θέμα τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 

http://www.somatikitimoria.gr/
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&initLang=EL
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=el
http://www.parliament.gr/kids/
http://www.tilefonikigrammi.gr/
http://www.epsype.gr/
http://www.school.gr/
http://www.simotas.org/site
http://www.daskalos.edu.gr/
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.neagenia.gr/
http://www.anthropos.gr/
http://www.ert.gr/afieromata/kids/symvasi.asp
http://www.safeline.gr/tips.php
http://www.article12.org/
http://www.childrensrights.ie/rights.php
http://www.childadvocate.org/3.htm
http://www.funkydragon.org/
http://www.freethechildren.org/
http://www.faceup2it.org/


www.childrens-express.org  Οργάνωση που προωθεί την δημόσια έκφραση των 
νέων για θέματα που τους αφορούν και τη δημοσίευση και προβολή δικών τους 
άρθρων, σχολίων κ.λ.π. στα βρετανικά ΜΜΕ 

www.unicef.org/magic/users/children.html  Σελίδα της Unicef με ιδέες, υποδείξεις 
και νέα σχετικά με τη χρήση των ΜΜΕ από παιδιά και νέους 

www.therightssite.org.uk  Σελίδα της Unicef για τα δικαιώματα των παιδιών 

www.nspcc.org.uk/kidszone  Σελίδα που δίνει έμφαση στην εξάλειψη της βίας 
προς τα παιδιά - συμβουλές για την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο 

www.childline.org.uk/Just4U.asp  Ιστοσελίδα τηλεφωνικής γραμμής για παιδιά, με 
συμβουλές, παιχνίδια, και πληροφορίες για τα δικαιώματα των παιδιών 

www.whizz-kidz.org.uk  Ιστοχώρος από παιδιά για παιδιά με κινητικές δυσκολίες 

www.ombudsnet.org  Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Συνηγόρων των 
Παιδιού με συνδέσεις για όλα τα κράτη μέλη 

http://kids.nsw.gov.au  Η ιστοσελίδα του Αυστραλού Συνηγόρου του Παιδιού για 
παιδιά 

www.childcomwales.org.uk  Η ιστοσελίδα του Ουαλού Συνηγόρου του Παιδιού για 
παιδιά 

europa.eu/youth/index.cfm?l_id=en  H Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τους νέους 
στα αγγλικά 

 

Τηλεφωνικές γραμμές για παιδιά και ενήλικες 

  
 Πανευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης παιδιών και εφήβων: 

116-111 

 Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους: 801 801 1177 

 Τηλεφωνική γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας: 197 

 Γραμμή Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου: 

2106007686, Δευτέρα- Παρασκεύη: 09.00- 17.00 μ.μ., info@help-line.gr, Live 

Chat: Δευτέρα- Παρασκευή: 15.00- 17.00 μ.μ. 

 

Χρήσιμες συνδέσεις για παιδιά και ενήλικες 

 

Στα ελληνικά  

 

 Μη Κυβερνητικοί Φορείς και Οργανώσεις - Εθελοντισμός (ενδεικτικά) 

 

http://www.childrens-express.org/
http://www.unicef.org/magic/users/children.html
http://www.therightssite.org.uk/
http://www.nspcc.org.uk/kidszone
http://www.childline.org.uk/Just4U.asp
http://www.whizz-kidz.org.uk/
http://www.ombudsnet.org/
http://kids.nsw.gov.au/
http://www.childcomwales.org.uk/
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=en
mailto:info@help-line.gr
http://www.0-18.gr/syndeseis#greek


Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για Διαδικτυακούς Τόπους ή Υπηρεσίες Νέων 
Τεχνολογιών «SafeLine» 

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

«Δάσκαλος» (σελίδες υποστήριξης, ενημέρωσης και επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς 
& μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)  

Διαδίκτυο και Διδασκαλία (παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για μεγαλύτερα παιδιά)  

Διαδικτυακή Πύλη «School.gr» (σχολικές μονάδες, παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό, 
chat-room)  

Δίκτυο για την πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά 

Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη «Έδρα Εκπαίδευσης» 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF 

Ελληνικός Δικτυακός Τόπος για τον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές 
Διαταραχές 

Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού (συνδέσεις στις ελληνικές Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις για παιδιά και νέους) 

Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας 

Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου «Safer Internet» 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) 
«Γραμμή-Σύνδεσμος» 801 801 1177 της ΕΨΥΠΕ (τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για 
παιδιά και εφήβους) 

Ηλεκτρονικό Περιοδικό «Αναπηρία Τώρα» 

Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής 

Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού 

Πνοή - Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού 

Προσέγγιση στη δυσκολία-στην αναπηρία-στο άτομο-στην οικογένεια  

Πύλη για την Παιδεία «Γέφυρες Παιδείας» (διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκδηλώσεις, 
διαγωνισμοί, chat-room) 

Το Χαμόγελο του Παιδιού 

 

 Ινστιτούτα, Κέντρα και λοιπά Ιδρύματα 

 

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 

http://www.safeline.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.arsis.gr/
http://www.daskalos.edu.gr/
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.school.gr/
http://www.somatikitimoria.gr/
http://www.gcr.gr/
http://www.edra.gr/
http://www.unicef.gr/index.htm
http://www.autismhellas.gr/
http://www.autismhellas.gr/
http://www.anthropos.gr/
http://www.amnesty.org.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.epsype.gr/
http://www.epsype.gr/
http://www.tilefonikigrammi.gr/
http://www.disabled.gr/lib/?cat=1
http://www.neahygeia.gr/
http://www.watersafety.gr/
http://www.kethi.gr/
http://www.kmop.gr/
http://www.pnoe.gr/
http://www.specialeducation.gr/
http://www.simotas.org/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.grnet.gr/


Ινστιτούτο Καταναλωτών - Νέο ΙΝΚΑ 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας   

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών- Νοσοκομείου 
Παίδων «Π.& Α. Κυριακού» 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 

 

 Δημόσιοι Φορείς 

 

Αφιέρωμα της ΕΡΤ για τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού   

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Εθνικός Φορέας ελέγχου Τροφίμων 

Κοινωνία της Πληροφορίας 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης 

 

 Άλλες χρήσιμες συνδέσεις 

 

Βουλή των Εφήβων 

Η Βουλή για τα Παιδιά 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

Ακαδημαϊκό Δίκτυο (Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ) 

Βιβλιοθήκες (δημόσιες, κινητές, σχολικές, Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών 
Βιβλιοθηκών) 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικοί Φορείς 

Επιστημονικά πεδία (Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία-Φιλολογία-Βιολογία-Αστρονομία-
Γεωλογία) 

Ινστιτούτα και Ιδρύματα 

http://www.newinka.gr/
http://www.ikpa.gr/
http://www.mfhr.gr/
http://www.ich.gr/
http://www.ich-mhsw.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.youth-health.gr/
http://www.youth-health.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.unhcr.gr/
http://www.ert.gr/afieromata/kids/symvasi.asp
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.nchr.gr/
http://www.efet.gr/
http://www.ypepth.gr/ktp/home.htm
http://www.sch.gr/
http://www.parliament.gr/newpublications/efivoi.pdf
http://www.parliament.gr/kids
http://www.neagenia.gr/
http://portal.gunet.gr/index.pl?iid=1856
http://www.ypepth.gr/el_ec_category681.htm
http://www.nlg.gr/
http://www.ypepth.gr/el_ec_category1622.htm
http://www.ypepth.gr/el_ec_page3626.htm
http://www.ypepth.gr/el_ec_category1621.htm


Ιστοσελίδες σχολείων στο Διαδίκτυο 

Οδηγός «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο» 

Οργανισμός Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Παιδεία και Πολιτισμός 

Πανεπιστήμια 

Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια με βάση το 
σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων και καταλληλότητας περιεχομένου PEGI και PEGI 
Online 

ΤΕΙ 

  

Στα αγγλικά 

 

 Ο Θεσμός του Συνηγόρου του Παιδιού στον κόσμο 

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) - Mέλη του ENOC 

Μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού 

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού – Κύπρος 

 

 Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις 

 

Διεθνές Δίκτυο Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης για τα Δικαιώματα των Παιδιών (CRIN) 

Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International) 

Διεθνής Κίνηση για τα Δικαιώματα των Παιδιών (Defense for Children International) 

Διεθνής Οργάνωση για την Εξάλειψη της Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας 
Παιδιών (Stop Child Trafficking) 

Διεθνής Οργάνωση για την Κατάργηση των Βασανιστηρίων (World Organisation 
against Torture) 

Διεθνής Οργάνωση για την Πρόληψη της Βίας και Παραμέλησης έναντι των Παιδιών, 
με συντονιστικό ρόλο για εθνικές ΜΚΟ (ISPCAN) 

Διεθνής Οργάνωση που δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρες του Τρίτου Κόσμου με 
στόχο την καταπολέμηση της ανέχειας των παιδιών (PLAN) 

Διεθνής Οργάνωση "Human Rights Watch"- ειδική ιστοσελίδα  για θέματα παιδιού 

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (International Labour Organization) 

http://www.ypepth.gr/el_ec_page1978.htm
http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=69
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/el_ec_category1979.htm
http://www.ypepth.gr/el_ec_page1047.htm
http://www.pegi.info/gr/
http://www.pegionline.eu/el/index/
http://www.pegionline.eu/el/index/
http://www.ypepth.gr/el_ec_category1620.htm
http://www.0-18.gr/syndeseis#english
http://www.ombudsnet.org/
http://crin.org/enoc/members/index.asp
http://crin.org/enoc/network/index.asp
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
http://www.crin.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.defenceforchildren.org/
http://www.stopchildtrafficking.org/flash/frameset.html
http://www.stopchildtrafficking.org/flash/frameset.html
http://www.omct.org/
http://www.omct.org/
http://www.ispcan.org/
http://www.ispcan.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.hrw.org/en/category/topic/children’s-rights
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Διεθνής Οργανισμός UNESCO (εκπαιδευτικό έργο και προγράμματα για κοινωνικά, 
πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα) 

Διεθνής Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Σωματικής Τιμωρίας των Παιδιών (End 
All Corporal Punishment of Children) 

 

Διεθνής Συμμαχία για τη Σωτηρία των Παιδιών (International Save the Children 
Alliance) 

Δίκτυο φορέων που ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με θέματα παιδιού 
(Childwatch) 

Δικτυακό περιοδικό για θέματα κυρίως νηπιακής ηλικίας του καναδικού συνδέσμου 
για την πρόληψη της παραμέλησης και της βίας προς τα παιδιά (Empathic Parenting) 

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανά τον κόσμο (Human Rights Education 
Associates) 

Ηνωμένα Έθνη - Γραφείο Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) 

Ηνωμένα Έθνη- Ειδική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (OHCHR-CRC) 

Ιστοσελίδα για την Κατάργηση της Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Ανηλίκων 
(ECPAT) 

Ιστοσελίδα υπό την αιγίδα της UNICEF-Innocenti Research Centre για την 
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανηλίκων 

Οργάνωση που ασχολείται με τα «παιδιά του δρόμου» (Consortium for Street 
Children) 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization)   

UNICEF / UNICEF Voices of Youth (Η φωνή της νεολαίας) / UNICEF 
Magic (Δραστηριότητες ΜΜΕ και καλές πρακτικές από, με και για τα παιδιά) 

 

 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, Οργανώσεις και Φορείς 

 

Δίκτυο Νέων από τη Σκωτία που ασχολείται και με το Δικαίωμα των Παιδιών να 
εκφράζουν τη γνώμη τους σε θέματα που τα αφορούν (Article 12) 

Δίκτυο Φορέων και Οργανώσεων για την Eξάλειψη της Βίας και της Παραμέλησης 
των Παιδιών στην Ανατολική Ευρώπη με θεματολογία και ηλεκτρονικές συνδέσεις για 
την γεωγραφική αυτή περιοχή (Canee) 

Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη για τη Νεολαία (European Youth Portal) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής 

Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Οργανώσεων και Δικτύων για την Προστασία και τα 
Δικαιώματα των Παιδιών (Euronet) 

Ιστοσελίδα από και για παιδιά με κινητικές δυσκολίες (Whizz Kidz) 
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Ιστοσελίδα από την Ιρλανδία για τα Δικαιώματα των παιδιών με σελίδες για 
εκπαιδευτικούς και φοιτητές (Children's rigths alliance) 

Ιστοσελίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Your Rights) 

Ιστοσελίδα για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής σκληρότητας έναντι των 
ανηλίκων (NSPCC) 

Ιστοσελίδα για το φαινόμενο της βίας - επιθετικότητας μεταξύ ανηλίκων συνομηλίκων 
αλλά και ενηλίκων στο χώρο εργασίας (Bully Online) 

Οργάνωση που προωθεί την δημόσια έκφραση των νέων για θέματα που τους 
αφορούν και τη δημοσίευση και προβολή δικών τους άρθρων, σχολίων κ.λπ. στα 
βρετανικά ΜΜΕ (Headliners) 

Περιφερειακό Δίκτυο ΜΚΟ Unicef για τα παιδιά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
και τα  κράτη της Βαλτικής 

Συμβούλιο της Ευρώπης - Πρόγραμμα «Χτίζοντας μια Ευρώπη για και μαζί με τα 
Παιδιά» (Building a Europe for and with children) 
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