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Οι θέσεις της WAGGGS για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ 

(MDG’s) 

 

  MDG 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας  

 "µαζί µπορούµε να καταπολεµήσουµε την ακραία φτώχεια και την πείνα"  

 MDG 2: Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  

 "ανοιχτή εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια και τα αγόρια"  

 MDG 3: Προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών  

 "ενδυναµώνοντας τη θέση της γυναίκας θ’ αλλάξει ο κόσµο µας"  

 MDG 4: µείωση της παιδικής θνησιµότητας  

 "µαζί µπορούµε να σώσουµε τη ζωή των παιδιών"  

 MDG 5: Βελτίωση της µητρικής υγείας  

 "η ζωή και η υγεία κάθε µητέρας είναι πολύτιµα αγαθά"  

 MDG 6: Καταπολέµηση του HIV / AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών  

 "µπορούµε να σταµατήσουµε την εξάπλωση του AIDS, της ελονοσίας και άλλων 

ασθενειών"  

 MDG 7: Να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιµότητα  

"µπορούµε να σώσουµε τον πλανήτη µας"  

 MDG 8: ∆ηµιουργία µιας παγκόσµιας σύµπραξης για την ανάπτυξη  

 "µπορούµε να προάγουµε την ειρήνη µέσα από τη συνεργασία και τη 

σύµπραξη"  

 

 

 

 

 

 

 

  

 " Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας δεν απευθύνονται στα  Ηνωµένα Έθνη. 

 Η επιτυχία τους εξαρτάται από τη δέσµευση και τις ενέργειες   

των κρατών  και των λαών." 

Κόφι Ανάν,  Πρώην Γενικός Γραµµατέας ΟΗΕ 

 

 

 

 (*) Global Action Theme: Θέµα Παγκόσµιας ∆ράσης 

(**) Millennium Development Goals: Στόχοι Ανάπτυξης για την Χιλιετία 
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(***) Member Organizations: Οργανώσεις µέλη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Οδηγών.  
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Εισαγωγή  

Η Παγκόσµια ∆ράση (GAT) της Παγκόσµιας Οργάνωσης Οδηγών  (WAGGGS) είναι ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα που βασίζεται στους οκτώ αναπτυξιακούς στόχους  της Χιλιετίας 

του ΟΗΕ (MDG’s).  Η πρωτοβουλία GAT ενθαρρύνει τα µέλη µας όλων των ηλικιών να 

δεσµευτούν για «ν’ αλλάξουν τον κόσµο». Μέσα από την εκπαίδευση και τις δράσεις, 

οι Οργανώσεις Μέλη (MO’s) της WAGGGS,  καθώς και µεµονωµένα µέλη µπορούν να 

επηρεάσουν πρακτικές και πολιτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 Η WAGGGS ενθαρρύνει όλες τις MO’S να εργαστούν για την επίτευξη των MDG. 

Mπορούν δε να επιλέξουν να εργαστούν για µέρος ή το σύνολο αυτών, ανάλογα µε τους 

στόχους που έχει η κάθε µία.. Μπορούν επίσης να δουλέψουν σε τοπικό, εθνικό, 

Ευρωπαϊκό  (για την Ελλάδα), ή και παγκόσµιο επίπεδο.  

 Μέσα από τη συµµετοχή στις προτεινόµενες δραστηριότητες του Πτυχίου GAT, τα µέλη  

µας αρχικά κατανοούν τους MDG’s. Έτσι, βρίσκουν το προσωπικό τους κίνητρο για να 

σχεδιάσουν την δική τους δράση GAT και κατόπιν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους, 

εφαρµόζοντας ένα πρόγραµµα συνηγορίας.  

Το έργο αυτό µπορεί να  αξιοποιηθεί για την προβολή του έργου του Οδηγισµού στο 

εξωτερικό µας κοινό και για να επηρεάσει πολιτικές και πρακτικές σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο (στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις Κυβερνήσεις και στον ΟΗΕ) όπου δηλαδή 

µπορούµε «ν’ ακουστεί η φωνή µας».  

  

Πώς θα στηρίξει η WAGGGS τις MO’S που θα εργαστούν για την επίτευξη των 

MDG’s;  

 Εκτός από αυτές τις οδηγίες, η WAGGGS ετοιµάζει κι άλλο υλικό που θα βοηθήσει τις 

MO’s να δουλέψουν  για την επίτευξη των MDG’s και να αναλάβουν δράση.   

Το Πτυχίο GAT θα βοηθήσει παιδιά και νέους να µάθουν για τους Αναπτυξιακούς 

Στόχους της Χιλιετίας, µέσα από βιωµατικές δραστηριότητες στην κοινότητα και µέσα από 

την έρευνα.  

Επίσης, η WAGGGS το 2010 θα εξαπολύσει µια παγκόσµια εκστρατεία υπεράσπισης για τη 

στήριξη των MDG’s, καθώς και την ενθάρρυνση των MO’s για να εφαρµόσουν παρόµοιο 

πρόγραµµα συνηγορίας.   

   

 Ποιοι είναι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας;  

 Το 2000, όλα τα κράτη µέλη το ΟΗΕ δεσµεύτηκαν να θέσουν τέλος στη φτώχεια. 

 189 χώρες υιοθέτησαν τη ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας, η οποία αναφέρει «απαλλάξτε όλους 

τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά από τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες ακραίας 

φτώχειας». Οκτώ MDG’s, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2015, είχαν καταρτιστεί 

από τις δράσεις και τους στόχους που περιέχονται στη ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας.  Κάθε 
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MDG εστιάζει σ’ έναν σηµαντικό τοµέα που αν επιτευχθεί θα συµβάλει στην επιτυχία της 

πραγµατοποίησης της διακήρυξης αυτής.  

 

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη κατάλογο των στόχων και δεικτών στην ιστοσελίδα: 

http://www.undp.org/mdg/basics.shtml  

 

Όλοι οι MDG’s είναι αλληλένδετοι.   

 Η WAGGGS ενθαρρύνει τις MO’s να εργαστούν για την επίτευξη των MDG’s, σύµφωνα µε 

το πλαίσιό τους και το θέµα του καθενός.  Ωστόσο, οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι. 

 Παράδειγµα: H πρόσβαση σε καθαρό νερό (MDG 7) θα µείωνε τον αριθµό των παιδιών 

που πεθαίνουν από ασθένειες που οφείλονται στο µολυσµένο νερό (MDG’s 4 και 6), µε 

αποτέλεσµα να µπορούν να εκπαιδευτούν (MDG’s 2 και 3). Μέσα από την εκπαίδευση 

βελτιώνονται και οι συνθήκες υγιεινής µέσα στις οποίες ζούνε (MDG 5).  

 

Αν και όλες οι χώρες είναι δεσµευµένες µε τους MDG’s, οι στόχοι αυτοί επηρεάζουν 

περισσότερο τα  πιο ευάλωτα µέλη της κοινωνίας.  Για τις φτωχές χώρες οι MDG’s 1-7  

είναι πολύ σηµαντικοί  για την  ανάπτυξη της κοινωνίας τους. Ο MDG 8 επικεντρώνεται 

στις πλούσιες χώρες και τις ευθύνες τους για περισσότερη αλληλεγγύη και για ένα  πιο 

δίκαιο σύστηµα συναλλαγών.  

.  

 Η WAGGGS στην προσπάθεια της να εµπνεύσει τα παιδιά και τους νέους δηµιούργησε 

αντίστοιχα συνθήµατα (ρητά) για τον κάθε στόχο: 

 

 MDG 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας  

 "µαζί µπορούµε να καταπολεµήσουµε την ακραία φτώχεια και την πείνα"  

 MDG 2: Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  

 "ανοιχτή εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια και τα αγόρια"  

 MDG 3: Προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών  

 "ενδυναµώνοντας τη θέση της γυναίκας θ’ αλλάξει ο κόσµο µας"  

 MDG 4: µείωση της παιδικής θνησιµότητας  

 "µαζί µπορούµε να σώσουµε τη ζωή των παιδιών"  

 MDG 5: Βελτίωση της µητρικής υγείας  

 "η ζωή και η υγεία κάθε µητέρας είναι πολύτιµα αγαθά"  

 MDG 6: Καταπολέµηση του HIV / AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών  

 "µπορούµε να σταµατήσουµε την εξάπλωση του AIDS, της ελονοσίας και άλλων 

ασθενειών"  

 MDG 7: Να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιµότητα  

"µπορούµε να σώσουµε τον πλανήτη µας"  
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 MDG 8: ∆ηµιουργία µιας παγκόσµιας σύµπραξης για την ανάπτυξη  

 "µπορούµε να προάγουµε την ειρήνη µέσα από τη συνεργασία και τη 

σύµπραξη"  

 

 

Γιατί οι MDG’s είναι σηµαντικοί και για την WAGGGS; 

Σαν παγκόσµια οργάνωση που στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους να γίνουν 

υπεύθυνοι και συνειδητοποιηµένοι πολίτες  που θα οικοδοµήσουν έναν καλύτερο κόσµο, 

η WAGGGS είναι σε θέση να κινητοποιήσει τα  µέλη της να επηρεάσουν τα κέντρα τη 

λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση της ζωής των πιο ευάλωτων µελών της κοινωνίας.  

  

Η Salil Shetty, ∆ιευθύντρια της Εκστρατείας της Χιλιετίας που έχει το συντονισµό των 

Ηνωµένων Εθνών και των  ΜΚΟ, αναφέρει: «είναι σηµαντικό για τον ΟΗΕ και την 

WAGGGS να συνεργαστούµε. Όλοι οι MDG’s  αναφέρονται στις µελλοντικές γενιές. Η 

προθεσµία για την επίτευξη των στόχων είναι  το 2015. Μέχρι τότε, πολλά νεαρά µέλη 

της WAGGGS θα είναι ώριµοι πολίτες  ,που όχι µόνο θα έχουν συµβάλλει στην εξέλιξη της 

ζωής τους, αλλά το µέλλον τους θα έχει επηρεαστεί άµεσα από την επίτευξη των MDG’s». 
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 Οδηγίες προς τις MO’S 

 •  ενσωµατώσετε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας σε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα  

 •  Προσαρµόστε και ξεκινήστε να δουλεύετε το Πτυχίο GAT 

 •  ∆ηµιουργήστε ένα Εθνικό Σχέδιο Συνηγορίας  

  

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η WAGGGS έχει ως στόχο:  

 • Να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τις MO’s να εργαστούν για την επίτευξη των 

MDG’s.   

 • Να ενθαρρύνει την διείσδυση στα κέντρα λήψης αποφάσεων µέσω των Εθνικών 

Σχεδίων Συνηγορίας, ώστε να επιτυγχάνεται η αλλαγή πρακτικών  και πολιτικών.  

•  Να βοηθήσει τις MO’s να αναπτύσσουν στρατηγικές συµµαχίες µε άλλες οργανώσεις.  

• Να  κινητοποιήσει τα 10 εκατοµµύρια µέλη της να ασκήσουν πιέσεις στους Ηγέτες των 

κρατών που δεσµεύτηκαν να εργαστούν για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 

Χιλιετίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 

 Ενσωµάτωση του Πτυχίου GAT σε Εκπαιδευτικό /Παιδαγωγικό Πρόγραµµα  

 Πολλές MO’s εργάζονται ήδη για τους MDG’s αλλά και µε άλλα  έχουν ασχοληθεί και µε 

σχετικά θέµατα στο παρελθόν. Η WAGGGS µελέτησε και προτείνει τρόπους ώστε:  

 

α.  Να ενσωµατωθούν οι MDG’s στα υφιστάµενα εκπαιδευτικά /παιδαγωγικά 

προγράµµατα των MO’s: 

 

1. Αξιολόγηση των υφιστάµενων προγραµµάτων  

 Είναι πολύ πιθανό µια εθνική οργάνωση να ασχολείται  ήδη µε ένα ή περισσότερα 

θέµατα σχετικά µε τους MDG’s, όπως τo περιβάλλον, η Παγκόσµια Ειρήνη ή το 

AIDS, αλλά να µην έχει συνδέσει την δουλειά αυτή µε τους MDG’s.  

  

2. Προσαρµογή των πληροφοριών και προγραµµάτων  

 Επανεξέταση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράµµατος, 

συµπεριλαµβανοµένων των βιβλίων, φυλλαδίων, των εκπαιδευτικών µέσων ώστε 

να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του Πτυχίου GAT ή µέρος του. Προσαρµογή των 

πληροφοριών ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε χώρας και τόπου.   

 

β.  Να θεσπιστούν νέα εκπαιδευτικά /παιδαγωγικά προγράµµατα σχετικά µε τους MDG’s: 

 

1. Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού /παιδαγωγικού υλικού  
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∆ηµιουργία νέου εκπαιδευτικού βοηθήµατος για Στελέχη µε σχετικές πληροφορίες 

και πηγές.   

Προσάρτηση στα υπάρχοντα βοηθήµατα της ύλης του Πτυχίου GAT   

  

2.  ∆ηµιουργία νέου προγράµµατος δράσης 

Το Πτυχίο GAT και το Advocacy Toolkit (Βοήθηµα για προγράµµατα Συνηγορίας) 

µπορούν να εισαχθούν ως συµπληρωµατικό µέρος του εκπαιδευτικού 

/παιδαγωγικού προγράµµατός µια εθνικής οργάνωσης.  

 

Επίσης:  

Α. Ενηµέρωση των µελών της οργάνωσης για την πρωτοβουλία της WAGGGS.  

B. Επικοινωνία των στόχων του προγράµµατος.  

Γ. Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για την υιοθέτηση του προγράµµατος 

∆. Εκπαίδευση, διευκόλυνση  και υποστήριξη στα µέλη που θα ασχοληθούν µε το 

πρόγραµµα.  

Ε. Εσωτερική προώθηση µε όσα µέσα επικοινωνίας διαθέτει η οργάνωση (περιοδικά, 

ιστοσελίδα, άλλο έντυπο υλικό κλπ).  

ΣΤ. Εξωτερική προβολή του προγράµµατος αυτού µπορεί να προσελκύσει νέα µέλη και να 

ενδυναµώσει την εικόνα κάθε οργάνωσης στην τοπική κοινωνία.   
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Το Πτυχίο GAT 

Το Πτυχίο GAT σχεδιάστηκε για  να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους να µάθουν τους 

MDG’s και να αναλάβουν δράση σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν όχι µόνο αυτούς 

αλλά και τις κοινότητές τους.. Οι δραστηριότητες του πτυχίου  είναι το πρώτο βήµα που 

οδηγεί στην κατανόηση των MDG’s, δίνει κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών και 

δράσης και τέλος δίνει ευκαιρίες για να ακουστεί η φωνή µας.  

 

Οι στόχοι του Πτυχίου GAT 

 • Η στήριξη των παιδιών και των νέων στην προσωπική τους ανάπτυξη  

 • Ενεργοποίηση των µελών για να µάθουν για την επίτευξη των MDG’s  

 • Η ενθάρρυνση της κοινοτικής δράσης σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο  

 • Ενίσχυση της δηµόσιας εικόνας της WAGGGS και της κάθε εθνικής οργάνωσης.  

 • Είναι ένας ακόµη τρόπος να γίνουν πράξη οι αξίες και οι αρχές του Οδηγισµού και να 

εκπληρωθεί η αποστολής της  WAGGGS και της κάθε MO.  

• Είναι µια ευκαιρία για να θεσπιστούν Εθνικά Βραβεία (πχ Ειρήνη Καλλιγά για την 

Ελλάδα) ή να δουλέψει κάποια MO για το WAGGGS ' Olave Award του 2011. 

 

Επίπεδα  

Το πτυχίο έχει τρία επίπεδα, βασικό, µέσο και ανώτερο. Τα µέλη µπορούν να επιλέξουν 

ως ποιο  επίπεδο θέλουν ν’ ασχοληθούν και επιλέγουν δραστηριότητες µέσα από τις 100 

και πλέον που προτείνει το πτυχίο.  

Βασικό επίπεδο: 6 δραστηριότητες  

Μέσο επίπεδο: 8 δραστηριότητες  

Ανώτερο επίπεδο: 12 δραστηριότητες, εκ των οποίων 4 δραστηριότητες είναι 

αποκλειστικά πάνω σε έναν MDG.  

 

  

(Περισσότερα σχετικά µε το Πτυχίο GAT στο ειδικό έντυπο του πτυχίου).  
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Το πρόγραµµα συνηγορίας της  WAGGGS. (ADVOCACY) 

Μπορούµε να κάνουµε τη φωνή µας ν’ ακουστεί µέσα από το πρόγραµµα συνηγορίας 

της WAGGGS, για τα θέµατα των MDG’.  Είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι του Πτυχίου GAT, 

διότι µέσα από τις δραστηριότητες του πτυχίου αποσκοπούµε στο να :   

  

 Επηρεάσουµε τα µέλη µας να πάρουν αποφάσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή 

τους  

και τη ζωή των άλλων 

 

 Πιο συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει:  

 • Μιλώ για θέµατα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους και επηρεάζω την κοινή 

γνώµη ή  

 • ∆ρω για την αντιµετώπιση των αιτίων που προκαλούν τα θέµατα αυτά   

 • Εκπαιδεύω τα µέλη της οργάνωσης µου σε διάφορα θέµατα, όπως ηγεσία, υγεία - 

υγιεινή, ειρήνη και παγκοσµιότητα.    

  

 Το WAGGGS Advocacy Toolkit:  

 • Βοηθά τα µέλη να κατανοήσουν τον ορισµό του συνηγόρου  

 • Εκπαιδεύει τα µέλη ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα  να µιλήσουν και να δράσουν 

σε θέµατα που αφορούν τα παιδιά  και τους νέους, σε εθνικό  ή τοπικό επίπεδο  

 • Βοηθά τα µέλη να αναπτύξουν ένα πρόγραµµα  συνηγορίας   

  

http://europe.wagggsworld.org/en/resources/documents/ 5  
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 Οι GAT Champions  

20 MO’s, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δούλεψαν για την δηµιουργία του Πτυχίου 

GAT. Έχουν ήδη εργαστεί πάνω σε κάποιον από τους MDG’s και δεσµεύτηκαν για την 

στήριξη του Προγράµµατος σε Παγκόσµια ∆ράση.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε προγράµµατα GAT, µπορείτε να µεταβείτε στην 

ιστοσελίδα www.wagggsworld.org για να δείτε τον πλήρη κατάλογο.  Μπορείτε επίσης να 

επικοινωνήσετε µε τις εθνικές Οργανώσεις αυτές για περισσότερα στοιχεία.  
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Προσάρτηµα Α:  

Εκδηλώσεις της WAGGGS του συνδέονται µε το GAT.  

Παγκόσµια Ηµέρα Σκέψης.   

Η WAGGGS αποφάσισε πως µέχρι το 2015 η κάθε Ηµέρα Σκέψης θα ‘ναι αφιερωµένη σε 

ένα  από τα θέµατα των MDG’s. Το φετινό θέµα  ήταν η καταπολέµηση του AIDS,, της 

ελονοσίας και άλλων  

 Ασθενειών  (MDG 6).  Για το 2010 θα είναι "µαζί µπορούµε να καταπολεµήσουµε την 

ακραία φτώχεια και την  πείνα"  (MDG1), για το 2011  "ενδυναµώνοντας τη θέση της 

γυναίκας θ’ αλλάξει ο κόσµο µας"  (MDG3) και για το 2012 "µπορούµε να σώσουµε τον 

πλανήτη µας" (MDG7).  

 

Εκδηλώσεις Εκατονταετηρίδας  (2010 - 2012)  

 Μεταξύ 2010 και 2012, η WAGGGS και οι MO’s θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια της 

WAGGGS. Κάθε χρόνο οι εορτασµοί θα επικεντρώνονται σ’ έναν από τους MDG’s. Έτσι 

λοιπόν, κάθε 10η  Απριλίου κάθε έτους (η εκατοστή µέρα του χρόνου)  θα είναι η ηµέρα 

των εορτασµών. Για το 2010 το σύνθηµα είναι αναλαµβάνω, για το 2011 

αναπτύσσοµαι και για το 2012 συµµετέχω.   

  

∆ραστηριότητες – εκδηλώσεις  στα Παγκόσµια Οδηγικά  Κέντρα  

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της WAGGGS για πληρέστερη ενηµέρωση.   

 

Εκδηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Περιοχή (για την Ελλάδα) 

Στην Ευρώπη, για παράδειγµα, οργανώνεται το eurolife.03, όπου και θα παρουσιαστεί το 

πρόγραµµα GAT. Πρόκειται για µια ταυτόχρονη κατασκήνωση στην Γερµανία και Σουηδία.  

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της WAGGGS – EUROPE REGION για πληρέστερη 

ενηµέρωση.   

 

Έκκληση της  WAGGGS για παγκόσµια κινητοποίηση  

 Στις διεθνείς ηµέρες που σχετίζονται µε το Πτυχίο GAT, όπως είναι η Παγκόσµια Ηµέρα 

Τροφίµων, η WAGGGS θα κάνει έκκληση για παγκόσµια  κινητοποίηση.   

Για να δείτε προηγούµενες εκκλήσεις για δράση, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα της 

WAGGGS: http://www.wagggsworld.org/en/issues/ Globalactiondays 

  

Εκστρατεία συνηγορίας της WAGGGS 

Η WAGGGS θα ξεκινήσει µια µεγάλη εκστρατεία συνηγορίας που θα επικεντρωθούν σε 

σηµαντικά θέµατα των MDG’s.   

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της WAGGGS.  
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Προσάρτηµα Β: GAT Champions  
ΑΦΡΙΚΗ 
Burundi  Association des Guides du 
Burundi 
Nadine Kaze guidesburundi@yahoo.fr 
 
Kenya Kenya Girl Guides Association  
Caroline Murgor kgga@skyweb.co.ke 
 
Madagascar Skotisma Zazavavy Eto 
Madagasikara 
Fanilon’i 
Madagasikara 
skotismazazavavy@yahoo.fr 
 
Zambia Girl Guide Association of 
Zambia 
Nambula Sitali namsita23@yahoo.com 
 
ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Egypt Gamiet Morshidat Gomhoriet 
Misr al Arabiah 
Monira Hefny monyhefny@yahoo.com 
 
Lebanon Lebanese Girl Scouts’ 
Association 
Lena Urneshlian 
lena@lebanesegirlscouts.com 
 
Yemen Yemen Girl Guides 
Association 
Aliaa ElGendel fatoosha18@hotmail.com 
 
Tunisia Scouts Tunisien Monica Saidani 
monica2_saidani@yahoo.fr 
 
 
ΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 
Australia Girl Guides Australia 
Incorporated 
Miriam Holmes i.holmes@bigpond.com 
 
New Zealand Girlguiding New Zealand  
Pam Galbraith 
Pam.Galbraith@girlguidingnz. 
org.nz 
 
Pakistan Pakistan Girl Guide 
Association 
Mrs. Nuzhat Aamir Sadiq 

pgga@apollo.net.pk 
 
Thailand The Girl Guides Association of 
Thailand 
Mrs. Ladda 
Phromyothi 
ggat.thailand@gmail.com 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
Cyprus Girl Guides Association of 
Cyprus 
Nadia Karayianni 
Soma.odigon@cytanet.com.cy 
 
Denmark Danish Guide and Scout 
Association 
Marie Sandvad sandvad@gmail.com 
 
Greece Soma Hellinikou Odigismou  
Evi Tzoumerkioti etzoumerkioti@seo.gr 
 
 
 
Italy Federazione Italiana Dello 
Scautismo 
Barbara Calvi bcalvi@gmail.com 
federazione@scouteguide.it 
 
∆ΥΤΙΚΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ 
Barbados The Girl Guides Association of 
Barbados 
Wilma Turton 
girlguidesofbarbados@yahoo. 
com 
 
 
Canada Girl Guides of Canada-Guides 
du Canada 
Kristen Hope hopek@girlguides.ca 
 
El Salvador Asociación De Muchachas 
Guías Scouts de El Salvador 
Kiriam Melany Nuila 
Bonilla 
kiriamnuila@yahoo.com 
 
USA Girl Scouts of the USA  
Karen Scheuerer 
kscheuerer@girlscouts.org 
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 Προσάρτηµα  Γ: Πηγές και χρήσιµες πληροφορίες  

 

 http://www.wagggs.org/en/projects/GAT 

Youth-focused website about the MDGs: 

www.cyberschoolbus.un.org/mdgs 

Millennium Campaign’s website: 

http://www.millenniumcampaign.org/ or www.endpoverty2015.org 

UK’s Department For International Development: 

http://www.dfid.gov.uk/mdg/ 

UN Development Program’s MDG page: 

http://www.undp.org/mdg/ 

The Millennium Development Goals Report: 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/

MDG_Report_2008_En.pdf 

Millennium Development Goals - Country progress: 

http://www.undp.org/mdg/tracking_countryreports2.shtml 

Millennium Development Goals Indicator: 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Products/ProgressRep

orts.htm 

Example of MDG success story: 

http://www.mdgmonitor.org/story.cfm?goal=7 

Youth-focused activities for World AIDS Day: 

http://www.studio2b.org/gossipyouneed/world_aids_day.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωση: Όλοι οι σύνδεσµοι ιστοσελίδα συγκεντρώθηκαν το Μάρτιο του 2009.  

 


