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Από ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα

Η HumanAid είλαη κηα αλζξσπηζηηθή θαη αλαπηπμηαθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε.

Αναζήτηση

Ελλάδα

Με παξαξηήκαηα ζε πνιιέο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη κε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, ε HumanAid
εμεηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, πνπ άπηνληαη ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ

Αρταία Ελλάδα

θξαηώλ, ηεο παξνρήο άκεζεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε πιεηηόκελα θξάηε θαη θνηλσλίεο,

Ελληνες

ηεο δεκηνπξγίαο γεθπξώλ θηιίαο θαη πνιηηηζκνύ κεηαμύ ησλ ιαώλ.

Πρωθσποσργοί
Οικονομία

Η πνιηηηθή ηεο ζρεκαηηθά απνηππώλεηαη ζε ηξεηο ηεκλόκελνπο θύθινπο. Ο έλαο εκπεξηέρεη

Γεωγραθία

ηνπο Σηόρνπο ηεο Χηιηεηίαο, όπσο απηνί πξνζδηνξίζηεθαλ από ηνλ ΟΗΕ θαη

Ιζηορία

παξαθνινπζνύληαη από ηνλ ΟΟΣΑ θαη εηδηθόηεξα από ηελ DAC (Development Assistance

Γλώζζα
Πληθσζμός

Committee). Ο δεύηεξνο πεξηιακβάλεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ν

Μσθολογία

ηξίηνο απνηππώλεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Ειιεληθήο Εμσηεξηθήο Πνιηηηθήο. Ο θνηλόο ρώξνο

Πολιηιζμός & Τέτνες

πξνζδηνξίδεη ην πεδίν ηεο δξάζεο ηεο.

Ζωγραθική
Θέαηρο

Αλ ε πνιηηηθή δηπισκαηία αλαπηύζζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ θπβεξλήζεσλ, δειαδή κεηαμύ

Κινημαηογράθος

ησλ θξαηώλ θαη ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αγνξώλ, ε αλαπηπμηαθή

Λογοηετνία
Μοσζική
Αρτιηεκηονική
Γλσπηική
Αθληηιζμός
Μσθολογία

ζπλεξγαζία αλαπηύζζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ θνηλσληώλ, δειαδή κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ,
ζρέζεηο πνπ θαίλεηαη λα είλαη πην ηζρπξέο, δηόηη ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλελλόεζε κεηαμύ ησλ
πνιηηηζκώλ θαη είλαη ε βάζε γηα λα πεηύρνπλ νη δύν πξναλαθεξζείζεο.
Τα πξνγξάκκαηα ηεο HumanAid απνζθνπνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ αιιειεγγύε θαη

Θρηζκεία

ζηαζεξόηεηα, λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο, λα απνκνλώζνπλ

Θεηικές & Φσζικές
Επιζηήμες

εμηξεκηζκνύο θαη μεπεξαζκέλνπο εζληθηζκνύο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλνρή θαη ηελ

Ανθρωπολογία
Αζηρονομία
Βιολογία
Γεωλογία

αιιεινθαηαλόεζε κεηαμύ ησλ ιαώλ θαη λα δξνκνινγήζνπλ βηώζηκε αλάπηπμε κε απώηεξν
ζθνπό ηελ εηξήλε θαη ηελ ζπλεξγαζία.
Η HumanAid αλήθεη ζηνλ ρώξν ησλ ΜΚΟ, πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα αλαπηπμηαθήο ή

Επιζηήμη σπολογιζηών

έθηαθηεο αλζξσπηζηηθήο - επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο ζε αλαπηπζζόκελα θξάηε, όπσο ρηίζηκν

Μαθημαηικά

ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ, νξθαλνηξνθείσλ γηα παηδηά κε HIV/AIDS, δίθηπα ύδξεπζεο θαη

Τετνολογία
Φσζική

άξδεπζεο, θ.α. ελώ δηαζθαιίδνπλ ζύγρξνλεο ππνδνκέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή

Χημεία

αλάπηπμε, κεηαθέξνπλ ηερλνγλσζία γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ, εθπαηδεύνπλ

Ιαηρική

γπλαίθεο θαη λένπο ζε θαηλνύξγηεο δεμηόηεηεο. Σε πεξηνρέο, πνπ πιήηηνληαη από θπζηθέο

Φιλοζοθία & Κοινωνικ.
Επιζηήμες

θαηαζηξνθέο, ε HumanAid επηδηώθεη λα είλαη από ηηο πξώηεο ώξεο ζην πεδίν γηα λα

Αρταιολογία

ζπκβάιιεη ζηε δηάζσζε, ηελ πεξίζαιςε θαη ζε δεύηεξε θάζε, ηελ αλαζπγθξόηεζε.

