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Gràcies per acompanyar-nos aquests 25 anys, 
sense vosaltres no haguéssim aconseguit 
posar la infància i els seus drets en primera 
línia. Gràcies al vostre compromís amb els 
nens, nenes i adolescents d’arreu del món i 
també d’Andorra, podem treballar per millorar 
el seu accés a l’educació, a la salut, a la 
protecció i també fer que la seva veu sigui 
escoltada en tots els temes que els afecten.
                                                    

LAURA ÁLVAREZ MORA
Presidenta del Comitè Nacional d’Andorra

Llegeix-la
sencera aquí
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UNICEF és la principal organització 
internacional que treballa per 
promoure els drets de la infància. 
La seva tasca es basa en la 
CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS 
DE L’INFANT, el tractat de drets 
humans més ratificat del mòn.

1946
Neix per ajudar als 
infants d’Europa 
després de la II 
Guerra Mundial

1994
Es funda el 

Comité Nacional 
d’Andorra

2021
75 aniversari 

d’Unicef
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A UNICEF treballem per a que tots els nens i nenes del mòn puguin 
disfrutar de la seva infantesa sense preocupar-se de res més.
En més de 190 països, defensem els drets de la infància per sobre de 
tot, amb passió, dedicació i rigor.  

156 
Country Offices

36 
Comités 
Nacionals

Més de 

10.000 
empleats, 88%

en el terreny

Oficines sobre el terreny 
i oficines regionals

Seus Comitès 
Nacionals
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la nostra missió

la nostra visió

Aconseguir que els drets de 
la infància es converteixin en 
principis ètics perdurables i en 
normes de conducta internacionals 
a la vegada que siguin considerats 
part integrant del progrés 
de la humanitat.

UNICEF Andorra treballa per 
aconseguir canvis reals en 
la vida dels nens i nenes i 
transformar la societat a través 
d’una organització dinàmica, unida 
i eficient, formada per persones 
compromeses que s’esforcen cada 
dia com a defensores dels drets 
de la infància.
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SALUT

EDUCACIÓ

PROTECCIÓ

Que tots els infants creixin sans per 
a disfrutar de tots els seus drets

Que tots els infants puguin 
estudiar per a millorar el seu futur

Que cap infant pateixi cap tipus 
d’abús o explotació
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Som el major proveïdor 
de vacunes del mòn, 
defensem la salut i la 
nutrició, l’aigua i el 
sanejament segur
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Defensem l’educació i 
la formació de qualitat, la 
prevenció del VIH i els 
tractaments per a mares 
i nadons, així com la 
protecció dels infants 
i adolescents contra la 
violència i l’explotació

UNICEF està sobre 
el terreny abans, 
durant i després 
de les emergències 
humanitàries, donant 
esperança i ajuda vital 
per als infants i les 
seves famílies
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SENSIBILITZACIÓ

 MOBILITZAR RECURSOS

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Promoure i defensar els drets dels 
nens i nenes al nostre país i incidir en el 
desenvolupament de legislacions i pràctiques 
que ho garanteixin

Recaptació de recursos de particulars, 
institucions, empreses i esdeveniments per 
els nostres projectes internacionals

Projectes de Bhutan, Congo, Zambia, 
República Centreafricana

Treballadors, voluntaris, socis i donants 
contribuïm, desde el Comitè Andorrà 
d’Unicef, a les tasques del Fons de 
les Nacions Unides per tot el mòn.
Volem millorar la vida dels infants fora i 
dins de les nostres fronteres.
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ESPECIAL 
PANDÈMIA

ACCIONS A ANDORRA
sensibilització

RECURSOS EDUCATIUS

SETMANA DE LA INFÀNCIA 
“SALUT MENTAL”

OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA 2020
INFORME ESPECIAL COVID-19

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS 
DRETS DELS INFANTS 

“ESPECIAL CONFINAMENT”
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ACCIONS A ANDORRA
sensibilització

OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA

CONVENIS COL.LABORACIÓ

PARRÒQUIES AMIGUES DE LA INFÀNCIA

Juntament amb el CRES, desde 
2012, recopilem dades per a  elaborar 
l’informe on es recullen 58 indicadors 
de benestar infantil.

OBJECTIU

Conèixer la situació dels infants i fer 
propostes d’actuació.

Hem establert projectes de treball 
conjunt amb el Col.legi Oficial de 
Psicòlegs d’Andorra i el Col.legi de 
Dietistes i Nutricionistes.

Les 7 parròquies desde 2015 estan 
certificades com a ciutats amigues de 
la infància.

OBJECTIU

Donar prioritat a la veu dels infants.

+35 TALLERS +700 ALUMNES
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ACCIONS A ANDORRA
sensibilització

SETMANA DE LA INFÀNCIA

FORMACIÓ ODS

DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA

Anualment s’escull una temàtica i 
durant una setmana l’analitzem i en 
parlem als mitjans de comunicació. 
D’aquesta manera donem visibilitat a  
problemàtiques  com l’assetjament 
escolar, l’abús de les pantalles…

Des de fa 5 anys, cada 20 
de Novembre, més de 100 
col·laboradors,-centres escolars, 
banca, institucions…- es vesteixen de 
blau per commemorar la firma de la 
Convenció dels drets de la Infància.

En col.laboració amb la UNESCO 
realitzem tallers a les escoles, on 
donem a conèixer els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.
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ACCIONS A ANDORRA
mobilització recursos

ROSA VIRTUAL SOLIDÀRIA

PARADA FIRA D’ANDORRA

SUBHASTA ART I SOLIDALITAT 
MUSEU THYSSEN ANDORRA

BOTIGA SOLIDÀRIA
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Lliurem les capses d’emergència 
arreu del món, no ens aturem davant 
de res.

Lliurem allà on ningú més arriba.

Lliurat en només 72 hores, les 
capses d’emergència d’UNICEF 
responen a cada situació d’emergència, 
proporcionant una solució eficaç, barata i 
apropiada immediatament.

Capses amb vitamines, 
aliments làctics i terapèutics, 
que permeten als infants desnodrits de 
recuperar pes ràpidament en només 
unes poques setmanes de tractament.

Però no només son capses de nutrició, 
lliurem la “teva” capsa, amb 
roba, amb material escolar, o 
amb vacunes... 

ACCIONS A ANDORRA
mobilització recursos

#RegalaFUTUR
CAMPANYA 2021
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL
educació

ZAMBIA: INSAKA BUTHAN

Creació d’una xarxa de centres 
de desenvolupament de 
primera infancia, on es poden 
dur a terme bones practiques 
de nutrició, salut, cura 
responsable i alfabetització 
d’adults.

Els infants amb discapacitat 
continuen marginats per la manca de 
serveis professionals. 
Treballem per impulsar  programes 
d’educació inclusiva per als 
infants amb discapacitats i en la 
creació d’escoles que recolzin 
aquests programes.
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL
inclusió social

RCA CONGO

Suport al programa de 
reintegració comunitària per 
a infants prèviament associats a 
grups armats, construint centres 
per la seva recuperació i donant-
los la possibilitat d’accedir a una 
formació.

Millora de l’accés als serveis 
socials de les poblacions 
autòctones a Lekoumou, 
comprenent l’accés als serveis de 
salut, al registre de naixement, les 
inscripcions a les escoles, l’accés 
a la justícia i la lluita contra la 
violència de gènere. 
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els nostres embaixadors

voluntariat

GERARD CLARET ALBERT LLOVERA
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Treballem en 
col·laboració amb 
persones i entitats 
per a realitzar la seva 
tasca de defensa i 
promoció dels drets de 
la infància. Empreses, 
particulars, clubs esportius, 
mitjans de comunicació, 
administracions públiques 
i ambaixadors, entre 
d’altres, són alguns dels 
aliats clau.

el
s 
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 2.719 socis i donants particulars

 108 empreses i entitats 
col·laboradores

 22 voluntaris

 50.671 beneficiaris directes a 
Bhutan, la República del 
Congo i a la República 
Centreafricana

LLISTA COL·LABORADORS
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informe auditoria 
2020 
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informe auditoria 
2021 
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Els recursos d’Unicef Andorra provenen de les contribucions voluntàries, tant de ciutadans 
com del sector privat i administracions públiques.

INGRESSOS

2020

2021

12,38%

7,86%

11,11%

12,69%

7,51%

7,95%

4,08%

6,60%

0,71%

9,76%

0,74%

0,01%

4,16%

4,75%

0,64%

0,04%

58,67%

50,36%

L’any 2020 han estat de 
961.473,68 €, distribuïts en 
un 95,84% procedent del 
sector privat (donants, socis, 
organitzacions i empreses) 
i el 4,16 % restant de 
l’aportació de Govern.

L’any 2021 han estat de 
842.279,59 €, distribuïts en 
un 95,25% procedent del 
sector privat (donants, socis, 
organitzacions i empreses) 
i el 4,75 % restant de 
l’aportació de Govern.
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DESTÍ DELS INGRESSOS PROGRAMES DE 
L’UNICEF

Programes de l’UNICEF: Inclouen les inversions en tots 
els programes que UNICEF duu a terme en el món i a 
Andorra, així com els programes finançats per Unicef 
Andorra a Zambia, a la República Centreafricana i a 
Bhutan.

Recaptació i presència social: Suposa el cost de les 
activitats de recaptació, gestió i fidelització de socis i 
donants.  També el de les iniciatives orientades a divulgar 
el treball d’UNICEF.

Gestió i administració: Són les despeses relacionades 
amb l’auditoria, el suport administratiu i altres despeses 
de funcionament.

Programes de cooperació internacional: Representen 
els fons d’Unicef Andorra destinats al finançament de 
projectes i programes de cooperació, a més dels fons 
propis del comitè i de la Plataforma d’ONG d’Andorra 
per emergències en països en via de desenvolupament, 
seguint les prioritats temàtiques d’UNICEF.

Programes de sensibilització i comunicació a 
Andorra: Inclouen les accions de promoció dels drets 
de la infància i de sensibilització de l’opinió pública 
andorrana en relació a la situació de la infància estigui on 
estigui i la importància d’avançar en els seus drets.

2020 2020

2021 2021

5,13%

5,34%

7,66%

93,09%

93,21%

8,23%

87,21%

6,91%

6,79%

86,4%



Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF
C/ Prat de la Creu, 59-65, Esc. B, 4a 3k

AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 867 100

www.unicef.ad

moltes
gràcies


