
bylo  založeno v roce 1947, je součástí 
celosvětové informační a komunikační sítě 
OSN ve více než 60 státech světa
plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN 
v České republice
zprostředkovává informace o činnosti 
a prioritních cílech organizace
zpřístupňuje základní dokumenty 
 organizace v češtině (např. Charta, 
Všeobecná deklarace lidských práv 
a mnoho dalších)
vytváří a spravuje webovou stránku  
OSN v češtině, komunikuje 
prostřednictvím profilů OSN Česká  
republika na sociálních sítích,  
vydává tištěné materiály a publikace
organizuje konference a semináře, 
programy a besedy pro školy, pořádá 
výstavy a aktivně se účastní vzdělávacích 
a společenských akcí
navazuje partnerské vztahy s institucemi 
státu, nevládními organizacemi, školami, 
médii i soukromým sektorem
zajišťuje informační servis pro newyorské 
ústředí a pro ostatní organizace systému 
OSN
poskytuje logistickou a informační podporu 
představitelům OSN, kteří přijíždějí oficiálně 
na návštěvu České republiky

UNIC
INFORMAČNÍ CENTRUM OSN

www.osn.cz



pomáhá a chrání 97,3 milionu lidí 
na útěku před válkou, hladomorem 
a pronásledováním

spolupracuje se 196 státy na udržení 
globálního oteplení do 2 °C

poskytuje jídlo a pomoc 97 milionům lidí 
v 88 státech

udržuje mír s pomocí 90 tisíc vojáků, 
policistů a civilistů ve 12 operacích po 
celém světě

prostřednictvím 80 mezinárodních úmluv 
a dohod chrání a podporuje lidská práva

koordinuje mezinárodní fond ve výši 
34 miliard USD na humanitární pomoc 
pro 160 milionů lidí

zajišťuje očkování poloviny dětí na světě 
a pomáhá tak zachránit 3 miliony životů 
ročně

řeší globální krizi vody, která ohrožuje 
životy 2,2 miliardy lidí na celém světě

využívá diplomacii k prevenci konfliktů 
a každoročně pomáhá v přibližně 
50státech světa s organizací voleb

pomáhá každý měsíc více než 
30 milionům žen překonávat rizika 
těhotenství a porodu

stojí v čele globálního řešení krize 
způsobené COVID-19

ORGANIZACE
SPOJENÝCH NÁRODŮ



Agenda 2030 a 17 Cílů udržitelného rozvoje 
(SDGs) představují společný program 
globálního rozvoje na 15 let (2015–2030). 
Navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových 
cílů tisíciletí (MDGs).

Udržitelným rozvojem se rozumí zlepšení 
životních podmínek lidí, přičemž zůstává 
zachována rozmanitost a přirozené funkce 
přírody.

Na formulaci SDGs se podílely všechny 
členské státy OSN (193), zástupci občanské 
společnosti, podnikatelské sféry, akademické 
obce i občané ze všech kontinentů.

CÍLE
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE



4 ZÁKLADNÍ
PILÍŘE OSN

Informační centrum OSN v Praze (UNIC) 
 www.osn.cz

Kancelář Světové zdravotnické organizace 
v České republice (WHO) 

 www.who.cz

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
v České republice (UNHCR) 

 www.unhcr.cz

Mezinárodní organizace pro migraci  
v České republice (IOM) 

 www.iom.cz

Český výbor pro UNICEF 
 www.unicef.cz

mír a bezpečnost lidská práva

vláda práva udržitelný rozvoj

AGENTURY OSN V ČR
A PARTNERSKÉ ORGANIZACE


