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přiřadit loga k jednotlivým organizacím. Žák uvede cíle jednotlivých organizací.
Pomůcky: PC s projektorem pro učitele
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žáků získané z této prezentace lze ověřit pomocí testu Organizace spojených národů.
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 
ZAČLENĚNÉ DO SYSTÉMU OSN

Organizace spojených národů
(OSN) vznikla v roce 1945
primárním cílem bylo nastolení, 
zachování a udržení světového 
míru
v současné době jsou cíle 
daleko obsáhlejší, a proto 
vznikla řada mezinárodních 
organizací, které se specializují
na určitou problematiku (např. 
vzdělání, zdraví, atomovou 
energii apod.) a které jsou 
začleněné do systému OSN

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un-flag-square.png



MEZINÁRODNÍ BANKA PRO OBNOVU A 
ROZVOJ (International Bank for 

Reconstruction and Development)

vznikla v roce 1944 na Brettonwoodské
konferenci
sídlo: Washington
primárním cílem bylo poskytnout zemím 
zničeným druhou světovou válkou 
pomoc na jejich obnovu
v současné době poskytuje úvěry 
členským státům za účelem změny 
struktury jejich ekonomiky a zlepšení
stavu ekonomiky
úzce spolupracuje s Mezinárodním 
měnovým fondem http://commons.wikimedia.org/wi

ki/File:The_World_Bank_Group
_Building.jpg?uselang=cs

Sídlo banky ve 
Washingtonu



MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND – MMF
(International Monetary Fund - IMF)

vznikl v roce 1944 na 
Brettonwoodské konferenci
sídlo: Washington
podporuje stabilitu měnových 
systémů
podporuje měnovou spolupráci mezi 
státy
poskytuje půjčky státům v tíživé
hospodářské situaci
spolupracuje s Mezinárodní bankou 
pro obnovu a rozvoj
dnes jsou obě organizace kritizovány, 
je jim vytýkáno, že jsou pomalé a 
zastaralé a svým jednáním prohlubují
globální problémy

Sídlo MMF ve 
Washingtonu

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMF_
HQ.jpg?uselang=cs



ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
PRO VÝCHOVU, VĚDU A KULTURU –
UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization)

založeno v roce 1945 v Londýně
sídlo: Paříž
zajišťuje mezinárodní spolupráci 
na úrovni vědy, kultury a vzdělání
podílí se na šíření gramotnosti
podílí se na ochraně lidských 
práv
pečuje o světové kulturní a 
přírodní dědictví, na Seznamu 
světového dědictví UNESCO je 
zapsáno přes 1000 položek
(v ČR 12 památek)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_UNESCO.svg?uselan
g=cs



DĚTSKÝ FOND – UNICEF
(United Nations Children’s Fund)

založen roku 1946
sídlo: New York
vznikl jako reakce na utrpení
dětí během druhé světové
války
zabývá se ochranou dětí
podporuje všestranný rozvoj 
dětí
pomáhá zlepšovat život dětí

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_UNICEF.svg



SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ
ORGANIZACE – WHO

(World Health Organization)

založena 7. dubna 1948 (tento den 
se slaví jako Světový den zdraví)
sídlo: Ženeva
sleduje stav lékařské péče po 
celém světě
cílem je likvidovat infekční nemoci 
– podporuje výzkum  vakcín a 
očkování
realizuje preventivní programy

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_WHO.svg



ÚŘAD VYSOKÉHO KOMISAŘE OSN PRO 
UPRCHLÍKY – UNHCR

(United Nations High Commissioner for 
Refugees)

založen roku 1950
sídlo: Ženeva
pomáhá uprchlíkům, lidem 
žádajícím o azyl, lidem bez 
státní příslušnosti
poskytuje jim humanitární
pomoc
pomáhá vytvářet mezinárodní
smlouvy o uprchlících 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNHC
R.svg



PROGRAM OSN PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ – UNEP

(United Nations Environment Programme)

vznikl v roce 1972
sídlo: Nairobi (Keňa)
kontroluje stav životního 
prostředí
vytváří programy na ochranu 
životního prostředí
financuje akce na ochranu 
životního prostředí

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P
NUMA_logo.png



ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
PRO VÝŽIVU A ROZVOJ – FAO

(Food and Agriculture Organization)

založena v roce 1945
sídlo: Řím
snaží se zajistit obyvatelům 
rozvojových zemí dostatek 
potravin a pitné vody
snaží se, aby země byly
z tohoto hlediska nezávislé
(podporuje vzdělávání, 
poskytuje technickou a 
technologickou podporu apod.)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAO
_logo.svg



MEZINÁRODNÍ AGENTURA PRO 
ATOMOVOU ENERGII – IAEA

(International Atomic Energy Agency)

založena v roce 1957
sídlo: Vídeň
vytváří pravidla pro 
mírové využití atomové
energie
kontroluje dodržování
Smlouvy o nešíření
jaderných zbraní

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_IAEA.svg



SVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO DUŠEVNÍ
VLASTNICTVÍ – WIPO

(World Intellectual Property Organization)

založena v roce 1967
sídlo: Ženeva
dohlíží na dodržování
autorských práv

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wipo_emblem.gif?us
elang=cs
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 17-05-2013] .

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.


