Sporočilo za javnost

V Državnem zboru posvojenih
Izjemnih 318 UNICEF-ovih Punčk iz cunj

foto: UNICEF Slovenija
Kar 318 Punčk iz cunj je v desetih dneh našlo nov dom.

Ljubljana, 9. oktober 2012 – V Državnem zboru se je včeraj zaključila dobrodelna razstava
UNICEF-ovih Punčk iz cunj. Uspeh razstave je povsem presegel pričakovanja. V nekaj dneh
je bilo posvojenih kar 318 Punčk iz cunj, s čimer bo UNICEF omogočil cepljenje 318 otrok v
državah v razvoju.
Po slavnostni otvoritvi, ko je prvo Punčko iz cunj posvojil predsednik Državnega zbora Gregor
Virant in s tem postavil zgled ostalim vodilnim v državi, je zanimanje za unikatne punčke izjemno
naraslo. Sporočilo ob posvojitvi Punčke, s katero posvojitelj prispeva UNICEF-u 20 evrov za
cepljenje otroka proti šestim otroškim nalezljivim boleznim v državah v razvoju, je tako več dni
navduševalo vodilne v državi ter širšo javnost. Svojo punčko so si izbrali številni poslanci in
poslanke, zaposleni v Državnem zboru, veleposlaniki tujih držav, predsednika računskega in
ustavnega sodišča ter njegovi člani, številni gospodarstveniki in drugi obiskovalci razstave.
Pokazali so, da jim ni vseeno za preživetje otrok v državah v razvoju. V zgolj desetih dneh je bilo
posvojenih izjemnih 318 Punčk iz cunj.
Vsi, ki ste zamudili razstavo, lahko svojo Punčko iz cunj posvojite tukaj.
Cepljenje je eden najpomembnejših ukrepov javnega zdravstva, ki odločilno prispeva k preživetju
otrok po svetu. UNICEF je na globalni ravni vodilni dobavitelj cepiv, saj zagotavlja cepiva za 56
odstotkov otrok po svetu in vsako leto pomaga cepiti približno 100 milijonov otrok. Od začetka 80.
let do danes je cepljenje otrok v svetovnem merilu doseglo velik napredek ter pomembno

prispevalo k omejevanju otroških bolezni in zmanjševanju umrljivosti otrok. Žal pa UNICEF-ovi
podatki kažejo, da zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, vsako leto še vedno umre
1,7 milijona otrok. Zdaj smo na prelomni točki, ko imamo možnost in moč preprečiti smrti otrok
zaradi povsem preprečljivih vzrokov.
Punčka iz cunj je tradicionalna igračka, ki je poznana v vseh kulturah sveta in zato primerna, da v
UNICEF-ovem projektu simbolizira otroka, ki potrebuje pomoč. Prav zato je nosilni slogan projekta
»Posvoji punčko in reši življenje otroka". S predanim delom mnogih prostovoljk, ki skozi vse leto
ustvarjajo dragocene punčke iz cunj, je UNICEF Slovenija v preteklih letih rešil že več tisoč
otroških življenj.
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