
CEPLJENJE 

 

Je učinkovita, cenovno ugodna 

metoda javnega zdravstva,  

ki odločilno prispeva k zdravju in 

blaginji otrok. 

 

Stroški običajnega cepljenja 

dosegajo dve milijardi US$ 

letno (s čemer bi dosegli vse 

otroke tudi v revnih državah),  

to pomeni 0,35 dolarja na 

prebivalca ali 1 % 

svetovnih stroškov za 

zdravstvo.  

 

 

 



Cepljenje je bistven  

dejavnik pospeševanja  

gospodarskega razvoja. 

Cepljenje je izhod  

iz revščine, saj odpira 

 vrata v svet izobrazbe. 

Izobrazba je pogoj  

do boljše zaposlitve. 

Zdravje je osnovni pogoj 

Za delovno storilnost. 



Dostop do cepljenja= 

 prepad med razvitimi in  

nerazvitimi državami. 

Najmanj otrok je  

cepljenih v  

Podsaharski Afriki. 

Otrok v državi v razvoju ima  

desetkrat bolj preti nevarnost, 

 da bo umrl zaradi bolezni,  

ki bi jo bilo mogoče s  

cepljenjem preprečiti. 

V nekaterih državah  

delež otrok, ki niso bili  

cepljeni proti šestim  

nalezljivim boleznim,  

dosega 70%. 



• UNICEF je vodilni 

dobavitelj cepiv v 

svetovnem merilu, 

saj zagotavlja cepiva 

za 56 odstotkov 

otrok po svetu.  

• S programom 

cepljenja UNICEF 

vsako leto reši več 

kot 2,5 milijona 

otroških življenj.  



• V letu 2008 je bilo cepljenih rekordnih 106 milijonov 
otrok, dosežena pa je bila že 82 odstotna cepljenost 
otrok (v začetku 80. let je bila cepljenost otrok 5 
odstotna).  

• Kljub napredku pa v svetu ostaja približno 30 milijonov 
necepljenih otrok. Vsako leto umre več 1,7 milijona 
otrok zaradi boleznih, ki bi jih lahko preprečili s 
cepljenjem.  



• Regija z najvišjo stopnjo 
smrti otrok, starih do pet 
let, je Zahodna in centralna 
Afrika (169 od 1000 
živorojenih otrok; leto 
2008). 

• Država z najvišjo stopnjo 
smrti otrok, starih do pet let 
je Afganistan (257 od 1000 
živorojenih otrok; leto 
2008) 

• Država z najvišjim številom 
smrti otrok, starih do pet 
let, je Indija (1.83 miliona 
smrti otrok, starih do pet let 
v letu 2008) 



PUNČKA IZ CUNJ 

V okviru programa cepljenje 
UNICEF skrbi za 
izobraževanje in 
usposabljanje lokalnega 
medicinskega osebja, 
prevoza do težko dostopnih 
krajev in dostavo paketov 
cepiv, ki jih sestavljajo hladilna 
torba z ustreznim cepivom in 
ostala oprema, potrebna za 
cepljenje.  

 

Ti stroški za cepljenje enega 
otroka proti šestim 
otroškim boleznim v 
povprečju znašajo 20 EUR. 



  S projektom 
Punčka iz cunj 

smo v 
preteklih letih  
rešili več kot  

16.500 
otroških 
življenj. 



V skupini skupaj s starši in 

starimi starši izdelajte 

Punčke iz cunj.  

Zanje ob zaključku 

delavnice poiščite 

posvojitelje.  

Vsaka posvojena punčka 

zagotovi cepljenje enega 

otroka proti šestim 

otroškim nalezljivim 

boleznim: davici, 

ošpicam, oslovskemu 

kašlju, otroški paralizi, 

tuberkulozi in tetanusu, v 

vrednosti 20 EUR.  



ALI... 

• Izdelajte dve Punčki iz cunj. 

• Za eno Punčko poskušajte takoj najti 
posvojitelja, drugo pa obdržite v svoji igralnici.  

• Punčki, ki bo ostala pri vas, pripravite dnevnik.  

• Nato naj se Punčka poda na potep v družine 
otrok. Vsak otrok naj Punčko vzame na svoj 
dom za nekaj dni.  

• Veliko Punčk med popotovanjem dobi tudi tudi 
svoj nahrbtnik,  oblačila ter različne 
potrebščine. 

• Ob zaključku šolskega leta jih bomo razstavili.  

• Ob zaključku razstave bomo dnevnik vrnili 
nazaj, za Punčko pa bomo poiskali 
posvojitelja. 



 

SREDSTVA OD POSVOJENIH PUNČK nakažite 

na transakcijski račun UNICEF-a Slovenija:  

SI56 0201 3025 9875 526,  

referenca: 0041511,  

namen nakazila:  

Punčka iz cunj – naziv šole oziroma vrtca. 

 


