
 

Ideje 
 

Bolšji trg  
Organizirajte bolšji trg. Prodajte stvari, ki jih ne potrebujete več ali ki ste jih naredili 
sami. Z zaslužkom zbirajte sredstva za programe UNICEF-a. Zbrana denarna 
sredstva nakažite za UNICEF-ove programe pomoči otrokom v državah v razvoju. 
 
Časopis  
Skupaj z drugimi naredite časopis. V njem opozorite na otrokove pravice in kršitve. 
Prodajte časopis na šolskih zabavah ali na roditeljskih sestankih. Zbrana denarna 
sredstva nakažite za UNICEF-ove programe pomoči otrokom v državah v razvoju. 
 
Gledališče  
Napišite gledališko igro in jo predstavite. Pri tem lahko uporabite zgodbe otrok z 
drugih dežel. Pobirajte vstopnina na vašo predstavo. Zbrana denarna sredstva 
nakažite za UNICEF-ove programe pomoči otrokom v državah v razvoju. 
 
Kolaž  
Naredite kolaže, ki opozarjajo na kršitve otrokovih pravic. Dajte jim naslove, npr. „Za 
otrokove pravice gre“ ter jih predstavite na razstavi. Pobirajte prostovoljne prispevke 
na razstavi. Zbrana denarna sredstva nakažite za UNICEF-ove programe pomoči 
otrokom v državah v razvoju. 
 
Razstave  
Poiščite in zberite informacije, slike in fotografije o kršitvah otrokovih pravic (npr. 
otroško delo, revščina itn.) na internetu ali časopisih in iz njih naredite stenski časopis 
ali razstavo. Pobirajte prostovoljne prispevke na razstavi. Zbrana denarna sredstva 
nakažite za UNICEF-ove programe pomoči otrokom v državah v razvoju. 
 
Starši  
Povabite starše, da bi sodelovali. Skupaj z razredom pripravite predstavitev za 
starše. Informirajte jih o otrokovih pravicah. Naredite razstavo, kviz ali igro.. Pobirajte 
prostovoljne prispevke. Zbrana denarna sredstva nakažite za UNICEF-ove programe 
pomoči otrokom v državah v razvoju. 
 
Tek sponzorjev  
S svojim razredom tecite na športnem igrišču. Poiščite sponzorje, npr. starše, stare 
starše ipd. Za vsak pretečen krog morajo plačati 1 evro. Zbrana denarna sredstva 
nakažite za UNICEF-ove programe pomoči otrokom v državah v razvoju. 
 

 
 



 

Teme 
 

Za pomoč pri izvajanju akcije si pomagajte z naslednjimi temami: 
 
AIDS  
 
AIDS je katastrofa, še posebno za otroke. Vsako minuto umre en otrok zaradi 
posledic te bolezni. Milijoni so izgubili svoje starše in morajo sami preživeti.  
 
revščina  
 
Preko milijarde ljudi mora preživeti z enim dolarjem na dan. Manjka jim najnujnejše 
za preživetje. Tudi pri nas v Sloveniji je veliko ljudi revnih.  
 
izobrazba  
 
101 milijon deklic in fantov po vsem svetu ne hodi v šolo. V Afriki je to vsak tretji 
otrok. Izobrazba je edina možnost za boljšo prihodnost.  
 
zdravje  
 
Vsak otrok ima pravico do zdravja. Lahko ozdravljive bolezni, kot je driska, spadajo 
še dandanes med pogostejše vzroke smrti.  
 
informacija  
 
Samo tisti, ki ve, si lahko ustvari lastno mnenje. Informacija je otrokova pravica in 
predpogoj za sodelovanje. Vendar se je potrebno pravega načina dela z mediji še 
naučiti.  
 
otroško delo  
 
Veliko otrok mora delati, da lahko preživi. Njihove službe so pogosto nevarne in tudi v 
šolo ne smejo hoditi.  
 
trgovanje z otroci  
 
Veliko družin je tako revnih, da morajo svoje otroke prodati. Njih šele čaka težko 
delo, izkoriščanje in nasilje.  
 
otroci s posebnimi potrebami  
 
Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do izpolnjenega in človeka vrednega 
življenja. Potrebujejo posebno podporo, da so samostojno in aktivno udeleženi v 
življenje.  
 
otrokove pravice  
 
Vsi otroci imajo pravice: do preživetja in razvoja, varnosti in podpore, do soodločanja 
in sodelovanja. Še vedno se povsod po svetu te pravice kršijo.  



 

 
 
 
otroci in vojna  
 
Vojne najbolj prizadenejo civiliste. Otroci so pri tem najbolj ogroženi, jih ubijajo in 
ranijo ter ti pogosto trpijo njihovo celo življenje za posledicami teh dogodkov.  
 
deklice  
 
V mnogih deželah zapostavljajo deklice in žensko. Te dobijo slabšo hrano in 
zdravniško oskrbo, ne smejo hoditi v šolo, morajo trdno delati in se zgodaj poročiti.  
 
sodelovanje  
 
Ali smejo odločati samo starši, ko se gre za interese fantov in deklic? Ne! Otroci in 
mladi smejo soodločati, ko se gre za njihove interese.  
 
šole v afriki  
 
Vsak otrok ima pravico do izobrazbe. Vendar kljub temu v afriških deželah južno od 
Sahare veliko otrok ne hodi v šolo.  
 
zaščita pred nasiljem  
 
Nasilje nad otroci je prepovedano. In kljub temu trpi veliko otrok zaradi izkoriščanja, 
zlorabe in nasilja. Oni potrebujejo zaščito in pomoč.  
 
ulični otroci  
 
Ulične otroke najdemo vsepovsod. Njihovo življenje brez strehe nad glavo in družine, 
ki bi za njih skrbela, je nevarno. Ti potrebujejo zaščito in pomoč.  
 
okolje  
 
Zdravo in življenja vredno okolje je predpogoj za naše dobro počutje. Otroci trpijo še 
posebno zaradi onesnažene vode in škodljivih snovi.  
 
voda  
 
Voda je življenje. Vendar je v veliko deželah primanjkuje. Onesnažena voda je vzrok 
za veliko nevarnih bolezni, kot je na primer driska. 
 


