Voscilnice in darila
polna zivljenja

2011

združeni za otroke

Posljite voscilnico,

resite zivljenje
UNICEF rešuje življenja. S svojim delom po vsem svetu izboljšujemo življenje otrok. Z aktivnim delovanjem
v več kot 150 državah in pokrajinah pomembno prispevamo k pozitivnim spremembam mladih življenj.
Naredimo vse, kar je potrebno, da zaščitimo milijone otrok pred nasiljem in izkoriščanjem, jih obvarujemo pred
virusom HIV/aidsom in drugimi smrtonosnimi boleznimi, jim omogočimo kakovostno izobrazbo, dobro
zdravje in prehrano. UNICEF zagotavlja, da imajo vsi otroci enake možnosti za razvoj svojih potencialov,
zato spodbuja njihovo vključevanje v življenje družine in skupnosti. Prizadevamo si, da povsod spodbujamo
temeljne pravice otrok in jim zagotavljamo življenja polno prihodnost.

ˇ ˇ
ˇ

„Prihodnost, polna življenja – cilj UNICEF-a
za otroke vsega sveta. Ponosen sem,
da podpiram UNICEF-ovo delo,
ki rešuje življenja po vsem svetu.

”

Lang Lang,
UNICEF-ov ambasador dobre volje
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Veliko zivljenj je v vasih rokah...
^

^

UNICEF-ova edinstvena in izvirna kolekcija voščilnic in daril ne bo razveselila le vas, vaše družine in prijateljev, temveč
bo prinesla darilo življenja tudi otrokom sveta. Z izkupičkom od prodaje visokokakovostnih izdelkov prispevamo
k preživetju in uspešnemu razvoju otrok po vsem svetu.
Imamo popolno ponudbo voščilnic: od tradicionalnih prazničnih voščil in prizorov skupnega praznovanja do
preprostega ohranjanja stikov. Izbirate lahko med dovršenimi, sodobnimi ilustracijami, čudovitimi fotografskimi
montažami ali razkošnimi škatlami za posebne priložnosti. Naša darila so izvirna in večkulturna – izobraževalna,
zabavna, zanimiva za zbiralce in ročno izdelana. Vsako izmed njih ujame duh UNICEF-a in vam pomaga proslavljati
najpomembnejše trenutke – trenutke polne življenja.

Kako pomagamo otrokom:
1. Preživetje in razvoj majhnih otrok
2. Osnovna izobrazba in enakost spolov
3. Zaščita otrok
4. Zagovorništvo otrokovih pravic
5. HIV/AIDS in otroci
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2 - BOŽIČNA MEŠANICA
Bogato obarvani okraski z vzorci in barvami, ki spominjajo
na druge kulture. Odlični za praznike.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju s sijajnim premazom,
kovinskim črnilom, belo folijo in standardnim sijajnim lakom.

12000 Cena: 8,00 €

12010 Cena: 8,80 €
© MASTERFILE

1 - BOŽIČNE RADOSTI
Biserno okrasje z božičnim pecivom, kar daje značilno, trendovsko
privlačnost.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju z visokosijajnim
premazom.
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4 - BOŽIČNA ZGODBA
Dovršena praznična voščilnica s sodobnim pridihom, v bogatih,
razkošnih barvah, z zlatim kovinskim črnilom in zlato folijo.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na strukturiranem
belem papirju.

12020 Cena: 9,60 €

12040 Cena: 9,60 €
© UNICEF

3 - VESELO PRAZNOVANJE
Božične podobe s sodobnim, dekorativnim pridihom in praznično
očarljivostjo, ki jo poudarja holografska folija.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju s sijajnim
premazom in srebrno holografsko folijo.
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© UNICEF
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2 - BOŽIČ V MESTU
Vsi bodo veseli teh toplih, prazničnih podob radosti in harmonije,
ki vladata med božičnimi prazniki.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju s sijajnim premazom.

12050 Cena: 8,00 €

12060G Cena: 8,00 € (z voščilom)

© UNICEF

1 - ČAROBNOST BOŽIČA
Pošljite božično voščilo, ki pričara vso tradicijo praznovanja:
čas za družino, otroke in topel občutek pripadnosti.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na sijajno lakiranem papirju.
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4 - MEŠANICA OKRASKOV
Pošljite toplo sporočilo z elegantnimi ornamentalnimi voščilnicami
z zlato folijo, ki vnaša pridih razkošja.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na strukturiranem belem
papirju s sijajnim lakom.

12080 Cena: 8,00 €

12120 Cena: 9,60 €
© JANE RAY

3 - SODOBNE VERSKE
Božična zgodba, naslikana v toplih in živih barvah.
Idealna za praznične pozdrave.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju z visokosijajnim
premazom in zlatim kovinskim črnilom.
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2 - BOŽIČNA TOPLINA
Takoj prepoznavne podobe praznikov z moderno noto.
Z njimi lahko elegantno zaželite vesel božič vsakomur,
ki išče nekaj prav posebnega.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju z visokosijajnim
premazom.
12140 Cena: 8,00 €
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12130 Cena: 8,00 €

© SUPER STOCK/GETTY IMAGES

1 - ZIMA NA PODEŽELJU
Snežne radosti: sankanje, drsanje in vožnja s sanmi
na tradicionalnem zimskem ozadju in v novem dvodelnem formatu.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na sijajno lakiranem papirju.
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3 - BOŽIČNA KOLEKCIJA
Različne voščilnice, ki obujajo prazničnega duha v vseh njegovih
oblikah: pri tem ste lahko prepričani, da iste voščilnice ne boste
poslali dvakrat.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 10 motivov na papirju s sijajnim
premazom in različno obdelavo.

UNICEF za samo 5,80 EUR priskrbi 500 kapsul
ih
vitamina A za zdravljenje pomanjkanja pri otroc
in odraslih.
© UNICEF

12300 Cena: 8,00 €
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2 - MIRNA ZIMA
Vsi čudeži zime, zbrani v podobah, ki bodo všeč vsem povsod
po svetu.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju s sijajnim premazom,
srebrno folijo in sijajnim lakom.

12780 Cena: 8,00 €
© EDUARD GOMBERT

12180 Cena: 8,80 €

2

10

Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 72 – naročite zdaj

© SHUTTERSTOCK IMAGES

1 - PRAZNIČNI OKRASKI
Fotografije božičnega okrasja v čudovitih barvah,
ki pričarajo vso čarobnost praznikov.
10 voščilnic, 17,5 x 11,7 cm, 5 motivov na papirju s sijajnim premazom.

12190 Cena: 8,00 €

4
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4 - PRAZNIČNE MINI
Zimski prizori pod bleščečimi zvezdami v božičnem duhu,
ki preveva naravo. Mini voščilnice/darilni listki bodo navdušili
družino in prijatelje.
10 voščilnic, 8,5 x 13 cm, 5 motivov na papirju s sijajnim premazom
in kovinskim črnilom.
14000 Cena: 6,70 €
© UNICEF

3 - ZIMA
Svetlikajoči se toni in žive barve vnašajo optimistično noto
v klasične podobe ledeno mrzlih zimskih dni. Prijateljem bodo
zelo všeč.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju z visokosijajnim
premazom.

© SHUTTERSTOCK IMAGES/UNICEF
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2 - BOŽIČNI DUH
Edinstvena čarobnost božiča, ujeta v nedolžnih očeh otrok:
vsem bodo zelo všeč.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju z visokosijajnim
premazom.

12320 Cena: 9,90 €

12340 Cena: 8,00 €
12340G Cena: 8,00 € (z voščilom)
© UNICEF

1 - BOŽIČNE PRIPRAVE
Praznovanje občutka pripadnosti, ko družina in prijatelji skupaj
preživljajo najlepši čas v letu.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na strukturiranem belem
papirju, zlata folija in suhi žig.
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4 - MOZAIK DREVES
Ta lepo stilizirana božična drevesca v neštetih vzorcih
so odlična izbira za praznične pozdrave.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju s sijajnim premazom
in kovinsko obarvano folijo, zapleteni izrezani motivi.

12500 Cena: 8,00 €

12580 Cena: 9,90 €
© UNICEF

3 - ANGELI
Prisluhnite angelom! Prikupni dečki in deklice z vsega sveta
združeni uživajo v veselju, ki ga prinaša druženje s prijatelji.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na sijajnem papirju
z zlatim kovinskim črnilom.

4

13

© UNICEF
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2 - BOŽIČNA ZABAVA
Očarljivi živalski motivi, čudovito interpretirani s pridihom
nedolžnosti, bodo v veselje mlajšim članom družine.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju
z visokosijajnim premazom.

12350 Cena: 8,00 €

12420 Cena: 8,00 €
© UNICEF

1 - ZIMSKE SILHUETE
Razgibani, sodobni motivi v modernih barvah s prefinjenim
dotikom sitotiska: idealna izbira za ljubitelje sodobnega dizajna.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju s sijajnim premazom
in škrlatnim kovinskim črnilom.
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© SCOTT RHODES
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4 - UŽITKI NA SNEGU
Otroci z vsega sveta uživajo v drsanju, sankanju in izdelovanju
snežakov ter pri tem izžarevajo nedolžnost.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju z visokosijajnim
premazom.

12430 Cena: 8,00 €

12450 Cena: 8,00 €

4

15

© BARBARA VAGNOZZI

3 - ZABAVA ZA VSE
Ljubko upodobljene živali se pridružijo božični zabavi in duhu.
Prijele se bodo pri vseh majhnih otrocih.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju z visokosijajnim
premazom.

© UNICEF

3

1

1 - ROJSTNODNEVNE ŽELJE
Nikoli več ne iščite rojstnodnevne voščilnice, ki bi bila primerna
za vse vaše prijatelje: izbor tem in dodelav za vse okuse.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 10 motivov na strukturiranem
belem papirju z zlato/srebrno folijo in suhim žigom.

© UNICEF

12610 Cena: 9,90 €
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UNICEF za samo 58,04 EUR priskrbi 1000 vrečk
oralne rehidracijske soli za otroke ob dehidraciji
in diareji.

Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 72 – naročite zdaj

2 - OTROCI SVETA
Bistvo vsega, za kar se zavzema UNICEF. Sveže, živahne
podobe otrok med otroško igro. Vredno podpore kadar koli,
ob vsaki priložnosti.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 2 motiva na papirju z visokosijajnim
premazom.

3 - CVETLIČNI MOTIVI
Nov način izražanja s cvetjem: izbrane fotografije cvetja, ki izražajo
ljubezen ali naklonjenost ali osebi povedo, kako posebna je.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju z visokosijajnim
premazom.
12150 Cena: 8,00 €
© UNICEF

12290 Cena: 8,00 €

3
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12650 Cena: 8,00 €
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© SHUTTERSTOCK IMAGES

1 - VRTOVI
Odlično izdelane fotografije vrtov za vse vaše pozorne pozdrave.
Za ljubitelje cvetja in narave.
10 voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, 5 motivov na papirju
z visokosijajnim premazom.

mrežo
UNICEF za samo 4,54 EUR priskrbi eno trajno
rijo,
mala
pred
ne
druži
o
zaščit
za
rjem
proti koma
a.
ki vsakih 30 sekund ubije enega afriškega otrok

Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 72 – naročite zdaj

POSLOVNE VOŠČILNICE

1

2

1 - KROŠNJA
S to živahno podobo zaželite sodelavcem in partnerjem bliskovit
skok v novo leto.
1 voščilnica, 17,5 x 11,7 cm, zlata folija, strukturiran bel papir.

2 - ČAROBEN GOZD
Nenavadna globina podobe na tej, kolažu podobni voščilnici
bo razveselila vaše stranke in sodelavce.
1 voščilnica, 17,5 x 11,7 cm, zlata folija, reliefno tiskana temnejša
drevesa, strukturiran belkast papir.
© UNICEF

1B066 Cena: 1,00 €

1B064 Cena: 1,10 €

© FRANÇOIS BOURNAUD, PARIS

Minimalno naročilo 50 kosov enega motiva!

4
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4 - MEŠANI SIMBOLI
Fotorealističen pristop k tradicionalnim božičnim simbolom.
1 voščilnica, 17,5 x 11,7 cm, zlata folija na zvezdi, standardni sijajni lak,
papir s sijajnim premazom.
© UNICEF

1B034 Cena: 0,90 €
© UNICEF

3 - VSA DREVESA, VSA DRUGAČNA
Praznovanje raznolikosti, ki pri prejemnikih te voščilnice ne bo
ostalo neopaženo.
1 voščilnica, 17,5 x 11,7 cm, zlato kovinsko črnilo na podlagi, zlata folija
na enem drevesu, reliefni tisk na vseh drevesih, standardni sijajni lak, papir
s sijajnim premazom.
1B076 Cena: 1,00 €

2 - KOZMIČNO DREVO
Prestižen format, lep dizajn, odprt za številne razlage.
Voščilnica, ki bo razveselila prejemnike povsod.
1 voščilnica, 11,7 x 17,5 cm, srebrna folija, standardni sijajni lak,
papir s sijajnim premazom.
1B080 Cena: 0,90 €

4

3 - ZLATA SPIRALA
Božično drevo v bogati kombinaciji rdeče in zlate: voščila,
ki jih bodo po vsem svetu lepo sprejeli.
1 voščilnica, 11,7 x 17,5 cm, zlata folija, standardni sijajni lak,
papir s sijajnim premazom.

4 - BOŽIČNE ABSTRAKCIJE
Nevsiljiva praznična voščilnica, primerna za vse vaše poslovne partnerje.
1 voščilnica, 11,7 x 17,5 cm, zlato kovinsko črnilo na podlagi, zlata folija
na podobah v kvadratkih, globoki tisk na vseh kvadratih, strukturiran
belkast papir.

1B065 Cena: 0,90 €

1B040 Cena: 1,10 €
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© UNICEF
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© UNICEF

1 - BOŽIČNI KROGI
Voščite sodelavcem in strankam po vsem svetu z nenavadno
upodobitvijo božičnega drevesa.
1 voščilnica, 10,7 x 21,6 cm, zlato kovinsko črnilo, zelena folija,
standardni sijajni lak, papir s sijajnim premazom.
1L013 Cena: 1,00 €

© UNICEF

2

© UNICEF
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5 - ZVEZDNI TRIO
Imenitna voščilnica, idealna za vse vaše praznične pozdrave.
1 voščilnica, 21,6 x 10,7 cm, srebrna folija, papir brez premaza.

6 - SEZIMO DO ZVEZD
Posebna praznično oblikovana voščilnica, ki se odpre v obliki vrat.
1 voščilnica, 17,5 x 11,7 cm, srebrno kovinsko črnilo, zlata folija
na pozdravih, standardni sijajni lak, papir s sijajnim premazom.

1L011 Cena: 1,00 €

© UNICEF

© UNICEF

1B059 Cena: 1,00 €

7
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7 - RDEČE ZVEZDE
Pošljite praznično voščilo na lahkoten, moderen način.
1 voščilnica, 11,7 x 17,5 cm, točkovna rdeča barva na zvezdah, srebrno
kovinsko črnilo na pozdravih in spiralah na podlagi, srebrna folija,
strukturiran bel papir.

8 - ZVEZDNA NOČ
Pošljite praznične pozdrave s pridihom elegance.
1 voščilnica, 11,7 x 17,5 cm, točkovna barva, srebrna folija na zvezdah
in pozdravih, standardni sijajni lak, papir s sijajnim premazom.
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© UNICEF

1B052 Cena: 0,90 €
© UNICEF

1B057 Cena: 1,00 €

2 - POGLEDI NA SVET
En planet, kakor koli že gledate nanj: barvito večjezično sporočilo
najboljših želja vsem vašim strankam in sodelavcem.
1 voščilnica, 17,5 x 11,7 cm, standardni sijajni lak, papir s sijajnim
premazom.

1B012 Cena: 0,90 €

1B013 Cena: 0,80 €

4

3 - BOŽIČNE PODOBE
Čudovito dovršen izbor božičnih podob v ivju in s kančki tople
svetlobe, ki v tem najlepšem času leta prinašajo radost in upanje.
1 voščilnica, 21,6 x 10,7 cm, bela holografska folija, standardni sijajni
lak, papir s sijajnim premazom.

4 - RDEČE IN BELO
Vpadljiva kombinacija zimskih podob in simbolov iz poslovnega
sveta na voščilnici, ki bo všeč vsem vašim poslovnim partnerjem.
1 voščilnica, 21,6 x 10,7 cm, visokosijajni lak, papir s sijajnim
premazom.

1L017 Cena: 1,00 €
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1L019 Cena: 0,90 €

Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 72 – naročite zdaj

© UNICEF

1 - KAKO KRASEN SVET
Ne glede na to, kako gledate nanj: različni pogledi, toda univerzalno
sporočilo pozdravov sodelavcem in partnerjem povsod.
1 voščilnica, 17,5 x 11,7 cm, srebrna folija, mat lak, papir s sijajnim
premazom.

© UNICEF/GETTY IMAGES/COMSTOCK IMAGES
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© UNICEF
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5 - VSI SMO EDINSTVENI!
Niti dva si nisva enaka. Kar pa nam ne preprečuje, da ne bi združili
svojih talentov in ustvarili nekaj zelo posebnega!
1 voščilnica, 11,7 x 17,5 cm, rdeča folija na nekaterih rdečih elementih,
standardni sijajni lak, papir s sijajnim premazom.

6 - SKUPINSKA DINAMIKA
Zaželite sodelavcem vse najboljše s tradicionalnimi simboli upanja.
1 voščilnica, 11,7 x 17,5 cm, zlato kovinsko črnilo na snežinkah,
standardni sijajni lak, papir s sijajnim premazom.

8

7 - ZLATI LISTI
Ta voščilnica bo zaradi nevsiljive oblikovne miline in prefinjene
dodelave všeč vsem vašim poslovnim partnerjem.
1 voščilnica, 10,7 x 21,6 cm, zlata folija, reliefno tiskani listi in
pozdravi, strukturiran bel papir.

8 - KROG ENOTNOSTI
Abstrakten dizajn z nedvoumnim sporočilom: čudovite praznike
vsem ljudem, s katerimi poslovno sodelujete.
1 voščilnica, 13,7 x 19,5 cm, srebrno kovinsko črnilo na podlagi, srebrna
folija, standardni sijajni lak, papir s sijajnim premazom.

1L021 Cena: 1,10 €

1P015 Cena: 1,00 €
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© UNICEF
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© UNICEF

© UNICEF

1B028 Cena: 0,80 €
© UNICEF

1B020 Cena: 0,90 €

1 - VSE LETO
Voščilnica velikega formata, ki se razgrne v koledar, vam bo vse
leto 2012 privabljala nasmeh na obraz. Sijajno darilo!
1 voščilnica, 16 x 16 cm, 3-delna voščilnica, izrez, standardni sijajni
lak, papir s sijajnim premazom.

2 - BOŽIČNA KLASIKA
Pošljite mednarodnim partnerjem večjezično voščilo z drevesom
v razkošni zlati, rdeči in zeleni barvi.
1 voščilnica, 11,7 x 17,5 cm, zlata folija na pozdravih, papir
brez premaza.

1S001 Cena: 1,10 €

1B071 Cena: 0,90 €

UNICEF NEW YORK, ZDA
UNICEF se zavzema, da otroci povedo svoje mnenje
o prihodnosti sveta. Nthabiseng Tshabala, 12, zagovornica
otrok iz Južne Afrike, govori na javni razpravi na vrhu
ZN 2010 o razvojnih ciljih tisočletja. UNICEF na podlagi
konvencije o pravicah otrok obljublja svetlejšo prihodnost
za vse otroke.

© UNICEF/NYHQ2010-18
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© SUSAN ZULAUF
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Voscilnice in darila
polna zivljenja

UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1
1000 Ljubljana

Naročilnica
Naročnik
Kontaktna oseba
Ulica
Pošta in kraj
Telefon

Faks

E-pošta
Blago plačamo:

odkupnina

Davčni zavezanec:

NE

predračun

račun

DA Davčna številka: SI_____________________

Koda

Kosov		

Znesek (EUR)

Skupaj
Naročeno blago vam bomo poslali
najpozneje v roku petih (5) delovnih dni
preko Pošte Slovenije.

Poštnina in pakiranje		

5,00

Donacija
Za plačilo

Če želite v vaše voščilnice vtisniti voščilo oz. logotip, izpolnite naslednje podatke:
Koda voščilnice za dotisk:

Datum:

Izbrano voščilo:

V1

V2

V3

Število barv:

1

2

3

Logotip podjetja:

DA

NE

voščilo po
lastnem izboru

Žig in podpis:

Varstvo osebnih podatkov:
S podpisom se strinjam in dovoljujem, da UNICEF Slovenija lahko moje podatke uporablja za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave,
pošiljanje gradiv... Na brezplačni telefonski številki 080 80 68 ali preko elektronske pošte prodaja@unicef.si lahko kadarkoli zahtevate trajno ali začasno prenehanje
podatkov. Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh preprečiti uporabo osebnih podatkov v te namene in o tem obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

Dotisk in pogoji naročanja
Dotisk – izberite UNICEF-ovo voščilnico in primer voščila:
V1

V3

V2

Okvirni cenik dotiska
Št. voščilnic

1 barva

2 barvi

3 barve

do 100

35,00 €

57,58 €

69,10 €

do 200

40,60 €

62,09 €

83,87 €

do 300

45,07 €

66,60 €

86,62 €

do 400

55,58 €

73,61 €

90,00 €

V cenik je že vključen DDV. Možnost dotiska v več barvah.
Minimalna količina poslovnih (posameznih) voščilnic enega motiva je 50 kosov.
Tisk: GRAFIKA B+ d.o.o., tel.: 01/505-71-43, faks: 01/505-83-50, e-pošta: grafika-badiura@siol.net.

Donacije
10 €

26 €

40 €

80 €

Za samo 10 € lahko
UNICEF zagotovi 1.500
kapsul vitamina A za
zdravljenje pomanjkanja
vitaminov pri otrocih in
odraslih.

Za samo 26 € lahko
UNICEF zagotovi
40 zavitkov visokoenergijskih piškotov, posebej
razvitih za podhranjene otroke v nujnih
situacijah.

Za samo 40 € lahko
UNICEF zagotovi
»Šolo v torbi«, ki vsebuje
osnovne šolske potrebščine za 40 učencev
in učitelja.

Za samo 80 € lahko
UNICEF zagotovi
600 odmerkov cepiva
proti ošpicam in tako
zaščiti otroke pred to
smrtonosno boleznijo.

Osnovni podatki in naročanje
www.unicef.si/trgovina
prodaja@unicef.si

Faks: (01) 583 80 81

UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana

Tel: 080 80 68 (modra številka)
(01) 583 80 72 (med 9.00 – 16.00 uro)

VOŠČILA – DOTIKI BESED
Kniga Voščila – Dotiki besed nas premišljeno
spominja na to, da je v današnjem svetu
vse manj prostora za medsebojne odnose
ter za iskrene in prijazne besede. Prav zato
nam domiselna in topla voščila še toliko
bolj polepšajo marsikateri trenutek v našem
življenju. Avtorica Ana Četkovič Vodovnik
v knjigi predstavlja več kot 150 voščil domačih
in tujih avtorjev za različne priložnosti. Knjiga
je popestrena z izbranimi motivi UNICEF-ovih
voščilnic, opremljena pa je tudi s koledarjem,
v katerega lahko vpisujemo rojstne dneve,
obletnice, praznike...
20 х 20 cm, 93 strani, trda vezava, barvne slike,
154 voščil.

POPUST

- 40%

2P2000 C
 ena: 16,65 €
Cena s popustom: 9,99 €

PUNČKA IZ CUNJ
Z nakupom ročno izdelane in unikatne punčke
iz cunj, ki jih izdelujejo majhne in velike,
mlade in stare, izdelovalke in izdelovalci
z veliko domišlije in kreativnosti, boste
podprli svetovno kampanjo za cepljenje otrok
zopre davico, ošpice, oslovski kašelj, otroško
paralizo, tuberkulozo in tetanus. Stroški za
cepljenje enega otroka proti šestim otroškim
boleznim v državah v razvoju povprečno
znašajo 20 €. Ceplenje je eden najpreprostejših
in najcenejših načinov za preživetje otrok.
Slika punčk je simbolična. Vsaka punčka je
unikatna, zato vam na oglasu ne moremo
natančno prikazati izdelka, ki ga boste prejeli.
Široko paleto punčk iz cunj si lahko ogledate
na naši spletni strani www.unicef.si/trgovina.

2P3000 Cena: 20,00 €
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KOMPLET DARILNIH
VREČK
Širite veselje in srečo s temi lepo
okrašenimi vrečkami. Zaradi živahnosti
so primerne za vse priložnosti.
4 vrečke: od 30 x 25 x 12 cm do
12 x 15 x 8 cm.

© 2011 UNICEF

1P2506 Cena: 10,00 €

KOMPLET
ZA ZAVIJANJE DARIL
Zavijanje daril s temi lepimi materiali,
samolepilnimi pentljami in veliko
traku je prav zabavno.
4 pole papirja, 70 cm x 2 m, 7 pentelj,
2 x 10 m traku.

© 2011 UNICEF

1P2500 Cena: 15,00 €
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OKRASNA SVEČA
Prižgite svečo in glejte, kako osvetli
zvezdnato nebo, polno veselih letečih
otrok.
Višina 8,5 cm, kovinski pokrov, vonj po
vanilji, gori pribl. 36 ur.

© 2011 UNICEF

1P3800 Cena: 10,00 €

SPIRALNO DRŽALO
ZA SLIKE
Naj bodo vsi najdražji zvezde
v UNICEF-ovem vesolju!
Za fotografije najdražjih in
za najljubše prizore uporabimo držala
z UNICEF-ovim logotipom; lahko so
tudi kazalke sedežnega reda za večerjo
s prijatelji. Varna zaponka brez ostrih
robov je primerna tudi za sporočila.
Plastična podlaga, vsako 12 cm.
1P3500 Cena: 15,00 €
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ROČNO POSLIKANA
STEKLENA KROGLA
Dragocen spominek za vsa leta.
UNICEF-ove slike prikazujejo razigrane
otroke, ki letijo v nočno nebo. Očarali
bodo prav vse. Ta ročno pihani stekleni
okrasek hranimo na varnem v posebni
obloženi škatli.
Ø 7,5 cm v obloženi škatli.
1P3523 Cena: 12,00 €

© 2011 UNICEF

VEČSTOLETNA
TEHNIKA
Ta izjemna umetnost ima zelo dolgo
tradicijo. Izučeni obrtniki previdno
vstavijo majhne ukrivljene ščetke skozi
luknjico v predmetu. Velik izziv je
pobarvati najprej ospredje in šele nato
ozadje.

HAITI
Potres na Haitiju je porušil okoli 5.000 šol. Deklica na sliki
se je, tako kot na tisoče drugih otrok, razveselila barvic,
zvezkov, svinčnikov in drugih šolskih potrebščin iz UNICEFovega kompleta za šolo. UNICEF je pomagal ustanoviti šole
in priskrbel učne pripomočke za 720.000 otrok, da so lahko
nadaljevali pouk.
11/SHEHZAD NOOR ANI
© UNICEF/NYHQ2010-02
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2

1

1 - ŠKATLA ZA PIŠKOTE
Čeprav gre v vsako omaro, je morda primernejša za pult ali polico,
da nas pozdravijo otroci, kadar koli vstopimo v kuhinjo. Kovinska,
kot nalašč za živila, neprepusten pokrov pa poskrbi za svežino.
Plastično okence razkriva vsebino in količino.
25,5 x 14,5 x 9 cm.

2 - NAKUPOVALNA TORBA
Igriv UNICEF-ov vzorec spremeni nakupe v praznik otrok, zato boste
imeli vrečo na poti na tržnico vedno pri sebi. Vreča je zelo prostorna
in ima še dva stranska žepa. Ročaji so dovolj široki, zato jo lahko
nosimo čez ramo.
100 % bombaž, 40 x 35 x 12 cm.

1P3652 Cena: 15,00 €

1P3701 Cena: 20,00 €
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ZBIRKA „EN SVET”
Ti lepi izdelki niso le praktični. Vsi imajo še nekaj skupnega –
brezskrbno sliko veselih otrok, ki se držijo za roke in razglašajo
prijateljstvo po vsem svetu. Pridružite se njim in UNICEF-ovemu
delu po vsem svetu v imenu otrok.

3

5

© 2011 FRANCESCA CHESSA/UNICEF

4

3 - OSEBNA ŠKATLICA
OPOMNIKOV
Vstavite najljubšo sliko, da vas vsakič,
ko pišete nakupovalni seznam, pozdravi
prijazen obraz. Trak omogoča lažje jemanje
papirja z dna.
8 x 8 x 8,5 cm, 400 listov.
1P3806 Cena: 10,00 €
33

4 - SERVIRNI PLADENJ
Postrežbi vsake hrane ali pijače dodajmo
čar otrok z vsega sveta. Je odporen proti
praskam in primeren za pomivalni stroj.
Ročaji omogočajo lažje prenašanje.
42 x 28 x 3 cm, melamin.

5 - SKODELICA „EN SVET”
Topla pijača je okusnejša zaradi topline
veselih otrok, ki razglašajo prijateljstvo po
svetu. Porcelan; primerno za mikrovalovno
pečico in pomivalni stroj.
Višina 10 cm, 300 ml.

1P3653 Cena: 15,00 €

1P3651 Cena: 7,00 €

OTROŠKA MEHKA KNJIŽICA
Knjiga spodbuja kognitivne spretnosti in na vsaki strani je druga
aktivnost, ki bodisi piska, ima plastično ogledalo
ali pa zmečkan papir.
Blago in plastičen ročaj, 14,5 x 19 x 1,5 cm.

1P3553 Cena: 15,00 €

9P3329 Cena: 5,00 €

© 2010 UNICEF

TERENSKO VOZILO
Otroci se radi igrajo z avtomobilčki. Ta replika UNICEF-ovega
terenskega vozila deluje na potezni mehanizem.
Dolžina pribl. 7 cm.

SESTAVLJANKE
ZA MALČKE
Tudi najmlajši uživajo ob dokončanju
sestavljanke! Velike, žive slike niso le
privlačne, lažje si je tudi predstavljati
končno sliko. Deset sestavljank prikaže
ključna UNICEF-ova področja dela.
Vsaka vsebuje od dva do štiri
preproste kose.
27 kosov, shranjenih v kartonasti škatli
(16 x 20 x 6,5 cm).

© 2011 UNICEF

1P2105 Cena: 12,00 €
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EKO BARVNI SVINČNIKI
Odenite se v zeleno – rdeče, modro, vijolično! Močni svinčniki živih
barv so narejeni iz zvitkov recikliranega papirja. Zabavno darilo
s šilčkom in škatlico.
12 svinčnikov, vsak 17,5 cm.
9P3502 Cena: 5,00 €

© 2010 UNICEF

0P3306 Cena: 10,00 €

© 2010 SOPHIE AUGUSTIN-VIGUIER

IGRA SPOMIN
Ploščice obrnemo in tekmujemo, kdo najde največ enakih slik!
Ploščice so oblikovane tako, da jih lahko primejo tudi najmlajši.
48 ploščic, vsaka 7 x 7 cm.

UČNE KARTICE
ZA OTROKE
Mali učenci lahko vedno znova
dokažejo svoje osnovno znanje
matematike ali povedo, koliko je ura.
S flomastri, opremljenimi z brisalcem,
pišejo svoje odgovore na kartice.
Igra je kot nalašč za doma ali
za krajšanje časa na poti.
Več kot 100 nalog, kartice 13,5 x 8 cm.

© 2011 ARTAPOWER INT. GROUP LTD/UNICEF

1P2450 Cena: 10,00 €
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MEDVEDEK „UNI”
Plišasta igračka je prijatelj za
enoletnike ali starejše otroke.
Z njo lahko ure in ure vadijo oblačenje
in razvijajo ročne spretnosti. Ukvarjajo
se z gumbi in ježki na žepih, z zadrgo
na jopici, vezalkami in zaponko na
čevljih; jopič in hlače se lahko slečejo.
Poliester, višina 27 cm.
1P3317 Cena: 20,00 €

USTVARJALNI KOMPLET
Zaposlimo roke in misli – ti materiali
so za mlade neizčrpen vir domiselnega
sproščanja ustvarjalnosti. V kompletu
je večnamenski podstavek z debelimi
in tankimi voščenkami, vodenkami
ter plastelinom in pripomočki
za njegovo oblikovanje.
Škatla: 30 x 42 x 6 cm, 39 kosov.
1P3300 Cena: 25,00 €
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SESTAVLJANKA
„VES SVET JE IGRIŠČE”
Od Šrilanke do Haitija, od Maroka
do Kitajske – otroci se igrajo
in se skupaj zabavajo! Ekskluzivna
500-delna sestavljanka, izziv za vso
družino z izvirno živahno poslikavo.
Ø 50 cm, 500 kosov, slika v polni
velikosti.

© 2010 STEPHEN WATERHOUSE

0P2103 Cena: 14,00 €

MINI MEDVEDEK
Vedno v dobri družbi! Mini medvedka
v lepi UNICEF-ovi majčki pripnete na
nahrbtnik, plašč ali ključe in bo ves
dan pazil na vas.
Poliester, 10 cm brez sponke obeska.
8P3570A – MEDEN
8P3570B – RJAV
8P3570C – BEL
Cena: 5,00 €

37

ŠOLSKE POTREBŠČINE
V peresnici z dvema predaloma so vse osnovne šolske potrebščine:
2 svinčnika, 6 barvic, šilček, 6 flomastrov, 2 kemična svinčnika,
ravnilo, kotomer.
19 x 11 x 5 cm.
1P3030 Cena: 15,00 €

© 2011 UNICEF

1P3640 Cena: 20,00 €

© 2011 UNICEF

URA Z VESELIMI OBRAZI
Povedati, koliko je ura, je zabavno! Naučite se brati ure, minute
in sekunde. Plastična vrečka na zadrgo se razširi v peresnico.
Pašček, 23 cm, na baterije, 12-mesečna garancija.

DENARNICA ZA KOVANCE
Vsi prijatelji bodo spraševali po UNICEF-u, ko izvlečete to peresnico!
Lahko jo pripnete na pas ali nahrbtnik, tako da je vedno pri roki.
Zadrga, plastična zaponka, Ø 7,5 cm.
1P3803 Cena: 7,00 €
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© 2011 UNICEF

1P3804 Cena: 12,00 €

© 2011 UNICEF

VREČA Z VRVICO
Se greste igrat s prijatelji? Greste v park, da se razmigate? V tej široki
vreči je dovolj prostora! Lahko jo nosite čez ramo ali kot nahrbtnik.
Poliester, 46,5 x 32 cm.

NAMIZNI ROKOVNIK
Vsak teden imamo nov, drugačen
pogled in vpogled v UNICEF-ovo delo
s sliko iz druge države. Praktičen
rokovnik v spiralni vezavi, tedenski
koledar, strani za številke/naslove
in mednarodni prazniki.
17 x 22 cm, papir FSC, hitri pregled
in planerji za 2012 in 2013.

© THE IMAGES USED BY UNICEF ARE PROTECTED BY COPYRIGHT

1P111A Cena: 15,00 €

ROKOVNIK
S FOTOGRAFIJAMI
Vsakič ko preverite datum ali opravilo,
vas pozdravi nasmejan otrok na
naslovnici. Fotografije so tudi spomin
na UNICEF-ovo delo. Tedenski pregled,
strani za številke, zapiske in naslove,
mednarodni prazniki, popotne
informacije, pretvorne tabele,
kazalni trak.
17 x 8,5 cm, papir FSC, 14 jezikov.

© THE IMAGES USED BY UNICEF ARE PROTECTED BY COPYRIGHT

1P115B Cena: 10,00 €
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© THE IMAGES USED BY UNICEF ARE PROTECTED BY COPYRIGHT

PANORAMSKI KOLEDAR
Na obeh straneh prekrasne fotografije! Praktičen mesečni planer
s koledarsko razpredelnico ali na drugi strani samo datumi in slike.
32 x 68 cm, papir FSC, 14 jezikov.

1P119A Cena: 10,00 €

40

KOLEDAR Z RAZGLEDNICAMI
Razglednice, ki označujejo mesece, lahko tudi uporabimo.
Te čudovite fotografije lahko vse leto delimo s prijatelji in družino.
15 x 42 cm, papir FSC, 14 jezikov.
1P114A Cena: 12,00 €

Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 72 – naročite zdaj

© THE IMAGES USED BY UNICEF ARE PROTECTED BY COPYRIGHT

DVOSTRANSKI NAMIZNI KOLEDAR
Izbira je vaša: na eni strani prikupen portret z manjšimi datumi;
na drugi manjša slika in večja koledarska razpredelnica.
19,5 x 16 cm s stojalom, papir FSC, 14 jezikov.

© THE IMAGES USED BY UNICEF ARE PROTECTED BY COPYRIGHT

1P123A Cena: 20,00 €

1P113A Cena: 15,00 €

© THE IMAGES USED BY UNICEF ARE PROTECTED BY COPYRIGHT

STENSKI KOLEDAR
Vsak mesec vas pozdravi velik, prikupen obraz
in prinese veselje v prostor. Izjemna vrhunska
fotografija in praktičen mesečni pregled –
kot nalašč za družinske datume in opravila.
Mednarodni prazniki, datumi v krepkem tisku.
30 x 30 cm, papir FSC, 14 jezikov.

UMETNIŠKI ROKOVNIK
Mednarodna umetniška zbirka na vaši
mizi. Vsak teden nova znamenita slika
ali mladi up, navdih zanje pa otroci
po vsem svetu. Eleganten umetniški
rokovnik v trdi vezavi. Tedenski
pregled, naslovi in mednarodni
prazniki. Darilna škatla.
23 x 23 cm, papir FSC, hitri pregled
in planerji za 2012 in 2013, 14 jezikov.

© THE IMAGES USED BY UNICEF ARE PROTECTED BY COPYRIGHT

1P112A Cena: 20,00 €
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TORBA
S to naramno torbo pokažete vsem,
da podpirate UNICEF; naj vas na ta
način stalno spremljamo v službi in na
poti. Torba je praktična; ima nastavljiv
pas, notranji žep z zadrgo in dodatna
žepa pod sprednjim zaklopom.
Poliester, neprepustna za vodo,
38,5 x 34 x 12 cm.

© 2011 UNICEF

1P3761 Cena: 25,00 €

STEKLENICA ZA VODO
Osveži nas med športom, hojo ali na potovanjih, poleg tega pa nas ta
priročna steklenica opominja, da je kakovost vode vse večja skrb po vsem
svetu v razvoju. S tem izdelkom podpirate UNICEF-ova prizadevanja za
boljšo oskrbo z vodo in za sanitarno ureditev vsepovsod.
Aluminij, višina 21 cm, 600 ml.
0P3803 Cena: 10,00 €
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© 2011 UNICEF

9P3735 Cena: 5,00 €

© 2009 UNICEF

PRIROČNA NAKUPOVALNA VREČKA
Bodite odgovoren ekološko ozaveščen potrošnik z lahko vsestransko
UNICEF-ovo naramno vrečko. S to močno, prostorno vrečko se izognemo
odpadni plastiki. Pospravljena je velika kot dlan – kot nalašč za
v torbico ali žep, da je vedno pri roki, ko gremo v trgovino ali na tržnico.
40 x 40 cm, poliester.

DEŽNIK
Vsak dan veselo modro nebo!
Zelo kakovosten, lepo oblikovan,
praktičen trak za nošenje in etui.
Zložljiv, ročno odpiranje, poliester,
Ø 96 cm, zložen: 24 cm.

© 2009 UNICEF

9P3530 Cena: 15,00 €

KAPA S ŠČITOM
Oznaka „Združeni za otroke“
je lepo izvezena v UNICEF-ovi modri
barvi spredaj in zadaj na udobni čepici.
Vas in druge nenehno opozarja
na UNICEF-ova prizadevanja,
da bi zadovoljili osnovne potrebe
otrok in jim omogočili razviti ves
njihov potencial.
100% bombažni keper, univerzalna
velikost.

© 2011 UNICEF

1P3771 Cena: 15,00 €
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MINI NOGOMETNA
ŽOGA
Nogomet združuje otroke po vsem
svetu; vsi imajo radi šport, ki spodbuja
fizični in čustveni razvoj. Povabite vso
družino, ne glede na leta, na brcanje
žoge – z našo lepo, zelo poskočno,
šivano žogo bo samo še bolj veselo!
Obseg 42 cm.

© 2010 UNICEF

9P3770 Cena: 10,00 €

OBESEK ZA KLJUČE
Spomnite se UNICEF-a, kadar koli
obrnete ključ. Pripnite ta obesek na
ključe, nahrbtnik, torbo, pas in zadrgo.
Je naša prodajna uspešnica in ne brez
razloga: tako za moške kot ženske,
fante in dekleta je nenavaden in
privlačen simbol UNICEF-ove pomoči
otrokom po vsem svetu.
Kroman aluminij, 7,5 x 7 cm.

© 2010 UNICEF

1P3630 Cena: 5,00 €
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© 2010 UNICEF

MAJICA S KAPUCO
„ZDRUŽIMO SE”
Pot pod noge z našo ekskluzivno
eko majico na zadrgo! Počutili se
boste odlično v udobnem organskem
bombažu z mehko flis notranjostjo in
ponosno podpirali UNICEF. Preprosta
za obleči in zelo trendna.
Črna, 80% organski bombaž,
20% poliester, strojno pranje.
0P3716 XSM
0P3716 SMA
0P3716 MED
0P3716 LAR
0P3716 XLA
Cena: 50,00 €

INDIJA
UNICEF se je obvezal, da bo dekletom in ženskam zagotovil
pravico do odločanja ter jih rešil pred izkoriščanjem in
zlorabo. V Indiji zagovarja prepoved porok med otroki,
sodeluje z lokalnimi državnimi razvojnimi programi
za izobraževanje in usposabljanje izpostavljenih deklet
ter se zavzema za družbene spremembe.

© UNICEF/NYHQ2009
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-2210/ANITA KHEMKA

TORBA „PLANET
ZA OTROKE”
Vsi bodo opazili ta modni dodatek
z elegantnim UNICEF-ovim vzorcem.
Ročno delo, magnetno zapiranje
in dva notranja žepa.
30 x 43 x 16 cm, 100% organski
bombaž.
0P3749 Cena: 25,00 €

© 2010 UNICEF

USTVARJALNO DO
VSAKDANJEGA KRUHA
Torbe skrbno izdelujejo obrtniki
v delavnicah v Indiji. S tem nakupom
pomagate ohranjati kulturno tradicijo,
obrtnikom pomagate iz revščine ter
spodbujate njihovo dostojanstvo
in zaupanje vase.

TORBICA „PLANET
ZA OTROKE”
Vsakodnevni opomin, da nam ni
vseeno za okolje in za otroke po vsem
svetu! Ročno izdelana večnamenska
torba iz organskega bombaža.
Za svinčnike, kozmetiko, nakit,
potovalne dokumente ali druge
manjše predmete, da je torbica
urejena.
Zadrga, svetlo zelena podloga,
21 x 13 cm.

© 2010 UNICEF

0P3764 Cena: 10,00 €
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ZAPESTNICA
„SVETOVNEGA
PRIJATELJSTVA”
Počastimo prijateljstvo z UNICEF-ovo
zapestnico, ki je ročno delo iz Peruja
iz prečudovitih keramičnih biserov
in s posrebrenimi dodatki.
Raztegljiva, ena velikost za vse.
9P3507 Cena: 12,00 €

PERUJSKI PRIDIH
Spretni obrtniki izdelujejo
tradicionalne inkovske vzorce po navdihu
deževnega gozda – z ročnimi odlitki,
slikanjem, glaziranjem in nizanjem.
Ročna izdelava nakita pomeni trajno
zaposlovanje.

PAKISTAN
UNICEF zagotavlja otrokom, kot so te deklice, ki so jih
leta 2010 prizadele poplave v Pakistanu, varno okolje,
ki spodbuja razvoj otrok. UNICEF je s centri za pomoč
otrokom, v katerih jim zagotavlja zimska oblačila, odeje,
šolske potrebščine in terapevtsko hranjenje, dosegel
180.000 otrok.
© UNICEF/NYHQ2010-27
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SKODELICA „OBLIKUJ SVET”
Pomagajte otrokom doma ali spodbudite druge v službi,
da podprejo UNICEF.
Porcelan, višina 10,5 cm, 300 ml, primerno za mikrovalovno
pečico/pomivalni stroj.
1P3656 Cena: 15,00 €

© 2010 UNICEF

1P2035 Cena: 15,00 €

© 2011 UNICEF

BELEŽKA „OBLIKUJ SVET”
Naš slogan, ki si prizadeva za blaginjo otrok, bo navdih za vaše
pisanje ali vam bo dajal le dober občutek, ko boste kaj pisali.
21,5 x 15,5 x 3 cm, 200 listov, 30% recikliran papir.

MAPA „PLANET ZA OTROKE”
Visokokakovosten planer iz recikliranega papirja in kartona.
Ekskluzivno UNICEF oblikovanje/raztegljiva osem žepna A4 harmonika.
34 x 25 x 6 cm. Elastika za zapiranje.
0P2033 Cena: 13,00 €
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© 2010 UNICEF

0P2031 Cena: 7,00 €

© 2010 UNICEF

LISTIČI „PLANET ZA OTROKE”
Eleganten dodatek za pisalno mizo se lepo poda k telefonu
ali računalniku in je nevsiljiv opomin na UNICEF-ovo delo.
11 x 11 x 3,5 cm, trdi karton.

ŠAL „OBLIKUJ SVET”
Ogrejte telo in dušo s tem dodatkom,
ki je hkrati nevsiljiva, a vendar jasna
izjava, da podpirate UNICEF. Barva je
primerna za mnogo priložnosti,
zato je lahko tudi lepo darilo,
ne le vaš modni dodatek.
180 x 25 cm, 100% dvojni jersey,
bombaž.

© 2011 UNICEF

1P3702 Cena: 20,00 €

VIETNAM
Ena ključnih prednostnih nalog UNICEF-a je dati vsem
otrokom, obeh spolov, kakovostno osnovno izobrazbo. V šoli,
ki jo podpira UNICEF, se otroci etnične manjšine v Vietnamu
šolajo v varnem, za otroke prijaznem okolju in imajo ure tudi
v jeziku svoje manjšine.

© UNICEF/NYHQ20
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/OLIVIER ASSELIN
© UNICEF/HQ07-1047
ZI
2006-2543/PIROZ

© UNICEF/HQ04-1294

/GIACOMO PIROZZI

© UNICEF/NYHQ

Varen otrok – varen svet
Vse UNICEF-ove voščilnice in darila so zasnovana in izdelana po najstrožjih mednarodnih standardih
kakovosti, varnosti, družbene odgovornosti in varovanja okolja. Pri UNICEF-u mislimo na otroke sveta.
Vsak dan si prizadevamo zaščititi njihovo prihodnost.
Z UNICEF-om lahko podarjate z zaupanjem. Vse visokokakovostne UNICEF-ove igrače in drugi izdelki za
otroke so skrbno preizkušeni in pregledani glede skladnosti z zahtevnimi varnostnimi predpisi. Lahko ste
prepričani, da je uporaba naših izdelkov za otroke popolnoma varna.
Etična izbira virov je osrednji vidik naše kolekcije. Zagotavljamo, da UNICEF-ovi dobavitelji – ne glede na
njihovo lokacijo ali velikost – upoštevajo naše standarde glede temeljnih pravic svojih zaposlenih, zlasti pa
popolno prepoved dela otrok.
Pri razvoju „svoje” navdihujoče ponudbe ročno izdelanih izdelkov aktivno podpiramo rokodelce. UNICEF
sodeluje izključno z družbeno odgovornimi delavnicami in proizvajalci, ki upoštevajo naša načela.
UNICEF pomaga varovati okolje za prihodnje generacije. Uporabljamo samo les in papir, ki izvirata iz v ta
namen upravljanih gozdov, ter zavračamo materiale, ki lahko negativno vplivajo na naravo.
Zaupajte UNICEF-u, da bo otrokom predal trajno zapuščino. Uživajte v naši kolekciji in nam pomagajte
oblikovati družbeno in okoljsko ozaveščen svet za otroke po vsem svetu.
Zakaj ne bi tega kataloga delili s prijateljem ali ga reciklirali?
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Podprite
UNICEF
in pomagajte
otrokom!
Z nakupom UNICEF-ovih voščilnic
in daril neposredno in oprijemljivo
vplivate na izboljšanje življenja
milijonov otrok. UNICEF priskoči
na pomoč otrokom tudi v najtežjih
okoliščinah, s čimer zagotovi, da
se vaš denar porabi za precejšnje
izboljšanje njihovega življenja.
UNICEF se financira izključno
s prostovoljnimi prispevki ljudi,
kot ste vi.

ˇ ˇ

© UNICEF/NYHQ2008-0758/ASSELIN

ˇ

Hvala vam za vašo podporo.

HIV/AIDS
in otroci

Preživetje
in razvoj
majhnih otrok

7%
Zagovorništvo
otrokovih
pravic

46%

13%
Zaščita otrok

12%

Osnovna izobrazba
in enakost spolov

22%
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UNICEF-ova prva voščilnica je postala resničnost s pomočjo sedemletne deklice, Jitke
Samkove. Njena vas na Češkoslovaškem je
po 2. svetovni vojni prejemala UNICEF-ovo
nujno pomoč v obliki hrane in zdravil. Jitka
je leta 1947 pri likovnem pouku narisala
sliko sonca in skupine otrok, ki plešejo okrog
mlaja in jo poslala UNICEF-u kot zahvalo za
vso pomoč, ki jo je nudil njeni vasi, predvsem
otrokom. Deklica je risbico poimenovala
Sreča. Ker je risbica navdušila UNICEF-ovo
osebje, so jo ponatisnili na voščilnicah.

Artikel
Znamka
Cena
Črkovna oznaka A (A pomeni za vrednost
poštnine za standardno pismo v domačem
prometu)
Motiv znamke
Motiv prve UNICEF-ove voščilnice iz leta 1947
Izvedba
Kartonček z 10 rednimi znamkami na samolepilnem papirju

Naročite preko telefona:
(01) 583 80 72 (med 9.00 in 16.00 uro)
ali na 080 80 68

E-pošta:
prodaja@unicef.si

Naročite preko faksa:
(01) 583 80 81

UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1
1000 Ljubljana

Naročite preko spletne strani:
www.unicef.si/trgovina

Prosimo vas za razumevanje, da se kljub našemu
nenehnemu trudu, s katerim želimo zagotoviti
natančnost opisov izdelkov in njihovih značilnosti,

združeni za otroke

lahko zgodi, da pride med predmeti, ki so v katalogu, in tistimi, ki jih prejmete, do majhnih razlik.

B12SLNS • COVER PHOTO © ALISON WRIGHT/CORBIS/SPECTER

Voscilnice in darila polna zivljenja

