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ZA VSAKEGA OTROKA, UPANJE



UNICEF – 
ZA VSAKEGA OTROKA

UNICEF je največja svetovna organizacija za 

pomoč otrokom, ki reši največ otroških življenj. 

S hrano, čisto pitno vodo, zdravstveno oskrbo, 

izobrazbo in zaščito vsako leto izboljšuje življenja 

najbolj ranljivih otrok. V 190 državah deluje za 

vsakega otroka, vse povsod - tudi v najnevarnejših 

in najtežje dostopnih predelih, dan za dnem, da 

ustvarja boljši svet za vsakogar. UNICEF Slovenija 

s podporo darovalcev pomembno prispeva k 

uresničevanju poslanstva za otroke – doma in 

po svetu. S pomočjo darovalcev in podpornikov 

nikoli ne odnehamo.
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NAŠ CILJ JE USTVARITI BOLJŠI SVET
ZA VSAKEGA OTROKA

Skupaj z vami to lahko dosežemo. ZA VSAKEGA OTROKA.

Svet, v katerem bodo otrokove pravice uresničene vsem, 

še posebej najbolj ranljivim.  

Zato želimo svet, v katerem: 

Vsak otrok preživi 
in ima možnost 

zdravega razvoja. 

Vsak otrok ima 
priložnost za 

izobraževanje.

Vsak otrok je 
zaščiten pred 

nasiljem in 
izkoriščanjem.

Vsak otrok 
odrašča v varnem 
in čistem okolju. 

Vsak otrok ima 
enake možnosti, 
da doseže svoj 
polni potencial. 



DOSEŽKI ZA OTROKE V ŠTEVILKAH

Sodelujemo z vsemi, ki 
si prizadevate za 
dobrobit otrok. Z 
neprecenljivo podporo 
darovalcev in 
podpornikov gradimo 
svet po meri otrok.

Darovalci v Sloveniji ste od leta 
1994 za UNICEF-ove programe 
pomoči otrokom po svetu 
prispevali že skoraj 

30.000.000 €.

V 76 krajih po 
Sloveniji smo 
vzpostavili že 
641 Varnih 
točk za pomoč 
otrokom v stiski.

15 Otrokom prijaznih UNICEF-ovih 
mest v Sloveniji stremi k razvoju 
mesta po meri otrok - prijazno in 
varno, z urejenimi otroškimi igrišči 
in zelenicami, z izboljšano varnostjo 
za otroke v prometu in možnostjo 
za participacijo najmlajših občanov.

Na področju izobraževanja o 
otrokovih pravicah smo letos 
dosegli preko 20.000 otrok v 
skoraj polovici vseh 
osnovnih šol 
po Sloveniji in 
v 35 % vrtcev.



Z Nacionalnim odborom za 
spodbujanje dojenja pri Slovenski 
fundaciji za UNICEF smo z 
izobraževanji o spodbujanju in 
vzdrževanju dojenja 
dosegli več kot 
300 zdravstvenih 
delavcev.

S Punčkami iz cunj 
smo doslej rešili že več 
kot 18.500 otroških 
življenj. To je za več 
kot 840 
osnovnošolskih 
razredov otrok. 

Več kot 3.060 prostovoljcev 
skupaj z nami deluje v korist 
otrok.

V Sloveniji z našo podporo 
deluje že 12 Novorojencem 
prijaznih porodnišnic 
in 3 Dojenju prijazne 
zdravstvene 
ustanove. 

19 Junior ambasadorjev 
in 2 ambasadorja mladih 
predstavljajo glas 
otrok in njihovih 
pravic v šoli, v lokalnih 
skupnostih in 
na nacionalni 
ravni.

Vse to je mogoče 

zaradi izjemne 

podpore vseh, ki si 

želite skupaj z nami 

pomagati otrokom.



ZBIRANJE SREDSTEV
UNICEF, Sklad Združenih narodov za otroke, se na globalni ravni 
financira izključno iz prostovoljnih prispevkov posameznikov, 
podjetij, nevladnih organizacij in vlad. UNICEF Slovenija pa se 
financira izključno iz prostovoljnih prispevkov posameznikov, 
podjetij in razpisov, pri čemer 84 % zbranih sredstev prispevajo 
posamezniki. Sodelujemo z vsemi, ki si želite pomagati otrokom.

UNICEF Slovenija je v letu 2017 
z vašo pomočjo za UNICEF-ove 
programe za otroke namenil 
909.449 €. To je 9,6 % več kot 
leto prej.

909.449 €
V program mesečnega darovanja, 
s katerim pridobimo največ 
sredstev, je vključenih že 9.336 
Staršev otrok sveta. Mesečne 
donacije omogočajo, da je pomoč 
v državah v razvoju konstantna in 
dolgoročno razvojna. Hkrati 
zagotavljajo takojšnjo pomoč v 
primeru naravnih nesreč ali 
oboroženih spopadov.

9.336 STARŠI 
OTROK SVETA

Prek direktne pošte je v letu 
2017 za UNICEF-ove programe 
pomoči otrokom darovalo 16.234 
posameznikov, podjetij in 
organizacij. 91 % vseh donacij s 
tega naslova so prispevali 
posamezniki, 9 % pa podjetja in 
organizacije.

16.234 DIREKTNA 
POŠTA

2016 2017



Kot posamezniki se večkrat vprašamo ali lahko naša skromna 
pomoč naredi razliko v svetu. Zagotovo - drobna dejanja lahko 
naredijo ogromno razliko. Tega se v UNICEF-u dobro zavedamo. 
Vaša pomoč ima neprecenljivo moč, saj z njo vsako leto 
pomagamo rešiti na milijone otroških življenj. 

Hvala v imenu otrok!

S pomočjo 1.545 aktivnih 
imetnikov dobrodelne plačilne 
kartice Diners Club UNICEF je 
Erste Card v 2017 prispeval 
skoraj 30.000 €.

1.545  30.000 €
V 2017 so naše delo za otroke 
podprli korporativni partnerji 
Belarto, Erste Card, Grey 
Ljubljana, iProm, Europlakat, 
Mediana, H&M, Fraport 
Slovenija, Vita Media, Šolski 
center Kranj, Jub in Biotehniški 
izobraževalni center Ljubljana.

KORPORATIVNI
PARTNERJI



ODMEVNE AKCIJE 
ZA OTROKE

 Preživetje in razvoj za vsakega otroka 

 Pomoč podhranjenim otrokom 

 Zagotavljanje cepljenja 

 Punčka iz cunj 

 Write2Unite 

 Svetovni dan otrok 
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V letu 2017 smo zbirali sredstva za boj proti lakoti 
v delih Afrike in Jemnu, cepljenje ter splošni 
UNICEF-ov sklad, ki pomaga najranljivejšim 
otrokom po svetu s hrano, vodo, zdravstveno oskrbo, 
izobraževanjem in zaščito.

S številnimi razstavami UNICEF-
ovih Punčk iz cunj po Sloveniji 
smo pomembno prispevali k temu, da 
UNICEF po svetu letno cepi skoraj 
polovico otrok, mlajših od 5 let.

Ozaveščali smo o pravicah otrok beguncev in migrantov. 
S projektom Write2Unite pa smo združili otroke 
iz Slovenije ter otroke begunce in migrante pri pisanju 
blogerskih objav, s katerimi smo spodbujali enakost, 
strpnost in prijateljstvo.

5.100 otrok je sodelovalo ob Svetovnem dnevu 
otrok v Sloveniji, številni pa so prevzeli vodilne vloge v 
politiki, gospodarstvu, medijih, šolstvu in kulturi. Politični 
odločevalci so na našo pobudo sprejeli pomembne zaveze 
za izboljšanje položaja otrok.

S kampanjo Noben otrok ne bi smel biti 
lačen za boj proti lakoti smo zagotovili 418.443 paketkov 
terapevtske hrane, ki rešuje življenja najbolj podhranjenih 
otrok.

 Boj proti lakoti, cepljenje, 

 splošni UNICEF-ov sklad 

 Write2Unite 

 Noben otrok ne bi smel biti lačen 

 Svetovni dan otrok 

 Punčke iz cunj 
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ZAGOVORNIŠTVO OTROKOVIH PRAVIC
  Prizadevamo si za sistemsko ureditev zascite otrokovih pravic,

 ki bo izboljšala položaj otrok v Sloveniji in po svetu.  

V sodelovanju s partnerji smo dosegli 
vzpostavitev Sveta za otroke - 
vladnega, medresorskega posvetovalnega 
telesa za bolj celovito obravnavo otrok v 
Sloveniji.

Pomagali smo razviti koncept indeksa 
blaginje otrok v Sloveniji, ki 
bo zapolnil praznino na področju zbiranja 
podatkov o otrocih.

Izvedli smo nacionalno raziskavo o 
zadovoljstvu otrok in mladih 
z življenjem in odraščanjem 
v Sloveniji. Pokazala je, da so otroci 
načeloma zadovoljni z življenjem v Sloveniji, 
si pa želijo, da bi jim odrasli večkrat prisluhnili 
in jih tudi upoštevali.

Pripravili smo predloge za Resolucijo o 
družini 2018-2028, ki jih je pri svojem 
delu upošteval MDDSZ.

Vseskozi si prizadevamo za 
preprečevanje revščine 
in socialne izključenosti 
otrok v Sloveniji, zato smo v 2017 
pripravili poziv in predloge za zaščito 
najranljivejših, kar bi pomenilo večji 
obseg sredstev za otroke in ukrepe po 
njihovi meri.

Delujemo na področjih 
zaščite begunskih 
in migrantskih 
otrok, vzpostavljanja 
otrokom prijaznega 
pravosodja, horizontalnega 
medresorskega povezovanja, 
zbiranja podatkov o položaju 
otrok, usposabljanja 
strokovnih delavcev, prenove 
skrbniškega in rejniškega 
sistema ipd.
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IZBOLJŠUJEMO 
ŽIVLJENJA VSEH 

OTROK IN REŠIMO 
NAJVEČ OTROŠKIH 

ŽIVLJENJ. 

SODELUJEMO 
Z VSEMI, 

KI SI ŽELITE 
POMAGATI 
OTROKOM.

SMO
ZAUPANJA VREDNA

IN UČINKOVITA
ORGANIZACIJA, KI DOSEGA

POMEMBNE REZULTATE 
ZA VSE

OTROKE.

IN NIKOLI 
NE ODNEHAMO.

DAJEMO 
UPANJE IN GLAS

VSAKEMU
OTROKU.

NAŠA
ZAOBLJUBA



Slovenska fundacija za UNICEF 
Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 

01 583 80 80 | info@unicef.si | www.unicef.si | www.starsiotroksveta.si 
Facebook: @UNICEF.si | Instagram: @unicef_slovenija | Twitter: @UNICEFsi

POVEŽITE SE Z NAMI NA FACEBOOKU, 
INSTAGRAMU IN TWITTERJU – 

IN PODPRITE NAŠA PRIZADEVANJA 
ZA VSAKEGA OTROKA!

http://www.unicef.si
http://www.starsiotroksveta.si
https://www.facebook.com/UNICEF.si/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/unicef_slovenija/?hl=en
https://twitter.com/UNICEFsi

