
 

 

POTEK PROJEKTA JUNIOR 
AMBASADOR UNICEF-A 

 
Konvencija o otrokovih pravicah OZN je stara že več kot 20 let. Skoraj vse države so obljubile, da 
bodo zaščitile pravice otrok. Vendar je tu potrebno še veliko dela: otroci trpijo zaradi nasilja, 
izkoriščanja ali diskriminacije, ali pa so njihovi glasovi preprosto preslišani – tudi pri nas v Sloveniji.  
 

Zato je pomembno, da se zavzamemo za otrokove pravice. 
Postani aktiven! 

Zamisli si akcijo in jo udejanji s pogumnimi aktivnostmi in kreativnimi idejami. 
 
In kako vse skupaj poteka?  
 

 Projekt Junior ambasador UNICEF-a se vsako šolsko leto začne 1. septembra.  

 Razvij idejo in izpelji akcijo ozaveščanja javnosti in zbiranja denarnih sredstev – sam, s 
prijatelji, s sorodniki ali s sošolci.   

 Svojo prijavnico pošlji najkasneje do 15. aprila (vsako šolsko leto) na naslov UNICEF 
Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana.  

 Pobudnikom vseh akcij, ki bodo ustrezale pogojem, bo UNICEF Slovenija podelil naziv Junior 
ambasador UNICEF-a.  

 Podelitve potekajo na zaključnem srečanju za otroke in mlade, ki sodelujejo z UNICEF-om. 
Srečanja izpeljemo vsako leto v juniju. Vsi pobudniki akcij, ki boste pravočasno poslali 
prijavnico, boste prejeli vabilo na zaključno prireditev. 

 Za dosežke, ki jih UNICEF prepozna kot posebne, lahko postaneš Junior ambasador tudi na 
drugačne načine. 

 
Pogoji za sodelovanje: 
 

1. Si mlajši od 18 let 
2. Imaš dobro idejo kako širiti zavest o otrokovih pravicah in obenem zbirati denarna 

sredstva za pomoč otrokom v državah v razvoju 
3. Uresničiš svojo lastno idejo (pri tem ti lahko pomagajo učitelj, starše in prijatelji) 
4. V okviru svoje akcije zbiraš denarna sredstva in jih nakažeš UNICEF-u za programe pomoči 

otrokom po svetu. 
5. Izpolni prijavnico, ki jo najdeš na naši spletni strani, in jo pošlji na UNICEF Slovenija 

najkasneje do 15.aprila (vsako polsko leto). 
 

 
Poročilo pošljite na UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana, spripisom: Za Junior 
ambasadorja. 
 
Zbrana denarna sredstva nakažite na transakcijski račun UNICEF-a Slovenija: SI56 0201 3025 
9875 526, referenca: 0041523, namen nakazila: Junior ambasador, ime pobudnika akcije. 


