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NEKAJ 

DEJSTEV O 

UNICEFU  

UNICEF (Sklad 
Združenih narodov za 
pomoč otrokom) je 
edina organizacija v 
okviru OZN, ki je 
posvečena izključno 
otrokom in skrbi za 
njihovo preživetje, 
zaščito  in razvoj. 
 

 



NEKAJ DEJSTEV O UNICEFU 
• Ustanovljen je bil leta 1946, leta 1953 pa je 

postal stalni del organizacije OZN. V svojem 
zgodnjem obdobju je nudil nujno pomoč blizu 7 
milijonom otrok v porušeni Evropi in Aziji (po 2. 
svetovni vojni). Po letu 1950 pa je svojo pomoč 
razširil na države v razvoju in svoje programe 
zastavil dolgoročno in razvojno. 



NEKAJ DEJSTEV O UNICEFU 

 

 V sodelovanju z vladami, lokalnimi skupnostmi, 
nevladnimi organizacijami in posamezniki 
zagovarja otrokove pravice in aktivno podpira in 
izvaja programe za otroke. Zagotavlja jim 
osnovno zdravstveno oskrbo, pitno vodo, ustrezno 
prehrano, izobrazbo ter zaščito v posebno težkih 
okoliščinah v 156 državah. 
 

 
 Leta 1965 je UNICEF dobil    

    Nobelovo nagrado za mir.   



UNICEFOVA 

VIZIJA 

 

Postati gonilna sila 
v prizadevanjih za 
izgradnjo sveta, v 
katerem bodo 
uresničene pravice 
vsakega otroka - do 
zdravja, izobrazbe, 
enakosti, zaščite – 
pravice do varnega 
in srečnega 
otroštva.  

 

 



KAKO DELUJE 

UNICEF? 
     UNICEF svoje poslanstvo 

uresničuje z mnogimi 
podporniki. Poleg  
darovalcev, sponzorjev idr. 
med najpomembnejše 
podpornike UNICEF-a 
spadajo:  

 

-  Ambasadorji dobre 
volje: okoli 300 znanih 
igralcev, glasbenikov,   
športnikov in umetnikov 
deluje za dobro otrok na 
mednarodni in 
nacionalnih ravneh.  

  



– Prostovoljci: 
pomembni člen 
UNICEF-ove družine 
so prostovoljci, 40,000, 
ki pomagajo na 
mnogih področjih tako 
v nacionalnih odborih 
pri zbiranju sredstev 
idr. aktivnostih, kot 
neposrednem 
izvajanju programov v 
uradih.  

– Zaposleni na 
UNICEF-u: teh je 
8400, od tega jih 7300 
dela v uradih na 
terenu.  

 



KAKO DELUJE UNICEF?  
 Pomembna je njegova stalna prisotnost na terenu in 

usmerjenost k dolgoročnim razvojnim programom. Tem 
programom je namenjena večina sredstev. 

 

 

 

 

 
 

 Odziva pa se tudi na izredne razmere kot so npr. naravne 
nesreče in vojni spopadi in je zaradi učinkovite logistike 
(skladišče v Kopenhagnu) in stalne prisotnosti na terenu 
sposoben v 24 urah zagotoviti pomoč v kriznih razmerah 
na kateri koli konec sveta, pri čemer je posebej pozoren 
prav na potrebe otrok.  



ZAKAJ PODPIRATI 

UNICEF? 

 

 ker deluje politično in svetovno 

nazorsko nevtralno in si izbori 

dostop do otrok tudi v najbolj 

težkih situacijah;  

 ker zagotavlja preživetje in 

razvoj ter uveljavlja pravico 

vseh otrok, predvsem tistih v 

revnih državah, do varnega in 

srečnega otroštva; 

 ker povsod po svetu bdi nad 

pravicami otrok, tudi v razvitih 

državah, in vzgaja za mir, 

strpnost in globalno 

solidarnost; 



PREDSTAVITEV 

UNICEFA SLOVENIJA 
 

 

• UNICEF Slovenija je bil ustanovljen decembra 1993;  

 

• UNICEF Slovenija je eden izmed 36 nacionalnih 
odborov UNICEF-a, ki delujejo v industrijsko razvitih 
državah na podlagi nacionalnih zakonodaj kot nevladne 
organizacije in v okviru začrtane pogodbe z UNICEF-
om; 

 

• Pogodba z UNICEF-om (Recognition and Cooperation 
Agreement) UNICEF Slovenija pooblašča, da v Sloveniji 
podpira cilje UNICEF-a in zastopa njegovo 
poslanstvo;  

 

 





TEMELJNE NALOGE  

UNICEFA SLOVENIJA  

 Temeljna naloga UNICEF-a 

Slovenija je zbiranje 

sredstev za UNICEF-ove 

programe pomoči otrokom 

v državah razvoja prek 

prodaje voščilnic in drugih 

izdelkov ter akcij zbiranja 

sredstev.  

 Poleg tega neposredno izvaja 

programe v korist otrok v 

Sloveniji in ščiti njihove 

pravice, zapisane v 

Konvenciji otrokovih pravic. 

 



TEMELJNE NALOGE  

UNICEFA SLOVENIJA  
 Prodaja UNICEF-ovih voščilnic in izdelkov 

– prodaja v trgovinah 

– direktna prodaja po pošti - posameznikom in podjetjem 

– UNICEF-ova trgovina 

– Internet 

– prodaja preko osnovnih šol, prostovoljcev in interneta 



TEMELJNE NALOGE  

UNICEFA 

SLOVENIJA 

 Akcije zbiranje sredstev  

– Štiri do šest akcij direktne 
pošte posameznikom in 
podjetjem 

– program Starši otrok sveta – 
mesečno darovanje 

– zbiranje sredstev od podjetij – 
darovalci, sponzorji, socialno 
odgovorna podjetja in 
partnerstvo - vezano trženje 

– organiziranje dogodkov – 
koncerti, teki, TV oddaje, 
delavnice v šolah … 

 



PROGRAMI ZA 

OTROKE V SLOVENIJI 

UNICEF Slovenija s številnimi 

projekti deluje v korist slovenskih 

otrok in s tem uresničuje svojo vlogo 

zagovornika otrokovih pravic v 

slovenskem okolju. 

 

V letu 2012 smo izvajali projekte: 

 

• Otrokom prijazna UNICEF-ova 

mesta (9 mest)  

• Varne točke (več kot 400) 

• 41 šol 

• 43 vrtcev 

• 12 srednjih šol in dijaških domov 

 



Izobraževanje za razvoj – glavni 

cilj programa je izobraževanje 

otrok in mladostnikov o: 

 

• njihovih pravicah in dolžnostih 

• spodbujanje aktivnega 

državljanstva 

• participacije 

• vzgoja za mir 

• vzgoja za ohranjanje čiste pitne 

vode 

• o virusu HIV/aidsu 

• vzgoja za sprejemanje 

drugačnosti 

• vzgoja za solidarno družbo 

PROGRAMI ZA 

OTROKE V SLOVENIJI 



Nacionalni odbori 

UNICEF-a Slovenija 

 

 Za uresničevanje 

otrokovih pravic 

 Za zdravje 

 Za dojenje 

PROGRAMI ZA 

OTROKE V SLOVENIJI 



Izobraževanje za razoj 

Širimo zavest med starši in splošno javnostjo.  

Izobražujemo vzgojitelje, učitelje, profesorje in 

mladinske delavce. 

Vzgajamo otroke, učence in dijake v odgovorne 

državljane sveta. 

 

  

 

 



V zadnjih 3 letih smo se 

povezali v močno mrežo 

 

40,6% vseh šol 
 366 učiteljev v 183 osnovnih 

šolah 

 

 53,1% vseh vrtcev 
 678 vzgojiteljev v 205 vrtcih  

 

10,7% vseh SŠ, DD in MC  

 30 profesorjev in mladinskih 
delavcev v 26 SŠ, DD in MC  
  

 

 

 



   UNICEF Slovenija že od leta 
1996 uspešno vodi program 
Izobraževanja za razvoj v 
vrtcih, osnovnih in srednjih 
šolah.  

 

ZGODOVINA 

• 1996 – delavnice v OŠ 

• 2001 – prvi UNICEF-ov 
krožek na OŠ 

• 2003 – UNICEF v vrtcih 
(projektno + delavnice) 

• 2005 – UNICEF v SŠ 
 



• Program vključuje redno 
usposabljanje izvajalcev 
projektov: vzgojiteljev, 
učiteljev, mladinskih 
delavcev, drugih mentorjev 
in prostovoljcev.  

 

• UNICEF Slovenija želi z 
delavnicami v redni pouk 
vmestiti tiste vsebine, ki jih 
formalno izobraževanje ne 
vključuje. Program temelji 
na izobraževanju o 
svetovnih problemih. 
Slovenske otroke in 
mladostnike spodbuja k 
aktivnemu državljanstvu in 
splošni solidarnosti. Vzgaja 
jih za mir in globalno 
odgovornost.  

 

 



• Glavni cilj programa je 
ozaveščanje otrok in mladih 
o njihovih pravicah, ki so 
zapisane v Konvenciji o 
otrokovih pravicah.  

 

• Projekti znotraj programa se 
izvajajo na osnovi 
priročnikov. Vsebine 
priročnikov dopolnjujejo 
vsebine šolskih programov in 
jih je mogoče  vključiti v 
šolski učni načrt.  

 

 



  Mladi in globalni 

 

 

Skupek delavnic, izvedenih v 
vrtcih in šolah v preteklih 
nekaj letih. 

 

 

 

 

 
 Program Izobraževanje za razvoj sofinancira 

Vlada Republike Slovenije.  
Mnenje in vsebina programa ne predstavljata 
uradnega stališča Vlade RS. 

 

http://www.vlada.si/










POTEK DELA V ŠOLSKEM 

LETU 2013-2014 
 

 

Zamenjava koordinatorke 

 

Teja Hojan – nova koordinatorka  
 

 

 

Maja Planinc ->  

 

    

 

 



 Delo bo potekalo na osnovi mesečnih pisem (delavnice, 

obeležitev pomembnih dnevov, informacije) 

 

     Za vrtce in prvo triado: pravljice in basni 

Za drugo in tretjo triado: delavnice iz priročnika Mladi in 

globalni 

 

   Vedno aktualna: Punčka iz cunj 

 

V juniju si rezervirajte dan za zaključna srečanja za 

otroke. 

 

V prvem tednu počitnic si rezervirajte dan za VAS  

Zaključno srečanje za mentorje; predvidoma v Cerkljah 

na Gorenjskem 
 

 



Kaj si se novega 

naučila? 

 

Kaj si pogrešala? 

 

 

Katera stvar se ti zdi 

najbolj uporabna za delo 

za naprej? 

 

 

Kaj je bi odstranila iz 

seminarja? 

 

 

Kakšen je tvoj 

naslednji korak v 

povezavi s 

sodelovanjem z 

UNICEF-om? 

 

 

Kaj najraje ješ? 

 



HVALA! 

Maja.planinc@unicef.si 

Teja.hojan@unicef.si 


