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Stenski koledar s fotografijami
Svetle oči in sijoči nasmehi … Pokažite z
UNICEF-om, da vam ni vseeno. Prvovrstna
fotografija ujame vaš pogled v praktičnem formatu
mesečnega pregleda – odličen za družinske obletnice in sestanke. FSC papir, mednarodni prazniki,
poudarjeni datumi, ki se vidijo tudi od daleč.
30 x 30 cm.

0P103A - 15 €

voščilnice in
darila polna
življenja

Naročite preko telefona:
(01) 583 80 68 (med 9.00 in 16.00 uro)
ali na 080 80 68
Naročite preko spleta:
www.unicef.si/trgovina

voščilnice in darila
polna življenja

E-poštni naslov:
prodaja@unicef.si
Društvo UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1
1000 Ljubljana
Prosimo vas za razumevanje, da se kljub našemu nenehnemu
trudu, s katerim želimo zagotoviti natančnost opisov izdelkov
in njihovih značilnosti, lahko zgodi, da pride med predmeti, ki
so v katalogu, in tistimi, ki jih prejmete, do majhnih razlik.

združeni za otroke

združeni za otroke

UNICEF rešuje življenja. Naše delo po vsem svetu ima cilj izboljšati življenje otrok. Vodimo k pozitivnim spremembam mladih življenj z aktivnim delom v več kot 150 državah in pokrajinah. Naredimo,
kar je potrebno, da zaščitimo milijone otrok pred nasiljem in izkoriščanjem, jih obvarujemo HIV/
AIDSa in drugih smrtonosnih bolezni, jim omogočimo kakovostno izobrazbo, dobro zdravje in prehrano. UNICEF zagotavlja, da imajo vsi otroci enake priložnosti za razvoj svojega potenciala in tako
spodbuja njihovo vključevanje v življenje družine in skupnosti. Predani smo spodbujanju osnovnih
pravic otrok povsod in omogočanju njihove prihodnosti polne življenja.

Veliko življenja je v vaših rokah …
UNICEF-ova unikatna in izvirna kolekcija voščilnic in daril ne prinaša veselja le vam, vaši družini
in prijateljem, ampak prinaša tudi darilo življenja otrokom po svetu. Prihodki od naših visokokakovostnih izdelkov pomagajo otrokom po svetu preživeti in cveteti.
Imamo popolno izbiro voščilnic, vse od tradicionalnih prazničnih voščil in prizorov skupnega
praznovanja, pa do preprostega ohranjanja stikov. Izbirajte med stilskimi, modernimi ilustracijami,
lepimi fotografskimi montažami in razkošnimi škatlami za posebne priložnosti. Naša darila so
izvirna in večkulturna – so izobraževalna, zabavna, zbirateljska in ročno izdelana. Vsako izmed njih
ujame duh UNICEF-a in vam pomaga proslavljati najpomembnejše trenutke – polne življenja.

Bodite pozorni, kako pomagamo otrokom:
Prihodnost polna življenja – to je cilj
“
UNICEF-a za otroke vsega sveta. Pono-

1. Preživetje in razvoj otrok do 5. leta

sna sem, da podpiram UNICEF-ovo delo,
ki po vsem svetu rešuje življenja.

3. Zaščita otrok

2. Osnovna izobrazba in enakost spolov

“

Lang Lang,
UNICEF-ova ambasadorka dobre volje
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© UNICEF/NYHQ2004-0714/TOUTOUNJI

4. Zagovorništvo otrokovih pravic
5. HIV/AIDS in otroci
3
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1 - Zima na podeželju
Preživljanje časa z družino in prijatelji; delite
vrednote praznikov, ko se mladi in stari zberejo
k zimski zabavi.
Deset voščilnic; 17,5 x 11,7 cm, pet motivov
na sijajnem papirju.

02030 Cena: 7,7 €

4

10 € = 1500
kapsul vitamina A
1.500
Za samo 10 € lahko UNICEF zagotovi
anja
anjk
pom
je
vljen
zdra
za
A
ina
kapsul vitam
vitaminov pri otrocih in odraslih.

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

2 - Mesta v praznovanju
Delite v duhu skupnosti in harmonije, ko se ljudje
vsega sveta združijo v prazničnem razpoloženju.
Deset voščilnic; 17,5 x 11,7 cm, pet motivov
na sijajnem papirju.

02000 Cena: 7,7 €
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100 € = 30
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2 - V božičnem duhu
Delite čarobnost in vznemirjenje ob božiču, ki
so ujeti v teh toplih prizorih, naslikanih posebej
za UNICEF.
Deset voščilnic; 15,5 x 11,0 cm, pet motivov na
sijajnem papirju z sijajnim UV premazom.

02020 Cena: 7,7 €

71100 Cena: 7,7 €

©KIM MARTIN

1 - V božičnem času
Čarobnost je v zraku! Pošljite očarljive voščilnice,
posebej oblikovane za UNICEF, ki so polne
pričakovanja božičnega večera.
Deset voščilnic; 11,7 x 17,5 cm, pet motivov na
sijajnem papirju.

“Mislim, da imamo

veliko srečo,

da se ta dejavnost odvija ravno v naši vasi. Strah me je, da bi moj
bratec zbolel.” Nadia, 12, nese svojega bratca s cepljenja proti otroški
paralizi v Afganistanu. UNICEF vodi svetovno cepljenje, saj je predan
cepljenju popolnoma vsakega otroka proti otroškim nalezljivim boleznim,
ki jih je mogoče preprečiti. Danes zagotavljamo cepivo za 40 odstotkov
otrok sveta in jih dosežemo tudi na najbolj odmaknjenih krajih.
© Cornelia Walther, UNICEF Afganistan

6

Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 68 – naročite zdaj
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1 - Zbirna škatla “Praznični
zimski prizori”
Če iščete voščilnice, ki resnično izražajo praznični
duh deljenja in skupnosti, boste v tej kakovostni
škatli našli vse, kar potrebujete.
Deset voščilnic različnih formatov, deset motivov
na sijajnem papir

2 - Zimski okraski
Tradicionalni božični okraski so prikazani na
sodoben način. Odlični za vaše najbolj sofisticirane
prijatelje!
Šest voščilnic; 11,7 x 17,5 cm, dva motiva na belem
papirju z vtisnjeno zlato folijo in ujemajočimi
ovojnicami.

05210 Cena:7,7 €

02180 Cena: 7,7 €

©JO PARRY

© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.
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3 - Praznične skice – razglednice
Kako lepše voščiti “vesel božič” kot s temi vedrimi
božičnimi skicami?
Deset razglednic; 14,8 x 10,5 cm, pet motivov
na sijajnem papirju.

©unicef

74530 Cena: 6,5 €

8

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

9

8€ = 4
velike volnene

odeje

Za samo 8 € lahko UNICEF zagotovi
4 velike volnene odeje za pomoč in
zavetje otrokom v nujnih primerih.

voščilnice polne življenja
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2 - Modri božič
Pokažite svojo umetniško plat z
zabavnim triom dreves.
Štiri voščilnice; 17,5 x 11,7 cm,
en motiv na modrem papirju, bel
vložni papir, detajl iz srebrne
folije in 3 izrezana okna. Dotisk
mogoč na vložnem listu.

3 - Trenden božič
Drznite si biti drugačni – sveže
videnje božičnih simbolov je
popolna spremljava vašim
sporočilom.
Šest voščilnic; 13,5 x 13,5 cm,
dva motiva na sijajnem papirju s
sijajnim premazom, roza folija.

02010 Cena: 8,5 €

03560 Cena: 7,7 €

©UNICEF

02540 Cena: 7,7 €

4

©UNICEF

1 - Rdeča zima
Preprosto skandinavsko: ta
elegantna voščilnica ima
moderno privlačnost.
Pet voščilnic; 10,7 x 21,6 cm,
en motiv na belem papirju.
Spredaj mogoč dotisk.

françois bournaud, paris

1

3

©unicef

4 - Božična zgodba
Pripoveduje brezčasno zgodbo: pošljite upodobitve
božične zgodbe v bogatih barvah, naslikane
posebej za UNICEF.
Deset voščilnic; 11,7 x 17,5 cm, pet motivov
na belem papirju z zlato folijo in ujemajočimi
ovojnicami.

10

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

07210 Cena: 8,5 €
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10 € = 100

odmerkov cepiva proti

otroški paralizi

100
Za samo 10 € lahko UNICEF zagotovi
za
odmerkov cepiva proti otroški paralizi
zni.
bole
hudi
cepljenje otrok proti tej

voščilnice polne življenja
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02160 Cena: 9,3 €

2 - Eleganten lesket
Moderen, grafičen tisk v modernih rjavih in
bronastih odtenkih bo razveselil modno osveščene
prijatelje in sodelavce!
Deset voščilnic; 11,7 x 17,5 cm, dva motiva na
sijajnem papirju s sijajnim premazom.

02090 Cena: 9,3 €
©UNICEF

1 - Božična začimba
Oznanite praznični čas s tem dekorativnim duetom v
svetlih, začinjenih tonih.
Deset voščilnic; 11,7 x 17,5 cm, dva motiva na
sijajnem papirju s sijajnim premazom.

François Bournaud, Paris

3

© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.

2
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Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 68 – naročite zdaj

3 - Zbirna škatla
“Zimske fotografije”
Fotografije božičnega praznovanja z vsega sveta!
Od sončnih zahodov do praznovanja, naj umetnost
fotografiranja spremlja vaše misli.
Deset voščilnic različnih formatov.

05240 Cena: 7,7 €

13

10 € = 28
kolebnic
28
Za samo 10 € lahko UNICEF zagotovi
mo
kolebnic, s pomočjo katerih spodbuja
telesno dejavnost.

voščilnice polne življenja

1

2

2 - Zimsko listje
Pošljite eko sporočilo v sodobni naravni eleganci.
Šest voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, dva motiva
na recikliranem papirju.

12310 Cena: 7,7 €
©masterfile

©Vicky Trainor

72260 Cena: 7,7 €

3 - Cvetlična prosojnost
Izvrstno za vsako priložnost, poletno cvetje spremlja
vaše posebne zapise, misli in lepe želje.
Deset voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, dva motiva
na sijajnem papirju.

3

13 € = 320
oli
rehidracijskih s

61200 Cena: 7,7 €

14

©UNICEF / Jan Vermeer

1 - Dragulji zime
Ljubek izbor voščilnic, idealnih za vaše misli
v zimskem času.
Deset voščilnic, 11,0 x 15,5 cm, pet motivov
na sijajnem papirju.

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

Za samo 13 € lahko
UNICEF zagotovi 320 vrečk
oralne rehidracijske soli
za pomoč otrokom pri
premagovanju dehidracije
in driske.

15

voščilnice polne življenja
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2 - Čas nasmehov
Delite zabavo in užitek igranja v snegu
s krasnimi družinskimi voščilnicami, posebej
oblikovanimi za UNICEF.
Deset voščilnic, 11, 7 x 17,5 cm, dva motiva
na sijajnem papirju.

3 - Živalske družine
Odlične za otroke: zabavni prijateljčki kukajo
k vam in vas sramežljivo pozdravljajo na
ekskluzivnih UNICEF-ovih ilustracijah.
Deset voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, dva motiva
na sijajnem papirju.

02070 Cena: 7,7 €

02280 Cena: 7,7 €

james hearne

©aDRIENNE GEOGHEGAN

1

3

5 €o=v16

1 - Božično veselje
Razjasnite zimsko jutro z živalskimi družinami v
drznih barvah, posebej oblikovanih za UNICEF.
Deset voščilnic, 15,5 x 11,0 cm, pet motivov
na sijajnem papirju.

svinčnik ih&
kov
delovn zvez
kom
james hearne

61145 Cena: 7,7 €

16

Za samo 5 € lahko UNICEF 16 otro
zagotovi svinčnik in delovni zvezek,
da izkusijo veselje učenja.

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

17

voščilnice polne življenja
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hoditi

62520 Cena: 8,5 €

© Cornelia Walther, UNICEF Afganistan

18

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

jutro

moram

30 minut

do šole, pouk pa imamo šest dni v tednu. Rada rišem,” pravi
Zuhra, 12, ko sedi za svojo mizo v šoli v Afganistanu, ki jo podpira
UNICEF. Kljub mnogim izzivom je UNICEF-u uspelo milijonom otrok
v Afganistanu zagotoviti izobrazbo. Danes več kot 6 milijonov
afganistanskih otrok obiskuje šolo, od tega 2 milijona deklet.

©Nicola Rabbett

02060 Cena: 9,3 €

“Vsako

2 - Praznični vrt
Idealen za ljubitelje vrtov! Ljubki vrtovi predstavljajo
tradicionalno eleganco.
Deset voščilnic, 10,7 x 21,6 cm, pet motivov na
sijajnem papirju z mat prevleko.
Tricia Harrison

1 - Božične priprave
Odvijte praznike! Viseče nogavice in dišave
oznanjajo začetek prazničnega obdobja v dizajnu
posebej za UNICEF.
Deset voščilnic, 11,7 x 17,5 cm, pet motivov
na strukturiranem belem papirju in ujemajočimi
ovojnicami.

19

1

20 € = 50
varnostnih škatel

1 - Praznujte!
Pošljite svoja praznična voščila v ovoju svežih
in modernih ikon.
Deset voščilnic, 11,0 x 15,5 cm, pet motivov
na sijajnem papirju s sijajnim premazom.
©Eloise Renouf

71120 Cena: 7,7 €

20

Za samo 20 € lahko UNICEF kupi
50 varnostnih škatel za odlaganje igel
in brizgalk po cepljenju.

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

© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.

2

2 - Zbirna škatla
“Simboli praznovanja”
Nujna v vsakem gospodinjstvu! Resnično priročen
božični izbor, kjer najdete nekaj za vsakogar, vse od
klasično elegantnega pa do sodobno šik.
Deset voščilnic, različni formati, deset motivov
na sijajnem papirju.

05230 Cena: 8,5 €

21

40 € = 1
Šola v

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

voščilnice polne življenja

torbi

Zlaganje kock
Zanesite se na UNICEF!
Zgradite stolp, kocke
zlagajte eno na drugo ali
ustvarite svoje oblike.
Deset kock iz lepenke.
Višina zloženih kock:
80 cm. Škatla za
pospravljanje.

Medvedek za
na roko
Vsi obožujejo medvedka –
še posebno izredno mehko,
interaktivno lutko medvedka. Presenetite svoje
prijatelje z medvedjo predstavo ali oživite dojenčkov
čas za pravljico.
Višina: 24 cm. Izvezene
šape. Ročno pranje.

9P2300 - 15 €

© 2009 Sophie Augustin-Viguier

9P3314 - 13 €

Terensko vozilo
Drvite v akcijo s tem UNICEF-ovim terenskim
vozilom! Razburljiva igrača, ki jo povlečete
nazaj in pelje sama.
Kovinski modelček Mitsubishi Pajero
v merilu 1:60. Dolžina: 7 cm.

9P3329 - 5 €

UNICEF varuje

9P3770 - 10 €

na HAITIJU

Sergine Joseph, 8, je med milijoni otrok, za katere po potresu skrbi
UNICEF. „Svet se je vrtel in bilo je tako glasno,“ pravi o trenutku, ko
je doživela potres. Skupaj s svojo družino je tekla na odprto in molila.
UNICEF vodi prizadevanja, da bi zaščitili vse otroke, ki jih je potres
prizadel in jih nudi psihosocialno pomoč ter druge nujne potrebščine.

© 2009 UNICEF

Mini nogometna žoga
Skupaj z družino zadenite zmagoviti gol – super
odbojna šivana mini nogometna žoga z UNICEF-ovo
ekskluzivno obliko “Združeni za otroke”.
Obseg: 42 cm.

© UNICEF/NYHQ2010-0139/LeMoyne

22

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

otroke

23

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.

Sestavljanka
“Ves svet je
igrišče”
Od Šrilanke do Haitija, od
Maroka do Kitajske – otroci se igrajo in se skupaj
zabavajo! Ekskluzivna 500delna sestavljanka, izziv
za vso družino z izvirno
živahno poslikavo.
50 cm ø.

9P3502 - 5 €

0P3306 - 10 €

24

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

Moji najboljši
prijatelji
Sijoči nasmehi in odprte
roke! Širite UNICEF-ovo
sporočilo s temi ljubkimi
prijateljčki, idealnimi za
vse vaše ključe in torbe.
12,5 cm. 100% bombaž.
Pralna površina.
0P3572 DEKLICE
0P3573 DEČKI

Posamezen - 5 €
© 2010 Sophie Augustin Viguier

Igra “Spomin”
Najdite pare ali ustvarite
vzorce – družabna igra
spomin za vso družino!
Majhne ročice jih z lahkoto
primejo in sestavijo; preprosto pospravljanje v lasten
kovček – te močne kartice
so narejene iz reciklirane
lepenke. Zabavni motivi priljubljenih iger in športov.
48 kartic, vsaka pribl.
7 x 7 cm.

© 2010 Stephen Waterhouse

© 2009 UNICEF

0P2103 - 14 €

25

darila polna življenja

Lonček “En svet”
Sprostite se in uživajte v sončnem vzhodu ob srkanju
jutranjega čaja ali kave. Visokokakovosten porcelan.
9,5 x 8 cm. Primeren za pomivalni stroj/mikrovalovko.

© 2010 UNICEF

0P3651 - 7 €

0P3716 XSM
0P3716 SMA
0P3716 MED
0P3716 LAR
0P3716 XLA
Cena: 50 €

© 2010 Francesca Chessa

© 2010 Francesca Chessa

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.
80% organski bombaž, 20%
poliester. Strojno pranje.
XSM Prsni obseg 94 cm
SMA Prsni obseg 102 cm
MED Prsni obseg 110 cm
LAR Prsni obseg 118 cm
XLA Prsni obseg 126 cm

Magnetni opomnik “En svet”
Idealen za nakupovalni seznam – veder opomnik,
ki je vedno pri roki. UNICEF-ov motiv na vsaki
strani. Svinčnik in radirka.
9,5 x 18 cm. 100 listov.

(CFN)
m
ru
fo
i
k
š
ro
t
o
i
ž
re
“M
omogla
se pridružila, da bi prip

9P3806 - 7 €
Zvezek “En svet”
Počutite se dobro, ker pomagate otrokom vsakič,
ko si kaj zapišete.
80, A5 prazni listi. Recikliran papir. Elastičen trak za
zapiranje. Spiralna vezava.

0P2047 - 7 €

k spreminjanju negativnega odnosa in vedenja naših skupnosti
do otrok,“ pravi Fatmata, 13, iz Sierra Leone. CFN zagovarja
otrokove pravice, zaščito in participacijo otrok v Sierra Leone.
UNICEF verjame, da imajo vsi otroci enako pravico do razvoja
svojega potenciala in aktivno sodeluje z vladami, zakonodajalci
in skupnostmi pri promociji otrokovih pravic.

© 2010 Francesca Chessa

© 2009 Francesca Chessa

sem

© UNICEF/Sierra Leone/ 2009/Davies
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Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 68 – naročite zdaj
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Nakupovalna
vrečka
Konec uporabe potratnih
plastičnih vrečk! Nosite
jo v roki ali prek rame. Ta
močna in praktična vrečka
se zloži tako, da jo lahko
nosite v lastnem žepu.
Oblikovana je z mislijo na
ekološkega potrošnika, ki
sledi trendom.
40 x 40 cm. Poliester.

9P3630 - 5 €

© 2009 UNICEF

Obesek za ključe
Pripnite obesek in že ste pripravljeni za odhod.
Izrazite se s tem modernim aluminijastim obeskom
in izrazite svojo podporo otrokom sveta. Pripnete
ga lahko na skorja vse - ključe, nahrbtnik, denarnico, pas ali celo na zadrgo.
Dolžina: 7,5 cm. Vzmetna sponka.

© 2009 UNICEF

© 2009 UNICEF

9P3735 - 5 €

Zapestnica “Združimo se”
Dober občutek, ker podpirate UNICEF! Moderne
bombažne vrvice in kroglice s prilagodljivim
pomičnim vozlom. Primerna za vse velikosti.
Štiri povoščene vrvice, dve kroglici, UNICEF-ov motiv.

9P3729 - 5 €

Steklenica za vodo “Združimo se”
Kolesarjenje, tek, igra, sproščanje … povsod
potrebujemo vodo! UNICEF-ova moderna,
razgibana oblika je odlična za vso družino.
Aluminij, višina 21 cm.

28

Črni žepni rokovnik
Priročno darilo. Tedenski pregled in letni planer.
Vezano usnje/trak za označevanje. FSC papir.
17 x 8,5 cm. Oštevilčeni tedni/mednarodni prazniki/
potovanja/tabele pretvorb. Strani za naslove/zapiske.

© 2009 UNICEF

© 2010 UNICEF

0P3803 - 10 €

0P105A - 10 €

Pokličite 080 80 68 ali (01) 583 80 68 – naročite zdaj
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Dežnik
Vedro modro nebo vsak dan nad vami! Visoka
kakovost, moderna oblika s praktičnim nosilnim
paskom in torbico.
Teleskopski. Ročno odpiranje. 96 cm ø.
Zložen: 24 cm. Poliester.

9P3530 - 15 €

Torbica “Planet
za otroke”
Potrebščine preprosto potisnite v to moderno, podloženo torbico
in ji v trenutku spremenite
namen! Eko organski
bombaž.
Vrh: 21 x 12 x 5 cm.
Dno: 24 x 12 x 5 cm.

Torba »“Planet
za otroke”
Organski bombaž in ekskluziven UNICEF-ov dizajn!
Stilska in raznolika torba
z magnetnim zapiranjem,
moderno podložena in z
dvema notranjima žepoma.
30 x 42 x 15 cm.

0P3749 - 25 €

0P3764 - 10 €

Šatulja “Planet
za otroke”
Odlična za skrite zaklade
in razne spominke … To
visokokakovostno ročno
delo združuje tradicionalne
spretnosti s sodobnim
oblikovanjem.
Osnova: keramika. 7 cm ø.
Pokrov: steklo/les

Zapestnica
svetovnega
prijateljstva
Proslavite prijateljstvo s
to ekskluzivno zapestnico,
ročno narejeno v Peruju,
s čudovitimi keramičnimi
kroglicami in tremi posrebrenimi elementi.
Raztegljiva, ena velikost,
prozoren ovitek.

0P3606 - 15 €
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9P3507 - 12 €
Perujski dotik
Izurjeni obrtniki ustvarjajo
tradicionalne inkovske
oblike, navdihnjene s
semeni deževnega gozda
– ulivajo, rišejo, glazirajo in
vezejo ročno. Izdelovanje
nakita omogoča trajnostno
zaposlovanje.
© 2010 UNICEF

Keramika iz
Peruja
Spretni perujski rokodelci
oblikujejo, gladijo in loščijo
glino do popolnosti –
vse ročno. Ekskluziven
UNICEF-ov dizajn nato
previdno natisnemo na
notranjo stran steklenega
pokrova.

© 2010 UNICEF

© 2010 UNICEF

Ustvarjalni
rokodelci
Nadarjeni rokodelci v Indiji
ročno naredijo sitotisk v
delavnici, ki v skupnosti
podpira projekte zdravja
in učenja.
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lističi “Planet
za otroke”
Za hitre opombe ob telefonu ali računalniku – pametno in praktično darilo z 250
listi visokokakovostnega
recikliranega papirja in
priročnim svinčnikom.
11 x 11 x 3.5 cm.

© 2010 UNICEF

0P2031 - 7 €

Skodelici “Tajski vrtinec”
Srkajte iz teh privlačnih naravnih kamnitih skodelic
in sanjajte o Tajski! Z vzorcem delikatnega vrtinca
je ta gladka keramika predstavljena v ročno izdelani
Mulberry papirnati darilni škatli.
Dve skodelici v nežnih bež in roza tonih. 10 x 8 cm.
Primerno za pomivalni stroj/mikrovalovko.

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.

9P3656 - 22 €

Tradicionalne tajske spretnosti
Podeželske delavnice v tajski regiji Chiang Mai
uporabljajo fino belo vodno glino za izdelavo
visokokakovostne keramike. Po stisku osnovne
oblike spretni obrtniki ročno obdelajo robove, ulijejo
ročaj, vrežejo organski vzorec in predmet olepšajo
s tradicionalno svilnato glazuro.

0P2033 - 13 €

“Sedaj sem

optimistična.

© 2010 UNICEF

„Odleglo mi je, saj smo se zavarovali, da bi minimalizirali tveganje,“ pravi Farida*. Obe s hčerjo sta pridobili
s pomočjo polnega Programa za preprečevanje prenosa
HIV z matere na otroka v Indoneziji. UNICEF je postavil
HIV v središče svoje skrbi za otroke in deluje globalno za
preprečevanje, testiranje, zdravljenje in podporo otrokom,
prizadetim zaradi HIV ali AIDSa in njihovim staršem.
*ime spremenjeno za zaščito identitete
© UNICEF/Indonesia/2009

32

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

33

Mini modre svečke
Z navdihom cvetja ob
slapovih! Dvanajst
odišavljenih čajnih svečk
v darilnem zavoju iz ročno
izdelanega papirja.
Vsaka: 3 cm ø.
Čas gorenja: 90 minut.

7P3515 - 5 €

Tajski lončki
za svečke
Harmonija v naravi z ročno
izdelanim papirjem, azijsko
praprotjo in tremi elegantnimi lončki za svečke iz
recikliranega stekla.
Vsak: 8 x 5,5 cm.
Deset čajnih svečk.
Čas gorenja 3 ure.

7P3527 - 18 €

SVEČE: Brez svinca / Brez strupov / Bombažni stenji

Ročno izdelan
set dišav
Topla rdeča in jantarna;
s pridihom sladkega vonja
sandalovine – 16 dišečih
palčk na ročno izdelanem
indijskem listu iz posebne
kamnine.
Podstavek: 13 x 6,5 x 1 cm.

Dišeče keramične
ploščice
Sodobna gravirana keramika, ki nežno osveži omaro s
pridihom pomirjujoče sivke.
Ljubke okrasne vrvice.
Tri keramične ploščice.
Vsaka: 3,5 x 8 x 0,7 cm.

9P3585 - 10 €

0P3524 - 10 €

DIŠAVE: Brez svinca / Brez strupov
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Darilne vrečke “En svet”
Za tisto posebno darilo – pokažite z UNICEF-om, da
vam ni vseeno. Dva ekskluzivna motiva na visokokakovostnem recikliranem papirju. Ujemajoče se priponke.
Velika: 25 x 30 x 14,5 cm. Majhna: 15 x 20 x 10 cm.

2P2000 - 16,65 €

© 2010 Francesca Chessa

VOŠČILA – DOTIKI BESED
Avtorica Ana Četkovič Vodovnik v knjigi predstavlja
več kot 150 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 x 20 cm, 93 strani, trda vezava, barvne slike,
154 voščil.

© 2010 Louise Foley / portfolio select

0P2502 - 5 €

Medeninasti okraski
Prazničen lesket okraševanja z UNICEF-om. Pet
družini najljubših – odlični za jelko ali okrasitev
posebnega darila.
Pet okraskov: vsak meri 6 x 6,5 cm.

0P3510 - 15 €

Kocka darilnih nalepk
Olajšajte si zavijanje daril s temi elegantnimi
samolepilnimi nalepkami in pritrdite okrasni papir
in trak z prozornimi lepljivimi etiketami.
30 darilnih nalepk: 6 x 3,5 cm.
200 prozornih samolepilnih etiket.

6P2510 - 5 €

2P3000 - 20 €

ZAPESTNICA “Združeni za otroke,
združeni proti aidsu”
Modna zapestnica, embalaža iz prozorne folije
s kartonsko podlago z opisom akcije.
Material: 100% poliester. Velikosti: dolžina 310 mm,
širina 10 mm, debelina 1,3 mm.

PAULO VIVEIROS

PUNČKA IZ CUNJ
Z nakupom ročno izdelane in unikatne punčke
iz cunj boste podprli svetovno kampanjo za
cepljenje otrok zoper 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 €.
Slika punčke je simbolična. Vsaka punčka je
unikatna, zato vam ne moremo natačno prikazati
izdelka, ki ga boste prejeli. Široko paleto punčk
iz cunj si lahko ogledate vsak delavnik med 9.00
in 16.00 uro na sedežu Društva UNICEF Slovenija,
Pavšičeva 1, Ljubljana ali na spletni strani
www.unicef.si.

Z5P3729 - 2,50 €
36
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Kocka za etiketiranje
z bleščečimi snežinkami
Pospešite praznično zavijanje daril s samolepilnimi
nalepkami in pritrdite okrasni papir in trak s prozornimi lepljivimi etiketami.
30 nalepk: 3,5 x 6 cm. 200 prozornih etiket.

8P2510 - 5 €

© UNICEF/NYHQ2006-2866/Julie Pudlowski

Varen otrok – Varen svet
Vse UNICEF-ove voščilnice in darila so razvita in izdelana po najstrožjih mednarodnih
standardih kakovosti, varnosti, družbene odgovornosti in varovanja okolja. Pri UNICEF-u
mislimo na otroke sveta. Vsak dan si prizadevamo za zaščito njihove prihodnosti.
Ko podarjate UNICEF-u, lahko podarjate z zaupanjem. Vsaka visokokakovostna UNICEFova igrača in drug izdelek za otroka prestane stroge teste in preglede za ustreznost glede
zahtevnih varnostnih predpisov. Lahko ste prepričani, da je v naših izdelkih za otroke
mogoče uživati popolnoma varno.
Etična izbira virov je v srcu naših zbirk. Zagotavljamo, da UNICEF-ovi dobavitelji – ne glede na to, kje se nahajajo, kako veliki ali majhni so – ustrezajo našim standardom osnovnih
pravic njihovih zaposlenih, predvsem pa upoštevajo popolno prepoved otroškega dela.

1947

V svoji navdiha polni verigi aktivno podpiramo rokodelce. UNICEF sodeluje izključno z
družbeno odgovornimi delavnicami in izdelovalci, ki ustrezajo našim načelom.
UNICEF pomaga varovati okolje za prihodnje generacije. Uporabljamo zgolj les in papir iz
temu namenjenih gozdov ter zavračamo materiale, ki lahko negativno vplivajo na naravo.
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© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.

Zaupajte UNICEF-u, da bo poskrbel za zapuščino naših otrok. Uživajte v naši kolekciji in
pomagajte UNICEF-u oblikovati družbeno in okoljsko osveščen svet za otroke povsod.
Zakaj ne bi tega kataloga delili s prijateljem ali ga reciklirali?

2006

2007

1950

Namizni koledar s fotografijami
Privlačne fotografije iz zgodnjega obdobja UNICEFovega dela za otroke po vsem svetu – v paru s sodobnimi slikami, ki poudarjajo današnje dejavnosti.
Praktičen za zapiske, tedenski pregled in številke,
strani za naslove in mednarodni prazniki.
17 x 22 cm.

0P101A - 16 €
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JUNIJ

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Koledar panoram
Izjemno umetniško delo s široko izbiro modernih
formatov – praktičen mesečni planer ali samo
datumi in slike. 32 x 68 cm.
Številke tednov/hiter pregled leta 2011/2012.

0P113A - 20 €
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JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ
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JUNIJ

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.

0P104A - 12 €

Proslavimo naraven svet za otroke in osupljivo
raznolikost nekaterih najlepših gozdov na planetu.
2011 so ZN proglasili za mednarodno leto gozdov,
ves papir za UNICEF-ove koledarje pa je potrjen s
strani Sveta za ohranjanje gozdov (FSC).

© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.

0P109A - 10 €

Stenski koledar z razglednicami
Navdušujoče fotografije na 12 visokokakovostnih
razglednicah, ki jih lahko odtrgate in vsak mesec
delite z drugimi. Praktičen in veder dnevni opomnik!
15 x 42 cm.

© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.

Namizni koledar
Samostoječa oblika omogoča, da imate pomembne
datume vedno pri roki. Dvostranski za izbor dveh
različnih postavitev: datumi in opombe ali hitri
pregled meseca.
19,5 x 16 cm. Številke tednov/letni planer.

© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.

© Podobe, ki jih uporablja UNICEF, so avtorsko zaščitene.

Leto gozdov

Podprite UNICEF
in pomagajte
otrokom!

© UNICEF/NYHQ2008-0758/ASSELIN

Drugo

Prva = UNICEF-ova
voščilnica znamka
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.
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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

1%
Virus HIV/aids
in otroci
Preživetje in
razvoj otrok

6,7 %

50,5 %
Zagovorništvo
otrokovih pravic

9,5 %
Zaščita otrok
pred nasiljem
in zlorabo

11,0 %

Izvedba
Kartonček z 10 rednimi znamkami
na samolepilnem papirju
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Z nakupom UNICEF-ovih
voščilnic in daril delate neposredno in oprijemljivo razliko v
življenju milijonov otrok. UNICEF
pomaga otrokom tudi v najtežjih
okoliščinah, da bi zagotovil, da
je vaš denar porabljen za znatno izboljšanje njihovih življenj.
UNICEF se financira izključno s
prostovoljnimi prispevki ljudi,
kot ste vi.
Hvala vam za vašo podporo.

Osnovna izobrazba
in enakost spolov

21,3 %
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