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Spoštuj različnost
UNICEF-ova prireditev in predaja zbranih sredstev: 100 EUR
OŠ Bičevje Ljubljana,
4. junij 2013
Namen akcije: Širjenje zavesti o sprejemanju drugačnosti in ozaveščanje proti različnim
vrstam diskriminacije s pomočjo kratkega filma na temo Spoštuj različnost.
Zbiranje denarnih sredstev za socialno ogrožene otroke s srečelovom in sejmom znotraj
prireditve.
Akcija je dosegla pribljižno 300 ljudi, od tega okrog 150 odraslih in 150 otrok.
Predlagali sva, dobrodelni srečelov, z namenom zbiranja denarnih sredstev za socialno
ogrožene otroke. Srečelov sva organizirali dne 4. 6. 2013 v sklopu šolskega letnega koncerta
pevskih zborov..Pred koncertom sva pripravili srečke s številkami, nagrade pa sva na osnovi
prošenj pridobili s pomočjo sponzorjev. Prispevali sva tudi obeske za kjluče, svečnike in
ostale okraske iz gline, ki sva jih izdelali sami. Vsaka srečka je predstavljala dobitek.
Obiskovalci so srečke kupovali pred in po koncertu. Na prireditvi so se na sejmu prodajali
tudi čokoladni pop cakes, ki so jih izdelali učenci in učitelji OŠ Bičevje. Na ta način sva zbrali
100 €, ki jih namenjava socialno ogroženim otrokom v državah v razvoju.
Poleg učencev in staršev naše sole so bili vabljeni tudi predstavniki širše skupnosti:
ljubljanske šole in vrtci, Glasbena matica, Mladinski dom Malči Beličeve, četrtna skupnost,
Mestna občina Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino, ZPM, Slovenska
filantropija, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Amnesty International
Slovenija, društvo Humanitas, British International School of Ljubljana, Pedagoška Fakulteta,
Filozofska fakulteta, in Veleposlaništvo ZDA.
V sklopu programa šolskega letnega koncerta sva predstavili tudi svojo kanditaturo za Junior
ambasadorki Unicefa za leto 2013. Pripravili sva power point predstavitev, s pomočjo katere
sva na dogodku predstavili svoje dosedanje delo na področju ozaveščanja in humanitarnih
dejavnosti. Prisotnim sva povedali, da sva v času šolanja na OS Bičevje pod mentorstvom in
tudi samoiniciativno ozaveščali ožjo in širšo slovensko javnost ter opozarjali na težave otrok,
mladostnikov in starejših oseb, opozarjali na kršenje človekovih pravic, sodelovali v
humanitarnih akcijah ter bili aktivno udeleženi na različnih področjih multikulturnega
sodelovanja.Prikazali sva tudi dva kratka sporočilna filma, ki sva jih v letošnjem letu skupaj s
sošolci ustvarili na temo proti diskriminaciji .
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