Letno poročilo

ZA VSAKEGA OTROKA, OTROŠTVO

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. V UNICEF-u
Slovenija s podporo darovalcev pomembno
prispevamo 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
Svet, v katerem bodo otrokove pravice uresničene vsem otrokom,
še posebej najbolj ranljivim.
Zato želimo svet, v katerem:

preživi vsak otrok
in ima možnost
zdravega razvoja.

ima vsak otrok
priložnost za
izobraževanje.

je vsak otrok
zaščiten pred
nasiljem in
izkoriščanjem.

vsak otrok
odrašča v varnem
in čistem okolju.

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

Skupaj z vami to lahko dosežemo. ZA VSAKEGA OTROKA.

DOSEŽKI ZA OTROKE V ŠTEVILKAH
Z neprecenljivo
podporo darovalcev
in podpornikov
gradimo svet,
prijaznejši do otrok.
In nikoli ne
odnehamo.

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.

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

32.000.000 €.

V 105 krajih po
Sloveniji je
pomoč otrokom v
stiski na voljo v
več kot 1.000
UNICEF-ovih
varnih točkah.

Z izobraževanjem o otrokovih
pravicah smo dosegli preko
20.000 otrok v več kot
polovici osnovnih šol in
vrtcev po Sloveniji.

S podporo UNICEF-ovega
nacionalnega odbora za
spodbujanje dojenja v Sloveniji
deluje že 12 Novorojencem
prijaznih porodnišnic
in 5 Dojenju prijaznih
zdravstvenih
ustanov.

V Ljubljani smo prvi na svetu
vzpostavili 270 mobilnih
UNICEF-ovih varnih točk. Otroci
lahko pomoč v stiski odtlej
dobijo tudi na vseh avtobusih
LPP.

Z UNICEF-ovimi
punčkami iz cunj smo
doslej rešili že več kot
19.700 otroških
življenj. To je za več
kot 890
osnovnošolskih
razredov otrok.

30 UNICEF-ovih junior
ambasadorjev in 3 ambasadorji

Več kot 3.800 prostovoljcev
skupaj z nami deluje v korist
otrok.

Brez vas, dragi
podporniki, nam ne
bi uspelo.
Hvala v imenu
otrok!

mladih z veseljem predstavljajo
glas otrok in njihovih
pravic v šoli, v lokalnih
skupnostih in na
nacionalni ravni.

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 80 % zbranih sredstev prispevajo
posamezniki. Sodelujemo z vsemi, ki si želite pomagati otrokom.

1.108.129 €

10.373

UNICEF Slovenija je v letu 2019
z vašo pomočjo za UNICEF-ove
programe za otroke namenil
1.108.129 €. To je 32 % več kot
leto prej.

V program mesečnega darovanja,
s katerim pridobimo največ
sredstev, je vključenih že 10.373
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.

STARŠI
OTROK SVETA

18.383

DIREKTNA
POŠTA

Prek direktne pošte je v letu
2019 za UNICEF-ove programe
pomoči otrokom darovalo 18.383
posameznikov, podjetij in
organizacij. 91 % vseh donacij s
tega naslova so prispevali
posamezniki, 9 % pa podjetja in
organizacije.

1.500 36.000 €
S pomočjo skoraj 1.500 aktivnih
imetnikov dobrodelne plačilne
kartice Diners Club UNICEF je
Erste Card v 2019 prispeval več
kot 36.000 €.

KORPORATIVNI
PARTNERJI
V 2019 so naše delo za otroke
podprli korporativni partnerji
Erste Card, Grey Ljubljana,
Agencija 101, CCC, iProm, H&M,
Henkel, Ljubljanski grad, NIL,
Mikro+Polo, Stillmark, Prva
osebna zavarovalnica,
PharmaLinea, mBills, 2Mobile
in drugi.
Dragi darovalci, partnerji,
podporniki in vsi, ki si
želite pomagati otrokom,
vaša pomoč ima
neprecenljivo moč, saj z
njo vsako leto pomagamo
rešiti na milijone otroških
življenj.

Hvala v imenu otrok!

ODMEVNE AKCIJE
ZA OTROKE
Boj proti lakoti, cepljenje,
zaščita, splošni UNICEF-ov
sklad
Pomoč otrokom v Jemnu
Ishmael Beah v Sloveniji
UNICEF-ove punčke iz cunj
UNICEF-ov svetovni dan otrok
Prve mobilne UNICEF-ove
varne točke na svetu
© UNICEF/ Dejongh

V letu 2019 smo zbirali
sredstva za pomoč

podhranjenim
otrokom, cepljenje,
zaščito otrok pred
izkoriščanjem,
zlorabami in
nasiljem ter splošni

S številnimi razstavami

UNICEF-ove
punčke iz cunj

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. V letu 2020 se
obeta, da bomo s punčkami

iz cunj iz Slovenije cepili

UNICEF-ov sklad, ki pomaga
najranljivejšim otrokom s
hrano, vodo, zdravstveno
oskrbo, šolanjem in zaščito.

dvajsettisočega
otroka v državah v
razvoju!

Boj proti lakoti,
cepljenje, zaščita,
splošni UNICEF-ov sklad
© UNICEF

Pomagali smo otrokom
v Jemnu, kjer je zaradi
večletne vojne več kot 80
% prebivalcev odvisnih od

© UNICEF Slovenija

Septembra je Slovenijo
obiskal UNICEF-ov

Pomoč otrokom
v Jemnu

ambasador dobre
volje Ishmael Beah.

humanitarne pomoči, med
njimi več kot 11 milijonov
otrok. S pomočjo darovalcev
v Sloveniji smo zagotovili

Ishmael je nekdanji otrok
vojak, ki mu je UNICEF

s

podporo darovalcev rešil življenje,

810.848 paketkov
terapevtske hrane,

danes pa svetovno znani
pisatelj in zagovornik otrokovih pravic. Ob obisku je podprl
kampanjo zbiranja sredstev
za zaščito otrok.

ki rešuje življenja najbolj
ranljivih otrok.
© UNICEF/Al-Zikri

Ishmael Beah
v Sloveniji
© Miran Juršič

UNICEF-ov
svetovni dan otrok

Junior ambasadorka UNICEF-a Arja Ela Hvala
je ob začetku redne seje v Državnem zboru
nagovorila poslance in poslanke.

20. november je zabaven dan z
resnim sporočilom: otroci imajo
prednost. Namen tega dne je
omogočiti otrokom po vsem
svetu, da je njihov glas slišan
in upoštevan. Je priložnost, da
otroci in odrasli združimo moči
za vse otroke sveta.
foto: Državni zbor/Matija Sušnik
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V Predsedniški palači so otroci s pomočjo ustvarjalne
delavnice Lego Serious Play gradili svet po meri otrok.
Otroke je podprl predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor in drugi znani Slovenci.

UNICEF-ov svetovni dan otrok
je v Sloveniji obeležilo več kot
1.500 otrok.
Na ta pomemben dan so otroci
v Sloveniji obeležili 30. obletnico
Konvencije o otrokovih pravicah.
Z različnimi aktivnostmi so
sporočali, v kakšnem svetu si želijo
odraščati. Glas otrok je bil slišan

v Predsedniški palači,
Državnem zboru, v
gospodarstvu, kulturi,
občinah, šolstvu in
medijih.

Foto: STA

Otroci so za en dan prevzeli vodilne vloge v
podjetjih in ustanovah in se odlično znašli.
Na fotografiji je ujet utrinek s svetovnega dneva otrok v
podjetju Mikro+Polo.
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Prve mobilne UNICEF-ove
varne točke na svetu
V Ljubljani smo prvi na svetu vzpostavili mobilne
UNICEF-ove varne točke. Teh je kar 270. Otroci
lahko pomoč v stiski odslej dobijo tudi na vseh
avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa v
prestolnici in 16. primestnih občinah. S tem je za
otroke pot v šolo prijetna in varnejša vse leto.
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ZAGOVORNIŠTVO OTROKOVIH PRAVIC
Naš cilj je izboljšanje položaja otrok v Sloveniji in po svetu, zato si prizadevamo
ˇ otrokovih pravic.
za sistemsko ureditev zašcite

V 2019 smo z različnimi aktivnostmi
obeleževali 30. obletnico sprejema

Vseskozi si prizadevamo za

otroke in opozarjali na izzive, ki ostajajo.

najranljivejših spodbujali večji obseg sredstev
za otroke in ukrepe po njihovi meri.

Konvencije o otrokovih
pravicah. Poudarjali smo dosežke za
Aktivno smo sodelovali v Svetu

za

otroke - vladnem, medresorskem

posvetovalnem telesu za bolj celovito
obravnavo otrok v Sloveniji in podali
konkretne predloge za izboljšave
sistemske zaščite otrok.
Sodelovali smo v procesu priprave
državne strategije Program

za

preprečevanje revščine in
socialne izključenosti otrok
v Sloveniji, zato smo s ciljem zaščite

Nadaljevali smo s prizadevanji za
izboljšanje zaščite

begunskih in
migrantskih otrok v smeri opozarjanja
na njihov položaj, razbijanja predsodkov,
priprave prilagojenih postopkov na področju
varstva in zaščite otrok migrantov ter uvajanju
sistemskih rešitev nameščanja otrok brez
spremstva.

otroke 2020-2025, z amandmaji in

predlogi pa prispevali k Zakonu o tujcih,
Stanovanjskemu zakonu, Kazenskemu
zakoniku, Strategiji Vlade RS na
področju migracij, Dolgoročni podnebni
strategiji do 2050 kot tudi Univerzalnemu
periodičnemu poročilu o stanju človekovih
pravic v Sloveniji.
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IZBOLJŠUJEMO
ŽIVLJENJA VSEH
OTROK IN REŠIMO
NAJVEČ OTROŠKIH
ŽIVLJENJ.

SMO
ZAUPANJA VREDNA
IN UČINKOVITA
ORGANIZACIJA, KI DOSEGA
POMEMBNE REZULTATE
ZA VSE
OTROKE.

SODELUJEMO
Z VSEMI,
KI SI ŽELITE
POMAGATI
OTROKOM.

NAŠA
ZAOBLJUBA
DAJEMO
UPANJE
IN GLAS VSAKEMU
OTROKU.

IN NIKOLI
NE ODNEHAMO.

#zavsakegaotroka

POVEŽITE SE Z NAMI NA FACEBOOKU, INSTAGRAMU
IN TWITTERJU – IN PODPRITE NAŠA PRIZADEVANJA
ZA VSAKEGA OTROKA!

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

