UNICEF

CEPLJENJE

UNICEF je bil ustanovljen po 2.
svetovni vojni, da bi zagotavljal pomoč
in upanje vsem otrokom, ne glede na
to, v kateri državi so živeli ali kakšno
vlogo je ta igrala v vojni. Njegovo
poslanstvo danes ni nič manj
pomembno. Otroke ogrožajo konflikti,
krize, revščina, nasilje, izkoriščanja in
diskriminacija.

Smrtonosne bolezni kot so ošpice,
otroška paraliza, tetanus, tuberkuloza,
davica in oslovski kašelj je mogoče
preprečiti s cepljenjem. To je eden
najbolj učinkovitih in cenovno
dostopnih ukrepov za zaščito. Kljub
temu vsako leto še vedno 1,5 milijona
otrok (trije vsako minuto) umre zaradi
bolezni, ki bi jih lahko preprečili s
cepljenjem.

UNICEF-ovi darovalci, prostovoljci in
podporniki pomagate pri reševanju
otroških življenj, zagovarjanju
otrokovih pravic in doseganju
njihovega potenciala. Otrokom po
vsem svetu omogočate:
• osnovno zdravstveno oskrbo,
• hrano,
• čisto pitno vodo in ustrezne
sanitarije,
• izobrazbo,
• zaščito v težkih okoliščinah in
• nujno pomoč v kriznih razmerah.
HVALA, ker dajete upanje otrokom in
spreminjate svet na bolje!

Konflikti, oslabljeni zdravstveni
sistemi, revščina in družbena
neenakost močno prispevajo k dejstvu,
da veliko otrok po svetu še vedno nima
dostopa do življenjsko pomembnih
cepiv.
Ne glede na to, kje na svetu živijo ali
kakšne so okoliščine, v katerih otroci
prebivajo, ima prav vsak od njih
pravico do preživetja in polnega
razvoja.
Na svetovni ravni je skoraj 1 od 2
otrok, mlajših od 5 let, cepljen s
pomočjo UNICEF-ovih darovalcev in
podpornikov.
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Poštnina plačana
pri pošti
1102 Ljubljana

Vsaka punčka ima svojo osebno
izkaznico, v katero zabeležite njene
podatke.

OSEBNA IZKAZNICA / IDENTITY CARD

ime punčke / rag doll’s name

datum in kraj rojstva / date and place of birth

ime izdelovalca punčke / rag doll maker’s name

naslov izdelovalca punčke / rag doll maker’s address

UNICEF.si
@UNICEFsi

Uporabljate družbena omrežja? Ujemite trenutek s svojo punčko, objavite
fotografijo in nas označite. / Are you on social media? Capture a moment with
your doll, share the photo and tag us.

unicef_slovenija

• Iz zloženke izrežite osebno izkaznico.
• Zapišite vaše ime in naslov, da bo
posvojitelj punčke vedel, kdo jo je
izdelal.
• Osebno izkaznico privežite na svojo
punčko.
DOPISNICA
Kdor bo punčko posvojil, bo prejel
dopisnico in vas z njo obvestil, kje je
punčka našla svoj dom.
KAM POŠLJETE PUNČKO
Punčko in njeno izpolnjeno osebno
izkaznico pošljite na:
Slovenska fundacija za UNICEF
Pavšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

V notranjosti zloženke boste našli
vsa potrebna navodila za izdelavo
vaše unikatne punčke.

Vaša punčka iz cunj ima tudi svojo
osebno izkaznico. Na njej označite
vse potrebne podatke o punčki ter
vaše ime. Posvojitelj punčke bo
prejel tudi dopisnico, s katero vam
bo lahko sporočil, kje je vaša
punčka našla nov dom.

OSEBNA IZKAZNICA

USTVARJALKE IN USTVARJALCI PUNČK
IZ CUNJ REŠUJETE OTROŠKA ŽIVLJENJA

Punčka iz cunj je igrača, ki je
poznana v vseh kulturah sveta.
Marsikomu je v otroštvu delala
družbo, danes pa predstavlja otroka
iz države v razvoju, ki ga je potrebno cepiti in potrebuje našo pomoč.

Vsaka posvojena punčka zagotovi
cepljenje enega otroka proti šestim
nalezljivim otroškim boleznim
(davica, ošpice, oslovski kašelj,
otroška paraliza, tuberkuloza in
tetanus). Z donacijo v višini 20
evrov lahko UNICEF zagotovi nakup
in dostavo cepiv, izobraževanje
zdravstvenega osebja in cepljenje.
Tako vsaka posvojena punčka reši
eno neprecenljivo otroško življenje,
saj zagotovi cepljenje otroka, ki ga
bo še leta ščitilo pred smrtonosnimi
boleznimi.

Narediti punčko iz cunj ni težko.
Z veliko domišljije in kreativnosti
jih izdelujejo otroci in odrasli,
v šolah, družinah, v skupinah …
Pridružite se nam tudi vi!
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NAVODILA ZA IZDELAVO
PUNČKE IZ CUNJ:
1

Izrišite obliko telesa punčke okoli
črte na dvojno prepognjenem
blagu. Punčka naj bo visoka največ
50 cm in ne manj kot 40 cm.

2

Izrežite sprednji in zadnji del
telesa. Pustite proste robove za
šive.

3

Ob strani pustite odprtino (A-B),
skozi katero boste po šivanju
obrnili telo in vstavili polnilo.

4

Lahko zašijete na roko ali s
šivalnim strojem.

5

Obrnite telo. Vstavite polnilo,
posebej utrdite vrat in zaprite
odprtino s skritimi šivi.

6

7

8
9

10

Sedaj lahko punčko oblečete.
Modele in barve lahko izberete
po želji. Domišljija ne pozna
omejitev.
Punčko lahko obujete v volnene
copatke ali takšne iz blaga.
Za lase uporabite volno in jo
enakomerno razporedite po
glavi. Prišijete, lahko naredite
čop ali kitke.
Zadnje a pomembno dejanje je
obraz. Narišite oči, nos in usta
(glejte primer).

Šivajte v bližini
pregibov rok in
nog, zato da
bodo gibljivi.

A

B
KAJ POTREBUJETE?

POMEMBNA OPOZORILA:
Izogibajte se uporabi gumbov, sponk
in dodatkov, ki jih lahko pogoltnejo
otroci. Prepovedana je uporaba lepil
in strupenih barvil.

The rag doll is not a toy. It is a unique memento that was made with gratitude for
your help by one of UNICEF’s volunteers.
Make their day by sending them the attached postcard and let them know where
their doll found its new home. This could
be a beginning of a great friendship.

ZA IZDELAVO OBRAZA:
• različna pisana pisala ali barve za
blago (prilagojena materialu).

Punčka iz cunj ni igrača. Je unikaten
spominek, ki ga je v zahvalo za vašo
pomoč otrokom z veliko truda izdelal
UNICEF-ov prostovoljec. Razveselite ga s
priloženo dopisnico in mu sporočite, kje je
punčka našla novi dom. Morda se splete
pravo prijateljstvo.

ZA IZDELAVO LAS:
• barvasto volno;
• rafijo.

S POSVOJITVIJO PUNČKE
IZ CUNJ STE POMAGALI
REŠITI ŽIVLJENJE
OTROKA. HVALA!

ZA IZDELAVO OBLEKE:
• barvasto blago;
• čipke, vezenine, trakovi.

BY ADOPTING THE RAG
DOLL YOU’VE HELPED
SAVE THE LIFE OF A
CHILD. THANK YOU!

ZA IZDELAVO TELESA:
• bombažno tkanino v eni barvi (bela,
roza, rjava, tako kot je tudi različna polt
otrok po svetu);
• polnilo, vata.

