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Pomagajte ranljivim 
otrokom podariti otroštvo, 
ki si ga zaslužijo ...

19 tisoč otrok vsak dan umre zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. Čeprav je 
to 15 tisoč manj kot pred dvajsetimi leti, v UNICEF-u verjamemo, da bi ta številka 
morala biti enaka NIČ. In ker vemo, da bi lahko bila nič, smo si to postavili za 
cilj. S podporo UNICEF-ovim programom lahko otrokom po svetu in v Sloveniji 
omogočite ne le preživetje, ampak boljše življenje.

UNICEF trdno verjame v moč partnerstev in skupnih prizadevanj za uresničevanje 
pravic otrok po vsem svetu. Tesno sodeluje s podjetji, ustanovami, športnimi or-
ganizacijami in drugimi. Od mednarodnih korporacij do malih podjetij – UNICEF 
sodeluje s tistimi, ki se zavedajo svoje odgovornosti do sveta in družbe, v katerih 
delujejo, svoje odgovornosti do prihodnjih generacij. Skupaj z njimi prepozna-
vamo možnosti ter načrtujemo in uresničujemo zavezništva, ki zgodbe o uspehu 
v poslovnem svetu spreminjajo v zgodbe o uspehih za otroke.

© UNICEF/Martha Tattersall

… in UNICEF vam bo dodal 
prepoznavnost, ki si jo zaslužite.

Sodelovanje z UNICEF-om bo poudarilo družbeno odgovornost in vrednote 
vašega podjetja ali organizacije v očeh strank, zaposlenih oziroma članov in part-
nerjev. Povezani boste z organizacijo, ki jo podpira vrsta mednarodno priznanih 
posameznikov – ambasadorjev in podpornikov UNICEF-a. Vstopili boste v družino 
podjetij in organizacij z vsega sveta, ki sodelujejo z UNICEF-om na različnih 
ravneh in s katerimi boste lahko delili znanje in izkušnje. Skupaj z UNICEF-om 
boste doma in na mednarodni ravni prispevali k uresničevanju otrokovih pravic, 
ki pripadajo vsem otrokom sveta.

V UNICEF-u se zavezujemo, da bomo skupaj z vami gradili uspešno dolgoročno 
partnerstvo z individualnim pristopom in prenosom dobrih praks iz tujine. S tem 
želimo povečati vaš ugled v družbi in se vam tako zahvaliti za vaš prispevek k 
uresničevanju našega poslanstva.
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Rešujemo življenja otrok v več kot 
150 državah v razvoju in uresničujemo 
otrokove pravice v Sloveniji. Pridružite 
se nam, postanite Za otroke – PRVAK. 

V UNICEF-u Slovenija si želimo graditi partnerske odnose, v katerih obe strani naj-
deta dobrobit in zadovoljstvo. Cenimo vsak prispevek, zato se trudimo svojim part-
nerjem ponuditi ustrezno povračilo za njihovo pomoč. Z vsebino projektov in pro-
gramov se prilagajamo našim partnerjem ter njihovi dejavnosti in poslovnim ciljem.

UNICEF-ovo delovanje in vpliv na partnerje omogočata znatne izboljšave 
življenjskih razmer za otroke po vsem svetu.

• Od leta 1990 se je umrljivost otrok do 5. leta starosti zmanjšala za 38 odstotkov.
• 80 odstotkov vseh otrok je danes cepljenih.
• 89 odstotkov vseh otrok ima danes dostop do osnovne izobrazbe.
• 8-krat se je povečala dostopnost do čiste pitne vode.

Za otroke - PRVAK do tretjino svojega prispevka nameni dolgoročnim razvojnim 
programom v državah v razvoju, preostanek pa je namenjen izvajanju programov 
in projektov za otroke v Sloveniji. Našim partnerjem zagotavljamo:

Vaš prispevek otrokom podarja svetlejšo prihodnost.



UNICEF za otroke v Sloveniji izvaja več programov in projektov s 
področja zagovorništva otrokovih pravic in izobraževanja za razvoj. 
V sklopu zagovorništva spremljamo položaj in blaginjo otrok ter 
spodbujamo uresničevanje otrokovih pravic. V okviru izobraževanj 
pa otrokom skušamo podajati zavedanje o njihovi lastni pomemb-
nosti v družbi.

Projekt Varne točke
UNICEF Slovenija od leta 2003 iz-
vaja projekt za varnost otrok v lokal-
nem okolju. V okviru tega v javnih 
prostorih v bližini šol in šolskih 
poti vzpostavlja Varne točke, kjer 
usposobljeni prostovoljci pomaga-
jo otrokom v stiski. V 22 krajih po 
Sloveniji smo odprli že več kot 300 
Varnih točk. 

Izobraževanje za razvoj
Od leta 1996 UNICEF Slovenija iz-
vaja program Izobraževanje za raz-
voj, s katerim otrokom posreduje 
znanje s področja človekovih, pred-
vsem pa otrokovih pravic. Hkrati se 
otroci preko interaktivnih in ustvar-
jalnih delavnic učijo solidarnosti in 
humanosti, vključevanja v procese 
odločanja v rani mladosti ter odgo-
vornega državljanstva. 

Projekt Junior Ambasador 
UNICEF-a
Na področju izobraževanja za razvoj 
želimo razvijati predvsem projekt 
Junior ambasador UNICEF-a. Junior 
ambasadorji postanejo otroci in mla-
di, ki izkažejo ustvarjalnost in solidar-
nost do svojih vrstnikov v državah v 
razvoju. Pripravljajo in izvajajo pro-
jekte, s katerimi ozaveščajo svoje 
vrstnike in širšo javnost o otroko-
vih pravicah ter zbirajo sredstva za 
UNICEF-ove dolgoročne razvojne 
programe v državah v razvoju. 

Projekt Punčka iz cunj
UNICEF-ov projekt Punčka iz cunj 
se uspešno izvaja v številnih evrop-
skih državah, v Sloveniji je prisoten 
od leta 2003. Temeljni namen ene-
ga najbolj prepoznavnih projek-
tov UNICEF-a Slovenija je zbiranje 
sredstev za UNICEF-ovo svetovno 
kampanjo cepljenja otrok v državah 
v razvoju proti šestim nalezljivim 
otroškim boleznim (davica, ošpice, 
oslovski kašelj, otroška paraliza, tu-
berkuloza in tetanus). Vsaka punčka 
je ročno izdelana in unikatna, plod 
domišljije in pridnih rok naših zvestih 
prostovoljk in prostovoljcev, ki sode-
lujejo ljubiteljsko ali pa so profesio-
nalci s širokega področja oblikovals-
kih znanj. 

Projekt Povej! Spregovorimo o 
nasilju med otroki
Leta 2006 se je UNICEF Slovenija 
s projektom Povej! Spregovorimo 
o nasilju med otroki začel aktivno 
spopadati z medvrstniškim nasiljem 
v osnovnih šolah po vsej Sloveniji. 
Prizadevamo si ozaveščati širšo 
javnost o pojavu nasilja med otroki 
in doseči ničelno toleranco za ta 
pojav tako med otroki kot tudi odra-
slimi – starši in učitelji. Poleg tega 
želimo opolnomočiti otroke in jim 
pokazati poti do rešitve primerov 
takega nasilja. 
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Za donacijo partner lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove 
po 1. odstavku 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
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