
 

          PROGRAM SEMINARJA 

Otrokove pravice so globalne 
 

Sreda, 17.9.2014 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 

 

9.00-9.15 

Spoznavanje 

Vsak ega udeleženca je pričakal bedž z njegovim imenom. Hitro smo naredili krog, v katerem 

smo predstavili samo svoja imena, nato pa se spoznali preko kratke igrice: 

- Kdor je prvič na UNICEF-ovem seminarju, naj prikima. 

- Kdor dela v šoli, naj vstane. 

- Kdor dela v vrtcu, naj počepne. 

- Kdor je rad kreativen pri svojem delu, naj se prikloni. 

- Kdor bi rad izvajal projekt Punčka iz cunj, naj nakaže z pantomimo. 

- Kdor bi rad izvajal projekt Potovanje k sebi in okrog sveta, naj vstane in se zavrti okoli 

svoje osi. 

- Kdor bi rad izvajal mesečne delavnice, naj dvigne roke. 

- Kdor je pripravljen na delo, naj zavriska juhej. 

9.15-9.30 

Pričakovanja od seminarja 

Vsak udeleženec je vzel listek (ali dva) z vprašajem. Nanj je napisal vprašanje, na katerega bi rad 

dobil odgovore tekom seminarja. Vprašanja smo nalepili na tablo z vprašajem navrh.  

9.30-10.00 

Predstavitev zgodovine UNICEF-a 

Preko PPT predstavitve se seznanimo z ustanovitvijo UNICEF-a, njegovim delovanjem v razvitih 

državah in v državah v razvoju, spoznamo razliko med nujno in razvojno pomočjo. 

10.00-10.30 

O otrokovih pravicah 

Razdelimo se v dve skupini. Ena skupina napiše »pravice otrok«, druga skupina napiše »pravice 

odraslih«. Pogledamo, kaj je skupno in kaj je različno. 

Vsako skupino nato razdelimo na 2 skupini, da dobimo 4 skupine. Vsaka skupina prejme enega 

ized sklopov pravic, Konvencijo o otrokovih pravicah in list papirja. Zapišejo, katere člene 

zajema posamezen sklop in kaj vse spada v eno izmed kategorij. Nato si predstavimo 4 sklope 

pravic. 

odmor 

10.45-11.45 

Irena Stamenkovič: Čad – predstavitev obiska države v razvoju  

Irena je poleti v okviru kampanje Glasovi otrok s slovenskim košarkarjem Boštjanom 

Nachbarjem in snemalno ekipo obiskala Čad. Predstavila nam je namen obiska, vremenske in 

geografske posebnosti Čada, ovire snemanja, delo z Boštjanom in tudi rezultate snemanja – 

fotografije in video material. Preberite si Boštjanov blog, oglejte si videe in posodite glas 

otrokom tudi vi!  

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_odgovori_na_vprasanja.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_predstavitev_zgodovine_UNICEF-a.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_predstavitev_obiska_Cada.pdf
http://www.rtvslo.si/svet/bostjan-nachbar-v-cadu-zivljenje-brez-vode-ni-zivljenje/342542
http://www.glasoviotrok.si/


 

11.45-12.30 

Maša Dakič: predstavitev programa zbiranja sredstev  

Maša nam je predstavila najpomembnejšo nalogo UNICEF-a Slovenije – zbiranje sredstev. 

Opisala nam je, na kakšen način zbiramo sredstva in odrobneje predstavila razvojne programe 

pomoči. Predstavitev je obogatila s številnimi primeri iz prakse.  

odmor 

13.00-13.30 

Nina Kušar: predstavitev projekta Punčka iz cunj  

Nina nam je predstavila nastanek in namen projekta Punčka iz cunj. Seznanili smo se s krojem 

in materiali za izdelavo punčk. Video o cepljenju si lahko ogledate tukaj.  

Kroj za izdelavo punčke, osebno izkaznico in dopisnico najdete tukaj, lahko pa jih tudi naročite 

in vam jih pošljemo po pošti. 

13.15-13.40 

Punčka iz cunj z dnevnikom 

Spoznali smo tudi nadgradnjo projka Punčka iz cunj, ki je primeren za izvajanje v vrtcih in prvih 

razredih osnovne šole. Prelistali smo nekaj dnevnikov in predstavili, kako se projekta lotiti. 

odmor 

13.45-14.15 

Alja Otavnik: Predstavitev zagovorništva  

Alja nam je predstavila prioritete zagovorništva in pomembne cilje za spodbujanje 

implementacije Konvencije o otrokovih pravicah na področju izobraževanja. Predstavila nam je 

tudi projekta Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto in Varne točke. 

14.15-14.30 

Predstavitev projekta Potovanje k sebi in okrog sveta 

Spoznali smo projekt, v okviru katerega otroci spoznavajo sebe, svojo družino, svojo državo in 

otroke drugih držav. Projekt je osnovan na istoimenskem priročniku. Priročnikov v tiskani obliki 

na žalost nimamo več, je pa dostopen tukaj. 

14.30-14.45 

Predstavitev mesečnih delavnic in delavnic, ki jih izvajajo UNICEF-ovi prostovoljci 

Ugotovili smo, da je tema mesečnih delavnic prav tako »otroci iz kriznih žarišč« in je povezana s 

svetovnim dnem v posameznem mesecu. Tako vsak mesec otroci spoznajo eno izmed otrokovih 

pravic preko zgodb otrok iz kriznih žarišč. Vsak mesec sta pripravljeni dve delavnici – ena za 

mlajše in druga za starejše otroke, po svoji želji pa delavnice lahko prilagodite.  

Za delavnice, ki jih izvajajo prostovoljci, bodo pripravljene posebne prijavnice, ki jih boste 

prejeli v mesečnem pismu.   

14-45-15.00 

Evalvacija  

Naredili smo ustno evalvacijo, saj nam je za pregled zapisanih vprašanj zmanjkalo časa. 

Vprašanja in odgovore nanje najdete tukaj. 

 

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_predstavitev_zbiranja_sredstev.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_predstavitev_projekta_Puncka_iz_cunj.pdf
http://youtu.be/XLrHQUkZ6KY.
http://www.unicef.si/projekti-v-sloveniji/puncka-iz-cunj/kako-nastane-puncka-iz-cunj
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_predstavitev_programa_zagovornistvo.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_Potovanje_k_sebi_in_okrog_sveta_2008.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_odgovori_na_vprasanja.pdf

