
Zakaj?
• Ker si želite vzgajati perspektivne kadre, ki 

ostajajo zvesti in z vami razvijajo podjetje.

• Ker ste podjetje, ki je prijazno do vaših 
zaposlenih in njihovih družin.

• Ker s sodelovanjem spodbujate 
kreativnost, vpletenost in lojalnost vaših 
zaposlenih in njihovih otrok.

• Ker želite biti del velike svetovne zgodbe in 
boste s tem izpostavljeni slovenski in 
svetovni medijski pozornosti.

• Ker šteje vsaka podpora za globalni 
napredek otrok. 

• Ker družbena odgovornost ni le črka na 
papirju.

• Ker so otroci naša prihodnost.

Kako?
Primeri aktivacij:

• #GoBlue za vsakega otroka (npr. logotip 
podjetja se obarva v UNICEF-ovo modro, 
zaposleni se oblečejo v modre barve, 
okrasitev prostorov in izložb v UNICEF-ovi 
modri …) in delite vaš glas za vse otroke z 
vašimi ciljnimi javnostmi in globalno 
UNICEF-ovo družino.

• Otrok/otroci (vaših zaposlenih) prevzamejo 
vodenje podjetja in/ali vodilne funkcije za 
en dan, 20. novembra 2018, ko se bo zgodil 
največji globalni #kidstakeover.

• Podjetje se zaveže, da uresniči vsaj eno 
pobudo otrok, ki so prevzeli pomembnejše 
funkcije v podjetju. 

• Zaposleni v imenu otrok postanejo Starši 
otrok sveta – mesečni darovalci UNICEF-a 
in s tem pomagajo vsem otrokom sveta. 
Tako postanejo glas otrok sveta vsak dan, 
ne le na svetovni dan otrok.

• Podjetje podpre dobrodelnost svojih 
zaposlenih, ki postanejo Starši otrok sveta, 
in podvoji njihovo donacijo na letni ravni.

Skupaj z vami želimo ustvariti svet 
po meri vseh otrok.  Svet, v katerem 
bodo otrokove pravice uresničene, 
njihov glas slišan in potencial 
izpolnjen.

20. november – Svetovni dan otrok - je dan, ko 
praznujemo rojstni dan Konvencije o otrokovih 
pravicah – najpomembnejšega dokumenta za 
otroke. Prav zaradi konvencije danes več otrok 
kot kdaj koli prej obiskuje šolo, in ne opravlja 
težaških del odraslih; več otrok ima možnost za 
brezskrbno igro, in se ne bojuje v vojnih 
spopadih; več deklic ima možnost, da uresniči 
svoj polni potencial, in ni prisiljenih v otroške 
poroke ... Kljub velikemu napredku, številni 
izzivi na področju preživetja in zaščite otrok 
ostajajo.

Zato je Svetovni dan otrok 
edinstvena priložnost, da otroci in 
odrasli združimo moči za vse otroke 
sveta.

Vabimo vas, da se Svetovnemu 
dnevu otrok pridrUZite tudi vi 
kot pomemben akter slovenske 
drUZbe.

Lani se je zgodilo nekaj izjemnega. Vodenje 161 
držav po svetu so prevzeli otroci – za otroke. S 
tem so otroci dobili priložnost, da prevzamejo 
vodilne vloge v gospodarstvu, politiki, medijih, 
šolah, zabavni industriji, športu in še marsikje. 
Na ta način so otroci solidarno posodili glas za 
najranljivejše otroke sveta.



#GoBlue za vsakega otroka

Ali bi zaupali
vodenje

vASega podjetja otroku 
za en dan?

20. november 2018



Smo pritegnili vASo pozornost?
Utrinki lanskega leta so zbrani na: bit.ly/svetovnidanotrok2017

Irena Stamenkovič
Svetovalka izvršnega direktorja za marketing

irena.stamenkovic@unicef.si  |  +386 41 655 277

Imate še veliko vprašanj?
Kontaktirajte nas  do 19. oktobra in postanite 
z vašimi otroki del največjega svetovnega 
gibanja za svet po meri vseh otrok.
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