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ZA VSAKEGA OTROKA, BOLJŠI SVET



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.
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NAŠ CILJ JE USTVARITI BOLJŠI SVET
ZA VSAKEGA OTROKA

Skupaj z vami to lahko dosežemo. 

Svet, v katerem bodo otrokove pravice uresničene vsem otrokom, 

še posebej najbolj ranljivim. 

Zato želimo svet, v katerem: 

vsak otrok preživi 
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. 



DOSEŽKI ZA OTROKE V ŠTEVILKAH

Z neprecenljivo 
podporo darovalcev 
in podpornikov 
gradimo svet, 
prijaznejši do otrok.

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

34.300.000 €.

V 120 krajih po 
Sloveniji je 
pomoč otrokom v 
stiski na voljo v 
več kot 1.050 
UNICEF-ovih 
varnih točkah.

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.

S projektom Dojenju prijazna 
mesta si želimo povečati 
pogostnost dojenja pri vseh 
starostnih skupinah otrok na 
celotnem področju mesta. V 
pridobivanju naziva so 4 mesta: 
Kranj, Novo mesto, Slovenj 
Gradec in Mislinja. 



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

Z UNICEF-ovimi 
punčkami iz cunj smo 
doslej rešili že 
20.697 otroških 
življenj. To je za več 
kot 1.080 
osnovnošolskih 
razredov otrok. 

Več kot 4.000 prostovoljcev 
skupaj z nami deluje v korist 
otrok.

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

24 UNICEF-ovih junior 
ambasadorjev in 4 ambasadorji 
mladih z veseljem predstavljajo 
glas otrok in njihovih 
pravic v šoli, v lokalnih 
skupnostih in na 
nacionalni ravni.

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



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 83 % zbranih sredstev prispevajo 
posamezniki. Sodelujemo z vsemi, ki si želite pomagati otrokom.

UNICEF Slovenija je v letu 2021 z vašo 
pomočjo za UNICEF-ove programe za 
otroke namenil 1.533.008 €. 

1.533.008 €
V program mesečnega darovanja, s 
katerim pridobimo največ sredstev, 
je vključenih že 10.050  Staršev otrok 
sveta. Mesečne donacije omogoča-
jo, da je pomoč v državah v razvoju 
konstantna in dolgoročno razvojna. 
Hkrati zagotavljajo takojšnjo pomoč 
v primeru naravnih nesreč ali 
oboroženih spopadov.

10.050 STARŠI 
OTROK SVETA

DINERS CLUB 

UNICEF

Prek direktne pošte je v letu 2021 za 
UNICEF-ove programe pomoči otro-
kom darovalo 24.942   posameznikov, 
podjetij in organizacij. 88 % vseh 
donacij s tega naslova so prispevali 
posamezniki, 12 % pa podjetja in 
organizacije.

24.942 DIREKTNA 
POŠTA

S pomočjo imetnikov dobrodelne 
plačilne kartice Diners Club UNICEF 
je Erste Card v 2021 prispeval več kot 
24.500 €.

24.500 € V 2021 so naše delo za otroke podprli 
korporativni partnerji Erste Card, NIL 
part of conscia, Pošta Slovenije, 
Styria media, A1, Sava Re, VITA, 
življenjska zavarovalnica, Elektro 
Maribor in drugi.

KORPORATIVNI
PARTNERJI



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.

© UNICEF/UN0419330/Dejongh



ODMEVNE 
AKCIJE 
ZA OTROKE

 Nujna pomoč za otroke na Hrvaškem 

 Preprosta rešitev 
 za podhranjene otroke v Jemnu 

 Veliki problemi, drobne rešitve 

 Paketki veselja 
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Samo 20 sekund potresa je bilo potrebnih, da so se življenja mnogih na Hrvaškem 
spremenila v ruševine. Darovalci iz Slovenije ste prek direktne pošte otrokom na 
območju Petrinje, Siska, Gline in drugih krajev, ki jih je prizadel potres, namenili 
več kot 203.000 EUR pomoči.

Nalezljive bolezni so velik problem, saj lahko otroka zaznamujejo za vedno, 
pogosto pa so tudi smrtonosne. A zanje obstaja drobna rešitev: cepljenje. Z vašo 
pomočjo smo z donacijami prek direktne pošte več kot 5.000 otrokom 
omogočili cepljenje ter jim podarili zdrav začetek življenja.

Darovalci iz Slovenije ste prek direktne pošte otrokom v Jemnu podarili preprosto 
rešitev za boj proti podhranjenosti: paketke terapevtske hrane. Tako ste omogočili 
terapevtsko zdravljenje za več kot 5.500 podhranjenih otrok, kot 
je deklica Rowaida iz Jemna.

Nasmehe na otroške obraze ste darovalci iz Slovenije prek direktne pošte 
risali tudi s paketki veselja: več kot 3.100 otrok ste opremili s šolskimi 
potrebščinami, več kot 3.600 z zimskimi oblačili, več kot 3.100 pa s toplimi odejami. 

 Nujna pomoč za 

 otroke na Hrvaškem 

 Veliki problemi, 

 drobne rešitve 

 Preprosta rešitev za 

 podhranjene otroke v 

 Jemnu 

 Paketki veselja 
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UNICEF-ove 
PUNČKE IZ CUNJ 

 Z UNICEF-ovimi punčkami iz cunj  
 smo doslej rešili že 20.697 otroških 
 življenj. 

Na www.punckeizcunj.si 
lahko posvojite svojo
unikatno ročno izdelano 
punčko ali fantka iz cunj in 
osrečite trojno: izdelovalko, 
obdarovanca (lahko tudi 
sebe) in otroka, ki mu rešite 
življenje.

 Punčke iz cunj so ustvarjali tudi številni znani obrazi in z veseljem pomagali pri reševanju otroških življenj. 

 Izjemno uspešne razstave 

 punčk iz cunj smo organizirali 

 na 33 enotah Pošte Slovenije. 

Z vsem tem pomembno prispevamo k 
temu, da UNICEF po svetu letno cepi skoraj 
polovico otrok, mlajših od 5 let. 

http://www.punckeizcunj.si


 Projekt, ki osvetljuje 
 problematiko duševnega zdravja  
 otrok v Sloveniji in po svetu. 

Destigmatizacija 
duševnega zdravja
Normaliziramo pogovor o 
duševnem zdravju, 

Dvig psihološke 
prožnosti otrok v 
šolah
Krepimo pedagoško osebje 
za prepoznavo in regulacijo 
čustvenih stanj otrok v 
vzgojno-izobraževalnih 
zavodih.

Opozarjanje na 
sistemske vrzeli 
Opozarjamo na predolge 
čakalne vrste, premalo 
strokovnega kadra, regionalno 
neenakost dostopa do storitev 
in odsotnost celostnega 
pristopa k obravnavi 
(povezovanje preventivnih in 
kurativnih storitev).

Ok, je, če se ne počutimo ok. Različne stiske in stresne položaje doživljamo vsi. Pomembno je, da stiske prepoznamo in nanje ustrezno odreagiramo čim prej. 
A za to se moramo najprej (ponovno) naučiti prepoznavati čustva, premagati stigmo o duševnem zdravju in spregovoriti. 

Pri tem nam lahko pomaga preprosto vprašanje: »Kako se počutiš?«.



 Raziskava o duševnem zdravju 
 otrok in mladih v Sloveniji

Epidemija je pokazala, kako lahko pretresi v zunanjem 
svetu vplivajo na naše notranje počutje. Z izolacijo, 
soočanjem s strahovi in žalostjo pa se duševne stiske 
še poglobijo.

V juniju 2021 smo na UNICEF-u Slovenija izvedli 
raziskavo o duševnem zdravju otrok in mladih za 
področje celotne države. Sodelovalo je 400 otrok in 
mladih, starih med 10 in 18 let. Podatki so pokazali:

Vsak peti otrok v Sloveniji svoje 
duševno zdravje ocenjuje kot slabo.

V preteklem letu je 70 % otrok in 
mladih občutilo bolečino v prsih, 
motnje spanja, dolgotrajno žalost 
ali obup.

60 % otrok in mladih je zaradi 
epidemije bolj strah prihodnosti.

Velika večina otrok in mladih rešuje 
svoje stiske sama in se o tem ne 
pogovarja z odraslo osebo.



Vrhunec projekta Kako se počutiš? smo obeležili 
v okviru UNICEF-ovega svetovnega dneva 
otrok, 11. novembra 2021. 

Pridružilo se nam je več kot 10.000 otrok.

Več kot 1.000 pedagoških delavcev smo 
dosegli z materiali za izvedbo delavnic za opolnomočenje 
otrok.

Za podjetja smo pripravili seminar za 
psihološko odpornost zaposlenih in 
delavnico umetniške odslikave 
čustev.

S podporo reperja Nipkeja in njegove pesmi 
Noben me ne razume smo z Junior ambasadorji 
posneli video.

Na spletni strani kako.se/počutiš 
ozaveščamo o duševnem zdravju in abecedi čustev, prek 
igrice Čustvoljub pa otrokom približamo spoznavanje 
čustev.

Župane UNICEF-ovih otrokom 
prijaznih mest smo pozvali k pregledu, mapiranju in 
povezovanju podpornih storitev za otroke ter spodbujanju 
pogovora in destigmatizaciji duševnega zdravja.

https://youtu.be/RXrpZAGgFQM
https://youtu.be/RXrpZAGgFQM
https://youtu.be/RXrpZAGgFQM
https://kako.se/pocutis


IZBOLJŠUJEMO 
ŽIVLJENJA VSEH 

OTROK IN REŠIMO 
NAJVEČ OTROŠKIH 

ŽIVLJENJ. 

SODELUJEMO 
Z VSEMI, 

KI SI ŽELITE 
POMAGATI 
OTROKOM.

SMO
ZAUPANJA VREDNA

IN UČINKOVITA
ORGANIZACIJA, KI DOSEGA

POMEMBNE REZULTATE 
ZA VSE

OTROKE.

IN NIKOLI 
NE ODNEHAMO.

DAJEMO 
UPANJE 

IN GLAS VSAKEMU 
OTROKU.

NAŠA
ZAOBLJUBA



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

POVEŽITE SE Z NAMI NA FACEBOOKU, INSTAGRAMU 
IN TWITTERJU – IN PODPRITE NAŠA PRIZADEVANJA 

ZA VSAKEGA OTROKA! 

#zavsakegaotroka

https://www.facebook.com/UNICEF.si/
https://www.instagram.com/unicef_slovenija/
https://twitter.com/UNICEFsi

