
 
 
 

Spoštovani! 

 

Piševa vam s prošnjo za nakup knjig Pomisli za otroke na vaši lokalni osnovni šoli. Pomisli je slovenska 

prepesnitev legendarne pesmi Johna Lennona Imagine, ki jo je mojstrsko ubesedil Milan Dekleva; knjigo 

pa krasijo tudi prikupne ilustracije svetovno uveljavljenega ilustratorja Jeana Julliena. Z nakupom boste 

otrokom podarili sijajno knjižno delo s še vedno aktualnim besedilom, ki spodbuja razmislek o boljšem 

svetu.  
 

Hkrati boste podprli tudi delo Amnesty International Slovenije: Yoko Ono Lennon je namreč Amnesty 

International velikodušno podarila pesem Imagine ekskluzivno za to knjigo. Na slovenski knjižni trg je 

slikanico pripeljala Založba Narava, ki zaslužek od prodaje namenja slovenski Amnesty, saj verjame tako 

v poslanstvo Amnesty kot tudi v pomen vzgoje za spoštovanje človekovih pravic že pri najmlajših. Da bi 

slikanico lahko prebiralo čim več otrok, smo za podjetja pripravili posebno ponudbo – kot donator lokalni 

osnovni šoli slikanico Pomisli lahko kupite za 5 evrov. Predlagamo vam nakup knjige za vsaj en razred, 

najmanj 20 izvodov. Vsak donator bo dobil en izvod slikanice brezplačno in bo omenjen kot donator 

posamezni šoli ali razredu tako na spletni strani slovenske Amnesty kot tudi v časopisu Gorenjski glas. 
 

Slovenska Amnesty s svojo Šolo človekovih pravic vsako leto dosega tisoče mladih s slovenskih osnovnih 

in srednjih šol. Šolski novičnik z raznovrstnimi pedagoškimi gradivi (od priročnikov do namiznih iger) in 

vabili k ustvarjanju v povezavi s človekovimi pravicami prejema več kot 1000 pedagoških delavcev in 

delavk. Na posebni spletni strani (sola.amnesty.si) so brezplačno na voljo vsa gradiva in utrinki s 

sodelujočih šol.  
 

Tudi za slikanico Pomisli so na voljo podporna pedagoška gradiva s predlogi, kako jo vključiti v pedagoško 

delo ali preprosto v ustvarjalno druženje z mladimi. Slikanico je pregledala tudi dr. Aksinja Kermauner, 

predsednica Mladinske sekcije pri Društvu slovenskih pisateljev, in jo označila za zelo kakovostno. 
 

Amnesty International zaradi ohranjanja svoje neodvisnosti in nepristranskosti za svoje delo proti kršitvam 

človekovih pravic ne sprejema denarja od države, razen za posamezne projekte učenja človekovih pravic 

in v omejenem obsegu. Opravljanje poslanstva večinoma omogoča finančna podpora posameznikov – v 

Sloveniji več kot 10.000 članov in podpornikov – in drugih donatorjev, kot denimo v primeru Pomisli 

Yoko Ono, Založba Narava in medijski sponzor projekta Gorenjski glas. Tako lahko ne le sanjamo, ampak 

tudi aktivno skupaj ustvarjamo boljši in mirnejši svet. 
 

Vnaprej hvala za vašo prijazno podporo – otrokom v lokalni šoli in delu Amnesty International. 

 

S prijaznimi pozdravi, 

 

Nataša Posel,  

direktorica Amnesty International Slovenije  

 

 

Peter Virnik, 

vodja Založbe Narava 

 


