Kaj storiti, ko otrok
spregovori o nasilju?

Kam se lahko obrnemo po pomoč, če
doživljamo nasilje sami ali otrok?

SOS telefon: 080/1155
TOM - Telefon za otroke in
mladostnike: 080 1234
 Telefon Petra Klepca za
otroke in mladostnike z
izkušnjo nasilja: 080 1552




Pogosto se znajdemo v zadregi, kako ravnati, ko otrok
spregovori z nami o nasilju, ki ga doživlja v svoji družini ali med
vrstniki. Ponujamo vam nekaj opornih točk:

1. Pomembno
je,
da
se odzovete
umirjeno in tako krepite otrokovo
zaupanje vase in v vas.
2. Pomembno je, da otroku verjamemo.
Ne
zaslišujte,
ne
postavljajte
podvprašanj, ki izražajo dvom. Izražajte
zanimanje.
3. Poudarite, da za nasilje ni kriv on.
4. Pohvalite ga, da je o svoji izkušnji nasilja
spregovoril. Za to je potrebno veliko
poguma.
5. Otroku povejte, kako boste ukrepali in
mu razložite, zakaj je pomembno, da
ukrepate. Pri tem mu ne obljubljajte
stvari, ki jih ne boste mogli narediti.
6. Ukrepajte! Z nasiljem čim prej seznanite
pristojni center za socialno delo, policijo
ali tožilstvo. Le tako boste lahko
pripomogli, da se bo nasilje ustavilo. To
lahko storite tudi anonimno!
7. Situacije ne poskušajte rešiti sami,
obrnite se na pristojne strokovne
službe.





Center za socialno delo NM
Policija 113
Krizni center za mlade Krško, C. krških
žrtev 11, tel: 041/795 885



Društvo življenje brez nasilja, Varna hiša
Novo Mesto, tel. 07/3326 895, 031/393
614
Palčica - Krizni center za otroke, Brvace
41, Grosuplje, tel: 040 /194 193



OBVARUJMO
OTROKA PRED

NASILJEM

ODRASLI SMO DOLŽNI PRIJAVITI VSAKO
ZAZNANO OBLIKO NASILJA!

To lahko storimo tudi
anonimno!

pripravila:

SABINA DOGENIK,
univ. dipl. soc. ped.
junij 2013

VRSTE NASILJA
Kje lahko otrok doživi nasilje:
 V DRUŽINI
 V ŠOLI
 MED VRSTNIKI
 V SOSESKI
…

Povzročitelji nasilja so lahko:
 starši
 učitelji
 prijatelji
 znanci
 sorodniki
 neznani ljudje
 sošolci
…

FIZIČNO NASILJE:
- klofutanje
- odrivanje
- pretepanje
- ščipanje, lasanje
- in drugo.
PSIHIČNO NASILJE:
- ustrahovanje
- kričanje
- izsiljevanje
- zmerjanje, poniževanje,
- norčevanje iz telesnih ali drugih
osebnih lastnosti
- in drugo.
SPOLNO NASILJE:
- dotikanje, božanje, otipavanje
otrokovih intimnih delov telesa
- siljenje druge osebe, da se je otrok
dotika, boža, otipava,
pa tega otrok ne želi
- in drugo.
SOCIALNO NASILJE:
- izključevanje iz aktivnosti,

- ignoriranje,
- širjenje laži
- opravljanje
- in drugo
VSAK OTROK POTREBUJE:
- skrbne in pozorne starše
- prijatelje, ob katerih se dobro počuti
- občutek varnosti v šoli in doma
- ljubeznive odnose
- jasne meje in vodenje
- spoštovanje njegove volje

Doživljaš nasilje?
Zberi pogum in povej odrasli osebi,
ki ji zaupaš!
(staršem, učitelju, prijatelju, sorodniku, sosedom,
strokovnim delavcem)

