
KER:

- nasilje ni »in«
- biti nasilnež ni »cool«
- nasilje rodi le nasilje
- ker vsak raje sliši rtm kot wtf

Nihče ne sme posegati v tvoje telo, ker je nedotakljivo
in samo tvoje!

Nihče te ne sme zmerjati, ker se tvoja zunanjost 
razlikuje od njegove!

Nihče se ne sme nasilno obnašati do drugega! 

Telesno kaznovanje otrok in ponižujoče ravnanje 
je ena od vrst nasilja.

Nobena oblika nasilja ni dovoljena!

KDO SO OSEBE, KI JIM ZAUPAŠ:

- tvoji starši, sorodniki
- sosedje
- tvoj razdrednik/-čarka, učitelj/-ica
- svetovalna delavka na šoli
- krizni center za mlade (telefon: 080 1552)
- policist (telefon: 113)

Če v svoji okolici ne moreš zaupati nikomur, lahko pokličeš 
na anonimno brezplačno telefonsko številko in se pogovoriš 
s človekom, ki veliko ve o nasilju v družini, pa tudi o nasilju
med vrstniki, sošolci. 
Telefon smo poimenovali po Petru Klepcu, osebi iz legende,
ki je pomagala šibkejšim in pomoči potrebnim.

FIZIČNO NASILJE:

- klofutanje
- odrivanje
- pretepanje
- ščipanje
- lasanje
- in drugo.

PSIHIČNO NASILJE:

- ustrahovanje
- kričanje
- izsiljevanje
- poniževanje
- zmerjanje
- norčevanje iz telesnih ali drugih osebnih lastnosti
- in drugo.

SPOLNO NASILJE:

- dotikanje, božanje, otipavanje tvojih intimnih delov telesa
- siljenje druge osebe, da se je dotikaš, božaš, otipavaš,
   pa tega nočeš
- in drugo.

Doživljaš nasilje? Zberi pogum in povej odrasli osebi, 
ki ti bo pomagala, da se bo nasilje čimprej končalo.

VSAK OTROK POTREBUJE:

- skrbne in pozorne starše
- varnost in ljubezen 
- jasne meje in vodenje 
- spoštovanje njegove volje
- pogoje za zdrav razvoj

VSI STARŠI ZA USPEŠNO VZGOJO 
POTREBUJEJO:

- veščine pozitivnega starševstva
- znati si vzeti čas, ki je namenjen le otroku
- izmenjavo izkušenj z drugimi starši
- nasvet, ko je potrebno

TELEFON 
PETRA KLEPCA

080 1552
24 ur x 7 dni
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Več informacij o pomoči v primeru nasilja: 
WWW.MDDSZ.GOV.SI
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BREZ NASILJA

ZGIBANKA ZA OSNOVNOŠOLCE

TELEFON 
PETRA KLEPCA

080 1552
24 ur x 7 dni
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