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Vedno lahko 
pokličeš tudi …

° TOM telefon za otroke in 
   mladostnike v stiski 080 12 34

° Anonimni telefon policije 080 12 00

° Samarijan – zaupni telefon 080 11 13

° SOS telefon za ženske in otroke 
   - žrtve nasilja 080 11 55

° Krizni center za mlade 02 250 26 60

° Telefon Petra Klepca  - telefon za
   otroke in mladostnike z izkušnjo        
   nasilja 080 15 52

° Društvo Center za pomoč mladim
   02 331 83 06 ali 040 585 945 14 Adriatic Slovenica

Jadranska cesta 30
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Pomagaj tudi
drugim otrokom,
ki tega sami ne
zmorejo storiti.

Živijo!

Pokrovitelj projekta

MESTNA OBČINA MARIBOR

UNICEF ti z VARNIMI TOČKAMI želi
pomagati, da boš rasel v varnem in otrokom
prijaznem mestu.

VARNA TOČKA je prostor, kamor se lahko 
zatečeš, če se znajdeš v kakršnihkoli težavah.
Označena je z nalepko    , tam so prisotni
odrasli, ki so te pripravljeni zaščititi in ti
svetovati.

Tvoje pravice so zapisane v Konvenciji o otrokovih 
pravicah. Spoštovati jih moramo vsi odrasli, še
posebno tisti, ki so dolžni skrbeti za otroke.

Pravico imaš biti zaščiten:
- pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega

nasilja, mučenja in ponižujočega ravnanja;
- zanemarjanja ali malomarnega ravnanja;
- trpinčenja ali izkoriščanja;
- spolnega izkoriščanja ali spolnih zlorab.

Kadar ti je težko in ne veš, kaj storiti?
Povej odrasli osebi, ki ji zaupaš (staršem,
sorodnikom, učiteljem, svetovalnemu delavcu
ali komu drugemu). Vedno lahko prideš
tudi v VARNE TOČKE, kjer te bodo sprejeli
prijazni, odrasli ljudje, ki so usposobljeni, da ti 
pomagajo, svetujejo ali pa prisluhnejo.

Nasilje nad otroki
ni dopustno
in zanj ni opravičila!

Pogovarjaj se s prijatelji, kaj lahko naredite, da bi
se vsi dijaki v razredu ali na igrišču počutili varne.

Sponzor projekta

Tisk zloženke je omogočilo podjetje MCA d.o.o.


