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»IZBEREMO NENASILJE IN  
SMO SVOBODNI«

Lepo pozdravljeni.

Veseli nas, da je knjižica projekta IN SEM v vaših rokah in da lahko računamo tudi na vaše korake.

Na straneh, ki sledijo, bo govora o preventivi nasilja. O pozitivnih perspektivah, o praksah dela, ki so se potrdile kot 
učinkovite in uspešne. 

Cilj primarne preventive je, da deluje, preden se nasilje zgodi, zato da otroci, mladostnice in mladostniki ter odrasli 
ne bi utrpeli včasih tudi zelo travmatičnih posledic. Deluje s ciljem, da posameznika* seznani z dejstvi o nasilju in ga 
okrepi za ustrezno samozaščitno ravnanje. Spregovorili bomo o dejavnikih uspešne in učinkovite preventive.

V besedi in sliki ter številkah smo na kratko povzeli bistvene informacije o projektu Profesionalnega usposa-
bljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje 
nasilja, v obdobju let 2010–2012, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
ter Evropski socialni sklad.

Spodbudili vas bomo k iskanju idej, možnosti, kako lahko preventivnim aktivnostim vsak od nas in vsi skupaj name-
nimo več pozornosti. Kaj vse so koraki, ki jih lahko naredimo in imajo moč, da prinesejo velike spremembe?

Vabimo vas, da prispevate svoje ustvarjalne ideje, znanje in izkušnje, čas in voljo. Upoštevajte, da se primarna 
preventiva obravnave problemov in resnih tem lahko loteva na pozitiven način. 

In da vsak korak šteje.

Mateja Štirn
Vodja konzorcija

*»Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni tako za ženske kot za moške.«
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PRIMARNA PREVENTIVA NASILJA, 
ZLORABE IN ZANEMARJANJA OTROK

Kaj je pozitivno, kaj gre dobro 
Zaupanje 

Partnersko sodelovanje  
Interdisciplinarnost

Otrok ne moremo povsem zaščititi pred nasiljem, zlorabo. Lahko pa jih okrepimo z informacijami, z znanjem, 
veščinami, izkušnjami, da se bodo znali ustrezno odzvati v takšnih situacijah. 

Eden glavnih argumentov za primarno preventivo je, da delujemo vnaprej s ciljem, da bi preprečili, da bi otrok ali 
mladostnik utrpel travmatične posledice, ki jih lahko imata zanj nasilje ali zloraba. 

Izhodišče učinkovitih primarno preventivnih programov je koncept krepitve zaščitnih dejavnikov otrok in družine. 
Zaradi zaščitnih dejavnikov tudi dejavniki tveganja ne bodo nujno prediktivni dejavniki. 

O nasilju, zlorabi in zanemarjanju otrok je še vedno veliko zgrešenih predstav. Da bi bila preventiva učinkovita in 
uspešna, moramo poznati dejstva in izhajati iz njih. 

Pomembno je, da s preventivnimi aktivnostmi začnemo zgodaj, da so programi razvojno primerni, celostni, da 
vključujejo otrokovo socialno mrežo in da so dolgoročni. 

Razlogi za primarno preventivno dejavnost:
 
•  Problema se lotevamo s pozitivne perspektive – osredotočeni smo na krepitev otrokovih in mladostnikovih 

zaščitnih dejavnikov. 
•  Neselektivno lahko vključimo veliko število otrok in mladostnikov.
•  Preko primarno preventivnih aktivnosti informiramo in krepimo otrokovo socialno mrežo: starše, vrtec, šolo, 

skupnost ...
•  Prispevamo k temu, da otroci in mladostniki ne bi utrpeli travmatičnih izkušenj nasilja, zlorabe in zanemarjanja.
•  Delujemo preventivno, da otroci in mladostniki ne bi ravnali nasilno. Da ne bi kot odrasli vzorcev nasilnega 

ravnanja, zlorabe in zanemarjanja prenašali v odnose s svojimi otroki in v odnose z odraslimi. 



 8 | IZBEREMO NENASILJE IN SMO SVOBODNI

• In nenazadnje – preventiva se tudi z vidika stroškov splača. S pomočjo učinkovite preventive se zmanjšujejo 
stroški psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, obravnave storilcev nasilja in mnogi drugi indirektni stroški nasilja, 
povezani z vzgojo in izobraževanjem, telesnim in duševnim zdravjem, zlorabo različnih substanc, mladoletniško 
delinkvenco, kriminaliteto, brezposelnostjo, brezdomstvom ...

In kaj so dejavniki za učinkovite preventivne programe na področju zlorabe in zanemarjanja otrok, nasilja v družini?

•  Osnovni cilj aktivnosti je krepitev zaščitnih dejavnikov otrok, staršev in njihovih družin.
•  S preventivnimi aktivnostmi začenjamo zgodaj – že v predšolskem obdobju.
•  Aktivnosti so razvojno primerne.
•  Vključene ciljne populacije so otroci oz. mladostniki in njihova socialna mreža vrstnikov in odraslih (starši, 

zaposleni v vzgojno-izobraževalnih institucijah ...). 
•  Udeleženci aktivnosti programa so partnerji.
•  Pomembno je partnersko sodelovanje s starši.
•  Program je kulturno občutljiv in povezan z lokalno skupnostjo.
•  Aktivnosti so procesno usmerjene, dolgoročno naravnane.
•  Programi so fleksibilni in odzivni.
•  Aktivnosti so lahko dostopne, neselektivno zajemajo večje skupine udeležencev.
•  Programi spodbujajo participacijo.

(Stanik&Lalley, 2003)
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NA KRATKO O PROJEKTU

PROFESIONALNO USPOSABLJANJE 
STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI 
IN IZOBRAŽEVANJU NA PODROČJU 
KREPITVE KOMPETENC ZA 
PREPREČEVANJE NASILJA, ZA  
OBDOBJE LET 2010–2012 

»Izberem nenasilje in sem svoboden.«

Projekt Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve 
kompetenc za preprečevanje nasilja, v obdobju let 2010–2012, je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012«. Sofinanci-
rala sta ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski socialni sklad.

Projekt, ki smo ga krajše poimenovali IN SEM – Izberem nenasilje in sem svoboden, smo v sodelovanju izvajali 
Konzorcij ISA instituta, Društva Ključ in Slovenske filantropije. Pomemben partner v projektu je bila Skupnost vrtcev 
Slovenije.

Projekt je potekal v obdobju od oktobra 2010 do julija 2012.

Vključeval je pet programov usposabljanj za izvajanje primarno preventivnih programov, usmerjenih v skupni cilj: 
razvijati dobre medsebojne odnose v vzgojno-izobraževalnem sistemu, zasnovane na medsebojnem spoštovanju, 
in ponuditi paleto znanj in veščin za preventivno delo z otroki in mladostniki z namenom prepoznavanja in prepre-
čevanja različnih oblik nasilja.
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Programi usposabljanj in njihovi nosilci: 
•  Program »Krepimo družine« (ISA institut)
•  CAP program za preventivo zlorabe otrok (ISA institut)
•  CAP program »Brez nasilja nad vrstniki« (ISA institut)
•  Programa »Izberem nenasilje« (Društvo Ključ)
•  Program »Prostovoljstvo – krepitev vrednot nenasilja« (Slovenska filantropija)

Programov usposabljanj so se udeležili strokovne delavke in strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju iz vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, ljudskih univerz, projektnega učenja mladih, vzgojnih zavodov in glasbenih 
šol. 

Cilji preventivnih programov, za izvajanje katerih so se usposabljali, so bili:
• informiranje in aktivno vključevanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih s ciljem njihovega večjega 

razumevanja za problematiko nasilja, pridobivanja in povečevanja nivoja kompetenc za prepoznavanje nasilja, 
ustreznega odzivanja na nasilje in pomoči žrtvam nasilja,

• okrepiti otroke in mladostnike s pomembnimi informacijami in veščinami za samozaščitno ravnanje,
• informiranje in aktivno vključevanje strokovnih delavk in delavcev za preventivno delo z družinami,
• informiranje in aktivno vključevanje staršev s ciljem njihovega večjega razumevanja za problematiko nasilja, 

pridobivanja in krepitve kompetenc za prepoznavanje nasilja, ustreznega odzivanja na nasilje in pomoči žrtvam 
nasilja,

• krepitev socialnih mrež s pomočjo prostovoljstva kot pomembnega preventivnega dejavnika. 

Udeležba na petdnevnih usposabljanjih je bila zaradi zagotovljenih virov financiranja brezplačna. Usposabljanja so 
potekala po vsej državi in so bila dostopna širši skupini zainteresiranih. 

Več informacij o programih usposabljanj vam je na voljo v katalogu programov usposabljanj: 
http://issuu.com/insem/docs/10_02_2011_katalog_programov_usposabljanja. 
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IN O PROJEKTU ŠE V ŠTEVILKAH

Programe usposabljanj, ki so vsi obsegali 40 pedagoških ur, je v celoti uspešno zaključilo 2892 strokovnih delavk 
in delavcev. 

Tabela 1: Število udeleženk in udeležencev po posameznih programih

Program usposabljanja Število udeležencev

Program Krepimo družine 1579

CAP program za preventivo zlorabe otrok 378

CAP program Brez nasilja nad vrstniki 34

Program Izberem nenasilje 258

Program Prostovoljstvo - krepitev vrednot nenasilja 643

Skupaj 2892

NA KRATKO O REZULTATIH EVALVACIJE USPOSABLJANJ

Udeleženke in udeleženci usposabljanj so bili z njimi zelo zadovoljni. To je razvidno iz njihove skupne povprečne 
ocene, ki znaša 4,7 (5 = odlično), pri čemer nobena od posameznih povprečnih ocen ni bila nižja od 4,5. Najbolje 
ocenjeno je bilo delo izvajalk, in sicer s povprečno oceno 4,8. 
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Tabela 2: Povprečne ocene vseh izvedenih usposabljanj

Vsebina 
usposablja-
nja

Uporab-
nost poda-
nih vsebin

Količina 
podanih 
vsebin in 
tempo

Izvedba 
usposa-
bljanja

Delo 
izvajalk

Prejeto 
gradivo

Organizaci-
ja usposa-
bljanja

Povpreč-
na ocena 
posame-
znega 
programa

CAP program za 
preventivo zlorabe 
otrok

4.7 4.6 4.5 4.6 4.7 4.7 4.5 4.6

CAP program 
Brez nasilja nad 
vrstniki

4.9 4.9 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

Iniciativa 
Krepimo družine 4.7 4.6 4.5 4.6 4.8 4.7 4.5 4.6

Program »Prosto-
voljstvo – krepitev 
vrednot nenasilja«

4.7 4.7 4.6 4.8 4.9 4.7 4.8 4.7

Program »Izberem 
nenasilje« 4.7 4.5 4.5 4.6 4.6 4.5 4.7 4.6

Povprečna oce-
na skupaj za vse 
programe

4.7 4.7 4.6 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7

Skupna 
povprečna 
ocena 

4.7

 
Udeleženkam in udeležencem usposabljanj je bil všeč tako organizacijski kot vsebinski del usposabljanj. Posebej 
so kot pozitivno izpostavili veliko možnost aktivnega sodelovanja ter praktično in izkustveno delo z igranjem 
vlog, praktičnimi primeri in primeri dobre prakse. Pohvalili so tudi gradivo, ki so ga ob tem prejeli. 

Posebej so izpostavili strokovnost izvajalk ter uporabnost vsebin, saj so prejeli veliko jasnih in konkretnih infor-
macij ter idej za reševanje situacij, v katerih se lahko znajdejo pri svojem delu. 

Vrednost usposabljanj je bila tudi v vzpostavitvi stikov z drugimi strokovnimi delavkami in strokovnimi delavci, saj 
so »spletle dobro socialno mrežo«, kot so zapisale udeleženke enega od usposabljanj.
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Pohvalili so vzdušje posameznih usosabljanj, kjer sta prevladovala sproščenost in medsebojno sprejemanje.

Kot konkretno nadaljevanje usposabljanj so si udeleženke in udeleženci zaželeli, da bi se ustvarila mreža CAP 
izvajalk in izvajalcev in mreža mentoric in mentorjev prostovoljnega dela z rednimi evalvacijskimi srečanji, zlasti 
pa si želijo nadaljevanja in širjenja tovrstnih izobraževanj v vseh vrtcih in šolah, ki bi se lahko organizirala tudi za 
druge starostne skupine. Udeleženke in udeleženci so navedli tudi ogromno konkretnih tem, ki bi jih v prihodnje še 
zanimale, večinoma povezanih z vsebinami: preventiva nasilja, medosebni odnosi ter komunikacija, nekaj pa je bilo 
tudi bolj splošnih (npr. »vse o vzgoji« in »učne strategije«). 

Udeleženci in udeleženke so bili manj zadovoljni s tempom usposabljanj, ki se jim je v večini zdel prehiter ali pre-
naporen po delovnem dnevu, tudi kvantitativno so najslabše ocenili »količino podanih vsebin in tempo«, skupna 
povprečna ocena je bila 4,6 (sicer še vedno zelo visoka ocena, saj je ocena 5 predstavljala »odlično«).

Med odgovori o tem, kaj jim ni bilo všeč, je bilo zaslediti problem strahu pred obravnavo primerov nasilja 
(odgovori kot npr. »preveč prikazano nasilje«). Ravno v tem se kaže tudi potreba po tovrstnih izobraževanjih in 
usposabljanjih, torej potreba po učenju in pridobivanju kompetenc za reševanje konfliktov ter primerov nasilja, s 
katerimi se udeleženke in udeleženci srečujejo pri svojem delu (s sodelavci, starši in otroki).

»Ta program je za nas prišel ravno ob pravem času. Sami od sebe se preprečevanja nasilja verjetno ne bi 
lotili, ker to ni ravno prijetna tema. Tudi izobraževanja o sodelovanju s starši smo imeli kar nekaj, pa z učinki v 
praksi nismo bili najbolj zadovoljni. Ta program pa je zastavljen tako, da o manj prijetnih rečeh spregovorimo 
na prijeten, zabaven, poučen način (preko izkustvenih delavnic). Iz modula v modul pa bolj razumemo pomen 
sodelovanja s starši na drugačen/bolj subtilen in poglobljen način. Vsi udeleženci in izvajalki smo pridobili 
veliko novega znanja, mnogo spoznaj in razmišljanj pa je pripomoglo k osebni rasti zaposlenih – močneje 
smo se povezali. Kljub strnjenemu in napornemu izobraževanju smo izredno zadovoljni, da smo bili deležni 

tako kvalitetnega izobraževanja.

To je dobro izobraževanje, ki res dela premike v glavah. Hvala vam.«

(Cvetka Forte in Gordana Vranešič, Vrtec Trbovlje, 
kjer so izvajali usposabljanje za iniciativo »Krepimo družine«)
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DOBRE PRAKSE PREVENTIVNEGA DELA   

CAP PROGRAM ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK 

»Vsi otroci imajo pravico biti varni, močni in svobodni.«

CAP program za preventivo zlorabe otrok je primarno-preventivni program. V Sloveniji ga izvajamo že od leta 1998. 
Osnovni cilj programa je okrepiti otroke z informacijami in veščinami, da bi se znali ustrezno samozaščitno odzvati 
v zanje ogrožajočih situacijah nasilja ali zlorabe. 

CAP program v preventivne aktivnosti poleg otrok vključuje tudi starše in zaposlene v vrtcu ali šoli – odrasle, ki so 
pomembni členi otrokove podporne socialne mreže.

Na CAP delavnicah z otroki obravnavamo tri različne problemske situacije: vrstniško nasilje, situacijo, ko otroka ogro-
ža neznani storilec in situacijo spolne zlorabe v družini. Otroke se spodbuja k aktivnemu sodelovanju in se jih okrepi 
za samozavesten, samozaščiten način ravnanja. Predstavi se jim štiri osnovne samozaščitne veščine: 
• reci ne, 
• pojdi stran, 
• obrni se po podporo k vrstnikom, 
• povej zaupni odrasli osebi. 

Iz delavnice – »VRSTNIŠKO NASILJE« (uspešen prizor) (Štirn, 2011, str. 40)

»Ponovimo še enkrat ta prizor. 
Potrebujemo prostovoljca. Kdo bi bil Anin prijatelj, ki bo šel z njo v šolo in ji pomagal, da bo Barbari rekla 
»NE«? 
Zapomnite si, prijatelj Ani ne bo pomagal ustrahovati Barbare in kršiti njenih pravice, da je varna, močna 
in svobodna. Pomagal ji bo postaviti se zase in reči »NE«. Skupaj lahko rečeta Barbari, da bosta povedala 
nekomu od odraslih, ki vama bo pomagal.«

CAP programi, ki jih izvajamo v Sloveniji, so namenjeni predšolskim otrokom, učencem in učenkam prve triade 
osnovne šole in otrokom s posebnimi potrebami.

Odzivi na CAP delavnice so izjemno pozitivni, tako pri otrocih, starših kot strokovnih delavkah in delavcih v vzgojno-
-izobraževalnih zavodih, kjer se program izvaja. 
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ODZIVI V OSNOVNI ŠOLI DUŠANA BORDONA, 
kjer CAP program izvajajo že od leta 1998 (Kiti Cegnar Vitez).

Odzivi zaposlenih
Pozitivna naravnanost na reševanje problemov nasilja, »razbijanje« mitov o zlorabi, zmanjševanje tolerance 
do nasilja, neizogibanje problemom in večje aktivno vključevanje pri reševanju nasilja na šoli, vključevanje 
vseh zaposlenih pri skrbi za zaščito otroka.

Odzivi staršev
Veliko zanimanje za program, večinoma vsi starši podajo soglasje za sodelovanje otrok v preventivnih ak-
tivnostih, zmanjševanje tolerance do nasilja, boljše sodelovanje s šolo, večje zaupanje, sprememba vzorca 
odziva staršev na nasilje (uporaba strategij iz delavnic), velika želja po izvedbi CAP delavnic tudi za učence 
na predmetni stopnji.

Odzivi otrok
Z zanimanjem in aktivno sodelujejo, najraje sodelujejo pri igrah vlog, smiselno uporabljajo nova znanja in 
strategije reševanja problemov.

CAP PROGRAM V ZAVODU ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA, 
kjer program uspešno izvajajo že od leta 2001.

Otroci s posebnimi potrebami so še posebej ranljiva skupina in izpostavljeni tveganju, da bi doživeli različne 
izkušnje nasilja, zlorabe. Zato je izjemnega pomena, da se jih okrepi za samozaščitno ravnanje. 

V Zavodu za usposabljanje Janeza Levca CAP program izvajajo tako v domu kot v šoli. Izvedbo delavnic pri-
lagajajo potrebam in zmožnostim otrok in mladostnikov. Odzivi na CAP delavnice so tudi v njihovem zavodu 
zelo dobri.

Vedno več nas je prepričanih, da bi morali biti programi, kot je CAP program, del rednih učnih programov, ki se izva-
jajo v vrtcih in osnovnih šolah.

DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU
www.insem.si

www.isainstitut.si
www.njcap.org 
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CAP PROGRAM BREZ NASILJA NAD VRSTNIKI

»Da bo naša šola varna, močna in svobodna.«

Program predstavlja celosten pristop k problemu nasilja nad vrstniki. Vključuje delavnice za zaposlene v osnovni šoli, 
za starše in učence. Izhaja iz na raziskavah in številnih izkušnjah dela utemeljenih priporočil za učinkovito preventivo 
nasilja nad vrstniki. Kot vsi CAP programi izhaja iz koncepta pravice vseh otrok, da so varni, močni in svobodni.

Cilji programa so:
•  večanje zavedanja in razumevanja problematike nasilja nad vrstniki za prepoznavanje različnih pojavnih oblik 

nasilja,
• spodbujanje oblikovanja politik in praks v osnovnih šolah za preprečevanje nasilja,
• usposabljanje odraslih za ustrezne strategije intervencije,
• izboljšanje komunikacije med učenci, izboljšanje veščin reševanja konfliktov, veščin reševanja problemov in 

drugih socialnih veščin. 

V preventivne aktivnosti so vključeni učenci in učenke razredne in predmetne stopnje osnovne šole. Delo z otroki po-
teka preko vodene skupinske diskusije in iger vlog. Aktivnosti so prilagojene starosti otrok. Poudarjajo se strategije, 
kot so asertivno vedenje, podpora vrstnikov ter da o nasilju povedo odraslim zaupnim osebam. 

Iz delavnice - »V JEDILNICI« (uspešna verzija) (Štirn, 2011, str. 55)

V: (usede se zraven nasilnega vrstnika) 
NV: »Ne moreš sedeti tukaj.« 
V: (Odgovori jasno z močnim glasom in pri tem gleda vrstnika): »NE! Imam pravico sedeti tukaj. Ali ne 
_______ (pogleda sošolca, ki je priča dogodku)? Povej mu, da imam pravico sedeti tukaj.« 
Priča 1: »Pravico ima sedeti tukaj.« 
NV: »Rekel sem, da ne moreš sedeti tukaj! Zdaj pa izgini, butec!« 
V: (odločno): »NEHAJ! (pokaže še s kretnjo rok) Nimaš me pravice zmerjati. Ali ne _______ (pogleda 
drugega sošolca, ki je priča dogajanju)? Povej mu, da me nima pravice zmerjati.« 
Priča 2: »Nimaš ga pravice zmerjati.« 
NV: »A res?« 
V: »Če me ne boš pustil pri miru, bomo povedali. A, ne _______ (pogleda sošolca, ki je pričo dogajanju)? 
Komu lahko povemo?« 
Priča 3: »Povemo lahko _______.« 
NV: »A povedali boste? Dobro, itak sem se samo hecal.« (odneha in odide) 
V: (reče pričam): »Hvala, da ste mi pomagali!«
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CAP program Brez nasilja nad vrstniki smo v Sloveniji začeli izvajati leta 2011. V šolah, kjer so program uvrstili 
med njihove preventivne aktivnosti, so odzivi zelo dobri. Veliko je tudi povpraševanja po novih usposabljanjih, preko 
katerih bi se lahko za izvajanje programa usposobilo še več izvajalk in izvajalcev. 

Zagotovitev možnosti za izvedbo novih usposabljanj za bodoče izvajalke in izvajalce programa in za širitev progra-
ma v osnovnih šolah je eden od prioritetnih ciljev.

ODZIVI V OSNOVNI ŠOLI ANTONA AŠKERCA VELENJE, 
kjer so program začeli izvajati v šolskem letu 2011/2012 (Marija Krajnc in Nataša Pšeničnik)

Program CAP »Brez nasilja nad vrstniki« je bil na naši šoli sprejet z veliko mero odobravanja.

Odziv zaposlenih
Po predstavitvi in delavnici so vsi zaposleni menili, da je takšen projekt dobrodošel za preprečevanje nasilja 
nad vrstniki in ozaveščanja o oblikah nasilja. Učenci pogosto menijo, da je preprosto norčevanje iz sošolca 
zabavno in ne pušča nobenih posledic. Učitelji, ki so bili prisotni pri delavnicah v razredu, so menili, da bi 
morali takšne projekte izvajati v vseh razredih in vsako leto, ker dajejo koristne informacije tako tistim, ki 
so žrtve nasilja, kot tistim, ki nasilje izvajajo in nenazadnje tudi opazovalcem, ki so priče takšnemu nasilju.

Odziv staršev
Starši so prav tako izrazili navdušenje nad predstavitvijo projekta in so vsi podpisali soglasje, s katerim so 
dovolili udeležbo in sodelovanje svojega otroka na delavnici v razredu.

Odziv otrok
Učenci so z zanimanjem prisluhnili vsebini in aktivno sodelovali z izvajalkama. Predvsem so jim bile všeč igre 
vlog, v katerih sta izvajalki predstavili različne primere vrstniškega nasilja in ob tem neustrezno in ustrezno 
ravnanje. Veliko učencev se je odzvalo vabilu na individualni pogovor, kjer so lahko izrazili svoja mnenja in 
zaupali težave v zvezi z vrstniškim nasiljem. Učenci si želijo, da bi imeli več podobnih izobraževanj na temo 
vrstniškega nasilja in nasilja na sploh, ker se z njim nemalokrat srečujejo v šoli, doma, na ulici in v raznih 
izvenšolskih dejavnostih.
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Načrti za naslednje šolsko leto
»Ta desetdnevni program »Brez nasilja nad vrstniki« je bil prva in zanimiva faza preventivnega ukrepanja v 
zvezi z medvrstniškim nasiljem na naši šoli. Zbrali smo veliko koristnih informacij v izbrani populaciji od 3. do 
5. razreda. Strokovni delavci, starši in učenci se strinjajo, da je vrstniško nasilje resen problem.
 
Ker želimo zmanjšati pojave vrstniškega nasilja v šoli, predlagamo, da se CAP program v šolskem letu 
2012/2013 izvaja v 1., 2., 3., 5. in 7. razredu. Učitelji tretje triade so bili mnenja, da bi bilo potrebno za 
ozaveščanje o vrstniškem nasilju s CAP programom nadaljevati tudi v 8. in 9. razredu, kar imamo v načrtu 
v naslednjih obdobjih.

Tako starši, šolsko osebje kot učenci si želimo, da naša šola postane in ostane varna za vse in da sledimo 
ciljem programa »Brez nasilja nad vrstniki« 

DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU
www.insem.si

www.isainstitut.si
www.njcap.org
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INICIATIVA KREPIMO DRUŽINE

»Majhne, a pomembne spremembe«

Iniciativa »Krepimo družine« se je začela z iskanjem novega pristopa k preventivi nasilja nad otroki – pristopa, ki je 
sistematičen, doseže veliko število otrok in staršev, deluje, preden se zgodita nasilje in zloraba, promovira optimalen 
razvoj za vse otroke in se lahko izvaja na nacionalni ravni. 

Iniciativa predstavlja pomemben okvir dela na področju preventive zlorabe in zanemarjanja otrok. S primarno-
-preventivnim ciljem se osredotoča na promoviranje zaščitnih dejavnikov družine. Zaščitni dejavniki predstavljajo 
notranje in zunanje vire moči družine in njenih članov, ki jih lahko uporabijo, ko se soočajo z različnimi preizkušnjami, 
izzivi, krizami. Zaščitni dejavniki, ki jih povezuje iniciativa »Krepimo družine« so:
• prožnost staršev,
• socialne mreže, 
• znanje o starševstvu in otrokovem razvoju, 
• konkretna pomoč in podpora v kriznih časih, 
• otrokove socialne in čustvene kompetence. 

In prav vrtec je prostor, kjer lahko v sodelovanju s starši na različne načine prispevamo h krepitvi zaščitnih dejav-
nikov družin.

Krepimo zaščitne dejavnike in ne iščemo rizičnih dejavnikov. 
Osnova je trden, zaupanja vreden, partnerski odnos s starši.

Cilji iniciative so implementirati, promovirati in vzdrževati sistem krepitve zaščitnih dejavnikov v družinah, pri posa-
meznikih in v skupnosti za zmanjševanje rizika za nasilje, zlorabo in zanemarjanje otrok.

Kako je to videti v praksi?
• Izhajamo iz obstoječih dobrih praks dela in fleksibilno prilagajamo model. 
• Razvijamo nove strategije za krepitev zaščitnih dejavnikov in jih izvajamo pri delu z otroki, sodelovanju s starši, 

skupnostjo.
• Pomemben del pozornosti namenjamo izobraževanju in usposabljanju zaposlenih.
• Krepimo vire moči in podpore zaposlenih.
• Gradimo sistem profesionalnega povezovanja in izmenjave.
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Skupnostna kavarna 
         »Smiselni pogovori segajo globlje od površinskih rešitev«

Skupnostna kavarna temelji na tehniki »svetovne kavarne«, katere namen je, da »žanje« kolektivno znanje in gradi 
nov zagon. Z ustvarjanjem sproščenega vzdušja kavarniškega pogovora spodbuja sodelovalni dialog in aktivno 
vključevanje sodelujočih. 

Zakaj se pogovarjati v Skupnostni kavarni? 
• Pomaga ustvariti sproščeno vzdušje za omogočanje odprtega pogovora o resnih, zahtevnih, neprijetnih temah.
• Pomaga motivirati, vključevati starše, zaposlene in druge posameznike, ki prvič sodelujejo v tovrstnem pogovoru.
• Spodbuja izmenjavo znanj in izkušenj za reševanje realnih življenjskih problemov, vprašanj.
• Vsakega posameznika se povabi, da na svoj način prispeva v pogovoru.
• Spodbuja poglabljanje odnosov.
• Prispeva h grajenju kolektivne modrosti in moči za spremembe.

Spreminjanje mentalnih modelov s pristopom Skupnostne kavarne 

Zagotavljanje storitev  →  Partnerstvo s starši
Izobraževati   →  Učiti se skupaj
Reševanje problemov  →  Ustvarjanje možnosti
Samostojno delo   →  Delamo skupaj
 
     (Rafael, 2012)

KAKO V VRTCIH KREPIMO ZAŠČITNE DEJAVNIKE? 
(Ivana Leskovar, Vrtec Slovenska Bistrica in Alenka Velušček, Vrtec Tolmin)

Prožnost staršev
• Plakati »Krepimo družine« v vseh vrtcih.
• Vključevanje staršev v aktivnosti vrtca (npr. v obdobju brezposelnosti, na starševskem dopustu ...).
•  Predstavitev hobijev, interesov družine v oddelku.
•  Zaveza družinam v letnem delovnem načrtu vrtca.
• Kotički za starše.



IZBEREMO NENASILJE IN SMO SVOBODNI |23

Znanje o starševstvu in otrokovem razvoju
•  Usklajevanje pričakovanj do otrok, vrtca, staršev.
•  Delavnice »Kako se otroci učijo?«.
•  Plakati pred vrati igralnic »Kaj že znam?«.
•  Predavanja –  vsebine po izboru staršev.
•  Debatne urice – starši se učijo od staršev.
•  Članki in revije za starše v kotičkih za starše ali v knjižnem nahrbtniku.

Socialne mreže
•  Srečanja s starimi starši v vrtcih, pohodi, obiski v vrtcu, medgeneracijsko sodelovanje.
• Skupna čistilna akcija, urejanje okolice vrtca.
• Pogovori v skupnostni kavarni.
• Družabna srečanja v vrtcu, v društvih.
• Prostovoljske aktivnosti.
• Sodelovanje in povezovanje staršev pri varstvu otrok.
• Starši pripravijo dramske, lutkovne igre za otroke.
• Srečanja in delavnice s starši.

Zdrav socialni in čustveni razvoj otrok
• Plakati pred vrati igralnic: reševanje konfliktov, problemov ...
• Kako skupno načrtujemo, kako postavljamo pravila in oblikujemo dogovore …
• Članki in revije za starše v kotičkih za starše ali v knjižnem nahrbtniku.
• Vključevanje staršev v neposredno delo v vrtcu – model sodelovanja in spodbude.
• Skupni dogovori o pravilih v vrtcu in v družini.

Konkretna podpora v kriznih časih
• Hiter odziv in pomoč staršem v različnih kriznih situacijah. 
• Seznanjanje staršev z društvi, ki nudijo materialno ali drugo pomoč.
• Sejem igrač, oblačil, obutve, vozičkov, izmenjava oblačil, otroških vozičkov, sedežev …
•  Pomoč staršem pri izpopolnjevanju obrazcev za socialno pomoč, otroške dodatke, vpis v vrtec, pomoč pri 

reševanju problematike v zvezi s plačilom vrtca ...

»Iniciativa »Krepimo družine« se je dotaknila tem, ki se jih vzgojiteljice in vzgojitelji ne dotikamo pogosto. 
Pravzaprav smo v slovenskih vrtcih prvič začeli sistematično govoriti o nasilju. Doslej smo se teme dotikali le 
v situacijah, ko je že šlo za zlorabo. Če se je na začetku usposabljanj še kdo oglasil: »Otroku bom že poma-
gal, ker sem tukaj zaradi otrok, starši so odrasli, sami se lahko znajdejo ...«, se je ob zaključku projekta jasno 
izoblikovala namera, da je potrebno pomagati družini kot celoti. Predšolski otrok je del te družine. 
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Program je prišel ravno v času, ko tudi pri nas zaznavamo vedno večjo socialno stisko, ki na žalost včasih 
prinese s seboj tudi nasilje. Le to pogosto izvira iz nemoči, neznanja in zapuščenosti. Vzgojiteljice in vzgoji-
telji smo lahko znotraj svojih kolektivov skupaj začrtali naslednje korake, ki se z zaključkom projekta IN SEM 
ne bodo ustavili.«

ODZIVI NA INICIATIVO V VRTCU KEKEC GROSUPLJE (Majda Fajdiga in Andreja Jaklič Šimnic)

Iniciativa »Krepimo družine« prinaša veliko novosti pri odkrivanju in preprečevanju zlorab in zanemarjanj 
otrok. Vzgojiteljem daje različne strategije, kako preprečevati zlorabo, razbija pa tudi številne predsodke in 
stereotipe. Iniciativa je odprla tudi številne nove poti sodelovanja med različnimi institucijami, ki skrbimo za 
razvoj in učenje otrok.

V VVZ Kekec Grosuplje smo iniciativo že letos vključili v letni delovni načrt vrtca. Enako načrtujemo za nasle-
dnje šolsko leto, saj menimo, da s svojim pozitivnim pristopom do otrok in staršev lahko bistveno prispeva 
k izboljšanju partnerstva s starši. Če smo prejšnja leta izhajali iz tega, da je sodelovanje s starši pomembno 
zato, da se otrok boljše razvija, meniva, da se po izobraževanju Krepimo družine zavedamo, kako pomemb-
no je za otroka, da uspešno funkcionira cela družina. Vrtec ima pri tem pomembno mesto. Zavedamo se, da 
ni potrebno širiti oblik sodelovanja, temveč jih ozavestiti in okrepiti z vidika zaščitnih faktorjev.

Po samoevalvaciji zaščitnih faktorjev v našem vrtcu smo ugotovili, da smo najšibkejši na področju konkretne 
pomoči družinam v kriznih časih, zato smo naredili dve akciji:

•  Pripravili smo zloženko, kjer smo zbrali vse pomembne podatke o službah in organizacijah, ki lahko 
pomagajo družinam v Občini Grosuplje v kriznih časih, pa naj bodo to težave z zdravjem, z vzgojo, z 
odraščanjem mladostnikov, z nasiljem ali zlorabo.

•  Na srečanju vseh generacij »Pohod po Rožletovi poti«, ki smo ga letos organizirali petič, smo zloženke 
delili družinam. Družinam smo dali tudi priložnosti, da se predstavijo s svojimi dejavnostmi in se tako 
okrepijo. V delavnicah smo predstavili nekatere dejavnosti, ki lahko doprinesejo k boljši kakovosti življenja 
družin (srečanje z edukatorico zdravstvene vzgoje, igralna delavnica s strokovno delavko vrtca, srečanje 
z zeliščarko, predstavitev nekaterih društev in posameznikov v občini).  

 
Iniciativa Krepimo družine nam je odprla nove poti sodelovanja z družinami, nam vlila pozitivno in optimistič-
no gledanje na družino, okrepila nas je na področju konkretne pomoči in nas soočila z realnostjo na področju 
nasilja in zlorab. To ni več tabu tema, temveč področje, kjer bomo v naslednjih letih morali pridobiti še več 
znanj in izkušenj, da bomo bolj uspešni pri delu z družinami.« 
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Cilj za v prihodnje

Promovirati model zaščitnih dejavnikov v osnovni šoli, v socialnem varstvu, nevladnih organizacijah in drugih orga-
nizacijah in pri posameznikih v lokalnih skupnostih.

DODATNE INFORMACIJE O INICIATIVI 
www.insem.si

www.isainstitut.si
www.cssp.org/reform/strengthening-families

http://ctfalliance.org/ 
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PROSTOVOLJSTVO – KREPITEV VREDNOT NENASILJA

Zakaj prostovoljstvo? 
Ker prinaša priložnosti za izkustveno doživljanje odgovornosti, 

povezovanje s skupnostjo, solidarnost, razvijanje empatije,  
lastno prispevanje k družbenim spremembam in posledično 

krepitev občutka smiselnosti in pripadnosti.

Prostovoljsko delo je pri preprečevanju nasilja pomembno z več vidikov: predstavlja možnost proaktivnega socialnega 
učenja mladih, sistematično spremlja pridobivanje socialnih veščin mladih, tako osnovnošolcev kot srednješolcev; je 
tudi preventivni dejavnik v primeru vključevanja zunanjih prostovoljcev na šolo. Prostovoljci lahko npr. spremljajo učen-
ce in dijake tudi ob obšolskem dogajanju, ko se zgodi največ nasilja (čakanje na prevoz ipd.). Organizacija prostovolj-
stva pomeni večjo vpetost šole oziroma vzgojno-izobraževalne institucije v lokalno skupnost, povezovanje z zunanjimi 
organizacijami in posamezniki. Posebej pomembno je prostovoljstvo dijakov, katerih namera je kasnejša vključitev v 
visokošolske izobraževalne programe, ki obsegajo delo z ljudmi, saj močno pridobivajo veščine komunikacije, strpno-
sti, spoznavajo nove kulture, subkulture, različne generacije. Prostovoljsko delo postaja vse pomembnejša vrednota. 
Organizacija prostovoljstva v šoli oziroma vzgojno-izobraževalni instituciji učencem in dijakom predstavlja možnost 
vpogleda v prostovoljstvo in spodbudo k aktivni, odgovorni državljanski poziciji. Zaradi pestrosti oblik prostovoljskega 
dela se lahko v te aktivnosti vključujejo vsi učenci in dijaki, tudi tisti s posebnimi potrebami.

Program je prinesel udeležencem in udeleženkam uporabna in koristna znanja ter posledično nove priložnosti za 
otroke in mladostnike v šolah in drugih zavodih, da skozi prostovoljstvo doživijo povezovalno moč solidarnosti, preiz-
kusijo svoje moči in talente v dobro soljudi in potrdijo občutek svoje vrednosti na področjih, ki ne zajemajo šolskega 
znanja, ampak življenje v skupnosti. 

Za nosilce in nosilke programa »Prostovoljstvo – krepitev vrednot nenasilja« je poleg zadovoljstva udeleženk in 
udeležencev poglavitno merilo uspešnosti predvsem uvedba pozitivnih sprememb v šolskih okoljih oziroma pov-
sod tam, kjer razvijajo prostovoljstvo z otroki in mladimi in so rezultat usposabljanj. Primeri dobrih praks, ki niso 
zahtevali niti dodatnih naporov strokovnih delavk in delavcev niti dodatnih sredstev ali organizacijskih podvigov, so 
presenetili marsikoga. Res pa je, da vsaka organizacija, ki želi razvijati prostovoljstvo, potrebuje mentorja mladih 
prostovoljcev ali pa koordinatorja prostovoljskih aktivnosti, še bolje pa je, če mentorstvo mladim prostovoljkam in 
prostovoljcem opravlja več strokovnih delavcev v šoli oziroma zavodu za različne interesne skupine mladih prosto-
voljcev. Povsod, kjer so se v času projekta lotili razvoja prostovoljstva timsko in prostovoljstvu že pri načrtovanju 
dela v zavodu namenili posebno pozornost, se lahko pohvalijo z dosežki, ki pomenijo dodano vrednost predvsem na 
področju osebnostnega razvoja otrok in mladih ter posledično na medsebojnih odnosih v organizaciji. Vsi udeleženci 
programa so izdelali načrte razvoja prostovoljstva v svojih okoljih, ki so zasnovani na dejanskih razmerah in povsem 
uresničljivi, marsikje pa so jih takoj prelili v prakso. 
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NEKAJ IDEJ IZ PREDSTAVITVE DOBRIH PRAKS RAZVIJANJA PROSTOVOLJSTVA V ŠOLSKIH OKOLJIH

OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ PTUJ
• Prostovoljno delo učencev 9. razreda v domu upokojencev.
• Pomoč pri pripravi šolskih prireditev, ko starejši otroci pazijo na mlajše.
• Pomoč pri učenju.
• Pomoč učencem migrantom (zmanjševanje strahu pred tujci, spodbujanje multikulturnosti, pomoč pri 

učenju jezika, vključevanje staršev).

OSNOVNA ŠOLA DUPLEK
• »Prezračimo omare« – spomladanska izmenjava oblačil, knjig, šolskih potrebščin, modnih dodatkov s 

ciljem odpravljanja predsodkov pred rabljenimi oblačili in predmeti (moto akcije je »Nekaj prineseš – 
nekaj dobiš.«).

• Izmenjava učenja jezikov med otroki – priseljenci in vrstniki – Slovenci.

OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESNIK SONJE SLOVENSKA BISTRICA – šola za otroke z lahko do težko motnjo 
v duševnem razvoju

•  Otroci s posebnimi potrebami kot uporabniki prostovoljstva in prostovoljci v skupinskih aktivnostih: pomoč 
srednješolcev pri učenju, razvoj skupnih aktivnosti, kot so izleti, zabave, izdelava različnih izdelkov ...

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR, šola za učence s prilagojenim programom
• Starejši učenci med odmori skrbijo za mlajše, otroci z lažjimi motnjami pomagajo vrstnikom s težjimi 

motnjami.
• Aktivnosti v zavetišču za živali (sprehajanje psov …).
• Povezovanje z drugimi šolami, iz katerih prihajajo prostovoljci.

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
•  Pomoč starejših učencev mlajšim otrokom v oddelkih s prilagojenim programom in v podaljšanem bivanju. 
• Prostovoljsko povezovanje med različnimi skupinami otrok znotraj zavoda – nižja in višja stopnja osnovne 

šole, šola s prilagojenim programom.
• Medsebojno spoznavanje in sodelovanje premaguje in odpravlja predsodke in izključevanje ter povečuje 

občutek varnosti.
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Nekateri otroci so doživeli svoje prve uspehe. 
Nekateri otroci so začeli svoje talente uporabljati tudi v dobro drugih. 

Nekateri otroci so začeli pomagati sošolcem. 
Nekateri otroci s posebnimi potrebami so spoznali,  
da tudi oni zmorejo narediti dobre stvari za druge. 

Nekateri otroci iz priseljenskih družin so se povezali z vrstniki. 
In še in še zgodb o »majhnih« zmagah!

Verjamemo, da bi bilo nadaljevanje usposabljanj nadvse dobrodošlo za razvoj prostovoljstva in kulture nenasilja 
v slovenskem šolskem prostoru. Na Slovenski filantropiji že snujemo nove programe za vrtce, osnovne in srednje 
šole, predvsem pa za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na tistih področjih, kjer so sami izrazili interes v 
preteklem letu našega intenzivnega sodelovanja v okviru projekta. 

DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU
www.insem.si

www.filantropija.org





IZBEREMO NENASILJE IN SMO SVOBODNI |31

IZBEREM NENASILJE

Zaprisega o izbiri nenasilja 
»Kot odgovoren človek prisegam, da nasilja ne povzročam,  

nasilja ne spregledam, nasilja ne spodbujam, 
ob nasilju primerno ukrepam, proti nasilju govorim in delujem,  

se informiram o trgovini z ljudmi.«

Da bi človek lahko podpisal »Zaprisego o izbiri nenasilja« in s svojim podpisom resno mislil, mora najprej razumeti 
naslednje: da je za nasilje v celoti odgovoren storilec, nikoli žrtev. Da je nasilje zloraba moči, za katero ni opravičila. 
Da je nasilje naučen vedenjski vzorec in da je nasilje družbeni problem in ne problem posameznika ali posameznice. 
Našteto so osnovni principi programa IZBEREM NENASILJE.

Prav tako mora oseba poznati vrste nasilja in njihove pojavne oblike. Nekatere oblike nasilja so namreč prefinjene 
(manipuliranje), prepogoste (verbalno nasilje) ali neprepoznavne (trgovina z ljudmi) v okolju, v katerem živimo, da 
jih kot družba preprosto toleriramo, kot posamezniki pa čutimo njihove posledice. 

Posledice nasilja je naslednja tema, ki jo mora posameznik ozavestiti, da bi razumel, zakaj je potrebno nasilja ne 
spregledati in ob njem primerno ukrepati. Zlorabe in zanemarjanje, nasilje v družini, v šolskem okolju lahko pu-
stijo otroku dolgoročni pečat, če tisti, ki bi morali poskrbeti za otroka in mu ponuditi pomoč, ne prepoznajo posledic 
in se ne odzovejo pravočasno z nudenjem celostne pomoči. 

Primerno ukrepati pa pomeni ukrepati postopkovno, kot nam nalaga zakonodaja, in tako, kot nam govori zdrava 
pamet. Naučiti se je potrebno nenasilnega komuniciranja, s katerim lahko preprečimo nekatera nasilna dejanja in 
lažje rešimo probleme nasilja ali vsaj omejimo njegove posledice.

V vse te teme smo se v okviru programa IZBEREM NENASILJE poglobili s strokovnimi delavci in delavkami. In če-
prav se zdi, da so teme že prežvečene, je bilo mnenje udeleženk in udeležencev, da so slišali in se naučili marsikaj 
novega in kar je še bolj pomembno, da bodo nekatera znanja, ki so jih pridobili na naših usposabljanjih, lahko takoj 
uporabili v praksi.

Izkustvene delavnice v okviru predavanja o nenasilni komunikaciji so bile tiste, ki so jih najbolj pritegnile in so si jih 
želeli še več. Na vsakem izmed usposabljanj, z vsako novo skupino, smo ugotovili, da zaposlenim v vzgoji in izobra-
ževanju manjkajo tovrstna konkretna znanja in da se v konkretnih primerih, ko na šoli pride do nasilja bodisi med 
dijaki bodisi nad strokovnimi delavkami in delavci ali celo med strokovnimi delavkami in delavci, ne znajo pravilno 
odzvati. 
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Na vseh usposabljanjih se je vedno razvil pogovor tudi o nasilju nad učiteljicami in učitelji. Udeleženci so poročali 
o verbalnem nasilju, ustrahovanju, poškodovanju njihove lastnine, o fizičnem in spolnem nasilju s strani dijakinj in 
dijakov ter o tako imenovanih socialnih pritiskih, ki jih doživljajo s strani dijakinj in dijakov, staršev in nadrejenih. 
Posledice, ki jih tovrstno nasilje prinaša, so strah, jeza, nižja motiviranost pri delu in izguba avtoritete.

Osebe, ki so se vključile v naše usposabljanje, so se torej v prvih treh dneh s pomočjo predavateljic poglobile v 
trgovino z ljudmi, diskriminacijo, nasilje v družini in spolno nasilje, v nenasilno komunikacijo in reševanje konfliktov. V 
drugem, dvodnevnem delu, pa so udeleženke in udeleženci predstavili svoj model preventivnega programa Izberem 
nenasilje, ki ga bodo izvedli za dijake/dijakinje, učenke in učence v svojih šolah. 

Navodilo, ki so ga dobili za pripravo modela preventivne delavnice, je bilo kratko: mladim predstaviti vse teme, ki 
smo jih obravnavali na usposabljanju in jih skušati spodbuditi, da bi o nasilju razmišljali kot o naučenem vedenj-
skem vzorcu. Ter o tem, da se je nenasilnega vedenja mogoče naučiti. Nastali so izvirni modeli preventivnih delav-
nic, tako za vse tri triade v osnovnih šolah kot tudi za srednje šole. 

Prepričani smo, da bi sistematično izvajanje delavnic »Izberem nenasilje« v šolah lahko doprineslo k zmanjševanju 
nasilja.

DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU
www.insem.si

www.drustvo-kljuc.si
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ZAKLJUČNA KONFERENCA  
»IZBEREM NENASILJE IN SEM 
SVOBODEN. POMEN IN MOŽNOSTI ZA 
PREVENTIVO NASILJA V PREDŠOLSKIH IN 
ŠOLSKIH OKOLJIH.

Kranjska Gora, 17. in 18. maj 2012

Z zaključno konferenco projekta »Izberem nenasilje in sem svoboden« smo v maju 2012 v Kranjski Gori povezali 
mnoge strokovne delavke in delavce, ki so v preteklih dveh šolskih letih na usposabljanjih pridobili dodatna znanja 
in veščine za preprečevanje nasilja v vzgoji in izobraževanju. Konferenca je pomenila priložnost za izmenjavo v 
projektu pridobljenih izkušenj, prinesla pa je tudi dobrodošle nove izzive in smernice, ki so jih prispevali ugledni 
domači in tuji gostje.

NEKAJ UTRINKOV IN RAZMIŠLJANJ, KI SMO JIH IZMENJALI

Mag. Teresa Rafael, izvršna direktorica Nacionalne zveze za zaupanje otrok in preventivne sklade, gostja iz ZDA, 
nas je nagovorila k sodelovanju za še bolj učinkovito preventivo:

 »Zato je pomembno, da se s preventivo ukvarjamo vsi. Šole, vrtci, družine, lokalne skupnosti. Celotna družba. Kajti 
nihče ne more storiti vsega, lahko pa vsakdo naredi vsaj nekaj. Za lepši jutri otrok. In ker se na koncu koncev pre-
ventiva denarno bolj izplača kot kurativa. Kar so doslej pokazali še vsi izračuni. Odpravljanje posledic je najmanj 

dvakrat dražje od naših programov. Da o stiskah otrok in najstnikov, ki so bili zlorabljeni, ne govorimo.«
Priloga Ona, 15. 5. 2012, Leto 14, št. 19, str. 14.

Vzvodi za spremembe za učinkovito krepitev zaščitnih dejavnikov družin so po njenem mnenju v partnerstvu s starši, 
profesionalnem razvoju in oblikovanju ustreznih politik in sistemov. V vsakem od teh ključnih vzvodov so vloge za 
starše, ki vodijo do sprememb.



 36 | IZBEREMO NENASILJE IN SMO SVOBODNI

Dr. Vesna Godina, kulturna antropologinja, nas je tako kot vselej spodbudila k zelo dinamični razpravi in razmi-
šljanjih o socializaciji otrok kot ključnem dejavniku v preprečevanju nasilja. Veliko poudarkov je bilo na jasnem po-
stavljanju zdravih meja in uporabi moči za to, da lahko otroci in odrasli sprejmemo odgovornost za svoja ravnanja, 
znamo poskrbeti zase in biti upoštevajoči do drugih.

Betka Šuhel Mikolič, svetovalka za odnose z javnostmi, je na zelo odprt, oseben način spregovorila na temo »Me-
diji – lovci na pompozne novice ali zavezniki žrtev zlorabe?«. Osvetlila je različne nivoje in pristope poročanja o nasi-
lju, otrocih, družinah in institucijah, v katerih se dogaja nasilje. Mediji bi naj bili zelo pomemben dejavnik zniževanja 
tolerance do nasilja in preventivnega delovanja. So res? Veliko novinarjev in novinark je žal še vedno »lovcev na 
pompozne novice«. Na tem področju imamo še veliko izzivov za zagotavljanje možnosti, da bodo mediji prispevali 
še večji delež k učinkoviti preventivi nasilja in zlorabe in zanemarjanja otrok.

Alenka Kovšca, prof. soc. pedagogike
Sodelujoči na okrogli mizi z naslovom »Pomen in možnosti za preventivo nasilja v šolskih in prešolskih okoljih« so 
se strinjali, da je preventiva na področju problematike nasilja v družini, zlorabe in zanemarjanja otrok, vrstniškega 
nasilja ključna. Prav dejavnost vzgoje in izbraževanja je s spletom vsebin, ki jih že v učnem načrtu obravnavata 
vrtec in šola, tista, ki omogoča pomembne priložnosti za preventivno delo. Ključno je, da se preventiva izvaja redno, 
dolgoročno, z nadgradnjo in v sodelovanju z vsemi aktualnimi ciljnimi skupinami; da imamo dovolj usposobljenih 
ljudi za izvajanje preventivnih aktivnosti in seveda tudi ustrezna finančna sredstva. Preventivni programi, za izvaja-
nje katerih so v okviru IN SEM projekta potekala  usposabljanja, so zapolnili dobršen del praznine na tem področju. 
Danes lahko govorimo o tisočih sodelavcev, ki so usposobljeni izvajati različne preventivne programe. Pomembno 
je, da se preventivne aktivnosti izvajajo v različnih kontekstih, usklajeno, dopolnjujoče (vrtec, šola, policija, centri za 
socialno delo, nevladne organizacije, lokalna skupnost ...). 

Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka je posebej opozorila na nujnost visoke stopnje občutljivosti pri 
sistemskem urejaju vprašanj, kjer gre za zaščito osebne integiritete in pravico do pravične obravnave. 

Gorana Hitrec, direktorica CAP programa za preventivo zlorabe otrok za Hrvaško, je predstavila povzetke evalva-
cije CAP projekta za preventivo zlorabe otrok na Hrvaškem. Evalvacijo je koordiniralo Združenje staršev »Korak po 
korak«. 
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CAP projekt se na Hrvaškem izvaja od leta 2000. Izvajajo ga v naslednjih programih: predšolski CAP program, 
CAP program za razredno stopnjo osnovne šole, CAP program za najstnike in CAP program za otroke s posebnimi 
potrebami.

Ključni izsledki evalvacije:
• potrdila se je pomembnost razvoja šolskih in predšolskih timov izvajalcev CAP programov,
• potrdila se je pomembnost intervizijskega organiziranja in možnosti supervizije v sistemu vzgoje in 

izobraževanja,
• samozaščitne strategije, ki se predstavijo otrokom, je pomembno periodično utrjevati in dopolnjevati,
• pripraviti je potrebno ustrezne didaktične pripomočke za strokovne delavke in delavce,
• z aktivnostmi programa je potrebno nadaljevati v obdobju najstništva. 

CAP programi so na Hrvaškem del redne dejavnosti učnih načrtov. V programe je letno v različnih kontekstih vklju-
čenih skoraj 5.500 otrok ter mladostnic in mladostnikov.

 
KLJUČNI POUDARKI IN PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJE, KI SMO JIH IZMENJALI NA 
DELAVNICAH

V petih vsebinsko pestrih delavnicah smo izmenjali izkušnje dela, izpostavili ključne probleme in izzive ter možno-
sti za uspešno preventivno delo v prihodnje. Posebno pozornost smo namenili preventivi vrstniškega in spolnega 
nasilja, CAP programom za preventivo zlorabe otrok, iniciativi »Krepimo družine« in prostovoljstvu kot pomembnem 
dejavniku za krepitev vrednot nenasilja.

Preventiva vrstniškega nasilja 
Preventivni programi na področju vrstniškega nasilja, ki so se glede na izkušnje vrtcev in šol potrdili kot učinkoviti, 
imajo naslednje značilnosti:
• potekajo dalj časa, kontinuirano in z možnostjo obnovitve,
• pomembno je, da so v programe vključeni otroci, učitelji in starši,
• vključujejo dejavnosti za krepitev prič nasilja, da zmorejo intervenirati, posredovati ob nasilju,
• naravnani so tudi k motivaciji staršev za sodelovanje,
• preventivne vsebine spodbujajo graditev dobrih odnosov v oddelčnih skupnostnih, dobre klime v razredu,
• poudarjajo pomen hitrega odziva šole na zaznano nasilje, saj je učinkovita obravnava le-tega najboljša 

preventiva,
• k nasilju pristopajo multiprofesionalno.

Dobra preventiva je lahko tudi dobra debata in obratno.
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Preventiva spolnega nasilja 
Dejstvo je, da so otroci in mladostniki tudi v Sloveniji izpostavljeni riziku spolnega nasilja in so tudi žrtve spolnega 
nasilja. Preventivo na tem področju še vedno zavirajo številna »vprašanja«.

Ali mogoče ne pretiravamo?
Ali ne bomo otrok s tem samo prestrašili?

Ali bodo razumeli?
Potem bodo pa govorili »ne« tudi, ko bo treba iti spat, ko se bo treba učiti ...

Potem bodo pa to izkoriščali ...

Kaj lahko naredimo?
Že v predšolskem obdobju je potrebno začeti s primarno preventivnimi aktivnostmi in jih sistematično utrjevati in 
dopolnjevati v osnovni in srednji šoli. Za uspešno preventivo na tem področju je pomembno:
•  informiranje, izobraževanje in krepitev otrok in mladostnikov – preko različnih preventivnih aktivnosti,
•  izobraževanje in krepitev staršev,
• izobraževanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih institucijah,
• izobraževanje vseh, ki v vzgojno-izobraževalnem procesu, obšolskih, prostočasnih ter drugih dejavnostih delajo z 

otroki,
• informiranje in izobraževanje splošne javnosti/spodbujanje partnerskega sodelovanja v lokalni skupnosti, 
• ustrezno predstavljanje problema in posredovanje preventivnih sporočil v medijih.

Še naprej je potrebno graditi učinkovit sistem zaščite in psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so žrtve 
spolnega nasilja. Večji del pozornosti je potrebno nameniti tudi ustrezni strokovni obravnavi otrok in mladostnikov, 
ki izvajajo spolno nasilje.

CAP programi za preventivo zlorabe otrok
so se v praksi potrdili kot primerni, uspešni in učinkoviti. Naslednji korak je, da postanejo del rednih vzgojno-izobra-
ževalnih vsebin.

Zakaj prostovoljstvo učinkuje na področju preventive nasilja?
Ker aktivnosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev na področju prostovoljstva ne izhajajo iz pričakovanih šolskih 
rezultatov in vedenj, ampak iz resničnih potreb otrok in mladostnikov in so utemeljene na nenasilni komunikaciji 
oziroma na medsebojnem upoštevanju in spoštovanju. 
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Ključen je premik v odnosu.

Šolarji so kot prostovoljci spoštovanja vredni posamezniki ne glede na svoje učne sposobnosti in rezultate, ne glede 
na svojo športno ali umetniško (ne)nadarjenost, ne glede na svoj socialni in materialni položaj, ne glede na svojo 
priljubljenost v razredu, ne glede na svoje poreklo ... Mnogim otrokom prinaša prostovoljstvo priložnost za osebni 
razcvet na področju, ki sega izven okvirov pouka.

Pozornost, namenjena razvijanju prostovoljstva v šolah, se bogato obrestuje. Prostovoljstvo pomembno zaznamuje 
klimo medsebojnih odnosov znotraj zavodov, hkrati pa gradi njihove žive vezi z okoljem. 

Krepimo družine – v partnerstvu s starši in skupnostjo
Strokovne delavke iz vrtcev, v katerih so v letu 2011 začeli z izvajanjem iniciative »Krepimo družine«, so poudarile 
pozitivne učinke vključevanja v iniciativo. Osebna pridobitev strokovnih delavk in delavcev je, da so začelI več 
razmišljati o nasilju, posledicah nasilja, stereotipih, lastnem odnosu do nasilja. Program je v vrtec prinesel novo 
dinamiko, veliko prijetnih trenutkov v kolektivu, druženje, ustvarjanje še boljše klime med zaposlenimi. Odprl je ve-
čjo možnost vključevanja vrtca v širše okolje. Ponudil je načine pomoči pri prepoznavanju potreb otroka, ki doživlja 
stiske kot posledice nasilja.

Poudarile so,
• da si želijo več časa za učenje in strokovno rast,
• da v programu ne gre za nove vsebine, ampak za nov način podajanja znanja, ki je za njih nova, zelo pozitivna 

izkušnja,
•  da potrebujejo več neformalnih druženj, ki posledično pozitivno vplivajo na njihovo delo.

Tudi starši si želijo, da bi iniciativa »Krepimo družine« postala del rednega programa vrtcev. Sodelovanje vrtca in 
staršev je osnova za dobro počutje vseh vključenih v skrb za otroka.

Strokovno srečanje se je zaključilo s pozivom odgovornim, da zagotovijo ustrezne pogoje za učinkovito in uspešno 
preventivno nasilja, zlorabe in zanemarjanja otrok, in s povabilom vsem sodelujočim, naj prispevajo svoj delež za 

uspešno izvajanje preventivnih aktivnosti.
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IN KAJ VSE SO LAHKO KORAKI NA POTI ZA BOLJ USPEŠNO 
PREVENTIVO NASILJA? 

Ideje, ki smo jih izmenjali s koraki:
Gradim zaupanje.

Poslušam.
Govorim.

Vprašam se, kaj lahko naredim jaz, kako lahko pomagam.
Moč in možnosti iščem v timskem delu.

Zaščitim žrtev in ji nudim podporo.
Ustavim nasilje.

Premislim in ukrepam. 
Prijavim nasilje. 

Prizadevam si krepiti, kar je dobro in prav.
Spremljam, poslušam, se odzovem. 
Sporočam: »Ne uniči sonca v očeh.«

Zavem se svojega strahu. Uporabim svoje moči, da lahko pomagam. Poiščem pomoč.
Govorim, govorim, govorim in živim to.

Ne zakrivam si oči. Ne obrnem se stran!
Soočim se s situacijo.

Prizadevam si slišati glas vseh.
Prvi korak: sprejeti sama pri sebi, da resnično »ni« mi in oni; ampak le mi.

Poslušam, »so-čutim«, verjamem, verjamem, verjamem. 
Grem naprej in širim že začeto.

Skušam razumeti otroka z njegovega zornega kota.
Pomagam drugemu biti močan. 

Vprašam, kaj se dogaja. Pomagam, če lahko.
Rečem: »Slišim te in sem tukaj zate!«

Otroka vzamem resno, ga pozorno poslušam. 
Sporočam: »Izberi pogum in povej.« 
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KAKŠNE SO MOŽNOSTI ZA VEČJO VLOGO 
PRIMARNE PREVENTIVE NASILJA V 
PRIHODNJE?
Primarna preventiva se uspešno izvaja v različnih kontekstih. Zagotovo pa še vedno nima pravega mesta in ustre-
zne pozornosti ter zagotovljenih finančnih sredstev. 

Preventivo na tem področju je nujno sistemsko urediti, da bo dolgoročno naravnana in večplastna, zasno-
vana na pravih izhodiščih in ne bo nekaj, za kar si bodo prizadevali samo posamezniki. Sistemska ureditev pre-
ventive pomeni tudi to, da se v različne programe vključi čim več otrok in staršev oziroma da so programi dostopni 
širšemu številu otrok, mladostnikov in odraslih.

Primarna preventiva mora zaobjemati:
• Informiranje, izobraževanje in krepitev otrok in mladostnikov – izvajanje sistematične primarno preventivne 

dejavnosti, z začetkom v vrtcu in dopolnjevanjem in utrjevanjem skozi osnovno in srednjo šolo.
• Izobraževanje in krepitev staršev.
• Izobraževanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih institucijah. 
• Informiranje in izobraževanje širše javnosti.
• Izobraževanje strokovnih delavcev v socialnem varstvu, policiji, pravosodju, zdravstvu, drugih strokovnih 

sredinah.
• Spodbujanje partnerskega sodelovanja v lokalni skupnosti. 

Strokovni delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah imajo zelo po-
membno vlogo pri izvajanju preventive na področju problematike nasilja:
• p ri posredovanju ustreznih informacij, znanj, veščin otrokom in mladostnikom, da bi se znali ustrezno 

samozaščitno odzvati v situacijah nasilja, 
•  pri ustreznih odzivih na pojave nasilja v predšolskih in šolskih okoljih,
•  pri prepoznavanju znakov oz. posledic nasilja pri otrocih in mladostnikih ter nudenju ustrezne pomoči otroku/

mladostniku, sodelovanju v postopkih za zaščito žrtve nasilja.

Izjemno pomemben preventivni dejavnik pa je lastna osebna naravnanost strokovnih delavk in  delavcev v nenasilje 
in njihovo dosledno nenasilno komuniciranje z otroki, mladostniki, starši in sodelavci.



IZBEREMO NENASILJE IN SMO SVOBODNI |43

Na to, kako se bomo odzvali na nasilje oz. na sum nasilja, vplivajo tudi naša stališča glede tega problema in seveda 
tudi naše osebne izkušnje. Nasilje predstavlja grožnjo in na grožnjo se večinoma odzovemo s strahom. In to lahko 
vodi naše ravnanje tudi v izogibanje in zanikanje. Da bi bili lahko bolj uspešni in učinkoviti v preventivi nasilja, je 
pomembno, da izhajamo iz dejstev in gradimo svoje zavedanje in motivacijo.

Pomembno je graditi tudi timsko sodelovanje znotraj vrtca, šole in navzven s pristojnimi strokovnimi službami in 
strokovnjaki. Slednje je namreč zelo pomembna podpora strokovnim delavkam in delavcem v postopkih zaščite 
otrok in mladostnikov, žrtev nasilja. 

Preventivno delo na področju nasilja, zlorabe in zanemarjanja otrok je velik izziv. Veliko ljudi se še vedno distancira 
od tega problema s prepričanjem, da se to dogaja nekje tam daleč »v Ameriki«, ali pa z razlago, da se npr. nimajo 
pravice »vtikati v zasebnost družine« … Zopet zanikanje. In zato je pomembno govoriti o konkretnih primerih, ki se 
zgodijo v naši bližini, a z nujno skrbjo za zaščito integritete žrtev in njihovih družin. 

KAJ SO LAHKO MOJI PRVI KORAKI?

Kaj lahko spremenim JAZ? Kaj je tisto, kar lahko storim že jutri, morda drugače, na novo?

Kaj lahko »jutri« spremenimo, uvedemo za še bolj uspešno primarno preventivo nasilja pri nas v vrtcu, šoli, v za-
vodu, na centru za socialno delo, društvu, na ministrstvu …? Kaj je lahko prvi korak, ki ga lahko predlagam svojim 
sodelavkam in sodelavcem?
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ZAKLJUČEK
Bilo je zahtevno, naporno, a izjemno vsestransko, z mnogimi izzivi preko katerih smo vsi sodelujoči v projektu pri-
dobili zares veliko: izmenjali smo bogate izkušnje, spoznali tudi nove kraje naše dežele, mnogo novih ljudi, različne 
strokovne pristope. Verjamemo, da smo odprli nove poti za znižanje tolerance do nasilja, zrušili marsikateri stereotip 
o nasilju, s svojimi izkušnjami pripomogli k reševanju kriznih situacij, se vzajemno spodbudili k odprtosti dialoga, 
sprejemanju različnosti, aktivnemu poslušanju, nenasilnemu komuniciranju. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je z omogočanjem projekta pomembno prispevalo h krepitvi 
vloge primarne preventive na področju problematike nasilja in k zagotavljanju boljših možnosti za izvajanje preven-
tivnih aktivnosti z otroki, mladostniki in starši ter tudi širše v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

Velika zahvala za sodelovanje gre Skupnosti vrtcev Slovenije, ki je prepoznala pomemben prispevek, ki ga lahko z 
iniciativo »Krepimo družine« damo na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja za otroke in njihove 
družine.

Pravijo, da je pomembna naložba za prihodnost naložba v človeške vire. 
Vabimo vas, da na tej poti delamo skupaj še naprej  

nove in nove korake.  
Šteje vsak korak.
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