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Spoštovani,

V času ukrepov proti širjenju novega virusa, so naši otroci več izpostavljeni uporabi sodobnih
naprav (telefon, računalnik, tablice…) in s tem se posledično tudi veča možnost uporabe
interneta. Naši otroci (šolajoči otroci) že pri šolanju na daljavo veliko uporabljajo internet, s katerim
pa se povečuje tudi možnosti zlorab, na katere je potrebno otroke in mladostnike tudi opozoriti.
Tudi na Centru za socialno delo Pomurje se zavedamo, da je lahko uporaba interneta tudi past
za naše otroke in mladostnike, zato z vami delimo dve povezavi, s katerima želimo informirati
širšo javnost za lažjo prepoznavo spletnega nasilja in zlorab.
V primeru zaznave spletne zlorabe, spletnega nasilja ali spolnega nasilja, se poda prijava na
policijo.
Žrtvi (družini) se v okviru nalog Centra za socialno delo Pomurje (na enotah: Murska Sobota,
Ljutomer, Lendava in Gornja Radgona), nudi strokovna pomoč v okviru socialnovarstvenih
storitev in javnih pooblastil.
http://www.programneon.eu/zmotna-prepricanja-in-dejstva-o-spolnem-nasilju/
https://safe.si/gradiva/gradiva-za-ucitelje/spletno-nasilje-in-spletne-zlorabe-otrok-inmladostnikov

KONTAKTI ZA POMOČ ŽRTVAM
113 – POLICIJA
02 53 51 140 – Center za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota
(gpcsd.mursk@gov.si)
02 58 58 660 – Center za socialno delo Pomurje, enota Ljutomer (gpcsd.ljuto@gov.si)
02 57 89 840 - Center za socialno delo Pomurje, enota Lendava (gpcsd.lenda@gov.si)
02 56 49 110 – Center za socialno delo Pomurje, enota Gornja Radgona
(gpcsd.gornj@gov.si)
080 11 55 – SOS telefon za žrtve nasilja (24 ur na dan). Področje dela: svetovanje za žrtve
nasilja v medosebnih odnosih (nasilje v družini, spolno nasilje, spolne zlorabe), spletno
svetovanje, svetovanje po e-pošti
116 111 - TOM telefon – telefon za otroke in mladostnike
Nacionalno delovanje:
-

Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si
Točka za prijavo spletnih zlorab otrok in sovražnega govora na internetu Spletno
oko
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
Društvo za nenasilno komunikacijo – DNK
Logout
Odklikni.si
Združenje za MOČ
Zveza prijateljev mladine Slovenije – ZPMS

Vsled navedenega vas vljudno naprošamo, da informacije dosežejo čim večji krog vaših
učencev, staršev in učiteljev.
Za sodelovanje sem vam zahvaljujemo. Samo s skupnimi močni lahko dosežemo željen cilj v
boju proti vsem oblika nasilja in ničelno toleranco.
Hvala, da nam pomagate.
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