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Poročilo o delovanju Združenja

OTROCI, ŽRTVE SPOLNEGA NAPADA IN ZAŠČITA NJIHOVIH PRAVIC
Ob Evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno
zlorabo, ki ga je tako poimenoval Svet Evrope leta 2015 na pobudo Združenja s
podporo MDDSZ in MZZ, želimo na transparenten način javnosti predstaviti
naše delo in financiranje, saj smo prepričani, da s tem načinom krepimo
zaupanje javnosti.
V 25 letih našega delovanja smo ves čas izjemno pozornost posvečali
spoštovanju otrokovih pravic in pravic družin, ter s tem tudi spoštovanju
človekovih pravic. Zato se nam zdi to najpomembnejši del poročanja o naših
prizadevanjih.
S predstavitvijo delovanja Združenja, želimo ne samo predstaviti naše delo
samo, temveč tudi na ta način ozaveščati o problemu spolnih zlorab otrok, saj
je to družbeno pogojen koncept, na katerega vpliva zgodovina in kultura neke
družbe.
Spoštovanje človekovih in otrokovih pravic vedno pomembno vpliva na
kvaliteto dela in s tem na zaupanje sistemom, ki so dolžni spoštovati pravice
otrok in družin v delovanju za zaščito otrok. To bo edino zagotovilo ne samo
za boljšo zaščito žrtev, temveč tudi za zaščito in spoštovanje tistih
strokovnjakov, ki sedaj kot posamezniki bijejo boj za zaščito otrok.
Pomembno pa je tudi, da nespoštovanje otrokovih pravic in neustrezna in
nepravočasna zaščita otrok ne samo, da predstavlja sekundarno zlorabo otroka
s strani sistema, temveč tudi dodatno prispeva k manipulaciji otrok, družin in
institucij s strani storilcev teh najbolj zavržnih zločinov, kateri si na takšen način
pogosto pridobijo pomembnejše mesto kot žrtve.
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POMEMBNI DOKUMENTI ZA PREPOZNAVANJE OTROKOVIH PRAVIC IN PRAVIC
ŽRTEV
 Konvencija o otrokovih pravicah
 Lanzarotska konvencija
 Direktiva EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic,
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj
 Smernice Odbora ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje
Na probleme, ki se povezujejo s kršitvami otrokovih pravic Združenje opozarja
že več let in v zvezi z nekaterimi nas je podprl tudi Odbor za otrokove pravice
Združenih narodov ter jih uvrstil v svoja opozorila in priporočila Sloveniji v zvezi
z realizacijo Konvencije o otrokovih pravicah.
Odbor Združenih narodov, ki bdi nad uveljavljanjem Konvencije o otrokovih
pravicah, namreč vsakih 5 let ugotavlja uresničevanje otrokovih pravic v
državah podpisnicah Konvencije. Takrat zahteva o tem poročilo države, toda
tudi poročilo nevladnega sektorja, tako imenovano »senčno poročilo«. Po
pregledu Odbor izda poročilo s svojimi mnenji in pričakovanji do držav, kajti
Konvencija je zavezujoč mednarodni pravni akt. Izpostavljamo nekatera še
nerealizirana priporočila, med katerimi so vključena že posredovana poročanja
Združenja o kršenju otrokovih pravic in opozorila o nerealizaciji priporočil
Odbora, katera smo v letošnjem letu ponovno naslavljali v tako imenovanem
»senčnem poročilu«, kajti v letu 2018 bo uresničevanje Konvencije ponovno
pod drobnogledom Odbora.
DEFINICIJA ZLORABE IN ZANEMARJANJA
ODBOR OPOZARJA NA OZKO DEFINICIJO NASILJA V POVEZAVI Z OTROKI, KI JO NAVAJA
ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI (ZPND)

Stanje se tudi v novem ZPND ni spremenilo. ZPND ponovno izpostavlja
definicijo nasilja, katerega lahko povezujemo pretežno z odraslimi žrtvami
nasilja.
Tudi predlogi zakonodajalcem s strani Združenja, da bi bil sestavni del ZPND
postopkovnik, protokol za izvajanje zaščite otrok, ki bi v svojem uvodnem
poglavju, definiral oblike nasilja nad otroci (fizično, spolno, psihično), v
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nadaljevanju pa jasen postopkovnik korakov, kateri bi v zvezi z zaščito
ogroženih otrok dal jasno sporočilo o pravicah žrtev in družin, v zvezi s katerimi
je država zavezana zagotavljati njihovo zaščito.
V te naše zahteve vključujemo zato tudi zavezujoče multidisciplinarno in
medinstitucionalno sodelovanje, ki ne more in ne sme biti odvisno od proste
odločitve posameznih delavcev centrov za socialno delo. S tem so najmanj
kršene pravice otrok, ki jih tako imenovana »prosta presoja« po načelu, da se
»lahko«sproži te postopke, ne zajame.
Tudi telesno kaznovanje otrok še vedno ni opredeljeno kot kaznivo v
Kazenskem zakoniku, zato je zgolj njegova prepoved v ZPND brezzobi tiger. Celo
večkratni poskusi spremeniti kazensko zakonodajo na način, da se v 192. členu
»Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje« izpusti besedico HUDO,
so s strani naše NVO prisotni že od leta 1996. Na ta način bi se namreč ob
presoji sodišča tudi tepež otrok lahko prepoznal kot trpinčenje otroka.
Sramotno pa je samo po sebi definiranje zakona oziroma odgovornosti za
ravnanje z otroki samo v primerih, ko gre za HUDO trpinčenje otrok. V vsakem
primeru je tu tako ali tako presoja sodišča odločilna.
Prav tako je v zvezi z otroki v ZPND neustrezno definirano spolno nasilje.
Definiranje spolnega nasilja nad otroki je nestrokovno, nesprejemljivo, ozko in
ne definira osnovnih dejstev zaradi katerih pride do spolnih napadov! Po logiki
tega definiranja otrok na primer v starosti 9 let, ki ne nasprotuje ravnanjem s
spolno vsebino in vanje ni prisiljen, ob tem pa ne razume njihov pomen – ne
trpi spolnega nasilja!
IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV
ODBOR JE ŠE POSEBEJ ZASKRBLJEN ZARADI POMANJKANJA ZAVESTI MED SODNIKI PRI
ODDELKIH ZA DRUŽINO IN PODROČJU PRAVIC OTROK TER ZARADI POMANJKANJA
SISTEMATIČNEGA USPOSABLJANJA O PRAVICAH OTROK PRI VSEH STROKOVNIH SKUPINAH,
KI DELAJO Z OTROKI

Na tem področju še vedno ni sprememb. Izobraževanjem manjka globina, so
nesistematična, nedosledna, površinska, niso multidisciplinarna.
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Izobraževanje vseh profesionalcev zahteva tudi Lanzarotska konvencija. Državi
nalaga zagotavljanje usposabljanja, oblikovanja ukrepov, sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnih dejavnosti.
V izobraževanja bi morali biti nujno vključeni tudi pooblaščenci, ki zastopajo
otroke na sodiščih in pogoj za vpis v seznam pooblaščencev bi morala biti
opravljena tovrstna izobraževanja. Na našem področju dela še posebej
pogrešamo znanja in zato izobraževanja na temo spolnih napadov in drugih
oblik spolnega nasilja nad otroci.
OTROKOVA STALIŠČA IN MNENJA
ŠE POSEBEJ JE ODBOR ZASKRBLJEN ZARADI PREVELIKEGA ZANAŠANJA DRUŽINSKIH
ODDELKOV NA MNENJA STROKOVNJAKOV, MEDTEM KO STALIŠČA OTROK NISO DELEŽNA
USTREZNE POZORNOSTI

Mnenje otrok še vedno ni ustrezno slišano v okviru nobene institucije! Nekateri
otroci, še posebej v starosti od 8 let naprej po naših izkušnjah, želijo svoje
mnenje povedati celo na sodišču, želijo biti slišani! Lahko bi rekli, da skoraj ni
primerov, ko bi bilo tej njihovi prošnji in pravici ugodeno. Sedaj se sodišča temu
ogibajo še z zagovorniki otroka, kar ne more biti nadomestilo za pravico
otroka, da sam izrazi svoje mnenje pred sodiščem.
STIKI POD NADZOROM
ODBOR OPOZARJA NA POMANJKANJE PRAVIL O UREJANJU NADZOROVANIH STIKOV MED
ZLORABLJENIM OTROKOM IN DOMNEVNO ZLORABLJAJOČIM STARŠEM IN
RAZPOLOŽLJIVOST DOBRO USPOSOBLJENEGA OSEBJA V CSD ZA NADZOR TAKIH STIKOV.
PRIČAKUJE NEMUDNO IZDAJO TEMELJNIH PRAVIL.

Na naša opozorila je MDDSZ leta 2011 o problematiki izvajanja stikov pod
nadzorom poslalo vsem CSD zgolj kratka opozorila glede izvajanja stikov pod
nadzorom (št. 01700-4/2006/351, z dne 30.03.2011), obenem pa so se v
obvestilu, zavezali, »da bodo na ministrstvu začeli pripravljati predlog
podzakonskega predpisa glede izvajanja stikov pod nadzorom«. Svojih zavez do
sedaj niso realizirali. Problematika je pereča in pogosto se v praksi soočamo s
psihičnim trpinčenjem otrok, zaradi neustreznih institucionalnih ukrepov,
izvajanjem stikov in popolnim zanikanjem občutij otrok, ter s skorajšnjim
kriminaliziranjem mater, ki jih skrbi izpostavljanje otrok takšnim stikom , ki niso
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strokovno pripravljeni, strokovno vodeni in pogosto celo bolj sledijo zahtevam
domnevno zlorabljajočega starša. V mesecu novembru 2018, smo ponovno
opozorili MDDSZ o sprejeti zavezi in nujnosti priprave pravil za stike pod
nadzorom.
EVIDENCE OGROŽENIH OTROK
ODBOR POZIVA, DA DRŽAVA VODI EVIDENCO VSEH PRIMEROV ZLORABE IN
ZANEMARJANJA OTROK IN PODATKE SISTEMATIČNO DELI S CSD, TER ZAGOTOVI
SPREMLJANJE TAKIH PRIMEROV, DA SE ZAŠČITNI UKREPI SPOŠTUJEJO

Še vedno nimamo evidenc, ki bi to omogočale in preprosto ni primerov, kjer bi
centri zaključili obravnavo zaščite otroka s sporočilom, da otroka ne
opredeljujejo več kot ogroženega. To omogoča tudi izmikanje družinam, da se
na primer ob selitvi družin zaščitni ukrepi ne izvajajo oziroma se tudi ne
prepoznava, da je bil določen otrok na drugem CSD evidentiran kot ogrožen.
Sporočila o tem so odvisna zgolj o pripravljenosti staršev otrok, da o tem
spregovorijo ali od posameznih strokovnih delavcev, da se širše pozanimajo o
družini tudi na CSD z območja katerega prihaja družina. To omogoča, da se
zaščitni ukrepi na enem od CSD niti ne prepoznajo oziroma se, kot bi moralo
slediti, ukrep spremljanja zaščite otroka ne nadaljuje ali pa se ga strokovno
utemeljeno ne prekliče in s tem omogoči »izbris« takšnega primera iz evidenc.
Država brez skupnih evidenc o ogroženosti otrok pravzaprav tudi nima
mehanizmov, ki bi omogočali pregled, raziskovanje in tako sprejemanje ključnih
odločitev v zvezi s problemom ogroženih otrok.
ODBOR IZPOSTAVLJA POTREBO DA SE NAMENI POSEBNA POZORNOST OBRAVNAVANJU
SPOLNE RAZSEŽNOSTI NASILJA.

Zaskrbljujoče je, da v zadnjih petih letih razkrivanje kaznivih dejanj spolnih
napadov na otroke kaže statistično izrazit padec, razen zadnjega statističnega
leta. To bi nas moralo skrbeti, saj razlogi zagotovo niso v preventivnih učinkih,
temveč lahko tudi v nezadovoljstvu ali nezaupanju ljudi oziroma potencialnih
prijaviteljev z delom institucij, ki v teh primerih posežejo, v minimaliziranju teh
problemov, ko gre za majhne otroke, v neustrezni ali izostali pomoči in podpori
otrokom žrtvam, ki jo morajo najpogosteje starši iskati sami preko plačljivih
privatnih terapevtov, v zelo popustljivi kaznovalni politiki, tudi v slabem
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raziskovanju teh deliktov in tako v takšni »klimi« odrasli in starši nimajo
spodbude za prijavljanje sumov, temveč je njihovo sporočilo najbolj pogosto to,
»da bo za otroka, če to prijavijo, še slabše zaradi postopkov in na koncu njihove
neučinkovitosti«.
DRUGE KRŠITVE, KI POMEMBNO VPLIVAJO NA PREPOZNAVANJE ZLORAB IN
VPLIVAJO NA NJIHOVO USPEŠNO RAZKRIVANJE IN ZAŠČITO OTROK TER NA
PRAVICE OTROK IN DRUŽIN
Te kršitve smo ponovno ali dodatno izpostavili v najnovejšem »senčnem
poročilu« pripravljenem v tem letu.
Postopki, tako kazenski, kot postopki na družinskih sodiščih, še vedno ne sledijo
osnovnemu pravilu tovrstnih postopkov – hitrosti. Še posebej izpostavljamo
spolne zlorabe otrok. To vpliva tako na možno kvaliteto postopkov, na
uspešnost razkrivanja, predvsem pa na zmožnosti in sposobnosti otroka, da
poda, tekom dolgotrajnih preiskav ali pripravljanju več izvedeniških mnenj za
enega otroka, relevantna sporočila.
V državi nimamo usposobljenih strokovnjakov za forenzični intervju z otrokom,
kar lahko pogojuje neuspešnost raziskave, predvsem pa zmanjšuje možnosti, da
so izjave otrok o dejanju, ki so ga utrpeli v skladu z zahtevami preiskav,
strokovno pridobljene in podkrepljene. To je pomembna etapa, ki lahko vodi k
uspešnosti postopkov in obsodbi osumljencev.
V ta namen naj se z resnim in kompetentnim usposabljanjem vsaj nekaj
strokovnjakov usposobi za forenzični intervju z otrokom. Takšnega strokovnjaka
trenutno Slovenija nima. Glede na veljavno zakonodajo naj bodo to sodniki/ce v
preiskavi, uveljavijo pa naj se tudi v svetu že znane Smernice in protokoli za
vodenje intervjuja z otrokom.
Nujno je tudi kvalitetnejše in bolj odgovorno delo izvedencev, ter učinkovit
nadzor nad njihovim delom, skupaj z zahtevami po njihovem obnavljanju
usposabljanj in uveljavljanju pogoja, da izvedeništvo v zvezi z otroki izvajajo le
strokovnjaki, ki v svojih poklicih aktivno delujejo z otroki.
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Tudi soočanje otrok in domnevnih storilcev, kar je žal praksa pri izvedencih, je
zaradi mnogih razlogov strokovno nesprejemljivo in predstavlja kršenje pravic
žrtev, da ne prihajajo v stik z osumljencem.
Zahtevamo, da se najmanj načelno kot zavezujoče uveljavijo Smernice odbora
ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje, saj je to pot, ki sledi
največjim koristim otrok.
Družinska sodišča se žal prepogosto pri svojih odločitvah, kot je Odbor že
izpostavil, še vedno naslanjajo samo na strokovna, izvedeniška mnenja, ali
mnenja CSD. Toda žal so strokovna mnenja CSD pogosto vsebinsko pripravljena
na način, da se v njih ne opredelijo kaj bi bilo v največjo korist otroka, temveč
nasilje nad njim ali/in nad materjo zgolj izključujejo, potrdijo, pogosto pa
minimalizirajo. Velikokrat lahko sledi občutek, da se nočejo konfrontirati z
nasiljem zlorabljajočega starša.
Na osnovi nedorečenih in umikajočih se strokovnih mnenj, vključno z mnenji
izvedencev se vedno bolj krepijo odločitve sodišč, da otrok mora imeti stike z
obema staršema (storilcem), ne glede na to , da jih na primer izrecno odklanja
in se pri tem tudi vidno prepoznava njegovo psihično trpljenje. Tudi v takšnih
primerih centri za socialno delo brezpogojno izvršujejo sklepe sodišč in skoraj
ne podajajo vmesnih mnenj, kako je stik otroka z osumljencem za otroka
psihično uničujoč.
Tudi sicer, izhajajoč iz vsakodnevne prakse, lahko govorimo o tem, da je v
praksi zaščita otrok s strani odgovornih institucij prej formalnost kot dejansko
udejanjanje sprejema zaščitnih ukrepov za zaščito otroka, žrtve spolne zlorabe.
Lahko razumemo, da breme te odgovornosti nosi družina ali nezlorabljajoči
starš, toda tudi ti nimajo strokovne pomoči in podpore v tako travmatizirajočih
okoliščinah. Samo napotitve staršev, kje naj poiščejo pomoč za otroka (na
primer terapevtsko pomoč), katero morajo najpogosteje iskati v okviru privatne
ponudbe in jo tako tudi sami plačati, ne ustreza zahtevam 39. člena Konvencije
o otrokovih pravicah.
Še posebej bi poleg zavezujočega izobraževanja vseh, ki pri svojem delu
prihajajo v stik z otroki, izpostavili tudi izobraževanje otrok, kar je zahteva tudi
Lanzarotske konvencije. Čeravno so zasnove o načinu izobraževanj otrok
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pripravljene že leta, prav tako o tem govori številna strokovna literatura,
odgovorno Ministrstvo za šolstvo in šport ne naredi potrebnih korakov.
Izobraževanja strokovnjakov še vedno ostajajo stvar osebne odločitve
posameznih strokovnih delavcev in tudi vodstva institucij (na primer vrtci, šole
idr.). Ne prepoznajo razlogov, namenov in ciljev izobraževanj o problemu zlorab
otrok vsega osebja v institucijah. Najbolj banalna razlaga za to, da tudi kuharica
v šoli ali hišnik lahko zazna otroka, ki vzbudi z vedenjem njegovo pozornost, kot
je tudi dejstvo, da si v okviru teh institucij lahko otrok izbere kogar koli za
zaupno osebo, kateri bo poročal o svojem trpljenju.
IN NE NAZADNJE:
Neuveljavljanje pravic vseh žrtev kaznivih dejanj, ponovno prepoznava tudi
Evropska komisija, ki je Sloveniji pred kratkim poslala obrazloženo mnenje, v
katerem jo je pozvala k ustreznemu izvajanju Direktive EU o določitvi
minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih
dejanj. Slovenija ima dva meseca časa za ukrepanje, drugače komisija lahko
zadevo predloži sodišču EU. V direktivi so jasno opredeljene pravice žrtev
kaznivih dejanja v kazenskem postopku.

8

Poročilo o delovanju Združenja

DELOVANJE ZDRUŽENJA
Kot specializirano združenje, se počutimo odgovorni za neprestano
detabuiziranje tega problema in iskanje ter krepitev boljše prakse na tem
področju. Naše delo je usmerjeno v otroka in krepitev njegovih pravic in
njegove zaščite.
USTANOVITEV
Leta 1994 je skupina odraslih oseb, žrtev zlorab v otroštvu, ustanovila Združenje
proti spolnemu zlorabljanju, kot prvo nevladno organizacijo, ki se ukvarja s to
problematiko. Začetki niso bili lahki, nismo bili podprti s strani državnih
institucij, mnogo je bilo zanikanj o potrebnosti takšne organizacije in morda je k
prelomu takšnega stanja doprinesla tudi prva TV oddaja v Sloveniji v letu 1997,
ko se je skupina odraslih preživelih žrtev spolne zlorabe v otroštvu, članic
Združenja, zmogla izpostaviti in javno spregovoriti o svojih izkušnjah.

Cilji Združenja, ki jih zasledujemo do današnjega dne so:
• detabuizacija problema spolnih zlorab,
• ozaveščanje, informiranje in senzibiliziranje javnosti za razumevanje
tega zločina,
• pomoč in podpora žrtvam spolnih zlorab;

ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU
je nevladna, neprofitna organizacija s statusom humanitarne organizacije in
društva v javnem interesu na področju socialnega varstva.
Delovanje Združenja, je usmerjeno v delo na področje podpore za soočanje,
prepoznavanje, zaščite in podpore pri okrevanju otrok, žrtev spolnega napada
ter podpore in pomoči ne zlorabljajočim staršem, ki se soočajo s tem
travmatičnim dogodkom
Veliko izkušenj pri tem delu Združenje črpa ravno od tistih, ki lahko največ
povedo o tem in to so odrasle preživele žrtve spolne zlorabe v otroštvu, katere
so tudi ciljna skupina v tem delovanju.

9

Poročilo o delovanju Združenja

Aktivnosti v teh ciljih, so usmerjene vedno najprej v zaščito otroka. S tem ciljem
uporabnike, pretežno ne zlorabljajoče starše, podpiramo najpogosteje najprej z
umirjanjem, informiranjem, ozaveščanjem o značilnostih spolnih napadov, s
podporo za soočanje in definiranje problema, podporo za prijavo, nudimo jim
osebno spremljanje na institucije in programe v katere se lahko vključijo, če za
to izrazijo potrebo.
Vedno podpiramo uporabnike tudi s pomočjo pri pripravi pisnih informacij, pri
prvih nujnih ukrepanjih na primer ob prijavi dejanja, ter v nadaljevanih
postopkih pri kompetentnih institucijah.
S predlogi za sklic »timov za zaščito otrok«, z namenom medinstitucionalnega
in multidisciplinarnega sodelovanja sporočamo, da nihče ne more sam delovati
na tem občutljivem področju.
Otroka in ne zlorabljajoče starše ali starša podpiramo tudi na poti otrokovega
okrevanja in seveda skozi programe nudimo pomoč pri okrevanju tudi
travmatiziranim staršem, ki so se soočili z zločinom nad njihovim otrokom. Naša
pomoč in podpora za njih in s tem tudi za otroka se nadaljuje tudi tekom sodnih
postopkov. Enako delujemo tudi v primerih odraslih, preživelih žrtev spolnih
zlorab v otroštvu.
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STATISTIKA
Kaznivo dejanje spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let
1978 - 2017
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Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Graf 1: Statistika policije: Kaznivo dejanje – Spolni napad na osebo, mlajšo od 15. let
(173. člen Kazenskega zakonika)

Grafikon predstavlja število razkritih kaznivih dejanj spolnega napada na osebo
mlajšo od 15 let od leta 1978 dalje, torej za obdobje 40 let. Razkritost spolnih
napadov na otroke je sicer kazala od leta 1993, ko smo se v Sloveniji začeli
soočati z novimi znanji in pogledi ter ozaveščanjem o spolnih zlorabah otrok,
trend naraščanja razkritosti teh dejanj. Toda v tem času se je spremenila tudi
kazenska zakonodaja in sicer leta 1999, ko je kaznivo dejanje spolnega napada
na osebo mlajšo od 14 let, zamenjalo kaznivo dejanje spolnega napada na
osebo mlajšo od 15 let. Število razkritih in torej tudi prijavljenih zlorab je sicer
pokazalo trend statističnega naraščanja (povezan predvsem z letom razlike, ki
je vključevalo večje število žrtev), toda začelo je tudi zelo nihati in dosegalo
vzpone in padce, kar je pogojevala predvsem pogosto negativna družbena
klima, ki je bila podporna ali ne, razkrivanju teh najtežjih zločinov nad otroki.
Glede na vsa nova znanja in s tem zagotovo večjo ozaveščenost in s tem
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pričakovanje večjega števila prijav, so nekateri izraziti padci razkritosti teh
dejanj težko razložljivi.
Potrebno je še veliko znanj!

Vloženi obtožni akti zoper polnoletne in mladoletne osebe za kaz. dejanje
Spolni napad na osebo, ml. od 15 let
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Graf 2: Vloženi obtožni akti zoper polnoletne in mladoletne osebe za kaznivo dejanje Spolni napad na osebo,
mlajšo od 15 let (vir: Vrhovno državno tožilstvo)

V primerjavi s številom kaznivih dejanj oziroma podanih ovadb pristojnim
tožilstvom s strani policije (3164, podatki policije)) v obdobju od 2000 do 2017,
je tožilstvo v enakem obdobju vložilo 1479 obtožnih predlogov (podatki
tožilstev), kar predstavlja približno 47% odstotkov.
Seveda je naše pričakovanje do izpostavljenih institucij večje, vendar po našem
prepričanju na to vplivajo mnogi razlogi, med njimi pa ni nepomembna na
primer še večja specializiranost policije in tožilstev na tem področju, do
delovanja vseh institucij, ki so pred tem vpeta v ta prepoznavanja.
Tudi pričakovanja obsodb osumljencev so večja, toda tudi sami ne
zanemarjamo dejstva, da tožilstva v dvomu obtožijo, sodišča pa v dvomu
oprostijo!
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ZDRUŽENJE NUDI UPORABNIKOM RAZLIČNE OBLIKE PROGRAMOV:
-

Brezplačni telefon
Osebni pogovor
Individualno svetovanje in psihoanalitična terapija
Zagovorništvo
Skupine za samopomoč
Izobraževanje
Stiki pod nadzorom
Preventiva

 BREZPLAČNI TELEFON 080 28 80
Na brezplačni telefonski številki 080 28 80 smo vam na voljo za telefonski
svetovalni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi, specializiranimi
svetovalci in svetovalkami za žrtve spolnega nasilja. Brezplačni telefon, je
namenjen osebam, ki želijo zaščititi spolno napadenega otroka ali se
pogovarjati glede njihove zaskrbljenosti v zvezi z otrokom. Seveda, pa je telefon
namenjen tudi drugim odraslim preživelim žrtvam in vsem žrtvam spolnega
nasilja. Pogovor po telefonu je usmerjen v poslušanje, po potrebi pomiritev, v
skupno definiranje problema, nudenje prvih informacij v zvezi z izpostavljenim
problemom, prepoznavanje pričakovanj uporabnikov in informacije o
možnostih ki jih Združenje nudi uporabnikom s svojimi programi.
V letu 2018 smo opravili 390 telefonskih klicev.
Telefonsko svetovanje: število
vključenih uporabnikov
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 OSEBNI POGOVORI, INDIVIDUALNA SVETOVANJA
Osebni pogovor je po telefonskem stiku najpogosteje prva odločitev
uporabnikov. Namenjen je nadaljevanem nudenju podpore in pomoči za lažjo
in jasnejšo prepoznavanje in opredelitev problema, opredelitev pričakovanj in
potreb uporabnikov ter dogovoru za nadaljnje sodelovanje ali interventno
podporo pri stiku z institucijami. Uporabnike vedno ozaveščamo pri tem tudi o
delovanju institucij ter otrokovih in človekovih pravicah, ter jih s tem krepimo
na poti razreševanja njihovega problema. Osebni pogovori predstavljajo
osnovo, za celostno prepoznavanje potreb uporabnika in načrtovanje nadaljnjih
korakov in načinov njihovega zadovoljevanja, realizacije, ter vloge Združenja v
tem.

Os.pogovor in svetovanješt.vključenih uporabnikov

Št.os.pogovorov in
svetovanj v letu 2018
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Individualna svetovanja so namenjena podpori, pomoči, krepitvi moči za
delovanje in ukrepanje ter prepoznavanje značilnosti in posledic zlorabe,
pomoč za ravnanje z otrokom-žrtvijo, podpora in pomoč pri izvajanju stikov
otrok z domnevnim storilcem, podpora za okrevanje otroka in tudi
nezlorabljajočega odraslega, ki je prišel z nami v stik. Osnova svetovanj, pa je
opolnomočenje uporabnika svetovanja in pridobitev moči za nadaljnje ravnanje
s problemom.
Seveda pa je več kot pol svetovanj namenjenih odraslim preživelim žrtvam
spolnih zlorab v otroštvu. Na svetovanjih na osnovi skupaj pripravljenega
programa vsebine svetovanj, glede na potrebe uporabnikov, uporabniki
14
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najpogosteje prepoznavajo posledice, ki jih trpijo zaradi spolne zlorabe v
otroštvu in kako se soočiti s temi posledicami. Cilj je, pridobivanje moči za
soočanje, prepoznavanje svojega položaja in posledic, ki vplivajo na njihovo
življenje in delo na spremembi odnosa do teh posledic. Posamično
individualnega svetovanje poteka enkrat tedensko, 45 minut do 1 ure, cikel
individualnih svetovanj pa obsega 8 do 10 srečanj. Cikel se glede na potrebe
uporabnice ponovi.
 PSIHOANALITIČNA TERAPIJA
Je namenjena žrtvam spolnih zlorab ter nasilja, osebam, ki se soočajo z
posledicami spolnih zlorab (depresija, anksioznost, motnje hranjenja,
samopoškodovanje itd.) ter tudi drugim osebam v osebnih stiskah. Proces traja
dlje časa in je osredotočen na potrebe uporabnice ali uporabnika, glede na
kapacitete za soočanje s travmatičnimi izkušnjami. Srečanja potekajo redno,
enkrat tedensko, po potrebi tudi večkrat.
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 SVETOVANJE PO E-POŠTI
Odgovori po elektronski pošti so vedno pogostejši način iskanja opore,
informacij ali potrditve občutij uporabnika, ki želi imeti kratke in konkretne
odgovore na zastavljena vprašanja. Takšna so pogosto njihova vprašanja. V
primeru, da je vprašanje zelo kompleksno, predlagamo uporabniku telefonski
klic ali osebni stik v Združenju. Odgovarjamo na vso elektronsko pošto.
Med svetovanja po e-pošti štejemo tudi našo Facebook in spletno stran, saj
nas nekateri uporabniki najdejo in kontaktirajo tudi na ta način. Na Facebook in
15
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spletni strani redno objavljamo zgodbe uporabnikov, ki so nam jih posredovali z
željo, da bi njihova izkušnja morda lahko pomagala tudi drugim. Objavljamo
tudi krajše videoposnetke, ki so namenjeni ozaveščanju in zaščiti otrok. Tudi
trenutno oblikujemo preventivni filmček, s katerim želimo ozaveščati otroke o
njihovih pravicah v odnosu odraslih do njihovega telesa.

Število svetovanj po e-pošti
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 ZAGOVORNIŠTVO
Je sestavni del podpore in pomoči vsakomur, ki deluje s ciljem zaščite otroka.
Največje število uporabnikov nima informacije o tem, kako potekajo postopki
na institucijah, kose soočijo z zlorabo svojega otroka ali ko bi želeli v odraslosti
sprožiti postopke prijave zlorabe , ki so jo preživeli v otroštvu. S podporo pri
pisanju informacij centrom za socialno delo, prijav, tudi ovadb, se soočamo
pogosto. Uporabniki tega najpogosteje niso vešči, kot tudi ne vedo, katere
korake morajo narediti tako za zaščito otrok, kot tudi za uveljavljanje
spoštovanja človekovih in otrokovih pravic. Najpogosteje se jih niti ne zavedajo.
Zagovorništvo je najpogosteje sestavni del drugih, že predstavljenih programov
Združenja, lahko pa je usmerjeno samo na konkreten problem uporabnika, kot
na primer pomoč in podpora pri zaščiti otroka v zvezi s stiki.
 SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
Organiziramo skupine za samopomoč namenjene ženskam, ki so v otroštvu
preživele spolno zlorabo. V skupini imajo uporabnice možnost podeliti svoje
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izkušnje, pridobiti zaupanje, samozavest, moč, nadzor nad lastnim življenjem,
samospoštovanje, identiteto. Odrasle preživele žrtve zlorabe se pogosto
soočajo s prepoznavanjem posledic in njihovega vpliva na kvaliteto njihovega
življenja šele v odraslosti. Mnoge na ta način tudi ozavestijo spolno zlorabo: »V
olajšanje mi je govoriti o tem problemu, želela sem ta pogovor razširiti na druge
osebe s podobno izkušnjo, želela sem slišati njihove izkušnje in mnenja, ne
samo terapevtsko«, je ob vključitvi v skupino povedala ena od uporabnic.
Skupina za odrasle preživele žrtve spolnih zlorab v otroštvu se vsako leto
začne v mesecu oktobru. Srečanja potekajo vsak drugi teden po dve uri, v
prostorih Združenja proti spolnemu zlorabljanju. Skupina za odrasle preživele
spole zlorabe trenutno šteje 10 uporabnic.
 IZOBRAŽEVANJA
Več let že izvajamo na Združenju izobraževanja. V preteklosti so bila tridnevna,
nekajkrat tudi štiridnevna, ob novih pogojih pa smo se odločili za izvajanje
dvodnevnih izobraževanj. Naša znanja in vsakodnevne izkušnje nam resnično
dajejo kompetence za izobraževanja oseb različnih profilov od vzgojiteljev v
vrtcih, do pedagogov, zdravstvenih delavcev idr. izobraževanj pa se udeležujejo
tudi profesionalni delavci na teh področjih kot na primer socialni delavci, kot
tožilci. Izobraževanja so verificirana s strani Socialne zbornice, izvajamo pa jih
običajno trikrat letno. Tako smo v letošnjem letu organizirali izobraževanje v
maju in avgustu, sledi izobraževanje v novembru. Osnovni motiv in naslov vseh
izobraževanj je »Delamo skupaj za prepoznavanje spolnih zlorab in ukrepanje«.
Izvajali smo tudi zunanja izobraževanja, v maju smo na povabilo izvedli
predavanje (za 40 študentov) na Fakulteti za socialno delo, in sicer pri
predmetu Zaščita otrok v primerih nasilja in zlorab, na Fakulteti za družbene
vede smo se 27. septembra aktivno angažirali na 8. posvetu Spletnega očesa
Obravnava e-zlorab otrok: iz teorije v prakso z delavnico za policiste, sodnico
in učiteljico z naslovom »Zloraba na spletu je enaka neposredni zlorabi.«.
Novembra smo na Kongresu študentov medicine o spolni zlorabi, izvedli
uvodno predavanje z naslovom »Spolna zloraba in vloga zdravstva«.
Skupaj se je v letu 2018 udeležilo naših izobraževanj 511 udeležencev.
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 MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
Interdisciplinarno in medinstitucionalno delovanje, je ob sodelovanju družine,
bistveno pri iskanju odgovora ali smo se soočili z ogroženim ali zlorabljenim
otrokom in pri iskanju najboljših odgovorov v zvezi s potrebno zaščito otroka.
Veselimo se zaveze ministrstva, da bo realiziralo delovanje hiše za otroke,
katero je kot sistem dela na področju spolnih zlorab že leta 2014 ,predstavil
norveški otroški klinični psiholog in izvedenec Haldor Øvreeide. Na povabilo
Združenja, je v Sloveniji izobraževal strokovnjake o timskem delu in
izvedeništvu.
Toda tudi »Hiše za otroke« (Child house) ne bodo reševale problemov
delovanja uradnih institucij na spolnih zlorabah otrok, v kolikor ne bodo
predhodno dejansko usposobljeni specializirani kadri, kadri z izkušnjami in
kadri, ki si resnično želijo delati na tem področju. Problema brez specializiranih
oseb in brez multiinstitucionalnega sodelovanja ne bomo uspešno obravnavali.
Timsko delo, pa mora biti že v osnovnem nivoju delovanja centrov za socialno
delo zavezujoč način dela na tem področju.
V letu 2018 smo se na povabilo centrov za socialno delo, navkljub številčnejšim
predlogom, udeležili 6 multidisciplinarnih timov.
STATISTIKA V ZVEZI Z UPORABNIKI

Uporabniki po aktivnostih
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Število uporabnikov v letu 2018
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Graf nam prikazuje število vseh uporabnikov v letu 2018 - teh je bilo skupno
589.
PRIDOBLJENA SREDSTVA V LETU 2017

Pridobljena sredstva v letu 2017, skupno
105.693,94 EUR
7.981,14; 8% 1.013,00; 1%
12.000; 11%
MDDSZEM
MOL
84.700,00; 80%

FIHO
DONACIJE

V letu 2017 smo na osnovi verificiranega programa, na Združenju imeli
zaposleno strokovno vodjo programa in 2 strokovna delavca, vsi financirani s
strani MDDSZ. Razliko med pridobljenimi sredstvi na podlagi javnih razpisov in
med dejanskimi stroški je Združenje poizkušalo pridobivati s pridobivanjem
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donacij. Med donacijami lahko kot pomemben delež omenimo 0,5% od
dohodnine.
DRUGE AKTIVNOSTI V LETU 2018:
 Z Unicefom smo sodelovali v kampanji »Skriti escape room«, kjer je
sodelovala naša uporabnica. S kampanjo smo želeli ozaveščati širšo
javnost o pomembnosti prepoznavanja in ukrepanja pri žrtvah spolnih
zlorab in tudi žrtve opolnomočiti v smislu, da zberejo pogum in
spregovorijo ter podajo prijavo. Kampanja je bila tudi medijsko zelo
odmevna in zato smo v času kampanje imeli povečano število klicev in
elektronskih sporočil žrtev, ki jim je bila kampanja v navdih.
 V marcu smo podali pripombe glede upoštevanja Lanzarotske
konvencije, katera je v Sloveniji stopila v veljavo leta 2014, je zavezujoča
in postavlja tudi merila, za definiranje spolnega napada na otroka in
zahteve po kazenskem pregonu določenih oblik spolnih napadov na
otroke.
 Priprava in razdeljevanje materialov in knjigic KIKO IN ROKA, ki jih je
pripravil Svet Evrope v okviru svoje kampanje »EDEN od PETIH« za
ustavitev spolnega nasilja nad otroki. MDDSZ je v letošnjem letu na našo
pobudo ponatisnilo knjižico KIKO in Združenje je tako prejelo 2000 izdaj.
 V maju smo sodelovali na Festivalu prostovoljstva, kjer smo na stojnici
predstavljali naše Združenje, mimoidočim odgovarjali na vprašanja ter
delili naše zloženke in slikanico Kiko in roka.
 Sodelovali smo tudi v kampanji Inštituta 8. marec v projektu #Metoo (jaz
tudi), naša urednica Facebook profila se je udeležila njihovega sestanka.
 V marcu smo za študentke 2. letnika socialne pedagogike izvedli
delavnice ozaveščanja na temo spolnega nasilja v partnerskih razmerjih
 Prav tako v marcu smo v sodelovanju z ZPMS sodelovali pri Predlogu za
vzpostavitev delovnih skupin ZIPOM
 V aprilu smo se udeležili seminarja Varstvo osebnih podatkov v
organizaciji MDDSZ in Socialne zbornice.
 V maju in novembru, smo pripravili predloge za » senčno poročilo«,
glede uresničevanja otrokovih pravic. »Senčno poročilo«predstavlja
poročanje Odboru Združenih narodov o uresničevanju Konvencije o
20
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otrokovih pravica s strani nevladnih organizacij. Na ta način Odbor
primerja in ocenjuje poročanje državnih institucij o spoštovanju
otrokovih pravic v državah podpisnicah Konvencije. Ta zaveza držav o
poročanju sledi vsakih 5 let.
Udeležili smo se Festivala Lupa, in sicer 13. septembra, kjer smo
sodelovali s predstavitveno stojnico.
V novembru smo pričeli z izvajanjem Erasmus prakse, to leto gostimo
študentko iz Portugalske.
Organizirali in izvedli razstavo v knjižnici Šiška, z naslovom »Nekaterih
stvari ni mogoče nikdar več izbrisati« za 18. November – Evropski dan za
zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Namen
razstave, je ozaveščanje javnosti o tem še vedno tabuiziranem problemu
skozi zgodovino prizadevanj za spreminjanje odnosa do tega družbenega
problema.
Ob 18. novembru, Evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim
izkoriščanjem in spolno zlorabo bomo delovali na stojnici ob
Prešernovem spomeniku, kjer bomo z gradivi in osebnimi stiki ozaveščali
javnost o teh zločinih.
V letu 2017 in 2018 smo sodelovali tudi z ostalimi NVO in vladnimi
organizacijami, sodelovali na konferencah in okroglih mizah. S Fakulteto
za socialno delo nadaljujemo sodelovanje v okviru učne baze za izvajanje
prakse študentk na Združenju.

Vsekakor pa imamo še veliko nerealiziranih ciljev. Kot našo prioriteto vidimo
vedno znova spoštovanje otrokovih in človekovih pravic.
Tudi zato je ena od naših prioritet doseči vzpostavitev jasnih okvirjev za
delovanje na zaščiti otrok v okviru uradnih institucij centrov za socialno delo.
Prepričani smo, da bi samo jasni »protokoli« na tem področju zagotavljali
spoštovanje pravic otrok, enakih pravic otrok, pravice družin in zaščito otrok,
ter njihovo okrevanje, k čemur državo tudi zavezuje Konvencija o otrokovih
pravicah. V to bomo usmerili vso svojo energijo!

V Ljubljani, 15.11.2018

Predsednica Združenja, Katja Bašič
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Delovanje združenja je na voljo uporabnikom:





vsak dan od 09.00 do 17.00 ure
ob sredah od 09.00 do 19.00 ure
ob petkih od 09.00 do 15.00 ure
na brezplačni številki 080 28 80, na plačljivi 01 43 13 341
ter preko mobilne telefonske številke 041 73 78 72
 e-maila: spolna.zloraba@siol.net
 spletna stran www.spolna-zloraba.si
 Facebook: https://www.facebook.com/SpolnaZloraba
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