
Otrok naj ne nosi v šolo več denarja, kot ga potrebuje; žepnina in
vredni predmeti naj ostanejo doma, saj lahko vzbudijo preveliko
zanimanje starejših vrstnikov.

Dobro je, da otroka naučite točnosti. Netočnost vas bo opozorila,
da boste pravočasno povprašali ali pogledali, kaj se dogaja.

Spremljajte otroka, če ima popoldne še dodatne aktivnosti, in
pojdite ponj na rojstne dneve prijateljev, če se bo sam vračal
domov.

Navedite mu nekaj odraslih oseb, na katere se lahko obrne
po pomoč, če vas ni doma ali mu niste dosegljivI.

Pogovorite se z njim o policiji; razložite mu, da mu bo pollolja
pomagala, če bo potrebno.

Povejte oziroma pokažite mu, kje je najbljižja policijska postaja.

Seznanite ga s policijsko številko 92 in mu povejte, kdaj ln kako
jo lahko uporabi, če potrebuje pomoč!

Otroci I

Zloženka, ki je pred vami, je namenjena vam, vaši varnosti. V njej vam govorimo
o nekaterih nevarnostih, za katere je dobro, da jih spoznate. Starši vam bodo
znali ob njej povedati še veliko več, kot smo uspeli zapisati mi. Poučeni boste
varnejšI. Vašo pravico BITI VAREN uveljavljajte povsod. Dolžnost policije je, da
vas v tem podpre in vam pomaga, kadar boste njeno pomoč potrebovali.
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Otrokova pravica je BITI VAREN

Starši!'

Vemo, da je varnost in dobro vašega otroka vaša prva skrb.Tudi
mi si prizadevamo, da vaš otrok ne bi bil ogrožen. Z nekaterimi
napotili vam nudimo oporo za pogovor z njim.

Vemo,da ste vi prvi najbolj občutljivi za ogroženost vašega otroka.

Osveščanja o ogroženosti otrok ni nikoli preveč!

Starši, vašeznanje bo obvarovalo vašega otroka. Posredujte
mu "varovalne informacije" in mu vzbujajte občutek, da ima
PRAVICObiti varen.

Dolžnoststaršev, vgojiteljev,odraslih in policije paje, daotrokom
to pravico zagotavljamo in jim priskoči mo na pomoč vedno,
kadar je ta kršena.

Otrok je lahko ogrožen že v najnežnejših letih, še večja pa je
oqroženost, ko gre prvič sam v "svet" I npr.ob vstopu v šolo 1. V
tej starosti se z otrokom že lahko na ustrezen način pogovorimo.

Za začetek bosta otroku verjetno zadostovala že opozorilo in
pogovor o tem, česa naj se varuje ln čemu naj se izogiba.
Povejte mu, naj se izogiba pogovorom z neznanci oziroma naj
se ne odzove povabilom neznanih oseb. Zaupljiv naj bo samo v
krogu svojih najbližjih in tistih odraslih, katerim ste ga zaupali:
učiteljev, vzgojiteljev v vrtcih, odraslih, ki vodijo njegove
prostočasne aktivnosti, itd.

Naj ne verjamejo povabilom neznancev, ki ga vabijo s seboj,
češ da "mu bodo nekaj lepega pokazali", ga vabijo v svoj avto,
jih prosijo, da jih pospremijo do neke hiše ali na kakšen drug kraj
ali celo rečeio, da poznajo vas in da ste "jim vi zaupali, da gre z
njimi". Prav tako naj ga ne premamijo obljube "pridi, ti bom nekaj
dal", ali ponujene slaščice in igrače. Otroka podučite, naj se
izogne vsakemu takemu približevanju.

Podučite gs, da je njegovo telo Jenjegova last in ga naučite
spoštovati nedotakljivost lastnega telesa. Zato naj se ne pusti
božati ali kako drugače dotikati neznancem, pa tudi tistim odraslim
osebam, ki hočeio to početi takrat, ko so z njim na samem.

Če mora otrok vprašati za pot ali po drugih potrebnih
informaCijah, naj se obrne na policista, žensko, poštarja,
povpraša pa lahko tudi v bližnji trgovini.

Vendar pa otroka ne vzgajajte v strahu pred vsemi
odraslimi. Cilj vaših pogovorov naj bo posredovnje napotkov in
informacij. Vedite, podučen otrok je v~rnejši . obenem pa bo
čutil tudi vašo skrb za svojo varnost! '0

Otroka učite naj ne spušča neznancev v stanovanje, ko je sam.
Med vašo odsotnostjo naj ne vabi prijateljev domov.

Namestite na vrata stanovanja varovalno verižico, ki naj bo v
dosegu otrokovih rok.

Na telefonske klice neznanih oseb naj otrok ne odgovarja, da je
sam doma, temveč mu povejte, naj odgovori le: kličite malo
pozneje.

Razložite mu, da so tudi ljudje, ki so lahko na začetku prijazni z
njim, pozneje pa zlorabijo njegovo zaupanje ali pomoč.


