
MOŽNE POSLEDICE
ZLORABLJANJA

Občutki otroka, ki so posledica doživete spolne
zlorabe (ali drugih oblik zlorabe) in občutki
prizadetega otroka soočenega z neosveščenim
okoljem - družbo.

l' Izolacija
l' Zavračanje
l' Umik
~ Samospoštovanje
~ Zaupan~e
~ Sposobnost pogovora o tem
l' Zmedenost
l' Zaznamovanost/Stigma
l' Izdaja
l' Občutek nemoči
l' Stres
l' Krivda
l' Bojazen

11' povečanje 1 "" zmanjšanje

DEFINICIJA SPOLNE ZLORABE

Udeležba nepreskrbljenih (odvisnih) otrok
v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali
osebo, ki je starejša ali večja od njih, pri
katerih je otrok zlorabljen kot spolni objekt
za zadovoljevanje njenih spolnih potreb
ali želja in pri katerih nima možnosti, da bi
zaradi neenakih moči v odnosu med njim
in drugo osebo izbral oz. privolil v spolno
aktivnost ali ne.

Morebiti ste v dvomih, ali ste se srečali
z zlorabljernim otrokom, morebiti ste v
dvomih v zvezi s prijavo. Toda če ne
boste ukrenili ničesar, bo otrok lahko
še naprej žrtev zlorabe. Zato lahko
poleg policije, centra za socialno delo
ali tožilstva pokličete tudi nas. Morebiti
potrebujete podporo ali informacije,
ki vas bodo okrepile.

Če ste odrasla oseba in ste bili spolno
zlorabljeni v otroštvu, ali mislite da ta
možnost obstaja, lahko probleme podelite
z nami. Občutkov v zvezi s tem ne morete
pozabiti in pogosto vplivajo na kvaliteto
vašega življenja.

Združenje
proti

spolnemu
zlorabljanju

Masarykova 23
1000 Ljubljana

Tel./fax.: 01143-13-341
Tel.: 080/28-80

Uradne ure:
Ponedeljek - petek: 9h - 13h
ter ob sredah še 17h - 19h.
zd.proti. spolaim .zlorabam@volja.net

www.spolna-zlorabasi
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KAJ VAM NUDI ZDRUZENJE
v

ODLOCITE SE LAHKO ZA: 5. OSEBNO SVElOVANJE
Če želite osebni pogovor v Združenju,
nas pokličite in dogovorili se bomo
za čas, ki vam najbolj ustreza.

./ Pomoč za osebe, ki so preživele
spolno zlorabo v otroštvu.

./ Pomoč in podporo vsem,
ki so se s tem zločinom soočili.

./ Podporo in pomoč pri soočanju
z zlorabo otroka.

1. TELEFON ZA POMOČ ŽRTVAM
deluje za vse, ki potrebujejo našo
pomoč, nasvet, poslušanje, informacije
ali osebno podporo . 6. IZOBRAžEVANJA

Izvajamo seminarje za strokovne
delavce, ki delujejo v institucijah,
za bodoče prostovoljce, za člane
Združenja in druge - o problematiki
spolnega zlorabljanja.

KDO VAM BO POMAGAL
2. SKUPINO ZA SAMOPOMOČ
za ljudi, ki so preživeli spolno zlorabo
v otroštvu in za otroke od 10 do 18 leta.

~ osebe, ki so same preživele
to izkušnjo

~ stliOlkovlil~alki
~ prostovoljci

3. SKUPINO ZA PODPORO
IN POMOČ ZA ČLANE DRUŽIN,
ki so se soočili z zlorabo in/ali so ob
razkritju zlorabe pripravljeni zaščititi
zlorabljenega otroka.

7. ČLANS~VO IN PROSTOVOlJNO
DELO V ZDRUŽENJU
Vsi tisti, ki vas zanima ta problematika
in delo na tem področju, ste vabljeni,
da se nam pridružite.KAKO VAM LAHKO

POMAGAMO?

.:. s poslušanjem

.:. s čustveno oporo

.:. z razumevanjem

.:. s skupnim iskanjem rešitev

.:. s podpiranjem v vaših
odločitvah

.:. s podporo pri ukrepanjih

.:. s praktičnimi nasveti in
informacijami

.:. z zagovorništvom otroka

4. ZAGOVORNIŠTVO
je namenjeno odraslim preživelim
žrtvam zlorab in preko staršev otrokom,
ki so doživeli zlorabo. Predstavlja
pomoč in podporo na poti od prijave
in razkrivanja zlorabe ter v vseh drugih
fazah nadaljnih postopkov.

"Zaskrbljena sem, ali mi bodo verjeli, pa
vendar moram, čutim potrebo, da enkrat
nekomu povem, kaj se mi je zgodilo. "


