
Nastija Fijolič, Igrivost

Skupaj za življenje brez nasilja.
Lahko pomagate tudi vi? LAHKO.                 



»Moj mož se mi je vedno smejal v obraz in govoril: »Zame ni zakona!« 
In res ga ni bilo. Vedno se je znal izvleči. 

Da ustavi storilca, mora ženska predložiti ogromno dokazov. 
Če nima podpore, marsikatera klone. 
Prisluhnite ženski, ki govori o nasilju. 

Ne čakajte. Za življenja gre.« 
(Ana, 56 let)

Podobnih zgodb, kot je Anina, je veliko. Nasilje pogosto barva življenja ljudi, ki ga doživljajo neposredno ali posredno, s 
posledicami, ki vplivajo na njihov odnos do samih sebe, na njihove odnose z drugimi ljudmi, na njihovo zdravje, učenje, 
delo, na njihove želje in pričakovanja glede sedanjosti in prihodnosti. Posledice nasilja vplivajo tudi na širše socialno 
okolje, na družbo.

O nasilju v družini in nasilju zaradi spola obstaja še vedno veliko zgrešenih predstav. Ena od njih je, da je nasilje zasebna 
stvar družine ali odnosa, v katerem se dogaja. S tem je povezana druga pogosta zgrešena predstava: »Če opazimo, 
slišimo, izvemo za nasilje, ne moremo nič narediti. Bolje je, da se ne vpletemo.« Obe zgrešeni predstavi pripomoreta k 
temu, da se nasilje nadaljuje, včasih postaja bolj pogosto, bolj intenzivno in lahko tudi življenjsko nevarno.

S knjižico, ki je pred vami, želimo prispevati korak k temu, da se v naši širši sredini ljudje seznanijo z nekaterimi dejstvi 
o nasilju v družini in nasilju zaradi spola ter o možnih korakih, ki jih lahko naredijo za nenasilje.

Kaj lahKo torej naredi vsaK od nas za življenje brez nasilja?
Zavzamemo stališče ničelne strpnosti do nasilja.
Seznanimo se z dejstvi.
Nasilja ne povzročamo.
Nasilja ne spregledamo.
Nasilja ne spodbujamo.

Ob nasilju primerno ukrepamo.
Proti nasilju govorimo in delujemo.
Seznanimo se z oblikami pomoči, ki so na voljo žrtvam nasilja. 
Pomagamo osebam, ki doživljajo nasilje.
Poiščemo pomoč zase, če doživljamo nasilje.



v knjižici boste našli tudi pet razglednic, ki smo jih oblikovali kot povabilo na klepet, besede hvaležnosti, povabilo na 
sprehod, izraz pozornosti in besede ljubezni.

vabimo vas, da razglednice namenite ljudem, s katerimi živite, delate, se družite, se srečujete v vaši soseski, so vaši 
sošolci in sošolke, študijske kolegice in kolegi ... 

Povabite nekoga na sprehod, sproščen klepet, povejte nekomu, da ste hvaležni za njegovo ali njeno pozornost, za 
prijateljstvo, za podporo. krepite in »negujte« vezi z ljudmi, ki so vam blizu. Povezanost v medosebnih odnosih je 
pomembna moč za preprečevanje nasilja, iskanje in nudenje pomoči. 

to so lahko mali koraki do pomembnih sprememb na poti za življenje brez nasilja.

Fotografije, ki so predstavljene v knjižici, so podarili fotografinji nastija Fijolič in urška Majcen in fotografi janez 
Marolt, nino rakovič, jasmin Korbar, benjamin ivančič in Gregor jerič. Za njihov prispevek se jim toplo zahvaljujemo.

Jasmin Korbar, Jesen



študENtkA
»Začel me je otipavati in mi govoriti, kako sem lepa. 
Prosila sem ga, naj neha. 
Poskušala sem ga odriniti. 
Ni nehal.« 



ŽrtvE SE POgOStO BOjijO, dA jim NihČE NE BO vErjEl. 
O NASilju tEŽkO SPrEgOvOrijO.

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim žrtev nasprotuje, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne 
razume njihovega pomena (ZPNd 2008/2016).

Pri spolnem nasilju ne gre za zadovoljevanje spolnih potreb storilca. S takšnim ravnanjem storilec zlorabi svojo (pre)
moč nad žrtvijo, jo poniža.

Pogosto se zgodi, da žrtve še posebej težko govorijo o svojih izkušnjah spolnega nasilja. 

Pomembno je vedeti, da je vsak spolni odnos brez privolitve posilstvo, tudi če ga je povzročil mož ali partner. 

OBlikE POmOČi Pri iZkušNji SPOlNEgA NASiljA:
•  zagotovitev varnosti: zaščita pred nadaljnjim nasiljem, prijava spolnega nasilja policiji (klic na številko 113), 
    v primeru ogroženosti umik na varno (krizni center za žrtve nasilja, varna hiša),
•  zavarovanje fizičnih dokazov (oblačil, las, dlak, telesnih izločkov),
•  pogovor z zaupno osebo in spremstvo zaupne osebe na institucije,
•  prijava suma nasilja policiji ali centru za socialno delo,
•  urgentna ginekološka ali splošna zdravniška pomoč,
•  vključitev žrtve spolnega nasilja v svetovanje ali psihoterapevtsko obravnavo.



»Povedala sem svoji najboljši prijateljici. 
Poslušala me je brez obsojanja. 
Povedala mi je, da nisem kriva za to, kar se mi je zgodilo.
Za posilstvo je odgovoren on.«



Povabilo na klepet

Gregor Jerič
Barve večera



naredi KoraK za nenasilje tudi ti.

vsi imamo pravico do življenja brez nasilja.
naredi korak za nenasilje tudi ti.

Vzemiva si tre
nutek za klepet.

Greva skupaj na sprehod?

Povabim te ne kavo …

Sproščen pogovor s prija
telji z

a veselo srce 

in mirne misli.

Prija
zna beseda in nasmeh sta darilo

.



naredi KoraK za nenasilje tudi ti.



SrEdNjEšOlEC
»Pri nas doma je že dalj časa zelo težko. 
Oče je vedno pogosteje pijan. 
ko pride domov, kriči, nas zmerja, tudi udari. 
Zadnjič je »norel«, da nas bo vse pobil.« 



ŽrtvE POtrEBujEjO NAšO POmOČ. PrijAvimO NASiljE, kAdAr SAmE NE 
ZmOrEjO. POmOČ OBStAjA. SPrEgOvOrimO v imENu ŽrtEv NASiljA.

Otroci, mladostnice in mladostniki so lahko neposredne ali posredne žrtve nasilja v družini. izkušnje, ko so priče nasilju 
ali pa so neposredne žrtve nasilja v svojih družinah, imajo lahko zanje resne posledice ter jih prizadenejo na različne 
načine. Nasilje nad otroki v družini se lahko pogosto dogaja v kontekstu discipliniranja in vzgoje otroka in v obliki 
psihičnega, telesnega, ponižujočega kaznovanja. Ne glede na to, ali je nasilje psihično, fizično ali spolno, gre največkrat 
za huda dejanja s težkimi in lahko tudi travmatičnimi posledicami. 

Otroci pogosto želijo zaščititi svoje starše, kar je eden izmed glavnih razlogov, zakaj o nasilju in zlorabi ne spregovorijo. 
Za doživljanje nasilja so še posebej ranljivi, zato potrebujejo naš glas in našo pomoč, da se nasilje prepozna, ustavi in 
prepreči, njim pa se zagotovi podporo in pomoč, ki ju potrebujejo.

OBlikE POmOČi Pri NASilju v druŽiNi:
•  zagotovitev varnosti: zaščita pred nadaljnjim nasiljem, prijava suma nasilja policiji (klic na številko 113) 
    ali centru za socialno delo, v primeru ogroženosti umik na varno (krizni center za žrtve nasilja, varna hiša),
•  zagotovitev zdravniške pomoči,
•  prijava suma nasilja oziroma razkritje nasilja (policiji, centru za socialno delo, zdravnici/zdravniku, šolski 
    svetovalni službi, drugi zaupni odrasli osebi),
•  vključitev otroka, mladostnice ali mladostnika z izkušnjo nasilja v svetovanje ali psihoterapevtsko obravnavo,
•  trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje.



»O nasilju sem povedal svetovalnemu delavcu na naši šoli. 
vzel si je čas za pogovor z mano. 
Bil je razumevajoč, poslušal me je brez besed. 
Po pogovoru sem čutil olajšanje.«



Urška Majcen
Dotik ljubezni

Besede ljubezni



Rada te im
am ….

Rad bi ti p
ovedal, da mi ve

liko pomeniš ….

Z ljubeznijo …

Radi te im
amo …

Pošiljam ti e
n topel objem.

naredi KoraK za nenasilje tudi ti.

vsi imamo pravico do življenja brez nasilja.
naredi korak za nenasilje tudi ti.



naredi KoraK za nenasilje tudi ti.



uPOkOjENkA
»Na naša srečanja pride včasih gospa iz sosednje ulice. je upokojena, tako kot jaz.
je bolj zadržana. Zdi se mi žalostna. Slišala sem, da je njena hči včasih nasilna 
do nje. Pravijo, da mamo pogosto zmerja, vpije nanjo, ji jemlje denar. 
razmišljala sem že, kako bi ji lahko pomagala.«



POmEmBNO jE Žrtvi PONuditi POgOvOr. mOlk jE NAjvEČji ZAvEZNik 
NASiljA. POmOČ OBStAjA. ZA uStAvljANjE NASiljA Ni NikOli PrEPOZNO.
Oseba, ki povzroča nasilje, ne ravna tako, ker je izgubila nadzor. Slednje je ena od pogostih zgrešenih predstav o nasilju. 
izgubo nadzora kot »opravičilo« pogosto »ponudijo« tudi povzročitelji in povzročiteljice nasilja. dejstvo je, da z nasilnim 
ravnanjem povzročitelji in povzročiteljice zavestno in usmerjeno prevzamejo nadzor nad drugo osebo. 

Nasilje nad starejšimi se najpogosteje dogaja doma, v partnerskih in sorodstvenih odnosih, in tam, kjer so starejši v 
odvisnem odnosu do svojih skrbnic/skrbnikov ali negovalk/negovalcev – tj. v domovih za starejše občane in občanke, 
bolnišnicah, v patronažni službi in drugje. Zato največ konfliktov, nasilja, napetosti, slabih odnosov in odsotnosti 
komunikacije najdemo prav tam, kjer bi pričakovali nego, skrb, razumevanje, potrpežljivost in pomoč starejšim. 

Starejši so lahko še posebej ranljivi za izkušnje nasilja. Potrebujejo našo pomoč, da se nasilje prepozna in ustavi, njim 
pa zagotovi podpora in pomoč, ki jo potrebujejo.

OBlikE POmOČi v PrimErih NASiljA NAd StArEjšimi: 
•  zagotovitev varnosti: zaščita pred nadaljnjim nasiljem, prijava suma nasilja policiji (klic na številko 113) 
    ali centru za socialno delo, v primeru ogroženosti umik na varno (krizni center za žrtve nasilja, varna hiša),
•  nudenje zdravniške pomoči,
•  prijava suma nasilja oziroma razkritje nasilja (policiji, centru za socialno delo, zdravnici/zdravniku, 
    drugi zaupni osebi),
•  vključitev osebe z izkušnjo nasilja v psihosocialno svetovanje ali psihoterapevtsko obravnavo ter oblike pomoči, 
    ki jih nudijo organizacije za pomoč starejšim,
•  trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje.



»Odločila sem se, da jo nagovorim.
Prvi korak je lahko sproščen pogovor in druženje.
Povem ji lahko, da se lahko obrne name, če je v stiski ali če potrebuje pomoč.
Pomembno je, da ve, da lahko dobi podporo in pomoč.«



Nino Rakovič 
Čez most

Čas za sprehod



Povabim te …

Si za en sprehod ….

Greš z menoj »en krog«?

Vzemiva si čas zate in zame …

Korak za korakom za vesel duh 

v zdravem telesu.
naredi KoraK za nenasilje tudi ti.

vsi imamo pravico do življenja brez nasilja.
naredi korak za nenasilje tudi ti.



naredi KoraK za nenasilje tudi ti.



SOSEd
»Pri sosedih zadnje čase pogosto slišimo vpitje, razbijanje. Pred nekaj dnevi je 
vpil, da naj se oba pobereta iz stanovanja. Slišalo se je, kot da tepe sina. Sin je 
invalid. Pred leti je imel prometno nesrečo. imel je hudo poškodbo glave. je na 
vozičku in odvisen od pomoči drugih. včasih razmišljam, da bi poklical policijo 
ali pa kar pozvonil pri njih in mu rekel, naj se umiri.«



ČE vEm ZA NASiljE iN SEm tihO, SEm dEl PrOBlEmA. 
kO SPrEgOvOrim, POStANEm dEl rEšitvE. POmOČ OBStAjA. 
POgumNO jE PrijAviti NASiljE, kAdAr ŽrtvE tEgA NE ZmOrEjO.

Nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih je zaradi zasebnosti družinskega življenja bolj prikrito, zato ga je tudi 
teže prepoznati in preprečevati. Osebe z invalidnostjo so še bolj ranljive za izkušnje različnih oblik nasilja s strani oseb, 
ki skrbijo zanje.

OBlikE POmOČi v PrimErih NASiljA NAd OSEBO Z iNvAlidNOStjO:
•  zagotovitev varnosti: zaščita pred nadaljnjim nasiljem, prijava suma nasilja policiji (klic na številko 113), 
    v primeru ogroženosti umik na varno (krizni center za žrtve nasilja, varna hiša),

•  zagotovitev zdravniške pomoči,

•  prijava suma nasilja oziroma razkritje nasilja (policiji, centru za socialno delo, zdravnici/zdravniku, šolski 
    svetovalni službi, ko je žrtev nasilja otrok),

•  vključitev osebe z izkušnjo nasilja v svetovanje ali psihoterapevtsko obravnavo ter oblike pomoči, 
    ki so na voljo osebam z invalidnostjo,

•  trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje.



»včeraj se je sosed spet spravil na sina in ženo. 
Poklical sem policijo.
Sina je  tako močno porinil, da je padel po tleh in se lažje poškodoval. 
Policisti so poklicali zdravnika. Obvestili so tudi center za socialno delo.«



Janez Marolt
Sreča

Besede hvaležnosti



Hvaležen sem za svojo družino.

Najlepša hvala ….

Tvoje prija
teljstvo mi ve

liko pomeni ….

Hvaležna sem za tvo
jo pomoč.

S hvaležnostjo …

Hvala ...

Rad bi se ti z
ahvalil ..

. naredi KoraK za nenasilje tudi ti.

vsi imamo pravico do življenja brez nasilja.
naredi korak za nenasilje tudi ti.



naredi KoraK za nenasilje tudi ti.



kAdrOvSki dElAvEC v POdjEtju
»Sodelavka mi je povedala, da naj bi gospa v njihovem oddelku doma 
doživljala nasilje. 
do nje naj bi bil nasilen njen mož.
Ne vemo, kako ravnati.« 



NASiljE Ni ZASEBNA StvAr. SAmO SkuPAj gA lAhkO uStAvimO.
POmOČ OBStAjA. vSAkO dEjANjE SPOdBudE iN POdPOrE Žrtvi štEjE.

Nasilje se pogosto dogaja dlje časa in postaja vedno bolj pogosto in intenzivno. Pri vsaki obliki nasilja gre za zlorabo 
moči in vzpostavitev nadzora s podreditvijo žrtve nasilja. 

OBlikE POdPOrE iN POmOČi OB ZAZNAvi NASiljA v druŽiNi:
•  predstavitev informacij o možnih oblikah podpore in pomoči,

•  usmeritev osebe, ki ima izkušnjo nasilja, k virom podpore in pomoči, 

•  nudenje moralne in čustvene opore osebi z izkušnjo nasilja,

•  nevladne organizacije lahko osebi z izkušnjo nasilja zagotovijo spremstvo v postopkih na policiji, 
    zdravstvenih ustanovah, centru za socialno delo, sodišču,

•  prijava suma nasilja oziroma razkritje nasilja (policiji, centru za socialno delo, nevladnim organizacijam).  



»Posvetoval sem se z gospo v nevladni organizaciji, ki nudi pomoč 
žrtvam nasilja. Svetovala mi je, da sodelavko povabim na pogovor in 
ji ponudim pomoč. 
Pomembno je, da ve, da ni sama in da lahko dobi podporo in pomoč.«



Benjamin Ivančič 
Svoboda

Z lepimi željami …



Držim pesti …

Vse dobro ti ž
elim

 …

Srečno … 

Z najlepšimi željami ...

Moje želje za svobodno življe
nje ...

vsi imamo pravico do življenja brez nasilja.
naredi korak za nenasilje tudi ti.



NAREDI KORAK ZA NENASILJE TUDI TI.



ZA POMOČ 
v primerih izkušenj nasilja v družini in nasilja v intimno-partnerskih odnosih 
lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko Društva SOS telefon za ženske 
in otroke – žrtve nasilja: 080 11 55 (ob delavnikih od 12h do 22h, ob sobotah, nedeljah 
in praznikih od 18h do 22h).





gradivo je bilo pripravljeno s finančno podporo Evropske unije v okviru Programa Evropske komisije za pravice, enakost in 
državljanstvo. Za predstavljene vsebine je izključno odgovoren konzorcij projekta FirSt – mreža prve pomoči za žrtve nasilja v družini 
in nasilja zaradi spola. gradivo v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske komisije. 

Projekt Mreža prve pomoči za žrtve nasilja  |  WWW.FirstaCtion.eu


