
 

 
 

 

 

PROJEKT »VARNI BREZ NASILJA« 

Celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na 

škodo otrok in mladostnikov – Vabilo k sodelovanju 
 

Spoštovani, 

v okviru projekta »Varni brez nasilja«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, pripravljamo 

celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov. Pri 

programu gre za povezavo in nadgradnjo CAP programov za preventivo nasilja in zlorabe otrok, ki jih v Sloveniji 

uspešno izvajamo že od leta 1998. Program pripravljamo v sodelovanju ISA institut, Filozofska fakulteta Univerze v 

Ljubljani, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Vrtec Trnovo, VVZ Kekec Grosuplje in Ekonomska šola Ljubljana.  

Osnovni namen projekta je prispevati h krepitvi primarne preventive kot enega ključnih dejavnikov za zaščito otrok 

in mladostnikov pred spolnim nasiljem in nasiljem nad vrstniki. Izkušnje spolnega nasilja in nasilja nad vrstniki so 

realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja negativno vplivajo na fizično 

in psihično počutje otrok ter njihovo telesno in duševno zdravje. Seznanjenost z dejstvi o nasilju in učinkovite 

preventivne aktivnosti so zelo pomembni za zagotavljanje varnosti otrok in mladostnikov pred nasiljem. 

V okviru projekta bomo izvedli tudi nacionalno raziskavo o pojavnosti izkušenj medvrstniškega in spolnega nasilja, 

ki jih imajo otroci in mladostniki. S soglasjem ravnatelja bo raziskava potekala tudi na Osnovni šoli DOLENJSKE 

TOPLICE. V raziskavo bodo vključeni učenci 7., 8. in 9. razreda, ki bodo odgovorili na komplet treh vprašalnikov. 

Njihovo sodelovanje bo anonimno. 

Vljudno vas prosimo za soglasje, da lahko vaš otrok sodeluje pri izvedbi raziskave. Soglasje izrazite s podpisom 

priložene izjave.  

Več informacij o projektu »Varni brez nasilja« vam je na voljo na spletni strani projekta www.programneon.eu. Za 
dodatne informacije o projektu in o raziskavi pa smo vam na voljo tudi preko e-pošte: 
katarina.kocbek@isainstitut.si in po telefonu 059 016 138. 
 
 

Lepo pozdravljeni, 
mag. Mateja Štirn, 

vodja programa 
 
Ljubljana, 19. 3. 2018 
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