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1. Prizadeti zaradi zlorabe:
njihov pogled in njihovo trpljenje

2. Storilci

3. Cerkev: sveta in polna grehov 

4. Zakaj ščitimo otroke? 

5. Skupaj: 

Vprašanja in naloge
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1. Prizadeti zaradi zlorabe:
njihov pogled in njihovo trpljenje

• Dom sv. Marte
7. julij 2014 

• 9. oktober 2015

• 16. december 2016



2. Storilci



3. Cerkev:     
sveta in polna greha



4. Zakaj ščitimo otroke? 



Zakaj delujemo?

• Mk 10,14: “Pustite otroke k meni! Ne branite 
jim. Njim pripada Božje kraljestvo.”

• Mk 9,42: “Kdor pohujša enega od teh malih, 
ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu 
obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v 
morje.”



5. skupaj:         
vprašanja in  naloge



Zakaj Bog postavlja Cerkev v take 
razmere?

Kako/k čemu kliče On, Gospod 
zgodovine, po škandalin in krizi 
današnjega časa? 

Kaj želi reči kristjanom?

Verodostojnost

Spreobrnjenje in reforma
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Kaj je preventiva pri zlorabah?

- Zmanjašanje tveganja in večanje 
zaščite z namenom, da preprečimo 
spolono nasilje

- Pravilova interdisciplinarno 
usmerjeno

- Cilj: daljnoročna sprememba na več 
področjih
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- Preventiva v širšem smislu: pot, da bi 
zmanjšali zmožnosti prizadetosti na telesu in 
duši in hkrati omogočili pozitivne načine 
srečevanja in okolja 

- V pogledu na spolno nasilje: ustvarjanje 
zdravega in varnega življenjskega okolja, da bi 
preprečili spolnim delikventom njih dejanja. 
(Postmus, 2013) 
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Kaj je preventiva pri zlorabah?



Učinkovitost preventive

Učinkovita preventiva deluje na različnih 
področjih: 

- Pri mladoletnih, 

- Pri odraslih, ki z otroki in mladostniki živijo 
in delajo

- Znotraj družbenih pravil in vrednot, 
zakonodaja, drže in strukture, ki storilce in 
njihovo vednje ščitijo in omalovažujejo. 
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Učinkovitost preventive

Dva dejavnika učinkovite preventive: 

1. Vsebina in posredovanje: kaj je treba vedeti?

2. Strukture: Katera institucionalna in osebna pomoč 
je ponudena?

→ Vsebine preventivnih meril so odločilne za 
učinkovito spremembo vedenja

→ Zgradba struktur je odločilna za to, da bi program 
in pravila učinkovala
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Dejavniki učinkovite preventiv: 
Vsebina

- solidna temeljna informiranost

- uporaba različnih preventivnih metod

- Jasno in kompetentno uvajanje v nek preventivni 
program 

- Uporabljeni materiali in njih vključitev

- Didaktična uporaba in trajnost pravil

- Izvajanje in trajnost pravil 

- Strokovna kvalificiranost izvajalcev / odgovornih

- Kulturna in spolno opredeljena dejavnost
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Dejavniki učinkovite preventive: 
Struktura

- Jasno in kompetentno uvajanje v nek preventivni 
program 

- Zanesljive / ne tvegane osebe v določeni službi 

- Vedenjske smernice 

- Opredelitev „varnih dejanj“ 

- Vključitev staršev, družinskih članov, učiteljev, 
vzgojiteljve in drugih odgovornih oseb 

- Posledična vpeljava znotraj posameznega 
konteksta 
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CCP Centre for Child Protection

http://childprotection.unigre.it
http://ccpblog.unigre.it

Preventiva deluje – in 
ostaja nenehna naloga


