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Društvo sos telefon je za svoje delo prejelo priznanja

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon
5

bronasti znak za pomemben uspeh pri zagotavljanju
varnosti je leta 1999 Društvu SOS telefon
podelilo Ministrstvo za notranje zadeve
plaketo Mesta Ljubljane je Društvu SOS
telefon v imenu Mestne občine Ljubljana leta
2000 podelila županja Vika Potočnik
zahvalo za dobroto, plemenitost in človekoljubno delo
sta Društvu SOS telefon leta 2003 podelila
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in
Naša žena pod pokroviteljstvom Štefke Kučan
nagrado glavnega mesta Ljubljane za leto 2009
za 20 let človekoljubne prostovoljske dejavnosti
– za požrtvovalno in nesebično pomoč žrtvam
nasilja, s katero članice neprecenljivo prispevajo
k socialni varnosti občank in občanov Mestne
občine Ljubljana, je v imenu Mestne občine
Ljubljana Društvu podelil župan Zoran Jankovič

Nasilje nad ženskami je
resen družbeni problem
globalnih razsežnosti.
Glede na podatke
mednarodne mreže wave
lahko zaključimo, da vsak
trenutek približno 20
milijonov od 230 milijonov
žensk, ki živijo v EU,
doživlja nasilje. Po ocenah
nevladnih organizacij
nasilje nad ženskami
prizadene najmanj 200.000
žensk in deklic v Sloveniji.

Predgovor
Maja Plaz, predsednica
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Pred vami je Bilten najstarejše nevladne organizacije
v Sloveniji, ki se je specializirala za pomoč ženskam in
otrokom z izkušnjo nasilja. Društvo SOS telefon za ženske
in otroke – žrtve nasilja je neprofitna, humanitarna organizacija, ki deluje na nacionalni ravni in v javnem interesu na
področju socialnega varstva.
Več kot dvajset let je že, odkar so borke za ženske
pravice v slovenskem prostoru prepoznale potrebo po
ustanovitvi svetovalne telefonske linije za pomoč ženskam
in otrokom, ki preživljajo nasilje. Če danes pogledamo
nazaj, so si te pogumne ženske zares dovolile sanjati.
Takrat je namreč takšna ideja zagotovo zvenela utopično.
Družbena klima temačni temi nasilja za domačimi zidovi
nikakor ni bila naklonjena. »Krivdo« za odkrivanje nasilja
v družini je nosil feminizem in številni so bili prepričani,
da gre za zaroto žensk proti moškim. Nestrpnosti, ki je vela
iz pogosto že sovražnega govora, sta botrovala neznanje in
nepoznavanje dejanskih razmer.
Dejstvo je, da so bile angažirane feministične skupine
prve nosilke promocije enakih pravic in enakih možnosti
za ženske in moške. S svojim delovanjem so opozarjale na
temeljne človekove pravice žensk do telesne, čustvene in
duševne integritete. Tudi Društvo SOS telefon že od vsega
začetka deluje po feminističnih načelih. S svojim delom
opozarjamo na dejstvo, da je nasilje zloraba moči, ki ni
samo osebni problem ženske, temveč družbeni problem,
ki predstavlja veliko oviro za doseganje enakosti med
spoloma. Prav tako je ena najpogostejših kršitev človekovih
pravic na svetu. Pri tem ne smemo pozabiti na vse slabši
socialno-ekonomski položaj številnih žensk, ki je ena od
hudih ovir za umik iz partnerskega odnosa, v katerem vlada
nasilje.
Kot lahko preberemo v arhivu našega Društva, je zamisel o ustanovitvi SOS telefona za ženske in otroke – žrtve
nasilja nastala v feministični sekciji Lilit pri ljubljanskem
ŠKUC-Forumu, v okviru katere je nastala Skupina za SOS
telefon. Dve anketi s preko tristo odgovori sta leta 1988 potrdili domnevo o razširjenosti nasilja in hkrati tudi potrebo
po organiziranju nove oblike pomoči ženskam in otrokom,
ki ga doživljajo. Oktobra letos tako mineva natanko dvajset
let, odkar je prvič zazvonil SOS telefon za ženske in otroke
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– žrtve nasilja. Pred dvajsetimi leti se je v Sloveniji tudi
pričelo obdobje ustanavljanja različnih civilno-družbenih
projektov za pomoč ljudem v stiski. Nekako razumljiv
se zdi nadaljnji razvoj projektov za preprečevanje nasilja
in pomoč pri izhodu iz nasilja, ki ga doživljajo ženske in
otroci. Zelo hitro se je namreč pokazalo, da zgolj telefonsko
svetovanje žrtvam nasilja ne nudi dovolj, da potrebujejo
pomoč tudi v obliki umika na varno, raznih oblik osebnega
svetovanja, zagovorništva ipd.
Moje sodelovanje z Društvom se je pričelo leta 1995, ko
so med kolegicami že dozorevale ideje o ustanoviti prvega
nevladnega zatočišča za ženske in otroke – žrtve nasilja.
Leta 1997 ga je ustanovilo Društvo SOS telefon, z njegovim
odprtjem pa je tudi država počasi začela kazati znake, da
bo podprla nevladne organizacije, usmerjene v pomoč
ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje.
Vsa ta leta so v našo organizacijo vstopale ženske, ki
so bile svoj čas pripravljene nameniti odkrivanju tabu
teme v javnosti. Nekatere tako, da so ure in ure sedele ob
telefonu in odgovarjale na klice žrtev; druge tako, da so
jih spremljale na policijo, k zdravnikom ali zdravnicam
in na sodišča; tretje tako, da so razvijale nove programe
in si nabirale znanje pri kolegicah v tujini, kjer so že imeli
razvite programe pomoči žrtvam nasilja; četrte so lastno
znanje potrpežljivo prenašale na nove prostovoljke in na
druge strokovne službe, ki se ukvarjajo z nasiljem.
Delo v Društvu SOS telefon je do sredine devetdesetih
let temeljilo zgolj na prostovoljnem delu. V letih delovanja
se je zaradi potreb po vse večji strokovnosti, razvoja
programov in nenazadnje vse večje birokratizacije, ki je bila
predvsem posledica potrebe po sistematičnem pridobivanju
sredstev, Društvo vedno bolj profesionaliziralo. Kljub temu
je prostovoljstvo ostalo vrednota, ki jo bomo negovali
tudi v prihodnje. V Društvu tako pripisujemo izjemno
velik pomen več sto prostovoljkam, ki so se nam v letih
delovanja pridružile in namenile tisoče ur svojega prostega
časa za pomoč tistim, ki preživljajo nasilje. Odgovornost do
prostovoljk se kaže v tem, da jim nudimo visoko strokovna
znanja s področja nasilja ter po najboljših močeh negujemo
medosebne odnose, ki so izjemno pomembni za vztrajanje
pri delu, ki ga opravljajo. Moč žensk se namreč kaže tudi v
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tem, da so kljub zunanjim pritiskom še vedno pripravljene
na solidarnost z drugimi ženskami. Pomoč žensk ženskam
je še vedno eden izmed temeljev Društva SOS telefon.
Društvo SOS telefon je bilo predvsem v prvem desetletju
svojega delovanja nekakšna valilnica novih društev, novih
ženskih organizacij, ki so prepoznale dodatne potrebe v
slovenskem prostoru glede pomoči žrtvam nasilja in jih
še danes uspešno razvijajo. Le z dobrim, konstruktivnim
sodelovanjem, ki ga gradimo tako z nevladnimi kot z
vladnimi organizacijami, lahko izboljšamo ponudbo
pomoči žrtvam nasilja. Predvsem je pomembno preseganje
osebnih in konceptualnih nasprotij, kar nas je v preteklosti
včasih stalo uspešnega sodelovanja. Sčasoma smo ponovno
zgradile mostove tudi tam, kjer so se za nekaj časa malce
zamajali. Dokler gradimo na odnosih, se vedno najde pot
in je dovolj prostora in energije za nove ideje in obnovo
notranjih virov moči.
Tudi zato se je verjetno v biltenu, ki ga držite v rokah,
nabralo kar nekaj sporočil tistih, ki vidijo pomen in dodano
vrednost v sodelovanju z našim Društvom.
V letih razvoja pomoči žrtvam nasilja smo prišli do
točke, ko bi lahko dobili vtis, da je že skoraj vse narejeno.
Od leta 2008 je v veljavi Zakon o preprečevanju nasilja v
družini, sprejet po dolgih letih prizadevanj ženskih nevladnih organizacij. Gre za zakon, ki je izjemnega pomena za
žrtve nasilja v družini, saj končno določa nujno potrebne
temelje za sistematično obravnavo nasilja v družini. S
sprejemom tega zakona Republika Slovenija obenem kaže,
da z vso resnostjo obravnava priporočila mednarodnih organizacij in njihovih teles ter posebno pozornost namenja
zaščiti človekovih pravic svojih prebivalk in prebivalcev
tako v zasebni kot v javni sferi. Sprejeti so tudi mnogi
drugi dokumenti, pomembni za sistematično obravnavo
nasilja v družini: Resolucija o nacionalnem programu
preprečevanja nasilja v družini za obdobje od leta 2009 do
leta 2014; Pravilnik o postopkih medsebojnega obveščanja
in nudenja pomoči med subjekti, ki delujejo na področju
nasilja v družini; pripravljena so Strokovna izhodišča za
delo z odraslimi žrtvami nasilja v družini za strokovne
delavce in delavke na centrih za socialno delo; Kazenski
zakonik od leta 2008 vsebuje 191. člen, ki je namenjen prav
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nasilju v družini. Po dvajsetih letih od »odkritja« nasilja
nad ženskami in nasilja nad otroki imamo v Sloveniji vrsto
varnih hiš in kriznih centrov; nevladne organizacije, ki
delujejo na tem področju, so vse pogosteje upoštevane
kot enakovredne partnerice pri oblikovanju politik in
pripravi dokumentov; v tem trenutku je v pripravi tudi prva
nacionalna raziskava o nasilju nad ženskami; ugotavljamo,
da obstaja vedno boljša povezanost in sodelovanje vladnih
in nevladnih organizacij za pomoč žrtvam nasilja; vedno
večja je ozaveščenost širše in strokovne javnosti, povečuje
se tudi odzivnost organov pregona brez izgovorov, da gre
za zasebno zadevo; zaradi vse večje ozaveščenosti narašča
število prijavljenih primerov nasilja v družini, saj imajo
žrtve zaradi spremenjenega odnosa države do nasilja vedno
več poguma… Naštevanju (na srečo) kar ni konca.
Pa se žal še velikokrat, prevečkrat, zatakne. Včasih se
ustavi že pri osnovnem razumevanju fenomena nasilja nad
ženskami in nasilja nad otroki. Ko se v praksi srečujemo
s konkretnimi primeri, ko določene službe ne opravijo
svojih nalog v skladu s pristojnostmi in je žrtev ponovno
prepuščena sama sebi, vemo, da še nismo naredili dovolj.
Papir namreč prenese veliko in dobra zakonodaja je lahko
še vedno premalo, če nekdo, ki dela na področju nasilja, ni
predelal lastnih senc in ne zmore slišati žrtve.
Veseli nas, da se danes država zaveda, kako nujno
je redno in zadostno financiranje programov za pomoč
žrtvam nasilja. Izjemno pomembna pa je tudi podpora
lokalnih skupnosti in podjetij, ki se s prepoznavanjem
problema obnašajo kot družbeno odgovorna.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem tistim, ki nam
že leta stojite ob strani tako s finančnimi sredstvi kot z
materialnimi donacijami in moralno podporo. Stroške
delovanja naših programov v največji meri krijejo naslednji
financerji: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna
občina Ljubljana, občina Domžale ter druge slovenske
občine in donatorji, med katerimi so tako podjetja
(Johnson&Johnson, Mercator, Slovenijales in druga) kot
posamezniki in posameznice.
Društvo SOS telefon je danes ena izmed najbolj
prepoznavnih in strokovno močno razvitih organizacij s
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

področja delovanja proti nasilju nad ženskami in nasilju
nad otroki. To nas zavezuje, da bomo tudi v prihodnje
utrjevale strokovnost in stabilnost strokovno podprtega
prostovoljnega in profesionalnega dela, izvajale kakovostna
usposabljanja za širšo in strokovno javnost, razvijale nove
programe in glede na potrebe dopolnjevale že obstoječe,
gradile na razvijanju preventivnih programov, ki so temelj
za razvoj družbe brez nasilja, utrjevale vezi z drugimi
vladnimi in nevladnimi organizacijami doma in v tujini,
sodelovale pri oblikovanju politik na področju preprečevanja nasilja in odpravljanja njegovih posledic in stremele k
vedno kakovostnejši pomoči žrtvam nasilja.
Za konec se zahvaljujem vsem sodelujočim pri nastajanju Biltena, s katerim smo poskušale predstaviti 20-letno
zgodovino našega Društva, ter se z njegovo izdajo hkrati
zahvaliti vsem, ki ste in še sodelujete z nami. Kot uporabnice in uporabniki naših programov, sofinancerji, vladne in
nevladne organizacije, mediji, prostovoljke ali zaposlene v
Društvu.
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Nasilje nad ženskami je kontroverzna tema, o kateri
moramo govoriti, hkrati pa bi bili o njej najraje tiho. Ženska
telesa so bila izpostavljena raznim oblikam fizičnega
nasilja in mučenj skozi vso zgodovino. Pretepanja doma
so bila del normalnosti, določena mera se je sprejemala
kot sama po sebi umevna in celo koristna tako za žensko
kot za otroke (Puhar 1982, 156). Strategije preživetja so se
usmerjale predvsem v iskanje načinov, kako se izogniti
nasilju, in ne v problematiziranje samega nasilja. Obratno
pa je bila zmožnost fizičnega kaznovanja del moškosti.
Če moški ni pretepal žene in otrok, je veljal za revo in
mehkužneža (prav tam). Kot je nasilje del moškosti, je
trpljenje in bolečina del ženskosti. Nasilje je na splošno
vendarle prepoznano kot napačno ravnanje, v nekaterih
primerih celo kot kaznivo dejanje, trpljenje in bolečina pa
v splošnem prepričanju ostajata nedeljivi del ženskosti. To
prepričanje ima svojo zgodovino. Janez Bleiweis je npr. v
Novicah leta 1844 napisal: »Svet ženam, kadar mož razgraja: vzamejo naj vodo v usta ter jo drže, dokler je mož hud,
da ne bodo mogle jezikati.« Značilno je, da so za nasilje
uporabljali blažilne besede. »Razgrajanje« in »hudost« sta
bila nadomestna izraza za pretepanje. Na nasilje so občasno
opozarjali tudi duhovniki v cerkvenih pridigah. Recept za
zmanjšanje nasilja je bil nadvse preprost, mož naj opusti
pijačo in preneha z grobostmi, ženske pa naj bodo pokorne
in ne vrtijo jezikov, s čimer razdražijo moža.
Leta 1900 je izšla knjiga Zofke Kveder z naslovom
Misterij žene, ki je imela veliko odmevov, malo podpore in
številne nasprotnike. Je knjiga o ženskem trpljenju, krivicah
in bolečini. Govori o nezakonskih materah, o želeni in
neželeni nosečnosti, o samomorih, zgaranih starkah, o
domačem nasilju, ljubezni in spolnosti. Zaradi njene odprtosti in neposrednosti je marsikdo v tistem času ni mogel
prenesti. Očitali so ji zlasti neposrednost v opisovanju in
pretiravanje. V časopisu Slovenski narod so objavili nekaj
kritik, v katerih so ji očitali, da vidi moškega kot »smešno
bestijo in brutalnega egoista«, ženske pa kot mučenice in
poosebljeno požrtvovalnost. Govekar se v istem časopisu
norčuje iz avtorice in ji očita predvsem emancipacijske
težnje, zgodbe pa po njegovem mnenju »razburijo živce in
obrnejo želodec« (Boršnik in Kernc 1940, 3). V Slovenskem

Kako je nasilje nad
ženskami postalo
nacionalna tema
Doc. dr. Vesna Leskošek, dolgoletna aktivistka na
področju preprečevanja nasilja nad ženskami in
predavateljica na Fakulteti za socialno delo
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listu so zgodbe Zofke Kveder imenovali »bedaste in orgije
noči ali noč spola«. Ostale katoliške kritike so merile
predvsem na moralno sprijenost porajajočega se liberalizma, ki je kriv za položaj ženske, kakršnega odkriva »Zofka«
in so pri tem obsodile tudi njeno pisanje, ker da je »frivolno
in grdo« (prav tam, 7). Nekatere ženske so ji očitale, da
je razkrila skrivnost, ki je prej po nenapisani konvenciji
ostajala za zidovi družinskega doma in je bila del družinske
intimnosti. Karla Ponikvar ji je očitala, da je s svojo mlado
dekliško roko (Zofka Kveder je izdala Misterij žene, ko je
bila stara dvaindvajset let) trgala »temno zagrinjalo noči«1
(Boršnik in Kernc 1940, 5). Nasilje ni bilo tema, ki bi jo
bilo dovoljeno izgovoriti naglas, kaj šele, da bi o njej pisali
v javnosti. Priznanje so Zofki Kveder izrekli le v revijah
Rdeči prapor in Slovenka ter kritike v nekaterih nemških in
hrvaških časopisih.
Ženski list je leta 1925 objavil pismo ženske, v katerem
govori o nasilju moža nad njo in otroki in o tem, da nima
kam iti: »Ko sem pred kratkim prosila stražnika za pomoč,
ko je bil mož nasilen, mi je odgovoril: »Ako ga tudi peljem
na policijo, ko ga izpuste, bo zopet tak, potrpite, saj zato je
zakon, da morate potrpeti.« Zdim se sama sebi kot okovana
v dosmrtni ječi. Ah, kako je težko živeti s človekom, katerega se ne more spoštovati.« Nasilje je bilo del zasebnosti in
skrbno varovana skrivnost. O tem nihče zares ni želel nič
vedeti. V tisku so bili pogosti nasveti, kakršne je dajal tudi
Bleiweis: »Bodi pokorna svojemu možu.« (Lenard 1922, 106)
Katoliška cerkev je imela na nasilje nad ženskami v družini zelo preprost odgovor: večnost, ki je končni cilj, lahko
dosežemo le s trpljenjem, ponižnostjo in pokoro. Trpljenje
na zemlji je poplačano z večno srečo v onstranstvu, zato
je dolžnost žena, da nemo trpijo. Škof Jeglič je svetoval
ženam, naj ne mislijo, da morajo imeti zadnjo besedo, naj
1
Ponikvar (Boršnik in Kernc 1940, 5) nadaljuje: »Vsebina je tako 'kosmata',
da ne sme vsakomur v roko. Pisateljica naj bi raje pri svojih letih gledala bistre
potoke, jasni čisti dan in pisane livade in ne stikala po strašnih temnih nočeh in
blatnih jezerih. Pisateljica naj bi pustila neprodirnega zastora, ki je usmiljeno
zakrival toliko blata, toliko živinske strasti. Narava je pač usmiljenejša nego
ljudje. Narava zagrinja s plaščem noči strašne orgije. Nežna dekliška roka pa
odgrinja in kaže brez usmiljenja ono propalo žensko bitje. Čemu neki. Morda
ženski osvoboji v korist? ... Često prihaja iz njenih spisov taka disonanca, da si
mora človek mašiti ušesa in bežati.«
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potrpijo in molijo, četudi imajo prav. Do moža naj bo žena
vedno prijazna, opazovati mora, kakšne volje je mož, kaj
ga razdraži in kaj pomiri. Kuha naj, kar mož rad je, oblači
naj se tako, da je všeč možu. Do moža, ki je slabe volje,
mora kazati sočutje, tudi takrat, ko je pijan, čeprav bi bila
upravičeno jezna. Kadar pridejo hudi dnevi, naj »urno skoči
v sobico, kjer visi križ na steni in naj moli iz dna duše«.
Pogosto je ženska sama kriva za moževo surovost, ker ga
draži in mu ugovarja, še pravi škof Jeglič. Mož je glava žene,
tega naj nikar ne pozabi. Bodi pobožna, je zapisal Jeglič, in
možu pokorna, ker tako hoče Bog. Je pa žena lahko tudi več
vredna od moža, kadar je čednostna, natančno izpolnjuje
svoje dolžnosti kot žena, kot gospodinja ter mati in tiho
trpi. In prav zaradi te vrednosti naj posluša manjvrednega
moža, ker tako zahteva njena slabša narava, hišni red in
mir, pa sam Gospod (Jeglič 1921, 48–61).
Približno 100 let po Bleiweisovih Novicah in prvih
zapisih o nasilju nad ženskami je bilo leta 1989 ustanovljeno
Društvo SOS telefon, prvo društvo, ki je s sistematičnim
političnim aktivizmom spreminjalo javni odnos do nasilja
nad ženskami. Obenem je delalo z ženskami, ki so nasilje
doživljale in so imele priložnost o tem prvič tudi spregovoriti. Pomembno je povedati, da je bilo nasilje nad ženskami
v zasebnosti vse do pojava feminističnega gibanja v 80.
letih 20. stoletja netematizirano, prezrto in spregledano.
Šele novi val feminizma na Slovenskem je začel odpirati
socialne in politične prostore, kjer je bilo o nasilju mogoče
spregovoriti. Pobudnica in soustanoviteljica Društva SOS
telefon, Mojca Dobnikar, je tiste čase opisala kot prostor
mogočega, kjer niso padale le meje med državami, temveč
tudi meje v glavah, mentalitetne pregrade, ki so omejevale
javni prostor. Čez desetletja so v Društvo prihajale in iz
Društva odhajale mnoge prepričane borke proti nasilju
nad ženskami, ki so želele odpirati nove prostore in so zato
ustanavljale nova društva, ki so sproti zapolnjevala praznine in domete posameznih dejavnosti. Tako so ustvarjale
prostore za mreženja, povezovanja in skupne akcije, ki so
postajale bolj množične, bolj organizirane in posledično
uspešnejše.
Društvo SOS telefon je ostalo v središču tega dogajanja
kljub dejstvu, da so se generacije zamenjale. Nove članice
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prinašajo v Društvo samo še dodaten zagon in nove ideje
s svežo mero aktivistične moči. 20 let delovanja bi bilo
mogoče strniti v nekaj ugotovitev:
ΛΛ Nasilje nad ženskami je z ustanovitvijo Društva SOS
telefon postalo politično in ne osebno vprašanje.
ΛΛ Odprl se je politični in socialni prostor za aktualiziranje
nasilja.
ΛΛ Društvo je ves čas, čeprav z različno intenzivnostjo,
delovalo aktivistično in je stremelo k družbenim spremembam, s katerimi bi problem nasilja nad ženskami
jasno obsodili, ukrepali proti kršiteljem, ženske pa pred
nasiljem zaščitili.
ΛΛ S povezovanjem z drugimi društvi, kot so Ženska svetovalnica, Društvo za nenasilno komunikacijo in ostalimi,
je Društvu uspelo spodbuditi razpravo o odgovornosti
državnih institucij za nasilje nad ženskami, kar je vodilo
najprej k medresorskemu povezovanju in kasneje v
sprejetje ustreznih zakonov.
ΛΛ Uspelo je spodbuditi nastajanje protokolov za delo
različnih institucij in njihovo medsebojno povezovanje,
kar je bila zahteva vseh konferenc o nasilju nad ženskami, ki so bile organizirane v zadnjem desetletju.
ΛΛ Ves čas so potekala izobraževanja in usposabljanja prostovoljnih sodelavk in tudi javnih ustanov na področju
dela z ženskami, ki doživljajo nasilje. S pomočjo izobraževanj je Društvo bistveno vplivalo na ustvarjanje doktrin
dela z nasiljem in skrbelo, da so feministična načela dela
z žrtvami dobila domicil v sistemu javnih služb.
ΛΛ Ves čas so izdajali knjige, priročnike, zloženke in druge
pisne materiale, ki so služile izobraževanju, usposabljanju
in ozaveščanju o problemu nasilja nad ženskami. Pogosto
so za to opravljale lastna raziskovanja in preiskovanja, da
so ustvarjale resnično sliko o dogajanju v državi.
ΛΛ Nudile so prostor za učenje študentkam različnih
fakultet in tako prispevale k oblikovanju bodočih
delavk, ki so spreminjale institucionalne kulture v svojih
kasnejših delovnih karierah.
ΛΛ Nenazadnje so nudile pomoč, podporo in zagovorništvo
stotinam žensk, ki so doživljale nasilje in ostajale same
s svojim problemom, ne da bi lahko o tem spregovorile.
Zgodbe žensk so pogosto okrutne in hude, zato sta za
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delo z žrtvami nasilja potrebna posebna pogum in moč,
da se jih lahko zaščiti in se jim nudi potrebno oporo.
ΛΛ Takšno moč in oporo so imele in imajo generacije
prostovoljk v Društvu SOS telefon, brez katerih Društva
ne bi bilo. Vsaj ne v sedanji obliki in s sedanjo vsebino.
Prostovoljke so delo Društva oblikovale in ga vzdrževale
s stotinami prostovoljnih ur, ki so jih preživele na
telefonu ali na terenu.
Društvo SOS telefon je zoralo ledino, vendar se delo ni
končalo. S tem ko mu je, skupaj z ostalimi društvi, uspelo
postaviti nasilje nad ženskami kot eno od prioritet delovanja države, se pojavlja novi del dejavnosti. Ta se bo usmerjal
predvsem v uveljavljanje doktrin v javnih službah, ki bodo
žrtve krepile in jim omogočale izhode iz nasilja. Prav tako
morajo društva s tega področja izvajati »nevladni nadzor«
nad izvajanjem ukrepov, postavljati standarde dobrega
dela, še naprej opravljati zagovorniško delo v konkretnih
primerih in se boriti za nadaljnjo zakonsko zaščito žrtev
nasilja, ki bo pripomogla k temu, da se bo strpnost do
nasilja in povzročiteljev nasilja zmanjševala. Verjamemo
lahko, da je ambicij in energije za nadaljnje delo dovolj.
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Prostovoljno delo v
ženskih nevladnih
organizacijah
Doroteja Lešnik Mugnaioni,
prostovoljka Društva SOS telefon
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Razmišljanje o prihodnosti prostovoljnega dela v ženskih
nevladnih organizacijah (ŽNVO) v Sloveniji je povezano
z razmislekom o prihodnosti njihove profesionalizacije.
Slednja je zelo pomembno zaznamovala razvoj ŽNVO
v zadnjem desetletju in zdi se, da tudi na račun tistih
segmentov, ki so konec 80. in v 90. letih odločilno
konstituirali žensko feministično gibanje ter kasneje ŽNVO
na Slovenskem. Ti segmenti so bili feministični politični
aktivizem, prostovoljstvo, ženska solidarnost, družbena
kritičnost in civilnodružbenost oziroma proti-sistemskost.
Da bi lahko opredelili položaj in vlogo prostovoljnega
dela v ŽNVO, moramo najprej razumeti proces njihove
profesionalizacije.
Izstopajoče značilnosti tega procesa bi lahko strnili v
naslednjih točkah.
Uveljavitev ŽNVO kot priznanega in glasnega družbenega subjekta in sogovornika države se pokriva z rastjo
njihove profesionalizacije na vseh področjih: strokovnem,
notranje organizacijskem, političnem, pri medinstitucionalnem sodelovanju z vladnimi organizacijami in pri delu
z mediji. Preboj je ŽNVO uspel tudi zato, ker so se prav v
zadnjem desetletju uspele končno konstruktivno povezati
in preseči konceptualna in osebna nasprotja, kar je nedvomno pozitivno vplivalo na njihov vpliv v družbi. Obenem je
tudi to pomemben vidik njihove profesionalizacije.
Prostovoljno in aktivistično delo, ki smo ga poznali v
90. letih, v zadnjem desetletju ni bilo več ključna pogonska
sila ŽNVO. Ta sila so danes profesionalke, ki kot zaposlene
strokovnjakinje načrtno in koordinirano oblikujejo
politiko, stroko in medijsko prezentacijo problematik, s
katerimi se ukvarjajo. ŽNVO tako zaposlujejo vse več visoko
usposobljenih strokovnjakinj, ki v nevladnih organizacijah
(NVO) gradijo svoje profesionalne kariere in se z nasiljem
nad ženskami, nasiljem v družini in drugimi vrstami
nasilja strokovno in študijsko ukvarjajo. ŽNVO so tako ne le
sogovornice strokovne in akademske javnosti, temveč njene
ključne sodelavke.
V nekaterih ŽNVO je postalo prostovoljno delo zgolj
dodatna (po)moč pri izvajanju dejavnosti in zato ni več
ključno za obstoj in razvoj posameznih programov. Oboje
danes temelji na delu profesionalnih strokovnjakinj.
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Programi, ki jih izvajajo ŽNVO, so večinoma financirani
s strani države, zato ustrezno verificirani in vse bolj sestavni
del javnih socialnovarstvenih programov, kar vključuje
profesionalno projektno delo ter obvladovanje birokratskih
poti in pogojev za pridobitev finančnih sredstev. Vse to je
vodilo v nujno prilagoditev organizacijskega in finančnega
poslovanja ŽNVO ter v spremembo njihove kadrovske
politike. ŽNVO so začele zaposlovati tudi strokovnjakinje z
vodstvenimi, managerskimi in ekonomskimi znanji.
Projektno delo tako zavzema vse večji prostor v
celotnem delu ŽNVO v kadrovskem, časovnem in vsebinskem smislu. Svetovalno delo, psihosocialna pomoč
žrtvam nasilja ter delo z uporabnicami in uporabniki so
sicer še vedno osrednje dejavnosti, a je za njihovo izvedbo
potrebno močno organizacijsko in administrativno ozadje,
ki ga lahko izvajajo le visoko usposobljene strokovnjakinje
z ustreznimi znanji. Birokratizem, ki se v navezi z državo
potiho uveljavlja, pa ŽNVO vsiljuje tudi svoje (neoliberalne)
vrednote kot so uspešnost, produktivnost, odličnost,
naravnanost k razvoju, kompetitivnost, merljivost, prilagodljivost, kooperativnost ipd. Vse, kar je v zadnjih desetih
letih pomenilo velik razvoj ŽNVO in njihovo družbeno
uveljavitev, jih je obenem zapeljalo v vse večjo sistemsko
ujetost in pristajanje na njegove mehanizme delovanja.
V zadnjih letih se je povečala družbena senzibilnost
za problem neposrednega, medosebnega nasilja v družini
in širše v družbi. Vendarle se je obenem (tudi po zaslugi
medijev) »subjektivnost« in posamičnost posameznih
primerov nasilja iztrgalo iz družbenega konteksta in
konteksta družbenih razmerij moči, znotraj in zaradi
katerih prihaja do nasilja nad ženskami in nasilja v družini.
Nasilje nad ženskami in nasilje v družini je ponovno
postalo posamično, posebno, ekscesno, patološko… Tako
se je v boju zoper neposredno nasilje zastrla in s tem
legitimirala druga plat problema, to je strukturno nasilje
v družbi, kamor spadajo družbena neenakost, neenakost
med spoloma, revščina, diskriminacija in marginalizacija
šibkejših družbenih skupin ipd. Prav problem strukturnega
nasilja (po)ostaja pomemben izziv za prihodnje delovanje
ŽNVO v Sloveniji.
Darja Zaviršek (2004, 12) o profesionalizaciji ŽNVO
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pravi, da je ta »prinesla nekaj pozitivnih posledic, na primer
kontinuiteto dela, stalno prisotnost v skupnosti, vse večjo
prepoznavnost, strokovnost in tudi uveljavljenost med
javnimi socialnimi službami. Obenem pa je profesionalizacija prinesla tudi negativne učinke, med katerimi so
najbolj očitni manjša kritičnost in aktivizem, primeri slabe
prakse in nestrokovnost v odnosu do uporabnic, manjši
zagon za uvajanje inovativnih oblik dela in pristopov, večji
psihologizem in občutki omnipotentnosti pri nekaterih
strokovnjakinjah (»me vemo najbolje«).« Avtorica še dodaja, da je pred ženskimi NVO precejšnja dilema »ali ohraniti
status NVO, ki prinaša določene koristi in številne ovire,
ali pa pridobiti koncesije in postati državno financirana
organizacija z novimi obveznostmi, pa tudi z večjo finančno
gotovostjo« (prav tam). Ta dilema je v letu 2009 prisotna
še močneje. Vpetost ŽNVO v izvajanje javno financiranih
socialnovarstvenih programov na področju preprečevanja
in obravnave nasilja namreč vodi v vedno večje strokovno
in organizacijsko prilagajanje ŽNVO potrebam in interesom
države. Več kot je strukturnih povezav med ŽNVO in
državo, bolj so ŽNVO del sistema in vse bolj tudi odvisne od
njega. Na prvi pogled se sicer zdi, da je odvisnost največja
in najbolj problematična prav pri financiranju NVO, a je
nevarnejši konceptualni okvir, v katerega vstopajo ŽNVO,
ko kandidirajo za državna sredstva na javnih razpisih.
Nadaljnje poglabljanje profesionalizacije lahko vodi v še
večjo »zraščenost« z državo in s tem do razvoja povsem
nove identitete ŽNVO. Vprašanje, ki bo temu sledilo, bo, v
kolikšni meri bodo te organizacije še ženske in v kolikšni
meri še nevladne.
Opisani procesi profesionalizacije ŽNVO Društva SOS
telefon seveda niso zaobšli. Eno od pomembnih vprašanj
znotraj naštetih dilem in izzivov za prihodnost je vprašanje
nadaljnjega razvoja prostovoljnega dela in aktivizma, saj
smo priče radikalnim spremembam v značaju prostovoljnega dela v času od leta 1989 do 2009. Prostovoljke niso
več družbeno kritične feministične aktivistke, temveč
soizvajalke (pogosto javnih) programov različnih oblik
psihosocialne pomoči žrtvam nasilja in preventivnih
dejavnosti. Delo v Društvu SOS telefon in v drugih ŽNVO je
postalo veliko bolj strukturirano, načrtovano, organizirano,
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predvideno, zato se prostovoljke večinoma vključujejo
v vnaprej določen program dela. Zanj se usposobijo na
začetku prostovoljstva, pa tudi še kasneje, saj je dodatno
strokovno usposabljanje pomembno poudarjeno. ŽNVO
delujejo po jasnih organizacijskih in društvenih pravilih,
zato tudi prostovoljke upoštevajo vodstveno in organizacijsko kulturo, ki je vse bolj poenotena in postaja trdna
kulturna norma. Vse manj je prostora za samoiniciativnost,
spontano delovanje znotraj organizacije, samostojno
iskanje boljših praks ali rešitev. Organizacijska kultura je
vse bolj rigidna, delo je razdeljeno in specializirano tako pri
profesionalkah kot pri prostovoljkah. Prostovoljke postajajo
v svojem prostovoljnem delu vse bolj profesionalne, saj
je njihovo strokovno znanje vse večje, organizacije jim
ponujajo dodatna izobraževanja, intervizije in supervizije,
timsko delo in druge vidike strokovnega izpopolnjevanja
ter možnosti osebnega razvoja.
Ob naštetih vidikih profesionalizacije prostovoljstva
pa je treba opozoriti še na to, da se je prostor, v katerem
je možen bolj angažiran, kritičen in neodvisen pogled
prostovoljk na strokovna vprašanja ter delovanje NVO, v
zadnjih letih zožil. Na to vplivajo različni razlogi:
ΛΛ vse večja programska raznolikost, organizacijska
zahtevnost in kompleksnost delovanja ŽNVO predpostavljajo obvladovanje številnih specialnih znanj in veščin.
Razlika med profesionalkami in prostovoljkami se je na
tem področju, kljub strokovni rasti slednjih, v zadnjih
letih močno povečala;
ΛΛ obseg dela se je zaradi birokratskih postopkov in zahtev
financerjev zelo povečal in kos so mu lahko le polno
zaposlene profesionalke;
ΛΛ delo v ŽNVO je postalo zelo specializirano, tako da niti
profesionalke, še toliko manj pa prostovoljke, nimajo
več pregleda nad celotnim delovanjem NVO. To je dodaten razlog za zmanjšano možnost kritičnega poseganja
prostovoljk v ključna vprašanja delovanja posameznih
programov, predvsem pa v razvojna vprašanja NVO.
Na eni strani imamo torej v Društvu SOS telefon in ostalih
ŽNVO vse bolj usposobljene prostovoljke, ki poznajo
problematiko in ki strokovno opravljajo svoje prostovoljno
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delo, s tem pa pomembno prispevajo k delovanju in kontinuiteti posameznih programov. Na drugi strani pa imamo
organizacije same, ki znotraj procesa profesionalizacije
ne znajo odločno pritegniti prostovoljk tudi v kreiranje
novih politik in praks dela in jim s tem dati večjo moč. Ta
primanjkljaj bo potrebno priznati in ga spremeniti v enega
od potencialov ŽNVO.
Naj opozorim še na nekatere pozitivne specifike, ki so
v zvezi s prostovoljstvom prisotne v Društvu SOS telefon.
Prostovoljno delo je dvajsetletna stalnica v Društvu SOS
telefon. Od samega začetka je delovanje SOS telefona
temeljilo prav na delu prostovoljk. Takrat so bile to
družbeno kritične feministične aktivistke, postopoma
pa se je politični aktivizem prelevil v socialnovarstveno
prostovoljno delo. V Društvu SOS telefon smo med
slovenskimi ŽNVO daleč največja organizacija po številu
prostovoljk, saj jih je vseskozi aktivnih okrog 50. Največ
jih prostovoljno dela kot svetovalke na SOS telefonu, v
manjšem, a ne nepomembnem številu, pa so vključene v
izvajanje osnovnega usposabljanja za svetovalno delo na
SOS telefonu, izvajanje dodatnih strokovnih usposabljanj,
medijske kampanje in druge preventivne akcije, program
Zatočišča za ženske in otroke – žrtve nasilja ter v delovanje
organov Društva. Gre za pomembno in številčno največjo
skupino v Društvu. Profesionalnih strokovnjakinj je v
primerjavi z njimi približno za petino. Zgolj ti podatki
kažejo, da smo v Društvu SOS telefon, navkljub prej opisani
profesionalizaciji, poskušale vseskozi ohranjati ravnotežje
med delom profesionalk in prostovoljk. Predvsem smo
vztrajale na ohranjanju prostovoljnega, svetovalnega
dela na SOS telefonu, na zagotavljanju stalnega števila
prostovoljk ter na vztrajnem doseganju visoke strokovne
ravni njihovega dela. Le-to se vsako leto meri v tisočih
urah opravljenega prostovoljnega dela, ki ima svojo
visoko in izmerljivo finančno vrednost ter neprecenljivo
humano dimenzijo. Ravno v tej dimenziji pa je skrita
nekoliko pozabljena moč ŽNVO, ki ji namenjam naslednji
razmislek.
Na eni od spletnih strani nevladnih organizacij
(www.prostovoljstvo.org, 2009) lahko o prostovoljstvu
preberemo, da »ima velik pomen za skupnost, ker izbolj15

šuje kakovost življenja v družbi; brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob
rob, izključeni; je ena od osnovnih poti odzivanja civilne
družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega
delovanja državljanov v družbi.« Našteto zagotovo velja
tudi za prostovoljno delo v Društvu SOS telefon, čeprav se
zdi, da ta pomen prostovoljstva premalokrat poudarjamo.
Zaradi radikalnih sprememb v vsebini prostovoljnega dela
(od aktivizma do socialnovarstvenega dela in pomoči)
izgleda, kot da prostovoljstvo nima več angažiranega političnega naboja in odločilnega pomena za kreiranje politik
in programov v ŽNVO. Globlji razmislek pa pokaže ravno
nasprotno, in sicer na proti-sistemskost in subverzivnost
(današnjega) prostovoljstva v ŽNVO. V sodobni neoliberalni družbi, kjer je (skoraj) vse plačljivo, kupljivo, merljivo
in usmerjeno v dobiček ter povečevanje produktivnosti, je
prostovoljno delo pravzaprav usmerjeno zoper sistem in
njegovo ideologijo in zato še kako politično.
Prostovoljno delo je namreč prastara oblika suverenega in zavestnega poseganja v obstoječi družbeni kontekst
in razmerja moči v družbi. Prostovoljno delo predstavlja
protiutež plačani dejavnosti predvsem tam, kjer je treba
delati s srcem, kamor vlagamo svoja prepričanja in
vrednote, kjer se dela za človeka, posebno, kadar je v stiski
in kadar mu je odvzeto njegovo človeško dostojanstvo.
Zato je takšno prostovoljno delo plemenito, izraz pozitivne volje in življenjskega optimizma, pa tudi poguma.
V posebnih okoliščinah je tekom zgodovine prostovoljno
in nesebično delo reševalo človeška življenja, se borilo za
človekove pravice in ohranjalo idejo človečnosti. Ključno
sporočilo prostovoljnega dela je v tem, da hočemo in
zmoremo z majhnimi koraki in dejanji spreminjati svet na
bolje in da smo v tem popolnoma svobodni, avtonomni
in neodvisni. Nihče nam prostovoljnega dela ne more
zaukazati, niti nam ga nihče ne more odvzeti. Izberemo
ga vedno sami, iz lastnih intimnih in idejnih nagibov.
Tudi prva ženska gibanja, feministične skupine, borke za
volilno pravico in druge pravice žensk vseh neštevilnih,
požrtvovalnih in vztrajnih bojev niso bili za denarno
plačilo, temveč za uresničenje svojih sanj, prepričanj in
legitimnih zahtev. Bile so izjemne in visoko angažirane
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prostovoljke svojega časa in nič manj izjemne niso
današnje prostovoljke. Njihova izjemnost je sicer manj
odkrito politična, ideološka, javna in glasna, a ni zato nič
manj anti-sistemska ter kontra-kulturna. Če verjamemo v
to, da je osebno politično, potem je še kako politično tudi
prostovoljno združevanje žensk za drobna, a hkrati rušilna
spreminjanja sveta.
Zavestna odločitev za pomoč ženskam in otrokom, ki
preživljajo nasilje in s tem:
ΛΛ vstop v zamolčano in pogosto še vedno stigmatizirano
nevladno sfero družbe;
ΛΛ vlaganje veliko časa in naporov za pridobivanje ustreznih znanj in veščin;
ΛΛ stalna izpostavljenost evalviranju svojega dela in svoje
strokovnosti;
ΛΛ pogumno soočanje z lastnimi izkušnjami in odnosom
do nasilja ter spreminjanje lastnih stališč, vzorcev,
vrednot;
ΛΛ sprejemanje popolne odgovornosti za svoja dejanja v
okviru prostovoljstva;
ΛΛ delovanje na tajnih lokacijah in pritajeno zavedanje, da
ti varnost ne more biti povsem zagotovljena;
ΛΛ srečevanje s stiskami in bolečinami žrtev nasilja ter
lastnimi občutki nemoči;
ΛΛ vnaprejšnje zavestno sprejemanje odločitev žrtev kot
edino legitimnih, čeprav morebiti ne vodijo iz nasilja,
ΛΛ so le nekateri od razlogov, zaradi katerih je prostovoljno
delo v Društvu SOS telefon izjemno zahtevno delo,
vredno velikega spoštovanja.
In ne le to. S svojim zavestnim in odločnim posegom v
obstoječo kulturo in razmerja moči v družbi je to isto
prostovoljstvo tudi neposredna kritika družbe in sveta, v
katerem živimo. Gre za novo obliko »nepolitične« političnosti, ki je neposredno bolj usmerjena proti prevladujoči
kulturi kot pa proti politični državi. A prav ta kontra-kultura je v demokratičnem sistemu neoliberalnega ekonomskosocialnega sistema angažirana in politična drža.
Naloga Društva SOS telefon in drugih ŽNVO je, da to
drugačno političnost in angažiranost ter idejni naboj prostovoljnega ženskega dela ponovno uveljavijo. V tej sodobni
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

obliki ženske solidarnosti in vzajemnosti lahko načrtno
razvijamo močno protiutež profesionalizmu v ŽNVO in
njihovi odvisnosti od države. Z načrtnim vzpodbujanjem
družbene odgovornosti in kritičnosti ter razvijanjem
skupne moči za spreminjanje sveta (tako pri prostovoljkah
kot pri profesionalkah) bomo v ŽNVO ponovno našle
aktivizem in nevladnost, ki ga v navezi z državo in njenimi
institucijami v zadnjih letih nevarno izgubljamo. Skratka,
prostovoljno delo v ŽNVO? DA!

Delovanje organizacij
na področju
preprečevanja nasilja
v Sloveniji
Dalida Horvat, strokovna vodja programa sos telefon

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

Viri

www.prostovoljstvo.org, 26. 3. 2009.
Zaviršek, Darja: Od aktivizma do profesionalizacije: refleksija delovanja ženskih nevladnih organizacij na področju
nasilja nad ženskami in otroki v Sloveniji. (2004) Horvat,
Dalida, Lešnik Mugnaioni, Dora, Plaz, Maja (ur.):
Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo
nasilje. Priročnik. Ljubljana: Društvo SOS telefon (1-13),
letnica

Leta 1989 je bilo ustanovljeno Društvo SOS telefon za
ženske in otroke – žrtve nasilja, prva nevladna organizacija,
ki je nudila psihosocialno pomoč ženskam in otrokom z izkušnjo nasilja. Državne institucije takrat niso imele razvitih
specializiranih znanj in postopkov dela za preprečevanje
nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki. Zakonska
določila za obravnavo tega področja so bila pomanjkljiva
in razpršena med različne zakone. Postopno je sledil razvoj
novih nevladnih organizacij ter specializiranih znanj in
postopkov dela državnih institucij.
Prve ženske nevladne organizacije s področja preprečevanja nasilja izhajajo iz feministične teorije in prakse
feminističnega socialnega dela. Ženske nevladne organizacije so in še vedno igrajo pomembno vlogo pri razpravljanju o nasilju nad ženskami, nasilju nad otroki in nasilju
v družini ter njihovem umeščanju v družbeno in politično
sfero. Izhodišče njihovega delovanja je prepričanje, da
nasilje nad ženskami korenini v neenaki porazdelitvi moči
med spoloma v družbi in jo tudi ohranja, zato nasilje
ni samo osebni problem žrtve nasilja oziroma problem
partnerskega odnosa ali družine, kjer se dogaja, temveč
tudi družbeni problem. Druge nevladne organizacije in
državne institucije so to teorijo in prakso v večji ali manjši
meri postopno prevzemale in integrirale v svoje delo.
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Področje nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki
je danes obravnavano kot problem, ki zaradi svoje razsežnosti in hudih posledic potrebuje neodvisno in posebno
obravnavo. V zadnjem času se področje preprečevanja
nasilja v Sloveniji ureja tudi sistemsko, kar omogočajo nove
zakonske podlage. Država in lokalne skupnosti preko javnih
razpisov sofinancirajo dejavnosti na področju preprečevanja nasilja. Regijska pokritost se z mrežo pomoči žrtvam
nasilja postopno širi na celotno Slovenijo.
V Sloveniji nudijo specializirano pomoč ženskam in
otrokom z izkušnjo nasilja predvsem nevladne organizacije,
ki se med seboj razlikujejo glede na posamezne prakse dela
in na vrsto ponudbe oziroma oblike psihosocialne pomoči.
Uporabnicam in uporabnikom tako nudijo svetovanje
(telefonsko, po elektronski pošti, osebno), namestitev žrtev
nasilja (v krizne centre, varne hiše, pogojno materinske
domove), posredovanje pri institucijah in spremstvo na
institucije, skupine za samopomoč, pravno pomoč in
treninge socialnih veščin za povzročitelje nasilja. Njihove
uporabnice in uporabniki so tako žrtve nasilja, kot povzročitelji nasilja in druge osebe, ki so posredno vključene v
primer oz. odnos nasilja, ter strokovna in splošna javnost
Prav tako nevladne organizacije sodelujejo pri oblikovanju politik in na preventivnem nivoju.
Prostovoljno delo še vedno predstavlja enega od
temeljev njihovega dela.
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20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Pomembni mejniki v zgodovini
delovanja Društva SOS telefon

1988
Kronološki pregled
delovanja Društva
SOS telefon
Kronološko predstavljeni zgodovinski pregled delovanja
Društva SOS telefon temelji na arhivskem gradivu, ki ga hranimo v Društvu. Zaradi narave dela in predvsem manjših potreb
po administraciji v začetnih letih delovanja Društva ni nastalo
veliko gradiva. Ob selitvah in nekaterih kadrovskih spremembah shranjevanje arhivskega gradiva več let ni potekalo
sistematično oziroma se določen del gradiva ni ohranil v našem
arhivu. Zelo dobro pa je delovanje Društva dokumentirano od
leta 2005, ko so začela izhajati letna poročila, ki predstavljajo
vsakoletno delovanje in poslovanje Društva.

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

V Naši ženi, Nedeljskem dnevniku in Mladini je bila
objavljena Anketa o nasilju nad ženskami, razmnožena na
letakih, ki jih je Sekcija Lilit delila na ljubljanskih ulicah.
Anketa je sodila med priprave na organiziranje SOS
telefona. 1

1989

4. januarja 1989 je bila v reviji Jana objavljena Anketa o
nasilju nad ženskami in otroki. Pripravila sta jo skupina
študentov četrtega letnika Pravne fakultete v Ljubljani, ki
se je ukvarjala z viktimološkimi vprašanji (vodja skupine:
mag. Zoran Pavlović), in sekcija Lilit. Anketa je sodila med
priprave na organiziranje SOS telefona.
10. januarja 1989 je potekal ustanovni sestanek
Skupine za SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.
Skupina SOS telefon je nastala znotraj Sekcije Lilit (14. 5.
1985 – 1991), ki je delovala v organizaciji ŠKUC – Forum v
Ljubljani.
Skupina za SOS telefon je izvajala preventivne aktivnosti, kot je delo z javnostjo: obvestila medijem, novinarske
konference, sodelovanje na okroglih mizah, strokovnih
srečanjih, ozaveščanje in informiranje o nasilju nad ženskami in nasilju nad otroki ter o potrebi po programih pomoči
za žrtve nasilja. Skupina je tudi pridobivala donatorska
sredstva za vzpostavitev in delovanje SOS telefona.
V soboto, 10. junija 1989, in nedeljo, 11. junija 1989,
je potekalo prvo osnovno usposabljanje prostovoljk za
delo na SOS telefonu. Usposabljanje je potekalo na
Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani, udeležilo se ga
je 31 žensk.
11. oktobra 1989 je prvič zazvonil SOS telefon za ženske
in otroke – žrtve nasilja. Prvo dežurstvo na SOS telefonu
je sicer potekalo 10. oktobra 1989, vendar zaradi tehnične
napake in izpada elektrike telefon ni deloval. 2
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SOS telefon (061 441 993) je deloval vsak dan od 18.
do 23. ure in je v povprečju sprejel 3 do 4 klice na dan.
Svetovalno delo so opravljale prostovoljke.
Izdan je bil prvi letak: SOS telefon, 1989 (1000 izvodov).

1990

Poleg svetovanja na SOS telefonu je bilo uvedeno še
zagovorništvo za žrtve nasilja. Zagovorništvo je predstavljalo spremstvo žrtev nasilja na institucije, seznanjanje
žrtev nasilja z njihovimi pravicami in zagovarjanje njihovih
pravic na institucijah.
Osnovna usposabljanja za prostovoljke, ki so svetovale
na SOS telefonu, so trajala 16 ur.
Narejena je bila prva analiza klicev na SOS telefon
»Problematika s SOS telefona«. Zajemala je klice na SOS
telefon od 11. 10. 1989 do 11. 7. 1990.
Izdana je bila prva brošura: SOS telefon, 1990 (500 izvodov).
Od 18. avgusta do 26. avgusta je v Marindolu na Kolpi
potekal prvi mednarodni ženski tabor v organizaciji
Skupine za SOS telefon in Sekcije Lilit.
4. oktobra je Skupina za SOS telefon podpisala najemno
pogodbo za poslovne prostore. Najemodajalec je bila ena
od takratnih ljubljanskih občin.
Skupina za SOS telefon je sklicala novinarsko konferenco ob prvi obletnici delovanja SOS telefona.
13. decembra je ustanovni občni zbor sprejel sklep o
ustanovitvi Društva SOS telefon. Ustanovni občni zbor je
sprejel Pravila Društva SOS telefon, izvolil upravni odbor,
nadzorni odbor in disciplinsko komisijo Društva. Za predsednico upravnega odbora je bila izvoljena Mojca Dobnikar.

1
Članek o pobudi za ustanovitev
SOS telefona, objavljen v reviji
Naša žena, 1988.

1991

19. februarja je Republiški sekretariat za notranje zadeve
Republike Slovenije izdal odločbo o vpisu Društva SOS
telefon v register društev pod zaporedno številko 819.
Društvo SOS telefon je pridobilo drugo telefonsko linijo
SOS telefona (061 97 82), dežurstvo pa je še vedno potekalo
vsak dan od 18. do 23. ure.
Društvo SOS telefon je zaposlilo koordinatorko.
Mesto Ljubljana (Mestna občina Ljubljana) je začelo
sofinancirati Društvo SOS telefon.
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2
Depeša Republiškega sekretariata
za notranje zadeve Socialistične
Republike Slovenije, namenjena
vsem upravam za notranje
zadeve, o začetku delovanja SOS
telefona, 1989.
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1992

Društvo SOS telefon je sodelovalo pri pripravi predlogov
za spremembe kazenske zakonodaje in pri sprožitvi javne
razprave. Nekateri predlogi Društva so bili upoštevani.
Osnovna usposabljanja za prostovoljke, ki so svetovale
na SOS telefonu, so se podaljšala na 20 ur teoretičnega dela
in 30 ur praktičnega uvajanja.

1993

Društvo SOS telefon je izdalo 3 vsebinsko različne
informativne zloženke o nasilju, v skupni nakladi
30.000 izvodov. Distribucija je potekala v štirih akcijah
na ljubljanskem Tromostovju in po bivalnih naseljih v
Ljubljani in okolici. 3 4

3
Letak Spolno nasilje – sporočilo moškim, 1993.
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4
Zloženka Nasilje nad žensko, 1993.
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1994

24. novembra sta Društvo SOS telefon in Urad RS za žensko
politiko organizirala okroglo mizo o nasilju nad ženskami,
s katero je Društvo prvič sodelovalo v
mednarodnih dnevih akcij proti nasilju nad ženskami
(od 25. novembra do 10. decembra). Okrogli mizi je
sledila počastitev 5. obletnice delovanja SOS telefona
z recitalom Alenke Vidrih in pogostitvijo v Hotelu Lev
v Ljubljani.
Društvo SOS telefon je začelo s sistematičnim delovanjem na področju preventive. Prijavilo se je v katalog
izbirnih vsebin na srednjih šolah in izvedlo preventivni
program na področju nasilja za skupino 16 dijakinj in
dijakov Gimnazije Vič.
Društvo je izvedlo predavanje o nasilju v družini za
članice in člane Združenja klubov OZN.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je začelo
sofinancirati Društvo SOS telefon.

1995

Društvo SOS telefon je izdalo prvi Priročnik za usposabljanje prostovoljk, ki ga je uredila Mojca Dobnikar.
Sodelavka Društva SOS telefon se je kot članica nevladne delegacije udeležila IV. konference OZN o ženskah v
Pekingu.

1996

Spomladi je začel delovati program Skupina za samopomoč
za ženske, ki preživljajo nasilje. To je bila ena prvih oblik
tovrstne pomoči v Sloveniji. Program je uvedel individualiziran pristop k nudenju pomoči posameznici in skupinsko
osebno izmenjavo izkušenj z nasiljem. V letu 1996 sta
delovali 2 skupini za samopomoč.
Društvo SOS telefon je uvedlo Preventivni program za
mlade.
22. junija je v Prašah nad Zbiljskim jezerom potekalo
prvo srečanje aktivnih in bivših prostovoljk in sodelavk
Društva SOS telefon. V sedmih letih delovanja je na SOS
telefonu delalo okrog 150 prostovoljk.
Društvo SOS telefon je začelo sodelovati v Delovni
skupini za materinske domove, zatočišča in sorodne
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organizacije, ki se je leta 2005 preimenovala v Sekcijo za
varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije.

1997

Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju
nad ženskami, je Društvo SOS telefon odprlo prvo nevladno
varno hišo oziroma zatočišče v Sloveniji. Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja je začelo delovati 17. novembra
1997 v Ljubljani, sprejemalo pa je ženske in njihove otroke
iz vse Slovenije. Ob otvoritvi Zatočišča je Društvo SOS
telefon organiziralo okroglo mizo o nasilju nad ženskami z
mednarodno udeležbo.
Društvo SOS telefon je začelo izvajati redna dodatna
usposabljanja z različnih področij za izvajalke programov in
dejavnosti Društva.
Društvo SOS telefon je postavilo svojo spletno stran
(http://www.drustvo-sos.si), ki je bila prva slovenska
spletna stran o problematiki nasilja nad ženskami.

1998

Društvo SOS telefon je uvedlo dejavnost Izobraževanje
institucij (policije, centrov za socialno delo).
Čas dežurstva na SOS telefonu se je podaljšal na 7 ur ob
delavnikih.
Društvo SOS telefon je izvedlo prvi Veseli tabor za
otroke v Možnici nad Bovcem, ki se ga je udeležilo 13 otrok.
Osnovni namen tabora je bil predelovati izkušnje z nasiljem
na posreden način – preko iger ter likovnih in drugih
dejavnosti. Obenem so bile to za otroke aktivne in zabavne
počitnice.
Društvo SOS telefon je vzpostavilo sodelovanje z
mednarodno mrežo Ženske proti nasilju iz Evrope (WAVE –
Women against Violence Europe) kot tako imenovani focal
point za Slovenijo. Namen sodelovanja je izvajanje skupnih
projektov za izmenjavo mednarodnih izkušenj in znanj o
problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki.

1999

V januarju je potekalo izobraževanje Društva SOS telefon za
policistke in policiste Policijske uprave Ljubljana s področja
nasilja nad ženskami. To je bilo prvo usposabljanje policije
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

5
Razglednica iz medijske kampanje »Kaj ti je, deklica?« 1999.

o ravnanju pri posredovanjih v družine zaradi nasilja nad
ženskami. Izobraževanja se je udeležilo 925 policistk in
policistov .
29. marca je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve Društvu SOS telefon z odločbo podelilo status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega
varstva.
Osnovno usposabljanje za prostovoljke, ki so svetovale
na SOS telefonu, je bilo razširjeno na 52 ur teoretičnega
dela in 100 ur praktičnega uvajanja. Društvo SOS telefon je
v desetih letih izvedlo 36 usposabljanj, ki se jih je udeležilo
350 žensk.
27. junija je Ministrstvo za notranje zadeve RS Društvu
SOS telefon podelilo bronasti znak za pomemben uspeh pri
zagotavljanju varnosti (za usposabljanje policije).
Oktobra je Društvo SOS telefon sklicalo novinarsko
konferenco ob 10. obletnici delovanja SOS telefona.
10. oktobra je SOS telefon pridobil brezplačno
telefonsko številko 080 11 55, ki jo je s finančno podporo
omogočilo podjetje Johnson & Johnson S. E. Ljubljana.
V času mednarodnih dni akcij proti nasilju nad
ženskami je Društvo SOS telefon (v sodelovanju z
Društvom za nenasilno komunikacijo, Feministično
informacijsko kulturnim središčem F-IKS, Uradom
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

za žensko politiko in Komisijo Državnega zbora za
žensko politiko) izvedlo prvo medijsko socialno kampanjo
proti nasilju »Kaj ti je, deklica?« To je bila izjemno
odmevna akcija ozaveščanja, ki je javnost razburila z
oceno nevladnih organizacij, da vsaka peta ženska v
Sloveniji doživlja fizično nasilje v družini, vsaka sedma
pa je posiljena (slogan: »Vsaka 5. pretepena, vsaka
7. posiljena«). 5
7. decembra je Društvo SOS telefon v okviru kampanje
»Kaj ti je, deklica?« organiziralo Prvi strokovni posvet
zatočišč, zavetišč in varnih hiš z naslovom »Moč / nemoč
stanovalk in svetovalk v zatočiščih«.
Društvo SOS telefon je skupaj z Uradom vlade Republike
Slovenije za žensko politiko, Feministično informacijsko
kulturnim središčem in Društvom za nenasilno komunikacijo izdalo prvo knjigo »Dosje: Nasilje nad ženskami«, ki sta
jo uredili Vera Kozmik in Mojca Dobnikar.

2000

Avgusta je Društvo SOS telefon v sodelovanju z Mestno
občino Celje odprlo Varno hišo Celje, ki se je decembra
2000 osamosvojila in danes deluje pod okriljem Društva
Regionalna varna hiša Celje.
Društvo SOS telefon je v Celju vzpostavilo enoto prostovoljk, svetovalk na SOS telefonu. Enota deluje še danes.
5. januarja je SOS telefon podaljšal čas dežurstva na 58
ur tedensko, na 10 ur ob delavnikih ter na 4 ure ob sobotah,
nedeljah in praznikih.
Občina Domžale je Društvu SOS telefon dodelila
v brezplačen najem stanovanjsko enoto, s katero so se
razširile nastanitvene kapacitete Zatočišča za ženske in
otroke – žrtve nasilja.
9. maja je Mestna občina Ljubljana Društvu SOS telefon
podelila plaketo Mesta Ljubljane.
Društvo SOS telefon je začelo sodelovati z Delovno
skupino za nenasilje v zdravstveni negi pri Zvezi društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije.
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6
Protokol za psihosocialno pomoč
ženski – žrtvi nasilja, kadar pomoč
poišče v zdravstveni ustanovi,
Delovna skupina za nenasilje v
zdravstveni negi in Društvo SOS
telefon, 2004.

2001

Društvo SOS telefon je sodelovalo v Strokovnem svetu za
problematiko nasilja v družini, ki je bil ustanovljen leta
2001 kot posvetovalno telo ministra za delo, družino in
socialne zadeve. Sestavljali so ga predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij in državnih institucij.
Društvo SOS telefon je postalo član Sekcije za varne hiše,
materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji, ki
deluje v okviru Socialne zbornice Slovenije, sestavlja pa
jo mreža nevladnih organizacij in državnih institucij za
podporo in pomoč na področju nasilja v družini.

2002

Marca je Društvo SOS telefon izvedlo prvi projekt izobraževanja za strokovne delavke in delavce centrov za socialno
delo, z naslovom »Delavnica za socialne delavke/ delavce,
sodelavke/sodelavce na temo: delo z žrtvami nasilja v
družini, partnerskih in sorodstvenih zvezah«.
30. maja je Društvo SOS telefon v sodelovanju z Mestno
zvezo upokojencev Ljubljana organiziralo okroglo mizo
24

»Nasilje nad starejšimi«, na kateri je bila prvič v Sloveniji
javno izpostavljena problematika nasilja nad starejšimi.
12. junija je Društvo SOS telefon sklenilo najemno
pogodbo za poslovne prostore z najemodajalcem Mestno
občino Ljubljana. Sedež Društva SOS telefon se je preselil
na novo lokacijo v Ljubljani.
Sodelavke Društva so sodelovale pri pripravi priročnika
Nasilje – Nenasilje za učiteljice, učitelje, svetovalne službe
in vodstva šol, ki ga je izdala založba i2. Šlo je za prvo
tovrstno publikacijo v Sloveniji.

2003

19. novembra sta Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve RS in revija Naša žena Društvu SOS telefon podelila
zahvalo za dobroto, plemenitost in človekoljubno delo.
Prostovoljke Društva SOS telefon so bile predlagane za
nagrado v akciji Ljudje odprtih rok, ki jo je organizirala
revija Naša žena.
Društvo SOS telefon je vzpostavilo sodelovanje z
Društvom Vizija – za gibalno ovirane Slovenije.
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

2004

11. oktobra je Društvo SOS telefon obeležilo 15. obletnico
delovanja z novinarsko konferenco, glasbenim in literarnim
programom v Cankarjevem domu v Ljubljani, z opozarjanjem javnosti na problematiko nasilja nad ženskami in
nasilja nad otroki s tiskanimi materiali Društva na stojnicah
v centrih City park v Ljubljani ter Interspar v Celju.
V okviru mednarodnih akcij proti nasilju nad
ženskami sta Društvo SOS telefon in Delovna skupina
za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene
nege Slovenije – Zvezi društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije skupaj izdelala prva
protokola za ravnanje v primerih nasilja, protokola za
obravnavo nasilja v zdravstveni negi z naslovom »Protokol
za psihosocialno pomoč ženski – žrtvi nasilja, kadar
pomoč poišče v zdravstveni ustanovi« in »Protokol za
pomoč medicinski sestri, kadar je preživela oz. preživlja
nasilje na delovnem mestu«. 6
V 15. letih delovanja je Društvo SOS telefon organiziralo
46 osnovnih usposabljanj za prostovoljke, svetovalke na
SOS telefonu, ki se jih je udeležilo 531 žensk.
Društvo se je začelo povezovati v neformalno zvezo
organizacij, ki delujejo proti nasilju nad ženskami in
nasilju nad otroki. V skupini organizacij, ki so se kasneje
poimenovale Zveza za nenasilje, sodelujejo 4 nevladne
organizacije: Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo
Ženska svetovalnica, Društvo Ključ – Center za boj proti
trgovini z ljudmi in Društvo SOS telefon.
Društvo SOS telefon in Zveza Sonček sta izvedla projekt
medsebojnega ozaveščanja in izobraževanja na področju
zlorab oseb z invalidnostjo oziroma hendikepom.

V Društvu je izšel nov priročnik Psihosocialna
pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje, v katerem so sodelavke Društva skupaj z zunanjimi avtoricami
prvič izpostavile tudi zamolčane ali prezrte teme: nasilje
nad starejšimi, nasilje nad osebami z invalidnostjo oziroma
hendikepom, vrstniško nasilje, nasilje v zdravstvu…
Priročnik so uspešno predstavile tudi v strokovni javnosti,
uporabljati pa so ga začeli tudi centri za socialno delo,
SVIZ, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi in
druge NVO. 7
Fundacija FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je začela
financirati Društvo SOS telefon.

7
Naslovnica publikacije
Psihosocialna pomoč ženskam
in otrokom, ki preživljajo nasilje.
Priročnik, Društvo SOS telefon,
Ljubljana, oktober 2004.

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon
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2005

Društvo je v letu 2005 vzpostavilo sodelovanje s
Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije (SVIZ). Sodelovalo je pri vzpostavitvi SVIZ-ovega
svetovalnega telefona za manj nasilja v šolah, ki je namenjen zaposlenim v šolah.
7. septembra je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve Društvu z odločbo podelilo status humanitarne
organizacije.
Društvo je pripravilo prvi izobraževalno motivacijski
vikend za zaposlene in aktivne prostovoljke. Vikend je
potekal v Logarski dolini 10. in 11. decembra 2005.
Udeležba in sodelovanje na globalnem posvetovanju o
ratifikaciji in uporabi Opcijskega protokola h Konvenciji
o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Global
Consultation on the Ratification and Use of the Optional
Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women, 27. 8. – 30. 8. 2005) v
Kuala Lumpurju v Maleziji. Posvetovanje je organizirala
mednarodna nevladna organizacija International Women's
Rights Action Watch – Asia Pacific.

2006

Občina Domžale je Društvu dodelila v brezplačen najem
drugo stanovanjsko enoto, s katero so se razširile nastanitvene kapacitete Zatočišča za ženske in otroke – žrtve
nasilja.
V septembru je Društvo prvič izvedlo projekt izobraževanja na področju spolnega nadlegovanja na delovnem
mestu, z naslovom »Rdeča luč spolnemu nadlegovanju na
delovnem mestu – izobraževalni modul za zaposlene v
zdravstveni negi«. V projektu je sodelovalo s Sindikatom
delavcev v zdravstveni negi Slovenije ter Zbornico
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije.

2007

Poslušalke in poslušalci drugega programa Radia Slovenija
– Vala 202 so sodelavko Društva Špelo Veselič izglasovali
za ime meseca marca 2007.
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Društvo SOS telefon je 10. obletnico delovanja prvega
nevladnega Zatočišča za ženske in otroke – žrtve nasilja
v Sloveniji obeležilo s prireditvijo, ki je potekala v 12.
novembra 2007 v Gledališču za otroke in mlade Ljubljana –
GOML. Slavnostnim nagovorom (župan MOL, predstavnica
MDDSZ, predstavnice ženskih NVO, predsednica Društva
SOS telefon), je sledila gledališka predstava Blazno resno
slavni, ki jo je donatorsko odigralo Prešernovo gledališče
iz Kranja. Udeleženke in udeleženci prireditve so si lahko
ogledali tudi razstavo ročnih izdelkov uporabnic in njihovih
otrok, ki živijo v Zatočišču Društva SOS telefon.
12. decembra 2007 je program Zatočišče za ženske in
otroke – žrtve nasilja s strani Socialne zbornice Slovenije
pridobil strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega
programa in je tako vključen v mrežo javnih socialnovarstvenih programov.
27. oktobra 2007 je v okviru Ljubljanskega maratona
potekal Mercatorjev humanitarni tek. Startnina je bila
donirana Društvu SOS telefon, Mercator pa je Društvu
doniral tudi sto M mobil paketov.

2008

Marca je stopil v veljavo Zakon o preprečevanju nasilja v
družini. Društvo SOS telefon je skupaj z drugimi nevladnimi
organizacijami, ki delujejo na področju preprečevanja
nasilja, intenzivno sodelovalo pri predlogu.
Društvo SOS telefon in Komisija za peticije ter za
človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora
sta v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami
organizirala mednarodno konferenco z naslovom »Nasilje
nad ženskami skozi ozaveščanje za razvoj«. Konferenca
je potekala 7. marca 2008 v Državnem zboru Republike
Slovenije.

do oktobra

2009

8. maja je Mestna Občina Ljubljana Društvu SOS telefon
podelila nagrado glavnega mesta Ljubljana.
13. oktobra je Društvo SOS telefon v Ljubljani odprlo
Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja II., prvo varno
hišo v Sloveniji z možnostjo namestitve gibalno ovirane
ženske – žrtve nasilja.
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Društvo SOS telefon danes deluje v Ljubljani in Celju,
vodi dve varni hiši in dve dislocirani enoti v Domžalah.
Skupno lahko Društvo namesti 36 žensk in njihovih otrok z
izkušnjo nasilja.
ΛΛ Število članic (prostovoljke in zaposlene),
september 2009: 63.
ΛΛ Število prostovoljk, ki niso včlanjene v Društvo,
september 2009: 20.
ΛΛ Število zaposlenih in honorarnih sodelavk,
september 2009: 17.

Pregled delovanja Društva SOS
telefon na področju oblikovanja
politik o nasilju

1992

Sodelovanje pri pripravi predlogov za spremembe
kazenske zakonodaje

1995
1996

Sodelovanje na IV. konferenci OZN o ženskah v Pekingu.
Sodelovanje v Delovni skupini za materinske domove,
zatočišča in sorodne organizacije oz. kasneje v Sekciji
za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji
Sekcija je od leta 1996 do leta 2004 delovala pod imenom
Delovna skupina za materinske domove, varne hiše in
sorodne organizacije, leta 2005 pa se je preimenovala
v Sekcijo za varne hiše, materinske domove in sorodne
organizacije v Sloveniji.
Sestavlja jo mreža nevladnih organizacij in državnih
institucij za podporo in pomoč na področju nasilja v družini (varne hiše, materinski domovi, krizni centri, sorodne
organizacije). Ukvarja se predvsem s profesionalnimi
vprašanji vključenih organizacij in deluje v okviru Socialne
zbornice Slovenije.

od 2004

Sodelovanje v Zvezi za nenasilje
V letu 2004 se je začela oblikovati neformalna Zveza za nenasilje, ki jo sestavljajo štiri nevladne organizacije: Društvo
za nenasilno komunikacijo, Društvo Ženska svetovalnica,
Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi in
Društvo SOS telefon. Sodelujemo na področju preventivnega dela, dela z mediji in lobiranja. Izvajamo kampanje
ozaveščanja, pripravljamo strokovna srečanja, vplivamo na
pripravljalce politik in politične odločevalce ipd.
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon
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2006

Sodelovanje v Strokovnem svetu za problematiko nasilja
v družini pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve
Strokovni svet je bil strokovni in posvetovalni organ
ministra, v katerem so sodelovale vladne in nevladne
organizacije. Leta 2003 je bila v njegovem okviru izdelana
Analiza stanja: Nasilje nad ženskami v družini (pripravile
so jo Sonja Robnik, Tanja Skornšek – Pleš in Špela Veselič).

od 2006

Sodelovanje v delovnem telesu Platforma Ženskega
lobija Slovenije (ŽLS) proti nasilju in v Evropskem centru
za obravnavo politik na področju nasilja nad ženskami
(European policy action centre on violence against women)
V letu 2006 je bil ustanovljen Ženski lobi Slovenije
(ŽLS), katerega ustanovni član je tudi Društvo SOS telefon.
ŽLS je nacionalna koordinacija nevladnih organizacij v
Sloveniji in polnopravna članica Evropskega ženskega lobija
(European Women's Lobby – EWL). Društvo SOS telefon
je s tem članstvom poglobilo svoje večletno pridruženo
članstvo v EWL.
Sodelavka Društva SOS telefon sodeluje kot predstavnica ŽLS v delovnem telesu European policy action centre on
violence against women, ki deluje v okviru EWL.

sodelovanje pri pripravi Strokovnih smernic za delo z
ženskami, žrtvami nasilja v družini
Sodelovale smo v delovni skupini za pripravo smernic
za obravnavo nasilja nad ženskami, v kateri so sodelovale
regionalne koordinatorice za obravnavo nasilja v Sloveniji
in predstavnice nevladnih organizacij.

2009

Sodelovanje pri pripravi pripomb k osnutku Pravilnika
o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za
socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih
služb pri obravnavi nasilja v družini
Skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami smo
sodelovale pri izdelavi številnih pripomb in predlogov za
osnutek Pravilnika, ki je stopil v veljavo konec aprila 2009.
sodelovanje pri pripravi predloga Resolucije o
Nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini
2009–2014
Skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami smo
sodelovale pri izdelavi številnih pripomb za osnutek
Resolucije o Nacionalnem programu preprečevanja nasilja
v družini 2009–2014.

2007, 2008

Sodelovanje pri pripravi predloga Zakona o preprečevanju nasilja v družini
Direktorat za družino Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve je v letu 2007 pripravil predlog Zakona
o preprečevanju nasilja v družini. Društvo SOS telefon je
skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo
na področju boja proti nasilju v družini, pri predlogu
intenzivno sodelovalo in izdelalo več obširnih pripomb.
Skupaj z Društvom za nenasilno komunikacijo in Društvom
Ženska svetovalnica smo intenzivno lobirale za uveljavitev
nekaterih sprememb v osnutku Zakona o preprečevanju
nasilja v družini tako pri Direktoratu za družino kot v
Državnem zboru Republike Slovenije, kjer smo pripravile
številne dopise in srečanja s poslankami in poslanci.
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20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Pregled sodelovanja Društva SOS
telefon z drugimi organizacijami na
področju preprečevanja nasilja

Društvo SOS telefon sodeluje z različnimi nevladnimi
in vladnimi organizacijami v Sloveniji in tujini ter z
mednarodnimi organizacijami. Sodelovanje poteka tako
na preventivni kot na kurativni ravni oz. pri obravnavi
posameznih primerov nasilja ter na ravni oblikovanja in
analize politik. V zadnjem času na področju preprečevanja
nasilja poteka vedno več sodelovanja med nevladnimi in
vladnimi organizacijami.
Sodelovanje pri skupnih medijskih akcijah in kampanjah za ozaveščanje splošne javnosti
Z drugimi organizacijami sodelujemo pri organiziranju in
izvajanju medijskih akcij ter različnih kampanj za ozaveščanje splošne javnosti in za vplivanje na javno mnenje.
Še posebno pomembne in odmevne so aktivnosti, ki se
izvajajo v okviru mednarodnih dni akcij proti nasilju nad
ženskami, od 25. novembra (svetovnega dneva boja proti
nasilju nad ženskami) do 10. decembra (svetovnega dneva
človekovih pravic).
Sodelovanje pri skupnih strokovnih srečanjih nevladnih
in vladnih organizacij
Z drugimi organizacijami aktivno sodelujemo pri organiziranju in izvajanju skupnih strokovnih srečanj na področju
preprečevanja nasilja: konferenc, posvetov, okroglih miz
ipd. Skupna strokovna srečanja so sklicana na pobudo nevladnih ali vladnih organizacij, koordinatoric za obravnavo
nasilja, Skupnosti centrov za socialno delo, Ministrstva za
delo idr. Izvajajo se tako na nacionalni kot na lokalni ravni.
Sodelovanje pri obravnavi posameznih primerov nasilja
Načini sodelovanja Društva SOS telefon z drugimi organizacijami pri obravnavi posameznih primerov nasilja so
izmenjava informacij in medsebojno obveščanje, načrtovaBilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

nje in organiziranje zaščite in dolgoročne varnosti za žrtev,
načrtovanje in organiziranje psihosocialne pomoči žrtvi,
načrtovanje in organiziranje namestitve za žrtev (krizni
center, varna hiša, pogojno materinski dom), pomoč žrtvi
pri urejanju eksistenčnih vprašanj (materialna in finančna
pomoč, pomoč pri iskanju stanovanja, nove zaposlitve,
menjava vrtca in šole za otroke ipd.), sodelovanje v medinstitucionalnih timih ter izmenjava strokovnega znanja in
praktičnih izkušenj.
Sodelovanje s policijo
Redno prijavljamo primere nasilja na policijo. Na področju
preventive redno in dobro sodelujemo s Policijsko upravo
Ljubljana in Policijsko upravo Celje, ki tudi informirata
svetovalke SOS telefona o delu policije. Zatočišče za ženske
in otroke – žrtve nasilja redno sodeluje s pristojno policijsko postajo in z vodjo okoliša.
Sodelovanje s centri za socialno delo (CSD)
S CSD redno sodelujemo in prijavljamo primere nasilja.
Društvo ima večletne izkušnje zagovorništva in vključevanja v medinstitucionalne time za obravnavo posameznih
primerov nasilja. Takšno sodelovanje se je izkazalo za
najbolj učinkovito, vendar ga je glede na število obravnavanih primerov še vedno premalo.
Društvo SOS telefon je leta 2006 sodelovalo pri vzpostavitvi programa Skupina za pomoč in samopomoč ženskam
v stiski Moč, ki se od maja 2006 izvaja na CSD Celje. Leta
2009 pa smo vzpostavili sodelovanje tudi s CSD Ormož,
ki je za svoje uporabnice z izkušnjo nasilja organiziralo
srečanja skupine za samopomoč. Vodili sta jih strokovni
sodelavki Društva SOS telefon.
CSD Ljubljana Moste – Polje nam že več let v brezplačno uporabo odstopa svoje prostore, prav tako nam je svoje
prostore odstopil v uporabo CSD Celje.
S CSD sodelujemo tudi na področju preventive – CSD
Celje, CSD Ljubljana Šiška in CSD Ljubljana Moste – Polje
so večkrat predstavili svoje delo svetovalkam na SOS
telefonu.
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Sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami
Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja redno in
uspešno sodeluje z bližnjim zdravstvenim domom. S
pediatrinjo in splošno zdravnico je sklenjen dogovor o
sprejemanju uporabnic Zatočišča in njihovih otrok. Prav
tako redno in dobro sodeluje z Ambulanto za osebe brez
urejenega zdravstvenega zavarovanja ter z nujno psihiatrično pomočjo, ki deluje na Polikliniki v Ljubljani.
Sodelovanje z organizacijami na področju vzgoje in
izobraževanja
Društvo SOS telefon za organizacije na področju vzgoje in
izobraževanja izvaja predavanja in delavnice o problematiki
nasilja v družini.
Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja redno
in uspešno sodeluje z bližnjimi vrtci in osnovno šolo, ki
sprejemajo otroke uporabnic. Svetovalke v Zatočišču jim
nudijo izobraževanje o problematiki nasilja v družini in
skupaj sodelujejo pri obravnavanju posameznih primerov
nasilja nad otroki.
Šolski center Celje je Društvu SOS telefon večkrat
odstopil svoje prostore v brezplačno uporabo.
Sodelovanje z mednarodno mrežo Ženske proti nasilju
iz Evrope (Women against Violence Europe – WAVE)
Društvo SOS telefon je leta 1998 vzpostavilo sodelovanje z
mednarodno mrežo Ženske proti nasilju iz Evrope (WAVE
– Women against Violence Europe). Namen sodelovanja,
ki se je z leti poglobilo in razširilo, je izvajanje skupnih
projektov za izmenjavo mednarodnih izkušenj in znanj o
problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki v
družini. Društvo SOS telefon je tako imenovana središčna
točka (focal point) mednarodne mreže WAVE za Slovenijo,
kar pomeni, da preko Društva SOS telefon WAVE informira,
komunicira in se obrača na vse nevladne organizacije s
področja dela proti nasilju nad ženskami in nasilju nad
otroki v Sloveniji.
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Sodelovanje z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi pri Zvezi društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
Od leta 2000 sodelujemo z Delovno skupino za nenasilje v
zdravstveni negi pri Zvezi društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Leta 2002 so za regijska
društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
sodelavke Društva SOS telefon začele izvajati predavanja
na temo nasilja v zdravstveni negi, v letu 2003 pa še za
zaposlene v urgentni in ginekološki dejavnosti. Sodelovanje
poteka pri usposabljanju in izobraževanju zaposlenih v
zdravstveni negi, ozaveščanju zaposlenih o nasilju, pri
medijskih akcijah, razdeljevanju zloženk, plakatov in drugega informativnega materiala; v obliki konkretne oblike
pomoči in informiranja žrtev nasilja (nalepke s številko
SOS telefona v toaletnih prostorih zdravstvenih ustanov,
kartice s pomembnimi številkami nevladnih programov
pomoči, kartica SOS telefona…). Več o sodelovanju si lahko
preberete v poglavju Pregled aktivnosti Društva SOS telefon
v okviru preventivnega delovanja.
Sodelovanje z Društvom gibalno oviranih invalidov
Slovenije VIZIJA
Sodelovanje z Društvom Vizija je prineslo dobre rezultate
pri skupnem reševanju primerov nasilja nad uporabnicami in uporabniki Vizije ter pri izmenjavi informacij.
Organizaciji sta v letu 2003 vzpostavili vzajemno usposabljanje za delo z žrtvami nasilja s hendikepom. Društvo SOS
telefon zagotavlja psihosocialno podporo za tiste uporabnice Vizije, ki preživljajo nasilje v družini ali znotraj institucij,
kjer bivajo. Sodelovanje bomo še poglobili ob nameščanju
gibalno oviranih žensk z izkušnjo nasilja v Zatočišče II.
Sodelovanje z Zvezo Sonček
V letu 2004 je Društvo SOS telefon sodelovalo z Zvezo
Sonček z namenom vzajemnega usposabljanja za delo z
žrtvami nasilja s hendikepom.

20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Sodelovanje s Sindikatom vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)
Društvo SOS telefon je v letu 2005 sodelovalo pri vzpostavitvi SVIZ-ovega svetovalnega telefona za manj nasilja v
šolah, ki je namenjen zaposlenim v šolah. Telefon je začel
delovati 8. marca 2005. Strokovne sodelavke Društva so
izvedle usposabljanje za svetovalke in svetovalce ter vodile
intervizije. Sodelavka Društva SOS telefon je izvajala tudi
predavanja o preprečevanju nasilja v šolah za SVIZ-ove
sindikalne zaupnice in zaupnike.
SVIZ je v redno letno izobraževanje sindikalnih
zaupnikov in zaupnic ter drugih vključil temo mobinga na
delovnem mestu, kjer je seminarje in predavanja leta 2007
izvajala sodelavka Društva SOS telefon. V maju 2007 se je
prvič sestal multidisciplinarni tim SVIZ-a za obravnavo
mobinga in drugih oblik nasilja na delovnem mestu. Tim je
strokovno vodila in koordinirala sodelavka Društva SOS telefon, ki je tudi izvedla več osebnih svetovalnih pogovorov
z osebami, ki preživljajo hude oblike nasilja na delovnem
mestu, in z njimi naredila individualni načrt ukrepanja.

Sodelovanje s SLOGO – nacionalno Platformo nevladnih
organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč
SLOGA združuje slovenske nevladne razvojne organizacije. Leta 2007 smo vzpostavile sodelovanje s SLOGO na
področju izobraževanja in ozaveščanja za razvoj v povezavi
z nasiljem nad ženskami, predvsem trgovino z ženskami.
Vzporedno s sodelovanjem smo pričele uvajati tudi
nov program na področju izobraževanja in ozaveščanja za
razvoj.
Svoje delovanje želi Društvo na ta način razširiti na
nekatere mednarodne teme, kot so: nasilje nad ženskami in
revščina; nasilje nad ženskami in spolne ter reproduktivne
pravice žensk; nasilje nad ženskami v oboroženih spopadih;
nasilje nad ženskami in HIV/AIDS.
V letih 2007 in 2008 smo sodelovale s SLOGO v projektu
»V različnosti je moč. Tudi ti si delček istega sveta«.

Sodelovanje s Fakulteto za varnostne vede v Ljubljani
Sodelavke Društva SOS telefon na Fakulteti za varnostne
vede od leta 2005 izvajajo predavanja na temo nasilja v
družini ter študentke in študente fakultete seznanjajo s
programi in dejavnostmi Društva.
Sodelovanje z Zvezo kmetic Slovenije
Cilji sodelovanja v letu 2006 so bili predvsem pripraviti
analizo potreb in stanja na področju nasilja v družini,
informirati članice Zveze kmetic o možnih oblikah pomoči
za ženske in otroke – žrtve nasilja in usposobiti svetovalke
na SOS telefonu, da bodo bolj senzibilno in z več informacijami lahko v pomoč kmeticam, kadar preživljajo nasilje
v družinskih in partnerskih odnosih. Sodelavke Društva
SOS telefon so na regijskih srečanjih Zveze kmetic Slovenije
predstavljale programe in dejavnosti Društva.

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon
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1990

Pregled aktivnosti Društva SOS
telefon v okviru preventivnega
delovanja

Društvo SOS telefon in Urad RS za žensko politiko sta
organizirala okroglo mizo o nasilju nad ženskami. Okrogli
mizi je sledila počastitev 5. obletnice delovanja SOS telefona
(24. november 1994).

1995, 1996

Ženske in otroci predstavljajo najbolj ogroženi družbeni
skupini prebivalstva, kjer ni dovolj le kurativa, temveč
je potrebna tudi preventiva, ki je pomembna dejavnost
Društva SOS telefon. V okviru preventivnega delovanja
izobražujemo, ozaveščamo in informiramo strokovno ter
splošno javnost o problematiki nasilja nad ženskami in
nasilja nad otroki. Organiziramo in izvajamo predavanja,
delavnice, seminarje, okrogle mize, konference in posvete,
izdajamo publikacije ter aktivno sodelujemo z mediji.

Sodelavke Društva so se udeležile demonstracij proti nasilju
nad ženskami, ki so potekale pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani. Demonstracije so organizirale Avtonomne
ženske skupine iz Ženskega centra na Metelkovi v Ljubljani.

1997

Pregled aktivnosti Društva SOS telefon ob Mednarodnih
dnevih akcij proti nasilju nad ženskami
16 dni akcij proti nasilju nad ženskami je del svetovne
kampanje za človekove pravice žensk, ki se začne 25.
novembra, ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad
ženskami, in zaključi 10. decembra, s svetovnim dnevom
človekovih pravic.
Društvo SOS telefon od leta 1994 skupaj z drugimi
vladnimi in nevladnimi organizacijami izvaja socialne in
medijske kampanje v okviru 16 mednarodnih dni akcij proti
nasilju nad ženskami.
Javnost in najpomembnejše ciljne skupine so ob začetku
vsakoletne kampanje informirane o ciljih kampanje, kar je
mogoče zaradi sodelovanja velikega števila lokalnih medijev, ki temi nasilja nad ženskami v tem obdobju namenijo
veliko časa in prostora. Pridružijo se jim tudi nacionalni
mediji, ki poročajo o problemu nasilja nad ženskami in
o sami kampanji. V času kampanje je strokovna javnost
stimulirana, da odpre strokovno diskusijo o tej problematiki in številnih drugih podtemah. V kampanjo se vključujejo
tudi lokalne skupnosti.
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Društvo je odprlo prvo nevladno varno hišo oziroma
zatočišče v Sloveniji, Zatočišče za ženske in otroke – žrtve
nasilja, v Ljubljani. Zatočišče je začelo delovati 17. novembra 1997, še danes pa sprejema ženske in njihove otroke
iz vse Slovenije. Ob otvoritvi Zatočišča je Društvo SOS
telefon organiziralo okroglo mizo o nasilju nad ženskami z
mednarodno udeležbo.

1998

Društvo SOS telefon je preko časopisa Delo v slovenska
gospodinjstva distribuiralo 6000 zloženk z osnovnimi
informacijami o nasilju, Društvu SOS telefon in Zatočišču
za ženske in otroke – žrtve nasilja. Prav tako je bila tudi
preko drugih medijev javnost obveščena o delu Zatočišča
za ženske in otroke – žrtve nasilja.
V gostinske lokale po Sloveniji je Društvo distribuiralo
16.000 vrečk s sladkorjem, na katerih je bila natisnjena
informacija o SOS telefonu. Prav tako je poslalo zloženke
na institucije, kjer bi ženske, ki doživljajo nasilje, lahko
iskale pomoč: na centre za socialno delo, policijske postaje,
zdravstvene domove in ginekološke ambulante.

1999

Skupaj z Društvom za nenasilno komunikacijo, Feminističnim
informacijsko kulturnim središčem – F-IKS, Uradom Vlade
RS za žensko politiko in Komisijo za politiko enakih možnosti
v Državnem zboru je Društvo pripravilo prvo obsežnejšo
medijsko kampanjo na nacionalni ravni »Kaj ti je, deklica?«
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Kampanja v letu 1999 je bila izredno učinkovita, saj jo
je spremljalo 210 jumbo plakatov, 30.000 manjših plakatov,
40.000 razglednic in 50.000 vizitk z najpomembnejšimi
telefonskimi številkami. Vsi tiskani materiali so bili
distribuirani po celi Sloveniji.
O razsežnostih in različnih pojavnih oblikah nasilja
nad ženskami je bila informirana najširša javnost, saj je
bila akcija zelo odmevna. Javnost je zelo razburila ocena
nevladnih organizacij, da vsaka peta ženska v Sloveniji
doživlja fizično nasilje v družini, vsaka sedma pa je
posiljena (slogan: »Vsaka 5. pretepena, vsaka 7. posiljena«).
Mnogi lokalni mediji so akciji in problematiki namenili
veliko prostora in časa, o njej pa so poročali tudi nacionalni
mediji. Tako slogan kot slikovna podoba, ki ga je spremljala,
sta postala prepoznavna v javnosti.
V ukrepanje za izboljšanje situacije so se aktivno
vključile tudi lokalne skupnosti, ki so se odzvale z obravnavo problematike na sejah mestnih in občinskih svetov
in z različnimi ukrepi (sofinanciranje zatočišč, zagotovitev
stanovanj za potrebe žensk, ki doživljajo nasilje, pobude
za ustanovitev zatočišč, spremembe pravilnikov o dodeljevanju socialnih stanovanj itd.). Po podatkih Društva SOS
telefon so ženske, ki doživljajo nasilje, v času po kampanji
začele v večji meri uporabljati različne oblike pomoči.
V okviru kampanje so bili izdani tudi zbornik »Dosje:
Nasilje nad ženskami«, zloženka in druga informativna
gradiva. 8

2000

Društvo je skupaj z Društvom za nenasilno komunikacijo,
Feminističnim informacijsko kulturnim središčem in
Založbo Krtina izvedlo kampanjo posvečeno spolnemu
nasilju, ki je bila izvedena na nacionalni ravni. Kampanja
je bila osredotočena na vprašanje spolnega nasilja nad
ženskami; njegovih razsežnosti; prepoznavanja in poimenovanja; obstoječih in potrebnih oblik pomoči; usposabljanja
in izobraževanja za delo z ženskami, ki so doživele oz.
doživljajo spolno nasilje; inkriminacijo in sankcioniranje
spolnega nasilja; spodbujanje razvoja lokalnih nevladnih
organizacij za pomoč ženskam, ki doživljajo nasilje;
sodelovanje državnih ustanov in nevladnih organizacij itd.
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

8
Naslovnica publikacije Dosje: Nasilje nad ženskami, Urad vlade
Republike Slovenije za žensko politiko, Društvo SOS telefon,
Feministično informacijsko kulturno središče, Društvo za nenasilno
komunikacijo, Ljubljana, 1999.

Izdana je bila zloženka »Spregovorimo o spolnem
nasilju«, v sozaložništvu Krtine in Društva SOS telefon pa
je izšla zbirka pogovorov Poškodbe notranjosti, Pogovori z
ženskami, ki so preživele spolno nasilje. Uredile so jo Mojca
Dobnikar, Doroteja Lešnik Mugnaioni in Maja Plaz. 9

2001

Društvo je skupaj z Društvom za nenasilno komunikacijo
ter v sodelovanju z Delovno skupino za nenasilje pri
Zbornici zdravstvene nege Slovenije, Delovno skupino za
materinske domove, varne hiše in druge organizacije pri
Socialni zbornici Slovenije in PINA Koper izvedlo kampanjo, posvečeno najširši temi nasilja nad ženskami, in je bila
izpeljana na nacionalni ravni.
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Osredotočena je bila na vprašanja zakonodajnih rešitev
s področja nasilja nad ženskami in medijskega poročanja
o problematiki. V okviru kampanje je potekalo 8 okroglih
miz in posvetov po vsej Sloveniji, ki so jih spremljali zlasti
lokalni mediji. Društvo SOS telefon je organiziralo tudi
posvet zatočišč iz Slovenije, ki se je ukvarjal z vprašanjem
uporabe terminologije. Cilj je bila ustreznejša in natančnejša, pa tudi manj stigmatizirajoča uporaba izrazja, tako v
strokovnih krogih kot v splošni javnosti.
14. november 2001, Ribnica; okrogla miza: Proti nasilju
nad ženskami; izvedba: Društvo SOS telefon.
Zaključek okrogle mize je bil, da sta na področju problematike nasilja nad ženskami potrebna timsko delo in sodelovanje vseh institucij in nevladnih organizacij, v družbi pa
absolutno zagovarjanje nične strpnosti do kakršnegakoli
nasilja nad komerkoli.
5. december 2001, Jesenice; okrogla miza: Poročanje
medijev o nasilju nad ženskami; izvedba: Društvo SOS
telefon.
Osnovna ugotovitev okrogle mize je bila, da imajo mediji
veliko moč pri soustvarjanju družbene klime, zato je
pomembno, da o nasilju nad ženskami ne poročajo
senzacionalistično. Mediji se ob tem soočajo z vprašanjem,
kako zaščititi žrtev in njeno identiteto, svoje pravice pa ima
tudi storilec.
Posveti društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov.
Pripravljeni so bili trije posveti: 23. novembra 2001 na
Ptuju (Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Ptuj/Ormož); 27. novembra 2001 na Otočcu (Društvo
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Novo mesto);
6. decembra 2001 v Kranju (Društvo medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske).
Posvetov se je udeležilo povprečno 130 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, skupaj skoraj 400 udeleženk
in udeležencev. Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni
negi je izdelala plakat proti nasilju, ki ga je razposlala po
vseh zdravstvenih ustanovah v Sloveniji. Razdeljevali so
34

9
Naslovnica publikacije Poškodbe notranjosti. Pogovori z ženskami, ki so
preživele spolno nasilje, Založba Krtina v sodelovanju z Društvom SOS
telefon, Ljubljana, 2000.

tudi zloženko z osnovnimi informacijami o nasilju ter podatki o organizacijah, pri katerih je mogoče dobiti pomoč.
Posveti so predstavili problematiko nasilja nad ženskami,
raziskavo o nasilju nad medicinskimi sestrami v zdravstveni
negi, izvedeno 1999, konstruktivno razreševanje konfliktov
ter različne probleme v zvezi z nasiljem, s katerimi se
soočajo medicinske sestre na svojih delovnih mestih.

2002

Društvo SOS telefon je medijsko kampanjo »Kaj ti je,
deklica?« posvetilo mladim ženskam, ki so v tistem letu kar
nekajkrat postale žrtve najhujšega nasilja s strani partnerjev. Namen kampanje je bil opozoriti mlade ženske, ki prvič
vstopajo v intimne zveze, na obstoj nasilja v partnerskih
zvezah in jih informirati o možnih načinih in oblikah
pomoči. V pripravljalnem odboru kampanje so sodelovali
tudi F-IKS – Feministično informacijsko kulturno središče,
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

10
Razglednica iz medijske kampanje »Kaj ti je, deklica?« 2002.

11
Informativna zloženka o nasilju za mlade ženske,
iz medijske kampanje »Kaj ti je, deklica?« 2002.

Urad za mladino Mestne občine Ljubljana, Študentska
organizacija Univerze v Ljubljani, Radio Študent in CNVOS
– Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij.
Kampanja je bila sestavljena iz treh delov.
1. Glasbeni natečaj in koncert
Pripravljalni odbor kampanje je konec junija 2002 razpisal
glasbeni natečaj za spremljevalno pesem kampanje. Na
natečaj se je odzvalo 12 izvajalcev in izvajalk. Pripravljalni
odbor je izmed prispelih pesmi izbral prve tri: Metka
Demšar, Bom že preživela: Restart, Povej mi; Johnny Bravo
Band, Slabše ne more biti. Zmagovalna izvajalka Metka
Demšar je nastopila na otvoritvenem koncertu kampanje,
25. novembra 2002 v parku Zvezda v Ljubljani. Glavni
nastopajoči izvajalec na koncertu je bila skupina Šank rock,
koncert pa je povezovala Mojca Mavec.
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

2. Strokovna srečanja
26. novembra 2002 je v Univerzitetnem kliničnem centru
v Ljubljani potekalo predavanje o nasilju nad ženskami za
medicinske sestre na urgentnem bloku.
6. decembra 2002 je v Cankarjevem domu v Ljubljani
potekala okrogla miza o trgovini z ljudmi in vzpostavljanju
pomoči žrtvam trgovine z ljudmi v Sloveniji.
10. decembra 2002 je v Šempetru pri Vrtojbi potekala
okrogla miza o nasilju v družini. Vsebina okrogle mize je
bilo reševanje problema nasilja v družini z vidika pristojnosti različnih institucij in nevladnih organizacij.
3. Medijska kampanja na nacionalni ravni
Medijska kampanja je obsegala uvodno novinarsko
konferenco; obvestilo o kampanji z napovednikom dogodkov; 170 jumbo plakatov; 15.000 malih plakatov; 40.000
priložnostnih razglednic; 50.000 vizitk s telefonskimi
številkami zatočišč in varnih hiš; trikrat po 15.000 informativnih zloženk; prispevke v medijih; uporabo priložnostne
poštne štampiljke. Jumbo plakati, mali plakati, razglednice
in vizitke so imeli enotno celostno podobo. 10 11
35

2003

Društvo SOS telefon je v sodelovanju z Delovno skupino za
nenasilje v zdravstveni negi pri Zvezi društev medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije izvedlo akcijo
Nujna zdravstvena in psihosocialna pomoč – z roko v roki.
Akcija je bila zasnovana kot 24-urno skupno dežurstvo
na urgentnih ali sprejemnih oddelkih petih slovenskih
bolnišnic: Kliničnem centru v Ljubljani, Splošni bolnišnici
Celje, Splošni bolnišnici Izola, Splošni bolnišnici Jesenice
in Splošni bolnišnici Maribor. Poglavitna cilja akcije sta
bila ozaveščanje in seznanjanje zaposlenih, pacientov/
pacientk in obiskovalcev/obiskovalk o pogostosti nasilja
nad ženskami kot kršenja človekovih pravic in resnega
družbenega problema ter ozaveščanje vseh naštetih ciljnih
skupin o možnih oblikah pomoči.

2004

Društvo SOS telefon in Delovna skupina za nenasilje v
zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije –
Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije sta skupaj izdelala protokole za obravnavo nasilja
v zdravstveni negi: Protokol za psihosocialno pomoč ženski
– žrtvi nasilja, kadar pomoč poišče v zdravstveni ustanovi,
in Protokol za pomoč medicinski sestri, kadar je preživela
oz. preživlja nasilje na delovnem mestu. Oba protokola sta
bila objavljena v novembrski številki Utripa, glasila Zbornice
zdravstvene nege, ki ga prejema okrog 12.000 članic in
članov. Protokola sta bila predstavljena v regijskih društvih
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov (25. novembra
2004 v Slovenj Gradcu; 30. novembra 2004 v Ajdovščini; 2.
decembra 2004 v Ljubljani; 9. decembra 2004 v Kranju).
Izdelana je bila nalepka za ženske toaletne prostore v
zdravstvenih in socialnih zavodih z izpisano brezplačno
številko SOS telefona 080 11 55. Namen te akcije je bil
informiranje o brezplačni svetovalni pomoči za ženske in
otroke, ki pridejo v zdravstvene ustanove po pomoč zaradi
poškodb v spremstvu povzročitelja nasilja. Nalepke Društva
SOS telefon je v Biltenu Sindikata zaposlenih v zdravstveni
negi prejelo tudi 8.000 članic in članov z utemeljitvijo
in navodili, kam jih nalepiti in zakaj je bil v zdravstvenih
ustanovah izbran prav omenjeni prostor.
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2005

V letu 2005 je Društvo SOS telefon sodelovalo v skupni
akciji Srednje zdravstvene šole Celje, Delovne skupine za
nenasilje v zdravstveni negi in Varne hiše Celje z naslovom
Ničelna toleranca do nasilja. Akcija je potekala 8. decembra
2005 na Srednji zdravstveni šoli Celje. Na ta dan so
potekala predavanja in predstavitve sodelujočih organizacij,
dijakinje in dijaki pa so pripravili kotičke za svetovanje in
pomoč osebam z izkušnjo nasilja in jih poimenovali Kam
po pomoč? Kotički so bili opremljeni s plakati, stojnicami
in drugimi materiali. Posebno sporočilo o skupnih prizadevanjih za ničelno strpnost do nasilja je bilo poslano tudi
vsem ostalim srednjim zdravstvenim šolam v Sloveniji.
Sporočilom so bili dodani informativni materiali nevladnih
organizacij in 3.000 kartic s številko SOS telefona.
V okviru kampanje je Društvo SOS telefon natisnilo
10.000 in distribuiralo 5.000 kartic Društva SOS telefon
z osnovnimi podatki o oblikah pomoči ter brezplačno
številko SOS telefona. SOS kartice je Društvo SOS telefon v
sodelovanju z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni
negi distribuiralo tudi medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom.
Društvo je leta 2005 sodelovalo tudi v kampanji, ki jo
je koordiniralo Društvo Ženska svetovalnica z naslovom
Pomagajmo pobegniti od nasilja. Kampanja je potekala
istočasno v Ljubljani, Antwerpnu in Utrechtu. Pokrovitelja
akcije v Ljubljani sta bila županja Danica Simšič in Mestna
občina Ljubljana, v akciji je sodelovala Policijska uprava
Ljubljana, pridružili pa smo se ji tudi Društvo za nenasilno
komunikacijo, Društvo Ključ in Društvo SOS telefon.
Osrednji dogodek akcije s sloganom »Vsaka 5. ženska si želi
pobegniti od nasilja« se je zgodil 25. novembra ob 12. uri
pred Mestno hišo, ko je županja MOL Danica Simšič zvezala
in izobesila rjuhe z omenjenim sloganom skozi okno
Mestne hiše v znak podpore akciji.

2006

Društvo SOS telefon je pri pripravi aktivnosti sodelovalo z
Društvom za nenasilno komunikacijo, Društvom Ženska
svetovalnica, Zavodom Emma, Društvom Ključ in Amnesty
International Slovenije. Z aktivnostmi so sodelujoče orga20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

nizacije prispevale svoj delež h kampanji Sveta Evrope proti
nasilju nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Kampanja
se je začela novembra 2006 in končala marca 2008.
Vsebinsko so bile aktivnosti osredotočene na pet zahtev,
ki so bile zapisane na kartico Felix in naslovljene na predsednika vlade Janeza Janšo ter ministra za delo, družino
in socialne zadeve Janeza Drobniča. Kartico so lahko
prebivalke in prebivalci Slovenije podpisali in jo poslali na
omenjena naslova. Prav tako je bila pripravljena zloženka
z najpomembnejšimi informacijami o problematiki nasilja
nad ženskami. Temeljno sporočilo tako zloženke kot kartice
je bilo »Nasilje nad ženskami je naša skupna odgovornost!
Kaj boš naredil/a ti?«.
Vsebina petih zahtev se je glasila:
»Nasilje nad ženskami je naša odgovornost. Čas je, da
tudi slovenske oblasti ukrepajo!
Nasilje nad ženskami je naš skupni problem, vendar je
za njegovo preprečevanje primarno odgovorna vlada.
Po ocenah nevladnih organizacij je vsaka peta ženska
žrtev fizičnega nasilja, kar pusti trajne posledice njej ter
vsem bližnjim. Zaradi neustreznega delovanja oblasti to
davkoplačevalke in davkoplačevalce vsako leto stane vsaj 1,
6 milijona SIT za vsako žensko, ki je utrpela nasilje.
Skupina nevladnih organizacij zato od slovenskih
oblasti zahteva takojšnje ukrepanje:
ΛΛ pripravo in sprejem sistemskega zakona proti nasilju v
družini;
ΛΛ pripravo in sprejem protokola za usklajeno delovanje
vladnih in nevladnih organizacij proti nasilju nad
ženskami;
ΛΛ odškodnine in dostop do trga dela za žrtve trgovine z
ljudmi;
ΛΛ učinkovito preprečevanje spolnega nadlegovanja na
delovnem mestu in učinkovit pregon storilcev tovrstnega nasilja;
ΛΛ raziskavo o vseh oblikah nasilja nad ženskami v
Sloveniji in redno spremljanje ter oceno izvajanja
ukrepov boja proti nasilju nad ženskami.«

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

Skupaj z Informacijsko dokumentacijskim centrom
Sveta Evrope (IDC SE) so nevladne organizacije pripravile
okroglo mizo z naslovom Kaj lahko storimo, da ustavimo
nasilje nad ženskami?, ki je potekala 22. novembra 2006 v
prostorih IDC SE.
Na pobudo nevladnih organizacij je Komisija za peticije
ter za človekove pravice in enake možnosti pri Državnem
zboru Republike Slovenije obravnavala Resolucijo 1512
Parlamentarne skupščine Sveta Evrope »Parlamenti,
združeni v boju proti nasilju nad ženskami v družini« in
med drugim sprejela sklepe, da bo predsedniku Državnega
zbora predlagala, da s slovesno deklaracijo proti nasilju
nad ženskami seznani poslanke in poslance Državnega
zbora ter da naj vlada seznani Državni zbor o tem, kako
bo izvajala priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope
državam članicam v zvezi z zaščito žensk pred nasiljem.
Podpredsednik Državnega zbora dr. Marko Pavliha je
24. novembra 2006 poslanke in poslance Državnega zbora
seznanil s slovesno deklaracijo, predstavnice nevladnih
organizacij pa so se udeležile slovesnosti v Državnem zboru
ter poslankam in poslancem pripele bele pentlje v znak
delovanja proti nasilju nad ženskami.
Nevladne organizacije so vodje poslanskih skupin tudi
pozvale, da v okviru Državnega zbora podprejo pobudo, da
se Državni zbor aktivno vključi v kampanjo Sveta Evrope
ter da v svoje aktivnosti vključi nevladne organizacije.
Deklaracijo o podpori Slovesni deklaraciji Parlamentarne
skupščine Sveta Evrope Parlamenti, združeni v boju proti
nasilju nad ženskami v družini, je Državni zbor sprejel
februarja 2007.
Urad za enake možnosti je na pobudo nevladnih
organizacij prevedel, priredil in natisnil plakat Sveta Evrope
»Ustavimo nasilje nad ženskami«.
30. novembra in 1. decembra 2006 sta Delovna skupina
za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene
nege Slovenije – Zvezi društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije in Društvo SOS telefon
sodelovala na Dnevih zdravja v Celju na Celjskem sejmu.
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2007

Društvo SOS telefon je tudi v letu 2007 nadaljevalo svoje
intenzivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki
delujejo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami,
nasilja nad otroki, nasilja v družini in trgovine z ljudmi.
Primarno so bili to Društvo za nenasilno komunikacijo,
Društvo Ženska svetovalnica in Društvo KLJUČ – Center za
boj proti trgovini z ljudmi. Ob posameznih aktivnostih so
se pridružile še druge organizacije.
Eden od pomembnih rezultatov medsebojnega sodelovanja je bila izdaja izobraževalne in informativne brošure
z naslovom »NASILJE! Kaj lahko storim?« Brošura je izšla
pri Društvu za nenasilno komunikacijo v 120.000 izvodih
in je bila 22. novembra 2007 vložena v 70.500 izvodov
priloge Ona v Delu. 10.000 izvodov priloge je bilo vloženih
v poltednik Gorenjski Glas, prilogo pa smo distribuirali
še: policiji (10.000), Sindikatu zdravstvenega in socialnega
varstva (2000), SVIZ-u (17.300), Zvezi svobodnih sindikatov
Slovenije (300), srednjim šolam (50 vsaki šoli), župniščem.
Prilogo so prejele tudi vse poslanke in poslanci Državnega
zbora Republike Slovenije.
Prilogo so skupaj pripravili Društvo SOS telefon,
Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo Ženska
svetovalnica, Društvo Ključ, Zavod Emma ter Amnesty
International Slovenije. Namen priloge je bil ozaveščati,
informirati in izobraževati splošno javnost o problematiki
nasilja nad ženskami. Žrtve nasilja so dobile informacije o
tem, kaj lahko storijo, na koga se lahko obrnejo, kakšne so
dolžnosti institucij in organizacij ipd.
Z izdajo priloge so se sodelujoče organizacije pridružile
mednarodni kampanji Sveta Evrope z naslovom »Ustavimo
nasilje nad ženskami!«.
26. novembra 2007 je bila v Ljubljani izvedena novinarska konferenca ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju
nad ženskami v organizaciji Društva za nenasilno komunikacijo, Društva SOS telefon, Društva Ženska svetovalnica,
Društva KLJUČ, Zavoda EMMA in Amnesty International
Slovenije.
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2008

V letu 2008 je Društvo SOS telefon v času mednarodnih dni
boja proti nasilju nad ženskami v sodelovanju z drugimi
nevladnimi organizacijami izvedlo dve aktivnosti iz
projekta V štirih korakih!:
ΛΛ ponatisnilo in distribuiralo je prilogo “NASILJE! Kaj
lahko storim?” in
ΛΛ sodelovalo pri zaprisegi mladih o izbiri nenasilja.
Novinarski konferenci
24. novembra 2008 je v Mestni hiši Ljubljana potekala
novinarska konferenca pred mednarodnimi akcijskimi
dnevi proti nasilju nad ženskami. Organizirala in izvedla
jo je Zveza za nenasilje v sodelovanju z Mestno občino
Ljubljana. Na novinarski konferenci so sodelovali ljubljanski župan Zoran Janković in predstavnice Zveze za nenasilje, ki so predstavile projekt Zaprisega o izbiri nenasilja.
Pred Mestno hišo so postavili veliko pentljo podpisov in
odprli knjigo zaprisege.
26. novembra 2008 je na Društvu za nenasilno komunikacijo potekala novinarska konferenca ob mednarodnem
dnevu boja proti nasilju nad ženskami, ki sta ga organizirala
Ženski Lobi Slovenije in Zveza za nenasilje.
Sodelavke Društva SOS telefon so se s strokovnimi
prispevki udeležile strokovnih posvetov v izvedbi
drugih organizacij
25. novembra 2008 je v Državnem svetu potekal posvet
Ženske in zdravje. Organizacija: Državni svet in Zveza
društev slovenska zveza za zdravje.
25. novembra 2008 je v TR3 v Ljubljani potekal posvet
Nasilje nad invalidnimi osebami. Organizacija: Vlada RS,
Urad za enake možnosti.
4. decembra 2008 je v Cankarjevem domu potekal
strokovni posvet Zakonske obveznosti zdravstvenih
delavcev in delavk pri obravnavi nasilja v zdravstvenih
zavodih. Organizacija: Zbornica zdravstvene in babiške
nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
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Pregled strokovnih posvetov
zatočišč, zavetišč in varnih hiš v
organizaciji Društva SOS telefon

Društvo SOS telefon je od leta 1999 organiziralo in izvajalo
strokovne posvete zatočišč, zavetišč in varnih hiš, ki so
potekali v času mednarodnih dni akcij proti nasilju nad
ženskami.
Prvi strokovni posvet zatočišč, zavetišč in varnih hiš
7. decembra 1999 je v Ljubljani potekal prvi strokovni
posvet z naslovom Moč / nemoč stanovalk in svetovalk v
zatočiščih.
Tema posveta se je neposredno dotikala problema
nasilja nad ženskami, saj je izpostavljala položaj, v katerem
se praviloma znajdejo ženske, ki so doživele nasilje, ter
njihov položaj moči, ki je dejansko položaj nemoči. V
takšnem položaju so v odnosu do povzročitelja nasilja,
institucij, svetovalk v zatočiščih, skratka do večjega dela
socialne mreže, ki jih obkroža.
Prispevki s posveta so bili zbrani v zborniku Moč /
nemoč stanovalk in svetovalk v zatočiščih, ki sta ga uredili
Mojca Dobnikar in Špela Veselič.
Drugi strokovni posvet zatočišč, zavetišč in varnih hiš
Decembra 2000 je v Ljubljani potekal drugi strokovni
posvet z naslovom Spolno nasilje nad ženskami.
Strokovne sodelavke nevladnih in vladnih organizacij
so predstavile svoje izkušnje pri delu z žrtvami spolnega
nasilja.
Tretji strokovni posvet zatočišč, zavetišč in varnih hiš
7. decembra 2001 je v Ljubljano potekal tretji strokovni
posvet z mednarodno udeležbo, pod naslovom Nasilje nad
ženskami – poenotimo izrazoslovje.
Prispevki na posvetu so obravnavali:
ΛΛ trgovino z ljudmi in prostitucijo (razlika med obema, na
katerih domačih in mednarodnih dokumentih temelji
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preganjanje trgovine z ljudmi, razsežnosti in oblike
prostitucije v Sloveniji) in področja dela nove nevladne
organizacije Ključ;
ΛΛ izrazje s področja govora o nasilju nad ženskami
(pomembno je uveljavljati široko definicijo nasilja,
primerna izraza sta »ženska z izkušnjo nasilja« in
»povzročitelj nasilja«);
ΛΛ poimenovanje varnih hiš in zatočišč na Hrvaškem,
njihovi načini dela z ženskami z izkušnjo nasilja.
Četrti strokovni posvet zatočišč, zavetišč in varnih hiš
29. novembra 2002 je v Ljubljani potekal četrti strokovni
posvet z naslovom Metode dela ter standardi in normativi.
Na posvetu je potekala razprava o standardih in
normativih varnih hiš, priporočilih EU in tem, kako se ti
uveljavljajo v Sloveniji.
Peti strokovni posvet zatočišč, zavetišč in varnih hiš
9. decembra 2003 je v Ljubljani potekal peti strokovni
posvet z naslovom Pomoč ženskam in otrokom s hendikepom – žrtvam nasilja.
S posvetom so sodelavke Društva SOS telefon želele v
strokovni in širši javnosti odpreti diskusijo o položaju in
možnostih zagotavljanja pomoči ženskam in otrokom s
hendikepom, ki imajo izkušnjo nasilja. S posvetom so se
priključile vseevropski kampanji za izboljšanje položaja
hendikepiranih in invalidov/invalidk v okviru evropskega
leta invalidov. Posvet se je odvijal v obliki referatov in
prispevkov znotraj dveh vsebinskih sklopov. V prvem
sklopu so bila predstavljena strokovna stališča do problematike nasilja nad hendikepiranimi ženskami in otroki,
možni načini institucionalne vladne in nevladne pomoči
ter možnosti vključevanja uporabnic in uporabnikov z
invalidnostjo v varne hiše. V drugem delu sta predstavnici
varnih hiš predstavili svoje izkušnje in stališča glede
nudenja pomoči in namestitve uporabnic in uporabnikov s
hendikepom.
Šesti strokovni posvet zatočišč, zavetišč in varnih hiš
27. septembra 2004 je v Ljubljani v organizaciji Društva
SOS telefon in Društva Ključ – Centra za boj proti trgovini
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z ljudmi potekal šesti strokovni posvet z naslovom Načela
dela in vizija razvoja zatočišč in varnih hiš.
Izdan je bil zbornik prispevkov s posveta.
Sedmi strokovni posvet zatočišč, zavetišč in varnih hiš
11. oktobra 2005 je v Ljubljani v organizaciji Društva SOS
telefon in Društva za nenasilno komunikacijo potekal
sedmi strokovni posvet z naslovom Pomoč pri zaposlovanju in reševanju stanovanjske problematike žensk in otrok
po preteku njihovega bivanja v zatočišču, varni hiši ali
zavetišču.
Udeleženke posveta so se udeležile tudi slovesne
otvoritve Kriznega centra za ženske in otroke, žrtve nasilja
Društva Ženska svetovalnica, ki je potekala v ljubljanski
Mestni hiši.
Osmi strokovni posvet zatočišč, zavetišč in varnih hiš
11. novembra 2006 je v Ljubljani v organizaciji Društva SOS
telefon potekal osmi strokovni posvet z naslovom Programi
varnih hiš pred novimi izzivi zaradi spremenjenih potreb
uporabnic in uporabnikov.
Namen posveta je bil dvojen:
ΛΛ odpreti javno strokovno diskusijo o spremenjenih potrebah žensk in otrok – žrtev nasilja, ki bivajo v varnih
hišah in materinskih domovih ter narediti posnetek
stanja na področju problematike in
ΛΛ razmišljati o potrebnih in možnih spremembah
konceptov delovanja, norm in oblik psihosocialnega in
drugega dela v varnih hišah in materinskih domovih.

40

Pregled aktivnosti Društva SOS
telefon v okviru izobraževanja,
ozaveščanja in informiranja
strokovne in splošne javnosti
Preventivni program na področju nasilja
Društvo SOS telefon je v letu 1994 začelo s sistematičnim
delovanjem na področju preventive. Prijavilo se je v katalog
izbirnih vsebin na srednjih šolah in izvedlo preventivni
program na področju nasilja za skupino 16 dijakinj in
dijakov Gimnazije Vič. V tem letu je društvo izvedlo tudi
predavanje o nasilju v družini za članice in člane Združenja
klubov Organizacije združenih narodov.
Izobraževanje, ozaveščanje in informiranje za nevladne
organizacije
Aktivnosti, ki jih redno izvajamo od začetka delovanja Društva:
ΛΛ predstavitve problematike nasilja nad ženskami, nasilja
nad otroki, nasilja v družini;
ΛΛ predstavitve svetovanja žrtvam nasilja;
ΛΛ predstavitve programov in dejavnosti Društva SOS telefon;
ΛΛ predstavitve oblik pomoči žrtvam nasilja.
Izobraževanje, ozaveščanje in informiranje za društva
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, v sodelovanju z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi
Aktivnosti, ki jih izvajamo od leta 2002:
ΛΛ delavnice z naslovom Obravnava nasilja v zdravstveni negi;
ΛΛ usposabljanje medicinskih sester za pomoč žrtvam
nasilja v zdravstveni negi;
ΛΛ predavanja za zaposlene v zdravstveni negi na uroloških
klinikah z naslovom Nenasilno reševanje konfliktov;
ΛΛ delavnice z naslovom Spolno nadlegovanje na delovnem
mestu;
ΛΛ strokovna ekskurzija;
ΛΛ predavanja in akcija z naslovom Nasilje v zdravstveni negi;
ΛΛ predavanje z naslovom Obravnava nasilja v družini po
zdravstvenih ustanovah;
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ΛΛ predavanja za zaposlene v zdravstveni negi z naslovom
Nasilje v družini;
ΛΛ delavnice za sindikat delavcev v zdravstveni negi z
naslovom Obravnavanje nasilja in spolnega nadlegovanja v zdravstveni negi.
Predavanj in delavnic se je v letih sodelovanja udeležilo okrog
2.500 udeleženk in udeležencev, ocenjujemo pa, da smo preko
sindikalnih in strokovnih glasil s področja zdravstvene nege s
članki o nasilju dosegle večino zaposlenih v zdravstveni negi.
Izobraževanje, ozaveščanje in informiranje za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ-a
Aktivnosti, ki jih izvajamo od leta 2005:
ΛΛ predavanje z naslovom Nasilje v šoli;
ΛΛ predavanje z naslovom Mobbing na delovnem mestu;
ΛΛ dvodnevni izobraževalni seminar z naslovom
Prepoznavanje nasilja v vzgoji in izobraževanju.
Izobraževanje, ozaveščanje in informiranje za organizacije na področju vzgoje in izobraževanja
Aktivnosti, ki jih izvajamo od leta 2005:
ΛΛ predavanje za starše z naslovom Nasilje v družini;
ΛΛ predavanje za učiteljice in učitelje z naslovom Nasilje v šoli;
ΛΛ predavanje in delavnica za starše z naslovom Vrstniško nasilje;
ΛΛ predstavitev Društva SOS telefon in Zatočišča za ženske
in otroke – žrtve nasilja;
ΛΛ delavnica za mlade, vključene v Projektno učenje za
mlade z naslovom Nasilju NE;
ΛΛ predavanje za vzgojiteljice v zdravstvenih kolonijah z
naslovom Obravnava nasilja nad otroki;
ΛΛ predavanje za študentke in študente z naslovom Nasilje
v družini;
ΛΛ delavnica za učiteljice in učitelje z naslovom Obravnava
nasilja v šoli;
ΛΛ seminar za učiteljice in učitelje z naslovom Vrstniško
nasilje in vloga učitelja svetovalca;
ΛΛ predavanje za starše z naslovom Vloga staršev pri
preprečevanju nasilja v šoli;
ΛΛ seminar za učiteljice in učitelje z naslovom Nasilje v šoli
– zaznava, preprečevanje in obravnava;
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ΛΛ delavnice za učenke in učence 5., 7., 8. in 9. razreda z
naslovom Vrstniško nasilje;
ΛΛ predavanje za starše z naslovom Vloga staršev pri
preprečevanju nasilja med vrstniki;
ΛΛ predavanje za študentke in študente z naslovom Nasilje
v družini in predstavitev Društva SOS telefon;
ΛΛ predavanje za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih z
naslovom Agresivnost v predšolskem obdobju;
ΛΛ predavanje za starše učenk in učencev 7. razreda z
naslovom Vrstniško nasilje.
Predavanja v okviru sodelovanja s Šolo za ravnatelje
Društvo SOS telefon je v letu 2008 vzpostavilo sodelovanje s
Šolo za ravnatelje. V njenem okviru poteka dejavnost mreže
učečih se šol in vrtcev, ki je namenjena izobraževanju o
različnih vsebinah za celotni učiteljski ali vzgojiteljski zbor.
Šole in/ali vrtci pa so povezani v mreže.
Društvo SOS telefon je sodelovalo v Mreži 2: Strategije
za preprečevanje nasilja. Namen mrež na področju
strategij za preprečevanje nasilja je bolj učinkovito in
senzibilno soočanje z nasiljem v vrtcih, osnovnih in
srednjih šolah. Vsebinsko so v Mrežo 2 vključene vse vrste
nasilja, tudi nasilje v družini. Koordinatorka programa
je Doroteja Lešnik Mugnaioni. V letu 2008 sta sodelavki
Društva SOS telefon izvedli osem predavanj in delavnic v
okviru Mreže 2 z naslovoma Zaupni pogovor z otrokom, ki
doživlja nasilje, in Zakon o preprečevanju nasilja v družini
– pristojnosti, možnosti in naloge vzgojno-izobraževalnih
organizacij.
Sodelovanje v projektu Profesionalno usposabljanje
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih
2008, 2009, 2010 in 2011 na področju socialnih in
državljanskih kompetenc
Nosilka projekta je Pedagoška fakulteta v Ljubljani,
sodelavke Društva pa izvajajo predavanja in delavnice v
okviru tematskega sklopa Prepoznavanje in preprečevanje
nasilja na temi Zaupni pogovor z otrokom, ki doživlja
nasilje, in Nasilje v družini – njegovi povzročitelji in žrtve.
Predavanja in delavnice se izvajajo za strokovne delavke in
delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
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Pregled posameznih projektov
Društva SOS telefon za
izobraževanje, ozaveščanje in
informiranje strokovne in splošne
javnosti

Delavnica je bila izvedena dvakrat:
ΛΛ 12. marca 2002 v Ljubljani; trajala je 5 ur, udeležilo se je
je 17 oseb;
ΛΛ 18. marca 2003 v Ljubjani; trajala je 7 ur, udeležilo se je
je 5 oseb.

1999

Projekt Izobraževanje Društva SOS telefon za policiste
in policistke Policijske uprave Ljubljana s področja
nasilja nad ženskami
V januarju 1999 je potekalo izobraževanje s področja
nasilja nad ženskami za policiste in policistke Policijske
uprave Ljubljana. To je bilo prvo usposabljanje policije o
ravnanju pri posredovanjih zaradi nasilja nad ženskami.
Namen izobraževanja je bil spodbuditi sodelovanje
med ženskimi nevladnimi organizacijami in policijo na
področju preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja
nad otroki. Izobraževanja se je udeležilo 925 policistov
in policistk, ki so opravljali posredovanja na domu,
policistov in policistk prometne policije ter kriminalistk in
kriminalistov.

2002, 2003

Projekt Delavnica za socialne delavke, delavce, sodelavke, sodelavce na temo Delo z žrtvami nasilja v družini,
partnerskih in sorodstvenih zvezah
Strokovnim delavkam in delavcem centrov za socialno
delo je delavnica nudile informacije o delu z ženskami in
otroki, ki doživljajo nasilje, obogatitev znanja in pridobitev
potrebnih informacij. Delavnica je potekala v več vsebinskih
sklopih: predstavitev zakonitosti in dinamike nasilja v
družini; razmejitev dejstev od predsodkov o nasilju v
družini; predstavitev možnih načinov in tehnik dela z
žrtvami nasilja; seznanitev z nenasilnimi oblikami reševanja
konfliktov; predstavitev zakonodaje s področja nasilja v
družini; predstavitev nevladnih organizacij s področja
problematike.
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Okrogle mize
3. aprila 2002 je Društvo v Cankarjevem domu organiziralo
okroglo mizo z naslovom Joj, sociala!
Namenjena je bila razpravi o donacijah gospodarstva
za socialne programe in humanitarne dejavnosti. Razprava
je tekla o družbeni odgovornosti, donacijah, sponzorstvih
in gospodarstvu, izhajala pa je iz dejstva, da je v Sloveniji
največ donacij namenjenih športnim in kulturnim dejavnostim, sledijo verske organizacije, daleč za njimi pa so
donacije za socialne in humanitarne projekte.
30. maja 2002 je Društvo v sodelovanju z Mestno zvezo
upokojencev Ljubljana v Cankarjevem domu organiziralo
okroglo mizo z naslovom Nasilje nad starejšimi.
Na okrogli mizi je bila prvič v Sloveniji javno izpostavljena problematika nasilja nad starejšimi. Iztočnice okrogle
mize so bile: vzroki za nasilje nad starejšimi; oblike nasilja,
ki ga doživljajo; avtorefleksija in senzibilnost do nasilja nad
starejšimi; sivo polje neprijavljenega nasilja nad starejšimi.
Namen okrogle mize je bil spregovoriti javno, odprto in
odkrito o nasilju nad starejšimi, pozvati k večji senzibilnosti
do problematike, spodbuditi dialog med različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, podpreti vzpostavitev
organizirane pomoči starejšim, ki preživljajo nasilje.
1. aprila 2003 je Društvo v sodelovanju z Zavodom
Emma v Cankarjevem domu organiziralo okroglo mizo
z naslovom Mlade ženske – žrtve nasilja in možnosti za
odpiranje centra za pomoč in nastanitev.
Okrogla miza je izhajala iz potreb uporabnic Zavoda
Emma ter njihove raziskave Mlade ženske – žrtve nasilja.
Namen okrogle mize je bil opozoriti na nasilje nad mladimi
ženskami; pozvati k večji senzibilnosti do problema;
spodbuditi razmišljanje o ukrepih, ki so potrebni za
zagotavljanje pravic in pomoči za mlade ženske z izkušnjo
nasilja; ter preveriti možnosti za odprtje centra za pomoč
in nastanitev mladih žensk z izkušnjo nasilja.
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

25. maja 2004 je Društvo v sodelovanju z Zavodom
Emma v Cankarjevem domu organiziralo okroglo mizo z
naslovom Zločin in kazen – spolno nasilje in sodstvo.
Rdeča nit pogovora in kasnejše razprave so bile ugotovitve, da je psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja
v Sloveniji pomanjkljiva. Žrtve, ki storilca prijavijo, so
največkrat sekundarno viktimizirane. Država je reševanje
tovrstne problematike skoraj v celoti prepustila nevladnim
organizacijam. Predkazenski in kazenski postopki ob sumih
spolnih zlorab otrok in odraslih potekajo zelo počasi. Prav
tako problematična je neozaveščenost drugih strokovnih delavk in delavcev, ki pri svojem delu prihajajo v stik z žrtvami.

2002

Sodelovanje v projektu Ženska, ki se je zaletela v vrata
Projekt je izvedel Radio Študent v sodelovanju z Društvom
SOS telefon. Namen projekta je bil na celotnem območju
Slovenije povečati zavest širše javnosti o nasilju nad ženskami in nasilju nad otroki ter njegovih posledicah; med žrtvami nasilja povečati zavest o vseh vidikih nasilja; ter jih informirati o možnih izhodih iz njihove situacije. Tema je bila
predstavljena poslušalstvu Radia Študent, ki so predvsem
študentke/študenti in mladina, ter širši slovenski javnosti.
V okviru projekta so bile pripravljene in predvajane oddaje
v dveh sklopih: Ženska, ki se je zaletela v vrata in Sektor Ž.
O nasilju nad ženskami so bile organizirane okrogle mize.
Aktivnosti so bile še posebno intenzivne ob 25. novembru,
mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami.

2005

Sodelovanje v projektu Cikel predavanj o nasilju II
Cikel predavanj o nasilju II. je potekal: 10. januarja 2005,
14. februarja 2005 in 7. marca 2005 v Cankarjevem domu
v Ljubljani. Organizirala sta ga Cankarjev dom – Kulturno
vzgojni in humanistični program in Doroteja Lešnik
Mugnaioni, sodelavka Društva SOS telefon.

2005, 2006

Partnerska organizacija v projektu Premostiti vrzeli
(Bridging Gaps)
Kot partnerska organizacija smo sodelovale pri projektu
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mreže Ženske proti nasilju iz Evrope (Women Against
Violence Europe – WAVE) Premostiti vrzeli – Modeli
sodelovanja med ženskimi nevladnimi in vladnimi
organizacijami pri preprečevanju nasilja nad ženskami in
nasilja nad otroki (Bridging Gaps – Models of cooperation
between women's NGOs and state authorities to prevent
violence against women and children). Namen projekta je
bil izmenjava mednarodnih izkušenj in znanj o usklajenem
sodelovanju med ženskimi nevladnimi in vladnimi organizacijami na področju nasilja nad ženskami in nasilja nad
otroki v družini. Projekt je financirala Evropska komisija v
okviru programa Daphne.
Od 15. do 18. junija 2005 je na Dunaju potekala prva
delavnica v okviru projekta, druga pa od 3. do 5. novembra
2005, prav tako na Dunaju. Januarja 2006 je v okviru
projekta potekala mednarodna konferenca Premostiti
vrzeli – Sodelovanje na področju preprečevanja nasilja
nad ženskami in nasilja nad otroki (Bridging Gaps –
Working Together for the Prevention of Violence against
Women and Children) in mednarodni posvet o nasilju
nad ženskami in nasilju nad otroki. Oba dogodka sta
potekala v dunajski Mestni hiši, Društvo SOS telefon pa
je sodelovalo s strokovnim prispevkom na konferenci. K
sodelovanju in udeležbi iz Slovenije je društvo povabilo
še Sonjo Robnik iz Urada za enake možnosti in Dejana
Čulka, pomočnika komandirja Policijske postaje Ljubljana
Bežigrad.
Projekt se je zaključil z izdelavo priročnika o primerih
dobre prakse sodelovanja med nevladnimi in vladnimi
organizacijami Premostiti vrzeli – Od dobrih namer do
dobrega sodelovanja (Bridging Gaps – From good intention
to good cooperation).

2006

Projekt Rdeča luč spolnemu nadlegovanju na delovnem
mestu – izobraževalni modul za zaposlene v zdravstveni
negi
V septembru 2006 so bile izvedene štiri delavnice za
zaposlene na področju zdravstvene nege, katerih cilj je bila
izdelava pilotskega izobraževalnega modula. Udeleženke
in udeleženci, večinoma sindikalni zaupniki in zaupnice,
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12.1
Naslovnica in zadnja stran publikacije Na poti
iz nasilja. Prakse dela proti nasilju nad ženskami,
Društvo SOS telefon, Ljubljana, 2007.

so prihajali z različnih področij dela, različnih organizacij
v zdravstveni negi (klinični center, bolnišnice, zdravstveni
domovi, domovi za starejše, psihiatrične ustanove, patronažna služba) ter iz vseh slovenskih regij. Na delavnicah je
sodelovalo skupaj 42 oseb.
Delavnice so bile izvedene v sodelovanju z Delovno
skupino za nenasilje, ki deluje v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Sindikata delavcev v
zdravstveni negi.

2007

Izdaja publikacije Na poti iz nasilja. Prakse dela proti
nasilju nad ženskami
Knjiga Na poti iz nasilja. Prakse dela proti nasilju nad
ženskami prinaša izkušnje osmih žensk, žrtev nasilja, in
njihovo pot iz odnosa s povzročiteljem nasilja. Ženske
pripovedujejo o izkušnjah, ki so jih imele, ko so se obrnile
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12.2
Plakat ob predstavitvi publikacije Na poti iz
nasilja. Prakse dela proti nasilju nad ženskami,
Društvo SOS telefon, Ljubljana, 2007.

na različne organizacije: na nevladne organizacije, centre
za socialno delo, policijo, tožilstva, sodišča in druge. Knjiga
na podlagi subjektivnih izkušenj žensk usmerja pozornost
strokovne in drugih javnosti na primere dobrih praks, ki bi
jih v Sloveniji bilo mogoče izvajati in uporabljati, če bi bila
strokovna javnost senzibilnejša, bolje informirana in bolje
seznanjena s problematiko nasilja nad ženskami v družini.
Prav primere dobrih praks so v drugem delu knjige osvetlile
strokovnjakinje in strokovnjaki s posameznih vladnih in
nevladnih organizacij. Na ta način knjiga strokovnjakinje in
strokovnjake spodbuja, da navedene primere dobrih praks
uporabljajo in tako sodelujejo pri spremembi obstoječega
sistema v žrtvam prijaznejši sistem, ki bo odgovarjal na
njihove potrebe. V tretjem delu pa knjiga predstavlja
primere dobrih praks na področju t. i. policy dokumentov,
ki jih je pri vzpostavljanju sistema za preprečevanje nasilja
nad ženskami in odpravljanja njegovih posledic mogoče s
pridom uporabljati. 12
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Projekt Spreminjanje tradicionalnih vzorcev
razumevanja nasilja nad ženskami skozi 3 medije
Društvo SOS telefon je od 1. marca do 31. oktobra 2007
izvajalo projekt Spreminjanje tradicionalnih vzorcev
razumevanja nasilja nad ženskami skozi 3 medije : radijske
postaje po Sloveniji, spletne strani in zloženke.
Namen projekta je bil v sodelovanju z zainteresiranimi
radijskimi postajami po Sloveniji izvajati preventivno in
izobraževalno delo na področju spodbujanja enakosti med
spoloma in torej (tudi) preprečevanja nasilja nad ženskami.
Obenem pa s spletno stranjo in zloženkami ozaveščati,
izobraževati in informirati o široki paleti tem, ki se dotikajo problematike nasilja nad ženskami in enakosti med
spoloma. 13
Partnerska organizacija v projektu IZBOLJŠAJMO –
Kakovostne storitve za zagotavljanje varnosti žrtvam
nasilja (WAVE)
Društvo SOS telefon je tudi v letu 2007 intenzivno sodelovalo z mednarodno mrežo WAVE, in sicer v okviru projekta
IZBOLJŠAJMO – Kakovostne storitve za zagotavljanje
varnosti žrtvam nasilja (IMPROVE – Quality services for
victims safety).
Projekt se je zaključil s prevodom priročnika o dobrih
praksah v varnih hišah, Stran od nasilja. Smernice za vzpostavitev in vodenje varnih hiš za ženske, ki doživljajo nasilje
(Away from Violence. Guidelines for setting up and running
a women's refuge.). Priročnik sta v slovenščino prevedli
sodelavki Društva SOS telefon, izšel pa je januarja 2008. 14

13
Izobraževalna zloženka o nasilju nad ženskami in
enakosti med spoloma, 2007.

Sodelovanje v projektu V različnosti je moč. Tudi ti si
delček istega sveta.
Društvo SOS telefon je v letu 2007 začelo intenzivno
sodelovati s SLOGO – Platformo nevladnih razvojnih
organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč. Postalo je tudi njena članica. SLOGA je bila nosilka
projekta V različnosti je moč, pri katerega pripravi je poleg
Društva SOS telefon sodelovalo še šest nevladnih razvojnih
organizacij. Projekt se je začel izvajati oktobra 2007, večina
njegovih aktivnosti pa je bila izvedena v času predsedovanja
Slovenije Evropski uniji.
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14
Naslovnica zgoščenke priročnika Away from
Violence – Guidelines for running and setting up a
women’ s refuge v okviru projekta IMPROVE – Quality
Services for Victims of Domestic Violence, DAPHNE
project 2006.
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Rdeča nit celotnega projekta je bila izobraževanje za
razvoj in je povezoval tri podteme: socialno vključenost,
klimatske spremembe in učinkovitost razvojne pomoči.
Podtema socialna vključenost je vključevala mikroprojekte:
trgovino z ljudmi; zagovorništvo otrok; migracije in
medgeneracijski dialog. Društvo SOS telefon je koordiniralo
mikroprojekt trgovina z ljudmi, aktivnosti v njegovem
okviru pa je izvajalo Društvo KLJUČ – Center za boj proti
trgovini z ljudmi.
9. in 10. junija 2008 je v Ljubljani potekal osrednji
dogodek projekta, ko so slovenske nevladne razvojne
organizacije in SLOGA v okviru slovenskega predsedovanja
Evropski uniji izvedle mednarodno konferenco razvojnih
nevladnih organizacij z naslovom Medkulturni dialog
in učenje za globalno uravnoteženi razvoj – Prispevek k
razvojnemu sodelovanju.
2. julija 2008 je v Ljubljani potekala novinarska konferenca ob zaključku projekta.
10. julija 2008 je v okviru projekta v Ljubljani potekala
okrogla miza o problematiki trgovine z ljudmi v Sloveniji
in na širšem območju. Okroglo mizo je pripravilo Društvo
KLJUČ, povezovala pa jo je sodelavka Društva SOS telefon.

2008

Projekt Delavnice za dijakinje in dijake dijaških domov
z naslovom Ali je to ljubezen? Nasilje v partnerski vezi.
Sodelavke Društva SOS telefon so v letu 2008 izvedle
pilotski projekt z namenom izobraževanja mladostnic
in mladostnikov o problematiki nasilja nad ženskami.
Projekt je temeljil na izvedbi delavnic z naslovom Ali je to
ljubezen? Nasilje v partnerskem odnosu. Za ciljno skupino
so bile izbrane dijakinje in dijaki treh dijaških domov v
treh slovenskih regijah, kar je omogočalo večjo regionalno
pokritost: v Ljubljani, v Izoli in v Mariboru.
V okviru projekta je bilo izvedenih šest delavnic, po dve
delavnici v vsakem v projekt vključenem dijaškem domu:
Dijaškem domu Poljane iz Ljubljane; Dijaškem domu Izola
in Dijaškem domu Lizike Jančar iz Maribora. Delavnic se je
udeležilo skupaj 97 udeleženk.
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2008, 2009

Vodenje in koordinacija projekta V štirih korakih!
Projekt z naslovom V štirih korakih! je skupni projekt Zveze
za nenasilje, društva Amnesty International Slovenije in
evropske mreže WAVE, ki ga je Društvo SOS telefon vodilo
in koordiniralo.
Izveden je bil v štirih korakih, pod okriljem ene podobe:
ΛΛ 1. korak: priprava mednarodne konference in objava
zaključkov s konference;
ΛΛ 2. korak: izvedba zaprisege maturantk in maturantov
2008 o izbiri nenasilja;
ΛΛ 3. korak: priprava časopisne priloge s široko distribucijo
po Sloveniji;
ΛΛ 4. korak: izdaja publikacije, namenjene strokovni
javnosti na področju socialnega varstva.
1. korak: Mednarodna konferenca Nasilje nad
ženskami skozi ozaveščanje za razvoj
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
in Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake
možnosti Državnega zbora sta v sodelovanju z društvom
Amnesty International Slovenije, Društvom KLJUČ –
Centrom za boj proti trgovini z ljudmi, Društvom za
nenasilno komunikacijo, Društvom Ženska svetovalnica
in Informacijskim uradom Sveta Evrope v RS organizirala
mednarodno konferenco z naslovom Nasilje nad ženskami
skozi ozaveščanje za razvoj. Konferenca je potekala 7.
marca 2008 v Državnem zboru Republike Slovenije.
Z mednarodno konferenco je bilo nasilje nad ženskami
predstavljeno kot problematika, ki se pomembno umešča k
vprašanjem razvoja, enakosti in miru. Slovenska in evropska
javnost je bila ponovno opozorjena na dejstvo, da je nasilje
nad ženskami ena od najpogostejših kršitev človekovih pravic, ki so jo države dolžne odpravljati, tudi s sprejemanjem
zakonov in podzakonskih aktov o odpravljanju in preprečevanju nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Na konferenci
so bile osvetljene teme s področja nasilja nad ženskami, ki
so aktualne za slovensko in širšo svetovno javnost: nasilje v
družini, nasilje nad ženskami v povezavi z migracijami ter
trgovino z ženskami in položaj žrtev na trgu dela.
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

15
Tiskani materiali iz projekta Društva SOS telefon z
naslovom »V štirih korakih!«, 2008.

Zaključki s konference so bili objavljeni v publikaciji z naslovom Mednarodna konferenca Nasilje nad ženskami skozi
ozaveščanje za razvoj, kjer so bila strnjena najpomembnejša
sporočila z mednarodne konference in izpostavljeno, čemu
morajo po mnenju udeleženk in udeležencev konference
pripravljalke/pripravljalci politik ter politične odločevalke/
odločevalci posvečati posebno pozornost, ko obravnavajo izpostavljena področja. Publikacija je prevedena tudi v angleški
jezik. Natisnjenih in distribuiranih je bilo 200 izvodov.
2. korak: Zaprisega o izbiri nenasilja
16. maja 2008 so maturantke in maturanti prisegli, da
bodo izbirali nenasilje. Pet nevladnih organizacij (Amnesty
International Slovenije, Društvo Ženska svetovalnica,
Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za
ženske in otroke – žrtve nasilja in Društvo Ključ – center
za boj proti trgovini z ljudmi) je izvedlo pilotski projekt
Zaprisega o izbiri nenasilja. K sodelovanju so sodelujoče
organizacije povabile srednje šole in gimnazije na območju
Ljubljane, in sicer generacijo maturantk in maturantov.
Maturantke in maturante so obiskali, v okviru kratkih
delavnic z njimi spregovorili o oblikah nasilja ter jih
povabili, da za svoje vedenje izberejo NENASILJE.
Da so se tako odločili, so lahko simbolično dokazali s
svojim podpisom na kartici z naslednjo vsebino:
Kot zrel in odgovoren človek prisegam, da: nasilja ne
povzročam; nasilja ne spregledam; nasilja ne spodbujam;
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ob nasilju primerno ukrepam; proti nasilju govorim in
delujem; se informiram o trgovini z ljudmi.
Vse podpisane kartice so bile predane predsedniku
države dr. Danilu Türku, ki je bil 16. maja 2008 častni
gost na maturantski paradi, kjer so lahko maturantke in
maturanti še enkrat, tokrat ustno, svečano zaprisegli.
Izvedbo projekta so podprli predsednik države, župan
Mestne občine Ljubljana ter Plesna šola Urška.
Del projekta z naslovom Zaprisege je bila tudi
zloženka Jaz sem za nenasilje. ITAK. Na zloženki so
sodelujoče organizacije v sodelovanju z družbo Mobitel
d. d. informirale o svojem delu ter povabile širšo javnost
k sodelovanju s podpisom kartice. Kartice in zloženke so
bile vložene v Mobitelove telefonske pakete za mlade. S
podpisom so posameznice in posamezniki simbolično
prisegli, da so za svoje vedenje izbrali nenasilje. Družba
Mobitel, d. d. je za akcijo natisnila tudi majčke s svojim
karakterjem in sloganom Jaz sem za nenasilje. ITAK.
Podpise so sodelujoče organizacije v času mednarodnih dni
akcij proti nasilju nad ženskami zbirale tudi s posebno knjigo
podpisov v preddverju ljubljanske Mestne hiše ter na spletni
strani http://pentlja.org. Doslej je bilo zbranih 12.691 podpisov.
3. korak: Priloga NASILJE! Kaj lahko storim?
V okviru aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti
nasilju nad ženskami (25. november) je 20. novembra 2007
pri časopisu Delo skupaj s prilogo Ona izšlo 70.500 izvodov
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priloge o nasilju nad ženskami, z naslovom NASILJE! Kaj
lahko storim? Priloga je izšla pri Društvu za nenasilno
komunikacijo v 120.000 izvodih, skupaj pa so jo pripravili
Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo,
Društvo Ženska svetovalnica, Društvo Ključ, Zavod Emma
ter Amnesty International Slovenije.
V letu 2008 je Društvo SOS telefon prilogo ponatisnilo
v 51.800 izvodih, od katerih je bilo 50.000 izvodov 25. novembra 2008 priloženih prilogi Ona k časopisu Slovenske
Novice. Ker je bila priloga v letu 2007 distribuirana s
časopisom Delo predvsem v osrednjeslovenski regiji, so se
sodelujoče organizacije v letu 2008 odločile za distribucijo
s časopisom Slovenske Novice v druge slovenske regije.
4. korak: Publikacija Odzivanje socialnih delavk in
delavcev na nasilje v družini
V januarju 2009 je izšla publikacija z naslovom Odzivanje
socialnih delavk in delavcev na nasilje v družini, avtorice
Olge Bezenšek Lalić. Publikacija je slovenski prevod in
priredba magistrskega dela avtorice. Publikacija je bila
distribuirana centrom za socialno delo v Sloveniji. 15

Pregled aktivnosti Društva SOS
telefon na področju sodelovanja z
mediji

Društvo SOS telefon že od začetka sodeluje s številnimi
elektronskimi in tiskanimi mediji:
ΛΛ pri promociji programov in aktivnosti Društva, z oglasi
in predstavitvami programov in dejavnosti;
ΛΛ pri ozaveščanju širše javnosti o problematiki nasilja nad
ženskami in nasilja nad otroki z izjavami, intervjuji,
članki, televizijskimi in radijskimi prispevki, odprtimi
pismi javnosti in novinarskimi konferencami.

Medijski dogodki izven posameznih projektov
medijskih akcij

2009

Sodelovanje v projektu Zaprisega o izbiri nenasilja
V letu 2009 je Društvo SOS telefon v okviru Zveze za
nenasilje sodelovalo v projektu Zaprisega o izbiri nenasilja,
ki se je nadaljeval iz leta 2008, v organizaciji Društva Ključ.
15. maja 2009 so na Slovenski cesti v Ljubljani maturantke in maturanti prisegli, da bodo izbirali nenasilje.
Pred zaprisego so bile izvedene delavnice za 122 oddelkov
iz petindvajsetih srednjih šol v Mestni občini Ljubljana.
Vse slovenske srednje šole so bile obveščene o projektu
zaprisege. Pokrovitelj zaprisege je bil ponovno predsednik
države dr. Danilo Türk, izvedbo projekta pa so podprli
župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, Plesna
šola Urška in Mobitel, d. d. Zaprisegli so tudi maturantke
in maturantje iz Srbije, Črne gore, Makedonije, Bosne in
Hercegovine in Hrvaške.
Ponovno so se zbirali tudi podpisi pod zaprisego, prav
tako so se še naprej zbirali na spletni strani projekta
http://pentlja.org.
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Novinarska konferenca ob umorih v Zdenski vasi
Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo
in Društvo Ženska svetovalnica so v luči dogodkov, do
katerih je prišlo v Zdenski vasi (umori v družini), sklicali
novinarsko konferenco, ki je potekala 27. februarja 2007, v
prostorih Društva za nenasilno komunikacijo v Ljubljani.
Ime meseca marca 2007 na Radiu Slovenija – Val 202
Poslušalke in poslušalci Vala 202 so 5. marca 2007 za ime
tedna izglasovali Špelo Veselič, sodelavko Društva SOS
telefon, ki je ob tragediji v Zdenski vasi skupaj z drugimi
nevladnimi organizacijami opozorila na prikrito nasilje v
družinah in na neučinkovitost institucij pri pomoči žrtvam,
med drugim pa tudi izpostavila neprimerno in senzacionalistično poročanje medijev. Decembra 2007 je bila Špela
Veselič izbrana za ime meseca marca 2007.

20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Pregled aktivnosti in projektov
za uporabnice / uporabnike in
sodelavke Društva SOS telefon
Ženski tabori
Od 18. do 26. avgusta 1990 je v Marindolu na Kolpi potekal
1. mednarodni ženski tabor – 90. Organizirali sta ga
Skupina za SOS telefon in Sekcija Lilit.
Tabora se je udeležilo 25 žensk iz Slovenije, Hrvaške,
Srbije, Zvezne republike Nemčije in Belgije ter trije otroci.
Namen tabora je bil tematizirati vprašanja, ki na različnih
ravneh (pri)zadevajo ženske v njihovem vsakdanjem
življenju in s tem ustvariti prostor za razvoj ženske kulture
v slovenski družbi. Hkrati je navezal oz. utrdil stike med
ženskami iz Slovenije, Jugoslavije in tujine z izmenjavo
informacij in izkušenj. Delo na taboru je potekalo v obliki
delavnic in skupščin. Opravljena je bila tudi raziskava o
nasilju v družini.
Od 10. do 18. avgusta 1991 je v Trenti potekal 2. mednarodni ženski tabor – pomoč žrtvam nasilja – 91, ki ga je
organiziralo Društvo SOS telefon.
Tabora se je udeležilo 15 žensk iz Slovenije, Hrvaške
in Zvezne republike Nemčije ter trije otroci. Tabor je bil
namenjen diskusijam prostovoljk s SOS telefonov in iz
zatočišč za ženske z izkušnjo nasilja. Potekal je v obliki
delavnic.
Od 29. maja do 7. junija 1992 je na Debelem rtiču
potekal 3. mednarodni ženski tabor – pomoč žrtvam nasilja
– 92, ki ga je organiziralo Društvo SOS telefon.
Tabora se je udeležilo 17 žensk, prostovoljk SOS
telefonov in zatočišč za ženske in otroke – žrtve nasilja iz
Ljubljane, Zagreba, Dunaja, Kölna in Frankfurta. Delo na
taboru je bilo organizirano v obliki delavnic na različne
teme v zvezi s pomočjo ženskam in otrokom z izkušnjo
nasilja in možnimi oblikami terapije v skupinah za
samopomoč.
Od 2. do 5. julija 1993 in od 5. do 11. julija 1993 je v
Planici potekal 4. mednarodni ženski tabor – ženske proti
nasilju – 93, v organizaciji Društva SOS telefon.
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

Tabor je bil razdeljen na dva dela. Prvega dela tabora
se je udeležilo 11 sodelavk Društva SOS telefon, drugega
dela pa 19 žensk, sodelavk sedmih ženskih projektov iz
Ljubljane, Zagreba in Hamburga ter štirje otroci. V prvem
delu tabora je bila opravljena evalvacija dela SOS telefona
v Ljubljani, v drugem delu pa je bilo obravnavano spolno
nasilje nad ženskami in nad otroki v obliki referatov,
diskusij in praktičnih delavnic.
Julija 1998 je potekal še Ženski mini tabor, ki se ga je
udeležilo 10 žensk (uporabnice Zatočišča za ženske in
otroke – žrtve nasilja in sodelavke Društva SOS telefon).
Projekt Veseli tabor
Projekt Veseli tabor je namenjen otrokom, ki se zaradi
posredne ali neposredne izkušnje z nasiljem v družini
in življenjske ogroženosti, ki so ji izpostavljeni v svojem
življenjskem okolju, skupaj s svojimi mamami umaknejo
v Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja. Posledice
nasilja, ki ga preživljajo, so dolgotrajne, Veseli tabor pa
nudi številne priložnosti za vzpostavljanje in razvijanje
novih socialnih veščin, ki pomagajo otrokom spoznavati
dinamiko nenasilne skupnosti.
Veseli tabori so potekali:
ΛΛ 12. 7. – 18. 7. 1998, Možnica nad Bovcem, 13 otrok;
ΛΛ 10. 7. – 20. 7. 1999, Mrzlica nad Trbovljami, 12 otrok;
ΛΛ 2. 11. – 6. 11. 2000, Kranjska Gora, 8 otrok;
ΛΛ 14. 7. – 28. 7. 2001, Kostel ob Kolpi, 7 otrok;
ΛΛ 13. 7. – 20. 7. 2002, na Notranjskem, 4 otroci;
ΛΛ 14. 7. – 19. 7. 2003, Kranjska Gora, 7 otrok;
ΛΛ 24. 6. – 30. 6. 2005, letovišče Društva prijateljev
mladine Ljubljana Vič-Rudnik, Pacug, 5 otrok.

od 1997

Delavnice za otroke in mladostnice – žrtve nasilja v
Zatočišču za ženske in otroke – žrtve nasilja
Delavnice se izvajajo od začetka delovanja programa
Zatočišče. Izkazale so se kot zelo uspešen način dela
z otroki in mladimi, ki preko likovnega, pismenega,
verbalnega in gibalnega izražanja učinkoviteje predelujejo
preživeto nasilje v družini. Na delavnicah otroci in mla49

dostnice spoznavajo različne izrazne možnosti, razvijajo
lastno kreativnost, spoznavajo drugačne komunikacijske
vzorce in medsebojne različnosti. Projekt je bil zasnovan
kot kontinuirano tedensko srečevanje med izvajalkami
programa Zatočišče in otroki, kjer se ustvarja odprt prostor
za posamezne aktualne vsebine. Projekt omogoča razvoj
in spremljanje skupinske dinamike otrok in mladostnic ter
razvoj in spremljanje notranjih občutkov, dinamike, razmišljanj posameznega otroka in odnosov, ki jih vzpostavlja.
Aktivnosti znotraj projekta so: delavnice psihosocialnega
učenja, ustvarjalne delavnice in delavnice širjenja otrokove
socialne mreže.
Izleti za uporabnice in uporabnike Zatočišča za ženske
in otroke – žrtve nasilja
Izleti se izvajajo vsako leto. Njihov namen je predvsem
aktivno, sproščeno in kakovostno preživljanje prostega
časa, ki za uporabnice in uporabnike pomeni dobrodošlo
spremembo v vsakdanjiku.
Tovrstna neformalna druženja med uporabnicami,
uporabniki in zaposlenimi v Zatočišču pripomorejo k bolj
tvornemu in učinkovitejšemu medsebojnemu sodelovanju,
obenem pa spodbujajo k sledenju individualnega akcijskega
načrta za izboljšanje osebne situacije vsake posamezne
uporabnice oziroma uporabnika. Pripomorejo k povezovanju in krepitvi odnosa med mamami in njihovimi
otroki (uravnovešenje odnosa, poglobitev medsebojnega
zaupanja) ter preventivno delujejo na razvoj otrok, s ciljem
zmanjševanja negativnih posledic preživetega nasilja z
učenjem nenasilnih vzorcev komunikacije.

2002

Projekt Delavnice za zdravo življenje
Delavnice so bile namenjene uporabnicam Zatočišča za
ženske in otroke – žrtve nasilja in so se izvajale enkrat
mesečno. Namen projekta je bila predstavitev zdravega
življenja v obliki tematskih delavnic, cilji pa so bili ozaveščanje uporabnic Zatočišča o zdravem načinu življenja,
o pomenu vzdrževanja higiene prostorov in predstavitev
sprostitvenih tehnik.

2003

Projekt Izleti za otroke, ki bivajo v Zatočišču za ženske
in otroke – žrtve nasilja
Namen projekta je bil omogočiti celosten pristop k predelovanju izkušenj z nasiljem, ki jih imajo otroci in mladostnice,
ki bivajo v Zatočišču, vzpodbujati izražanje teh izkušenj in
razvijati pozitivni odnos do njih samih, njihovih sovrstnic
in sovrstnikov. Cilj projekta je bil vzpostaviti pristen in
iskren odnos kot podlago za prilagajanje metod dela zaposlenih v Zatočišču ter optimalno integracijo in socializacijo
otrok in mladostnic, ki bivajo v Zatočišču.
Projekt Delavnice samoobrambe za ženske
Projekt je potekal kot dodatna ponudba za sodelavke
Društva SOS telefon ter uporabnice Skupine za samopomoč
za ženske, ki doživljajo nasilje. 30 ur delavnic je vsebovalo
ogrevalne in raztezne vaje, vaje zaupanja, učenje fizičnih in
verbalnih obrambnih spretnosti, igre vlog in sprostitvene
tehnike.

2009

projekt priprave dveh publikacij: Vodnik po Zatočišču
in Kje sem? Vodnik po zatočišču za otroke in
mladostnice
V letu 2009 je Društvo SOS telefon izdalo dve publikaciji:
Vodnik po Zatočišču in Kje sem? Vodnik po Zatočišču za
otroke in mladostnice, v katerih je predstavljeno življenje v
Zatočišču za ženske in otroke – žrtve nasilja. Vodnika sta
namenjena odraslim uporabnicam ter otrokom in mladostnicam, ki bivajo v Zatočišču za ženske in otroke – žrtve
nasilja.

Izobraževalno motivacijska srečanja sodelavk
Društva SOS telefon
Logarska dolina, 2005
Društvo SOS telefon je v letu 2005 pripravilo izobraževalno
motivacijski vikend za zaposlene in aktivne prostovoljke.
Vikend je potekal v Logarski dolini 10. in 11. decembra
2005.
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Izobraževalno motivacijski vikend sta vodila člana
Zavoda za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo Rožana
Grdina in Brane Krapež. V okviru programa Šole čustvene
inteligence so bile teme izobraževanja: kako pomagati
drugim, ne da bi pozabili nase; kako ustvarjalno uporabljati
pridobljeno znanje in izkušnje; kako s človekom v stiski
vzpostaviti dober stik; kako poskrbeti zase. Delavnica je
vsebovala naslednje sklope: stres in sprostitev, poslušanje,
empatija, ter razmejevanje odgovornosti v medsebojnih
odnosih.
Izobraževalno motivacijskega vikenda se je udeležilo
40 aktivnih članic Društva, zaposlenih in prostovoljk,
namenjen pa je bil tudi podelitvi jubilejnih in drugih
priznanj prostovoljkam in zaposlenim ter spoznavanju in
povezovanju »starih« in »novih« prostovoljk in zaposlenih.

Vikend je bil razdeljen na motivacijski in izobraževalni
del. Motivacijski del je vseboval podelitev nagrad dolgoletnim sodelavkam Društva ter prednovoletno druženje.
Izobraževalni del pa je bil sestavljen iz predavanja in
delavnice z naslovom Strah pred življenjem in občutek
krivde, ki ju je izvedla Alenka Rebula, psihologinja, ki
deluje na področju globinske psihologije. Izobraževanje je
bilo namenjeno lažjemu in boljšemu razumevanju žensk in
otrok, ki doživljajo nasilje, in lastni refleksiji.

Celje, 2006
V letu 2006 je Društvo SOS telefon pripravilo izobraževalno
motivacijsko srečanje za prostovoljke, aktivne članice in
zaposlene Društva SOS telefon. Potekalo je 9. decembra
v Celju, v prostorih, ki jih je brezplačno posodila Zveza
kulturnih društev Celje.
Naslov izobraževalno motivacijskega srečanja je bil
Trening asertivnosti. Izvedli sta ga Rožana Grdina in
Suzana Rebolj iz Akademije za psihosintezo. Udeležilo se
ga je 37 aktivnih članic, prostovoljk in zaposlenih Društva
SOS telefon.
Namen treninga asertivnosti je bilo: učenje, kako pasivno, agresivno, posredno agresivno vedenje razlikujemo
od asertivnega vedenja; kako se zavedamo in spoznavamo
svoje pravice ter odgovornosti do drugih; kako reči NE
brez občutkov krivde; kako izrekamo prošnje z veščinami
vztrajnosti; kako sprejemamo in dajemo kritiko ter komplimente; kako ravnamo s ponižanjem in izražamo čustva;
kako gradimo svojo samopodobo na podlagi sposobnosti
ter načrtujemo spremembe.
Rogla, 2008
Društvo SOS telefon je 22. in 23. novembra 2008 izvedlo
izobraževalno motivacijski vikend za zaposlene in aktivne
prostovoljke na Rogli.
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon
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Pregled anket, raziskav in analiz
Društva SOS telefon

obdelavo jih je šlo 87, ki so prispele pravočasno. Odgovorile
so izključno ženske v starosti od 15 do 79 let.

1988

Anketa o nasilju nad ženskami
Anketa je bila objavljena leta 1988 v Naši ženi, Nedeljskem
dnevniku in Mladini ter razmnožena na letakih, ki jih je
Sekcija Lilit delila na ljubljanskih ulicah. Anketa je sodila
med priprave na organiziranje SOS telefona. Vrnjenih je
bilo 187 izpolnjenih vprašalnikov, anketa je zajela ženske v
starosti od 23 do 75 let.
Najpomembnejši rezultati in poudarki ankete:
ΛΛ 85,5 % anketirank je doživljalo fizično in psihično
nasilje; 7,3 % anketirank je doživljalo fizično nasilje; 5,5
% pa psihično nasilje;
ΛΛ nasilje nad ženskami je razširjeno v vseh slojih prebivalstva, ne glede na izobrazbo, poklic, starost itd.;
ΛΛ nasilje nad ženskami se pojavlja tako v partnerskih
zvezah z otroki kot v tistih brez njih;
ΛΛ status partnerske veze (zakon, dalj časa trajajoča
življenjska skupnost, odnosi po razvezi, odnos med
fantom in dekletom itd.) in njeno trajanje (zveze iz
ankete so trajale od leta in pol do 47 let) nima nobenega
vpliva na pojavljanje nasilja;
ΛΛ družbena pomoč ženskam z izkušnjo nasilja ni učinkovita; nezadostni so že sami predpisi, institucije reagirajo
togo, počasi ali sploh ne. Toda tudi v okviru obstoječe
pravne ureditve je mogoče najti rešitev, če sta žrtev in
institucija pripravljeni na skupni angažma.

1989

Janina anketa o nasilju nad ženskami in otroki
Anketa je bila objavljena 4. januarja 1989 v reviji Jana.
Pripravila sta jo skupina študentov četrtega letnika Pravne
fakultete v Ljubljani, ki se je ukvarjala z viktimološkimi
vprašanji (vodja skupine: mag. Zoran Pavlović) in sekcija
Lilit. Vrnjenih je bilo skoraj 100 izpolnjenih anket, v
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Najpomembnejši rezultati in poudarki ankete:
ΛΛ 73 žensk je imelo lastne izkušnje z nasiljem; od teh jih
je 61 poznalo tudi konkretne primere nasilja iz svojega
okolja;
ΛΛ v 38 primerih nasilja sta bila ogrožena ženska in otrok;
v 34 primerih ženska; v enem primeru je bil ogrožen
otrok;
ΛΛ oblike nasilja nad otroki: predvsem pretepanje in
ponižanje;
ΛΛ oblike nasilja nad ženskami: v odgovorih so enakomerno zastopane vse tri vrste nasilja: telesno, duševno in
spolno;
ΛΛ od 34 žensk, ki so odgovarjale na vprašanje o posilstvu,
je 18 žensk doživelo posilstvo, 16 pa poskus posilstva;
od teh 34 žensk je 27 žensk doživelo tudi druge oblike
nasilja;
ΛΛ posilstva se je običajno zgodilo pri ženski doma;
ΛΛ nasilje je največkrat povzročal mož oziroma partner nad
žensko in oče ali očim nad otroki;
ΛΛ nasilje se je dogajalo med domačimi štirimi stenami in
tam tudi »ostajalo«;
ΛΛ pristojni organi se niso hoteli vmešavati v »družinske
zadeve« in so ukrepali le zaradi kaljenja javnega miru ali
pa takrat, ko je bilo že prepozno;
ΛΛ pomoči, ki so jo potrebovale, ženske niso dobile,
posledice preživetega nasilja so morale prenašati same;
ΛΛ anketiranke so menile, da je uvedba telefonske linije za
žrtve nasilja in zavetišča za žrtve nasilja nujno potrebna.

1990

Preliminarna raziskava o nasilju v družini
Raziskava je bila opravljena avgusta 1990 v okviru dveh raziskovalnih taborov RK ZSMS – Liberalna stranka (Mirovni
tabor v Šentrupertu na Dolenjskem in Mednarodni ženski
tabor Marindol), opravili sta jo prostovoljki SOS telefona.
Njen namen je bil ugotoviti, kakšno je razmišljanje ljudi o
nasilju v družini, kako je po njihovem mnenju treba pomagati žrtvam nasilja in kako je mogoče zmanjšati pogostost
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

nasilja v družini. Raziskava je imela dva glavna sklopa:
intervju z domačinkami in pogovor na lokalnem centru za
socialno delo. Prvi del raziskave je obsegal 35 poglobljenih
intervjujev (20 v Šentrupertu in 15 v Beli krajini). Intervju
je obsegal sklop vprašanj o odnosih med družinskimi
članicami in člani ter sklop vprašanj o nasilju v družini.
Intervjuvanke so bile ženskega spola, večina v starosti od
20 do 50 let. Drugi del raziskave je obsegal pogovor na
Centru za socialno delo v Trebnjem in Centru za socialno
delo v Črnomlju, ki sta pripravila podatke o tem, koliko
primerov nasilja so v zadnjih petih letih obravnavali v
raziskovanih vaseh in kako so jih odkrili.
Najpomembnejši rezultati in poudarki prvega dela
raziskave:
ΛΛ po mnenju večine intervjuvank so odnosi v družini
večinoma še vedno patriarhalni, moški imajo večjo
pravico odločanja kot ženske;
ΛΛ dela v družini so v veliki meri razdeljena na moška in
ženska (gospodinjstvo, vzgoja otrok);
ΛΛ partnerja se v precejšnji meri dogovarjata o zadevah,
pomembnih za vso družino, dokončno o njih odloča
moški;
ΛΛ otroke se vzgaja različno glede na spol;
ΛΛ konflikti se razrešujejo različno (od pogovora do
prepira);
ΛΛ o nasilju v družini intervjuvanke menijo, da ga je veliko,
zlasti so prisotni psihično mučenje, klofute, udarci,
»blažje« fizično kaznovanje otrok, obstajajo tudi hujše
oblike fizičnega nasilja in primeri večletnega fizičnega
nasilja;
ΛΛ po mnenju intervjuvank so žrtve ženske ali ženske in
otroci, povzročitelji nasilja pa večinoma moški, izjemoma ženske in oba starša hkrati;
ΛΛ delo institucij intervjuvanke slabo poznajo in menijo,
da institucije ne morejo nuditi vseh oblik pomoči, ki jih
žrtve potrebujejo;
ΛΛ obstoj SOS telefona se jim zdi koristen, velika večina je
že slišala zanj.

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

Najpomembnejši rezultati in poudarki drugega dela raziskave:
ΛΛ na obeh centrih za socialno delo so ugotovili, da je
problem nasilja na njihovem območju večji, kot so
mislili pred odgovarjanjem na vprašalnike;
ΛΛ na obeh centrih nasilje odkrivajo v glavnem posredno,
prek drugih problemov;
ΛΛ na obeh centrih so ugotovili, da žrtve same redko
pridejo k njim po pomoč;
ΛΛ s primerjavo podatkov je bilo ugotovljeno, da sta centra
v raziskovanem okolišu obravnavala samo najbolj
drastične primere nasilja v družini;
ΛΛ na obeh centrih so menili, da je delo SOS telefona
koristno in da lahko koristno sodelujejo pri reševanju
konkretnih primerov nasilja v družini.
Analiza klicev – Problematika s SOS telefona
V obdelavo klicev na SOS telefon so bili zajeti klici od 11.
oktobra 1989 do 11. julija 1990.
Najpomembnejši rezultati in poudarki analize:
ΛΛ v glavnem so klicale ženske, tudi moški in otroci; klicale
so žrtve nasilja in bližnje osebe žrtev nasilja:
Oseba,
ki kliče
Ženske
Otroci
Moški
Skupaj

Žrtev
nasilja
73 %
5%
4%
82 %

Bližnja oseba
žrtve nasilja
11 %
0%
2%
13 %

Drugi
problemi
2%
1%
2%
5%

ΛΛ na SOS telefon so bili sprejeti v povprečju 3 do 4 klici dnevno;
ΛΛ pogovori so trajali od 20 minut do pol ure;
ΛΛ približno polovica klicev je bila iz Ljubljane in okolice,
druga polovica pa iz raznih krajev Slovenije;
ΛΛ klicale so žrtve nasilja vseh starosti in iz vseh socialnih
okolij;
ΛΛ po pomoč na SOS telefon so se obračali tudi ljudje
zaradi drugih težav (duševne stiske, težave na delovnem
mestu, izguba stanovanja itd.);
ΛΛ večina žrtev nasilja je že iskala pomoč na centru za
socialno delo in/ali na policiji, vendar s pomočjo niso
bile zadovoljne;
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ΛΛ razlogi za klic so bili: potreba po pogovoru in/ali iskanje
informacij;
ΛΛ povzročitelji nasilja so bili predvsem možje in izvenzakonski partnerji (79,7 %) ter fantje in prijatelji; sledili
so bivši možje oz. partnerji; potem najbližji sorodniki:
očetje, bratje, sinovi (16,9 %); na koncu še neznanci (3,4
%);
ΛΛ oblike nasilja, ki so jih doživljale žrtve: fizično, psihično
in spolno nasilje.

ΛΛ v 90,4 % primerov so bili v nasilnih situacijah neposredno soudeleženi otroci;
ΛΛ v 90 % primerov je bil povzročitelj nasilja (sedanji ali
bivši) mož ali (sedanji ali bivši) partner;
ΛΛ v 13 % primerov je žrtev poleg fizičnega in psihičnega
doživljala tudi spolno nasilje;
ΛΛ v 5 % primerov je žrtev doživela nasilje samo enkrat;
ΛΛ dobra četrtina žensk v nasilnih situacijah ni imela stikov
z nobeno institucijo.

Raziskava o nasilju, podatki s centrov za socialno delo v
Sloveniji – anketa
Društvo SOS telefon je vsem centrom za socialno delo v
Sloveniji poslalo anketni vprašalnik. 20 centrov je vrnilo
izpolnjen vprašalnik. Vzorec je zajel 742 primerov nasilja.
V obravnavanih skupnostih, kjer se je dogajalo nasilje, je
živelo 1006 otrok, njihova povprečna starost je bila 11 let.
Najpomembnejši rezultati in poudarki raziskave:
ΛΛ najpogosteje prijavi nasilje žrtev sama (v več kot 46 %
primerov);
ΛΛ med vsemi skupnostmi, v katerih se je dogajalo nasilje,
je bilo več kot 70 % zakonskih skupnosti;
ΛΛ povprečno trajanje nasilja je bilo 5,4 leta, od tega
najkrajše en mesec in najdaljše 30 let;
ΛΛ najpogostejši žrtvi nasilja sta bili žena (40,4 %) in otrok
(25,1 %); v 27 % primerov sta bila žrtvi oba;
ΛΛ v 64,2 % primerov je bil povzročitelj nasilja mož, v 11,7
% primerov pa oče.

Analiza ankete na centrih za socialno delo v Sloveniji
Urad za žensko politiko je poslal vprašalnik o nasilju v
družini za leta 1996, 1997, 1998 in prvo polletje leta 1999
vsem (62) centrom za socialno delo v Sloveniji. Odgovorilo
je 51 centrov in 1 varna hiša. Pridobljene podatke so
primerjali s podatki za leta od 1986 do 1990 in 1994, ki jih je
zbralo in obdelalo Društvo SOS telefon. Analiza je predstavljena v prispevku Nade Bratina z naslovom Nasilje v
družini iz zornega kota centrov za socialno delo. Prispevek
je objavljen v publikaciji Dosje: Nasilje nad ženskami, ki sta
ga uredili Vera Kozmik in Mojca Dobnikar, in ga leta 1999
izdali Urad vlade Republike Slovenije za žensko politiko,
Društvo SOS telefon, Feministično informacijsko kulturno
središče in Društvo za nenasilno komunikacijo.
Najpomembnejši rezultati in poudarki analize:
ΛΛ 42 centrov ocenjuje, da število primerov, ki jih obravnavajo v zvezi z nasiljem nad ženskami, narašča ali pa ostaja
nespremenjeno, 45 pa, da narašča tudi nasilje nad otroki;
ΛΛ centri navajajo, da nudijo pomoč žrtvam nasilja
predvsem v skladu s svojimi pristojnostmi, 38 centrov
meni, da ta pomoč ne zadošča;
ΛΛ več kot 80 % primerov nasilja, ki ga obravnavajo centri,
se je zgodilo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti;
ΛΛ daleč najhujše nasilje nad ženskami izvajajo njihovi
možje ali partnerji, vzorec vedenja se kasneje ponovi,
res, da v manjšem obsegu, ko nasilje izvajajo otroci nad
starši, ti otroci pa so pretežno sinovi;
ΛΛ družinski člani najpogosteje izvajajo fizično in psihično
nasilje; v več kot polovici primerov nasilja v družini zelo
rahlo narašča spolno nasilje;

1991

1996

Analiza klicev na SOS telefon
Prostovoljki Društva Maja Smrekar in Duška Vojvodić sta
leta 1996 na Visoki šoli za socialno delo pripravili diplomsko nalogo z naslovom Analiza klicev oseb, ki kličejo na SOS
telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. V analizi je bilo
zajetih 100 klicev žensk, ki so doživljale fizično nasilje, na
SOS telefon od 18. januarja 1991 do 24. avgusta 1996.
Najpomembnejši rezultati in poudarki analize:
ΛΛ največ nasilja (85 %) so doživljale ženske med 20. in 50.
letom starosti;
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ΛΛ blizu polovico primerov nasilja razkrije oziroma
prijavi sama žrtev nasilja (ženska ali otrok), redko pa
na te probleme opozarjajo institucije, ki se srečujejo z
žrtvami, centri jih odkrijejo zelo malo.

Pregled publikacij Društva SOS
telefon

Analiza zapisov klicev na SOS telefon
V analizi je bilo zajetih 500 zapisov klicev žensk, ki so
doživljale nasilje, na SOS telefon, od decembra 2000 do
aprila 2004. Analiza Špele Veselič z naslovom Analiza
zapisov klicev na SOS telefon je objavljena v priročniku
Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo
nasilje, ki ga je leta 2004 izdalo Društvo SOS telefon.
Najpomembnejši rezultati in poudarki analize:
ΛΛ večina klicalk (84 %) je bila starih med 16 in 55 let;
ΛΛ 67 % klicalk povzročitelja nasilja iz različnih razlogov ni
zapustilo;
ΛΛ 96 % povzročiteljev je bilo moškega spola; 65 % povzročiteljev je bilo zakonskih ali izvenzakonskih partnerjev;
ΛΛ 53 % klicalk je nasilje doživljalo dolgo, ves čas, več let;
89 % jih je nasilje doživljalo pogosto, vedno bolj, ves čas;
ΛΛ v 97 % primerov je do nasilja prihajalo tam, kjer je žrtev
stanovala;
ΛΛ klicalke so najpogosteje doživljale zmerjanje, poniževanje, vpitje in grožnje;
ΛΛ ko je govor o telesnem nasilju, jih partnerji najpogosteje
pretepajo; ko je govor o ekonomskem nasilju, partner
najpogosteje ne prispeva v skupno blagajno;
ΛΛ klicalke so se zaradi nasilja najpogosteje obrnile
na policijo ali kriminalistično policijo, na center za
socialno delo in na zdravstveno službo.

Tiskane izdaje Društva SOS telefon

2004

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

Knjige
1. Vera Kozmik in Mojca Dobnikar (ur.): Dosje: Nasilje
nad ženskami. Ljubljana: izdali Urad vlade Republike
Slovenije za žensko politiko, Društvo SOS telefon,
Feministično informacijsko kulturno središče, Društvo
za nenasilno komunikacijo, 1999.
2. Mojca Dobnikar, Doroteja Lešnik Mugnaioni, Maja
Plaz: Poškodbe notranjosti. Pogovori z ženskami, ki so
preživele spolno nasilje. Ljubljana: Založba Krtina v
sodelovanju z Društvom SOS telefon, 2000.
3. Špela Veselič (ur.): Na poti iz nasilja. Prakse dela proti
nasilju nad ženskami. Ljubljana: Društvo SOS telefon,
2007 (500 izvodov).
4. Olga Bezenšek Lalić: Odzivanje socialnih delavk in
delavcev na nasilje v družini. Dalida Horvat in Špela
Veselič (ur.). Ljubljana: Društvo SOS telefon, 2009 (350
izvodov).
Brošure
1. SOS telefon, Društvo SOS telefon, Ljubljana, 1990 (500
izvodov).
2. Maja Plaz, Lorena Božac Deležan: Izobraževanje
Društva SOS telefon za policiste in policistke PU
Ljubljana, januar 1999. Analiza evalvacijskih vprašalnikov. Ljubljana: Društvo SOS telefon, september 1999.
3. Mojca Dobnikar in Špela Veselič (ur.): Moč / nemoč stanovalk in svetovalk v zatočiščih. Zbornik besedil s strokovnega
posveta v okviru akcije »Kaj ti je, deklica?« Ljubljana, 7. 12.
1999. Ljubljana: Društvo SOS telefon, junij 2000.
4. Špela Veselič (ur.): Mednarodna konferenca Nasilje nad
ženskami skozi ozaveščanje za razvoj. Prevedla Nataša
Drummond. Ljubljana: Društvo SOS telefon, 2008 (200
izvodov).
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Priročniki
1. Mojca Dobnikar (ur.): Priročnik za usposabljanje
prostovoljk. Ljubljana: Društvo SOS telefon, 1995.
2. Mojca Dobnikar (ur.): Priročnik za usposabljanje
prostovoljk. Ljubljana: Društvo SOS telefon,1996.
3. Mojca Dobnikar (ur.): Priročnik za usposabljanje
prostovoljk. Ljubljana: Društvo SOS telefon, 1997.
4. Mojca Dobnikar (ur.): Priročnik za svetovalno delo z
ženskami in otroki, ki so doživeli nasilje. Ljubljana:
Društvo SOS telefon, 2000.
5. Mojca Dobnikar (ur.): Priročnik za svetovalno delo z
ženskami in otroki, ki so doživeli nasilje. Ljubljana:
Društvo SOS telefon, februar 2001.
6. Dalida Horvat in Doroteja Lešnik Mugnaioni in Maja
Plaz (ur.): Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom,
ki preživljajo nasilje. Priročnik. Ljubljana: Društvo SOS
telefon, oktober 2004.

15. Informativna zloženka o nasilju za mlade ženske, 2002
(15.000 izvodov).
16. Informativna zloženka o Društvu SOS telefon, 2007
(10.000 izvodov).
17. Izobraževalna zloženka o nasilju nad ženskami in
enakosti med spoloma, 2007 (10.000 izvodov).
18. Informativna zloženka o Društvu SOS telefon v angleščini, 2008 (10.000 izvodov).
19. Izobraževalna zloženka o nasilju nad ženskami in
enakosti med spoloma v angleščini, 2008 (10.000
izvodov).

Zloženke
1. SOS telefon, 1989 (1000 izvodov).
2. SOS telefon: Kaj lahko naredite v primeru posilstva,
fizičnega nasilja; sporočilo bližnjim, 1993 (10.000
izvodov).
3. Nasilje nad žensko, 1993 (10.000 izvodov).
4. Spolno nasilje – sporočilo moškim, 1993 (10.000
izvodov).
5. SOS telefon, 1996 (10.000 izvodov).
6. Nasilje nad ženskami, 1996 (10.000 izvodov).
7. Če je partner ali sorodnik do vas fizično nasilen...; Če
ste doživeli posilstvo..., 1996 (10.000 izvodov).
8. Zatočišče, 1997 (10.000 izvodov).
9. Predstavitev Društva SOS telefon, 1999 (10.000
izvodov).
10. Informacije o nasilju, 1999 (10.000 izvodov).
11. Napotki za ukrepanje v primerih nasilja, 1999 (10.000
izvodov).
12. Predstavitev Zatočišča, 1999 (10.000 izvodov).
13. Informativna zloženka o Društvu SOS telefon, 2002
(15.000 izvodov).
14. Informativna zloženka o Zatočišču Društva SOS telefon,
2002 (15.000 izvodov).

Razglednice
1. Razglednica »Kaj ti je, deklica?«, 1999 (40.000).
2. Razglednica »Kaj ti je, deklica?«, 2002 (40.000).
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Plakati
1. Jumbo plakat »Kaj ti je, deklica?«, 1999 (210 izvodov).
2. Plakat »Kaj ti je, deklica?«, 1999 (30.000 izvodov).
3. Jumbo plakat »Kaj ti je, deklica?«, 2002 (170).
4. Plakat »Kaj ti je, deklica?«, 2002 (15.000).

Vizitke
1. Vizitka »Kaj ti je, deklica?« (pomembne tel. št. – pomoč
žrtvam nasilja), 1999 (50.000).
2. Vizitka »Kaj ti je, deklica?« (pomembne tel. št. – pomoč
žrtvam nasilja), 2002 (50.000).
3. Vizitka – SOS kartica (tel. št. SOS telefona), 2005 (10.000
izvodov).
Nalepke
1. Nalepka SOS telefon (tel. št. SOS telefona), 2004 (10.000
izvodov).

20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Druge izdaje, pri katerih je sodelovalo Društvo
SOS telefon
Protokoli
1. Protokol za psihosocialno pomoč ženski – žrtvi nasilja,
kadar pomoč poišče v zdravstveni ustanovi, Delovna
skupina za nenasilje pri Zbornici zdravstvene in babiške
nege Slovenije – Zvezi društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ljubljana, 2004
(17.000 izvodov).
2. Protokol za pomoč medicinski sestri, kadar je preživela
oz. preživlja nasilje na delovnem mestu, Delovna
skupina za nenasilje pri Zbornici zdravstvene in babiške
nege Slovenije – Zvezi društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ljubljana, 2004
(17.000 izvodov).
Društvo SOS telefon je pripravilo vsebino protokolov.
Razglednice
1. Kartica Feliks: Nasilje nad ženskami je naša skupna odgovornost! Kaj boš naredil/a TI?, Amnesty International
Slovenije, Ljubljana, 2006.
Društvo SOS telefon je sodelovalo pri pripravi in izvedbi
projekta v okviru katerega je nastala kartica.
Priloge
1. Špela Veselič (ur.): Priloga: Nasilje! Kaj lahko storim?
Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, 2007
(120.000 izvodov).
2. Špela Veselič (ur.): Priloga: Nasilje! Kaj lahko storim?
Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, 2007
(51.800). Ponatis.
Priročniki
1. Stran od nasilja: smernice za vzpostavitev in vodenje
varnih hiš za ženske, ki doživljajo nasilje, prevod dela:
Away from violence. Prevod: Vesna Ignatov, Špela
Veselič. WAVE – Women against Violence Europe,
Dunaj, 2008 (elektronski vir).
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon
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Predstavitev
programa SOS telefon
za ženske in otroke –
žrtve nasilja

Klic št. 456, 1990 l Klicala je ženska, stara 35 let, poročena

16 let, ima sina in dve hčerki. Mož jo že ves čas fizično maltretira, zmerja jo s kurbo, ji grozi z nožem, jo pretepa, lasa …
Razmišljala je že o ločitvi, vendar se ne upa ločiti, ker je trdno
prepričana, da bi jo mož, tudi če bi se preselila, poiskal in jo
»zbutal« ali celo ubil. Navzven delujejo kot »dobra«, celo zelo
urejena družina. Pred ljudmi je mož do nje prijazen, ko pa
pridejo domov, je takoj vse drugače. Mož veliko pije in takrat
je še bolj agresiven. Ženska zelo trpi tudi zaradi otrok, ker so
v glavnem udeleženi pri vseh scenah. Z njo so tudi že zbežali
iz hiše in zunaj prebili noč. Ne more se nikomur zaupati, kar
vse skupaj še otežuje. Otrok noče še dodatno obremenjevati
z lastnim obupom. Prav tako se noče zaupati svoji mami, ker
je ne bi rada prizadela. Z možem se o vsem tem, kar se jim
dogaja, ne more pogovarjati, ker se mož ves čas izgovarja
na svoje težko otroštvo, kar mu je ženska, kot je sama rekla,
predolgo tolerirala, sedaj pa ne more več, ker ve, da to ni razlog
ali opravičilo za njegovo početje. Finančno so dobro situirani.
Na kakršno koli institucijo ni šla po pomoč, ker se boji moža.
Policijo je že poklicala, pa so ji rekli, da nimajo kaj, dokler se
kaj konkretnega ne zgodi.
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Program SOS telefon deluje na področju socialnega varstva.
Namenjen je reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav
ter izvajanju različnih oblik psihosocialne pomoči za ženske
in otroke, ki doživljajo nasilje. Delovati je začel leta 1989 kot
prvi tovrsten program v Sloveniji, specializiran za pomoč
žrtvam nasilja. Od leta 1999 nudimo brezplačno telefonsko
številko (080 11 55), katere vzpostavitev je omogočilo
podjetje Johnson & Johnson, S.E., ki že 10 let sofinancira
njeno delovanje. Klic je tako dostopen vsem, ki se znajdejo
v stiski zaradi nasilja in iščejo pomoč.
Dolgoletna tradicija, znanje in izkušnje na področju
dela z žrtvami nasilja zagotavljajo kakovost delovanja
programa.
Program SOS telefon deluje na nacionalni ravni, torej
na področju celotne Slovenije. Izvajalke programa so
strokovno usposobljene zaposlene in prostovoljke, ki imajo
specialna znanja za delo z ženskami in otroki, ki doživljajo
nasilje.
SOS telefon deluje 10 ur ob delavnikih in 4 ure ob
sobotah, nedeljah in praznikih. Svetovalke na SOS telefonu
so uporabnicam in uporabnikom tako na voljo 58 ur na
teden, 3074 ur na leto. Prostovoljke opravijo na leto okoli
2984 ur dežurstva oz. prostovoljnega dela na SOS telefonu.
SOS telefon je namenjen predvsem osebam z izkušnjo
nasilja, na nas pa se obračajo tudi osebe z drugačnimi
težavami, ki jim prav tako nudimo pomoč po telefonu
oziroma jih napotimo na ustrezne institucije ali nevladne
organizacije, specializirane za njihovo problematiko.
Število klicev na SOS telefon od leta 1999 do leta 2008
Leto
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Št. vseh klicev
1292
5179
6291
4876
4867
6372
5055
4885

Št. klicev/dan
3,5
14
17
13
13
18
13
12
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V okviru programa SOS telefon poleg SOS telefona
izvajamo še številne druge dejavnosti: posredovanje
pri institucijah za pomoč žrtvam nasilja (na policiji, v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v centrih za socialno
delo, v zdravstvenih institucijah); svetovanje po e-pošti in
telefaksu; osebno svetovanje in zagovorništvo (spremstvo)
ženskam, ki so doživele spolno nasilje; osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu in v programih
Društva; dodatna usposabljanja za svetovalno delo na
SOS telefonu; sodelovanje z domačimi in tujimi vladnimi
in nevladnimi organizacijami; preventivno delovanje; ter
spletna stran Društva (www.drustvo-sos.si).
Osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS
telefonu
V okviru programa SOS telefon izvajamo osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu in v programih
Društva, ki ga izvajamo v Ljubljani in v Celju. Osnovno
usposabljanje je obvezno za vse zaposlene, prostovoljke
in članice ter je pogoj za opravljanje dela v Društvu.
Namenjeno je tudi izobraževanju strokovne ter ozaveščanju
splošne javnosti, zato se ga lahko udeležijo tudi ženske, ki
ne nameravajo postati prostovoljke Društva.
Teoretični del usposabljanja traja od 40 do 50 ur,
praktični del pa najmanj 40 ur. Od leta 1989 je Društvo
izvedlo 53 osnovnih usposabljanj, ki se jih je udeležilo 667
žensk.
Dodatna usposabljanja za svetovalno delo na SOS telefonu
Za svetovalke na SOS telefonu redno izvajamo dodatna
usposabljanja za svetovalno delo na SOS telefonu, ki
potekajo v povprečju enkrat mesečno po 2 uri v Ljubljani
in enkrat mesečno po 2 uri v Celju. V okviru dodatnih
usposabljanj izvajamo predavanja, delavnice in predstavitve
drugih vladnih in nevladnih organizacij.
Sodelovanje z domačimi in tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami
V okviru programa sodelujemo z drugimi domačimi in
tujimi organizacijami pri različnih kurativnih in preventivnih dejavnostih ter projektih.
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Tako med drugim sodelujemo z Društvom za nenasilno
komunikacijo, Društvom Ženska svetovalnica in Društvom
Ključ – Centrom za boj proti trgovini z ljudmi v Zvezi
za nenasilje; z Ženskim lobijem Slovenije in v njegovem
okviru z Evropskim ženskim lobijem ter Evropskim
observatorijem za nasilje nad ženskami; z društvom
Amnesty International Slovenije; z Informacijskim uradom
Sveta Evrope v RS; s SLOGO – Platformo za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč; s CNVOS – Zavod
Centerr za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij; s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture; z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni
negi pri Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije; z Društvom VIZIJA – PZS – Društvom
gibalno oviranih Slovenije; s Šolo za ravnatelje; s Pedagoško
fakulteto; s Fakulteto za varnostne vede; z evropsko mrežo
WAVE – Women against Violence Europe; z mednarodno
nevladno organizacijo IWRAW – AP (International Women's
Rights Action Watch – Asia Pacific).
Prav tako sodelujemo s Sekcijo za materinske domove,
varne hiše in sorodne organizacije pri Socialni zbornici
Slovenije, centri za socialno delo, policijo in z mnogimi
drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.
Lobiranje
Društvo SOS telefon v zadnjih letih intenzivno sodeluje
z vladnimi in nevladnimi organizacijami, kjer skuša na
podlagi svojih izkušenj na področju dela z ženskami in
otroki – žrtvami nasilja aktivno vplivati na politične
odločevalke in odločevalce ter pripravljalke in pripravljalce
politik. Tako smo v zadnjih letih s pripombami intenzivno
sodelovali pri pripravi Zakona o preprečevanju nasilja v
družini, Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja
nasilja v družini 2009–2014, ter Pravilnika o sodelovanju
organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v
družini.
Društvo SOS telefon je v zadnjih letih intenzivno
sodelovalo tudi v procesu obravnave poročil Republike
Slovenije pred Odborom Združenih narodov za odpravo
vseh oblik diskriminacije žensk.
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16
Informativna zloženka o Društvu SOS telefon, 2007.

Preventivno delovanje
V okviru preventivnega delovanja Društvo SOS telefon
izobražuje, ozavešča in informira strokovno ter splošno
javnost o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad
otroki. Organiziramo in izvajamo okrogle mize, konference,
posvete na temo nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki,
izdajamo publikacije ter aktivno sodelujemo z mediji.
Od leta 1994 v sodelovanju z drugimi vladnimi in
nevladnimi organizacijami sodelujemo pri organizaciji in
izvedbi 16 mednarodnih dni akcij proti nasilju nad ženskami, ki potekajo od 25. novembra do 10. decembra.
Enega izmed pomembnih preventivnih projektov
smo izvedli leta 2008 z naslovom »V štirih korakih!«
Izvajali smo ga skupaj z nevladnimi organizacijami, ki
delujemo v okviru Zveze za nenasilje, Državnim zborom,
WAVE, društvom Amnesty International Slovenije in
Informacijskim uradom Sveta Evrope v RS. V okviru tega
projekta smo izvedli mednarodno konferenco Nasilje nad
ženskami skozi ozaveščanje za razvoj v Državnem zboru
in objavili zaključke s konference; pod pokroviteljstvom
predsednika države in župana Mestne občine Ljubljana
smo izvedli zaprisego maturantk in maturantov o izbiri
nenasilja; ponatisnili smo časopisno prilogo NASILJE! Kaj
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lahko storim? s široko distribucijo po Sloveniji; in izdali
publikacijo za strokovno javnost na področju socialnega
varstva.
Društvo SOS telefon je v zadnjih letih začelo delovati
tudi na področju izobraževanja za razvoj. Tako je skupaj z
Društvom Ključ sodelovalo v projektu SLOGE – Platforme
nevladnih razvojnih organizacij za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč z naslovom V različnosti je moč. Tudi
ti si delček istega sveta. Projekt je potekal v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, v njem pa je sodelovalo še
šest nevladnih razvojnih organizacij.
Društvo SOS telefon organizira tudi številne delavnice
za različne skupine. Tako smo v zadnjih letih z namenom
izobraževanja mladostnic in mladostnikov o problematiki
nasilja nad ženskami pripravili in izvedli delavnice za
dijakinje in dijake dijaških domov z naslovom Ali je to
ljubezen? Nasilje v partnerski zvezi ter izobraževanja na
temo nasilja v družini, Zakona o preprečevanju nasilja v
družini, nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki za šole in
vrtce ter različne vladne in nevladne organizacije.
Naša pomembna dejavnost so tudi aktivne udeležbe
s strokovnimi prispevki na številnih posvetih, ki jih
organizirajo različne domače in tuje vladne in nevladne
organizacije, domače in tuje mreže organizacij, univerze
in fakultete, politične stranke, strokovna združenja in drugi.
Sodelovanje s tiskanimi in elektronskimi mediji
Društvo SOS telefon posebej v zadnjih letih izjemno
kakovostno sodeluje s številnimi mediji pri promociji programov in aktivnosti društva ter pri ozaveščanju javnosti o
problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki. 16
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Lepo pozdravljena, Jožica. Hvala, ker si se odzvala na
naše povabilo na intervju! Kako si postala prostovoljka
Društva SOS telefon?
Zaposlena sem bila v vojaški bolnišnici, ki je leta 1991 zaprla
vrata. Ostala sem brez službe in se predčasno upokojila.
Bila sem zelo nesrečna, iskala sem samo sebe, želela sem
nekaj delati, še bolj pa sem si želela biti nekam vključena,
nekam pripadati. In potem se mi je delo ponudilo kar
samo. V časopisu sem prebrala, da Društvo SOS telefon išče
prostovoljke za delo z žrtvami nasilja. Kaj so žrtve nasilja,
nisem vedela, ker sama nisem nikoli doživljala nasilja,
nobene žrtve nasilja nisem poznala. Poznala pa sem strah,
trpljenje, bolezen, tudi smrt. Rekla sem si, lepa beseda
in sočutje povsod najdeta svoje mesto, in se dogovorila
za uvodni razgovor. Prišle smo štiri, tri študentke in jaz.
Preden smo začele z dežurstvom na SOS telefonu, smo se
novembra leta 1991 udeležile osnovnega usposabljanja za
svetovalno delo na SOS telefonu, ki je trajalo 3 vikende.

Intervju z Jožico
Živic, prostovoljko
z najdaljšim stažem
prostovoljnega dela v
Društvu SOS telefon

Kako je takrat potekalo prostovoljno delo?
Ko smo štiri nove prostovoljke začele z dežurstvom, je SOS
telefon zvonil že dve leti. Od prostovoljk, ki so delale pred
nami, je ostala le ena. Bile smo zelo obremenjene, dežurstvo
je trajalo vsak dan pet ur, telefon je zvonil od 18. do 23. ure,
domov smo prihajale ob polnoči. Dežuralo nas je sedem,
pet prostovoljk in dve zaposleni. Včasih smo dežurale
dvakrat na teden, med dopusti in šolskimi počitnicami
pa smo dežurale tudi po cel teden skupaj, od ponedeljka
do ponedeljka. Vsak ponedeljek je bil obvezen sestanek,
štirikrat na leto smo imele supervizijo, ki je bila ob sobotah
in je trajala cel dan. Dodatna usposabljanja so bila organizirana redkeje kot sedaj, a so bila večdnevna. Tudi družile
smo se. Vsako leto smo imele piknik, na katerega so bile
povabljene še bivše prostovoljke. Zaradi obremenitve je bil
po enem letu dežurstva na SOS telefonu priporočen premor,
toda nobena od nas štirih ga ni vzela, ker tega zaradi
potreb nismo mogle. Zelo dolgo smo vztrajale pri tem delu.
Kasneje sem za kakšno leto prekinila s prostovoljnim delom
in se vrnila, ko je vodja Društva SOS telefon pisno povabila
vse bivše prostovoljke nazaj, ker ni bilo dovolj svetovalk.
Tako sem še danes tukaj.

Intervju je pripravila Dalida Horvat.

62

20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Kakšen je bil v tistem času odnos širše javnosti do
nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki?
Takšni časi so bili, da ni nihče na glas govoril o nasilju. Tudi
sama nisem nič vedela o tem, to je bil tabu. Nasilje je bilo
»zaprto med štiri stene«, žrtve pa je bilo sram spregovoriti.
V mestu živimo eden mimo drugega, nikogar ne poznamo,
na vasi pa jih je sram, ker se vsi poznajo. Zato pa je bil SOS
telefon tako pomemben, ker so žrtve vedele, da lahko povedo, da ostanejo anonimne in da se za to ne bo razvedelo.
Koliko je bilo klicev na SOS telefon v tistem času?
Kakšni so bili klici? Kdo je najpogosteje klical?
Na SOS telefon smo prejele po pet, šest klicev na dan.
Prevladovali so klici s Štajerske zaradi nasilja in alkohola
doma. Spomnim se, da sem sama prejela veliko klicev
medicinskih sester. Njihovi možje so izvajali nasilje zaradi
ljubosumja, saj so opravljale tudi nočno delo. Veliko je bilo
klicev žena policistov, ki so bile povsem nemočne.
Bilo je tudi že nekaj stalnih klicalk in klicalcev, ki so
klicali zaradi različnih psihičnih stisk. Večinoma pa so ljudje
klicali enkrat. Na začetku ni bilo brezplačne telefonske številke, zato je bilo manj zafrkavanja in preganjanja dolgčasa.
Tudi klicev moških in otrok na začetku skoraj ni bilo. Klicale
so predvsem odrasle ženske, največ zaradi fizičnega nasilja
v družini. V tistih časih je večina ljudi menila, da gre za
nasilje le, če je to telesno, niso poznali psihičnega nasilja. Po
dveh, treh letih so se začeli klici o spolnih zlorabah. Klicale
so predvsem mlajše odrasle ženske, ki so govorile o spolni
zlorabi v otroštvu, in so bile v strašnih stiskah.
Se spomniš prvega klica, ki si ga sprejela na SOS telefon?
Svojega prvega klica se zelo dobro spomnim, tudi imena
klicalca se spomnim. Klical je mlad fant, ki je bil kleptoman
in je velikokrat klical na SOS telefon, da nas je sproti
obveščal o tem, kaj je ukradel. Preden sem se prvič oglasila,
sem imela takšno tremo, da so se mi roke kar tresle. Imela
sem srečo, ker v tem klicu ni šlo za nasilje. Z njim sem
prebila led, tako da sem se drugič lažje oglasila. Spomnim
se tudi drugih klicev iz tistega časa. Na splošno so ženske,
ki so takrat klicale, doživljale zelo hudo nasilje. Z otroki so
bežale od doma ali pa si niso upale domov.
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Kam si lahko v tistem času kot svetovalka na SOS
telefonu napotila žrtev nasilja po pomoč?
Žrtvam nasilja v tistih časih svetovalke nismo mogle nuditi
ničesar, razen pogovora. Zato je bil pogovor tako zelo
pomemben. Centri za socialno delo niso bili primerno
usposobljeni za pomoč žrtvam nasilja, policija se ni primerno odzivala. Ko smo na SOS telefonu klicalke usmerjale
na center za socialno delo, so odgovarjale: »Samo tja me
ne pošiljajte, nikoli več ne grem tja!« Nihče jih ni razumel,
nihče jim ni verjel. Tudi če so poklicale policijo, ta ni prišla.
Trdili so da nimajo pristojnosti, saj gre za družino in oni se
v družino ne smejo »vmešavati«.
Po drugi strani pa je SOS telefon pomenil velik napredek. To je bil zgodovinski dogodek, ogromnega pomena
za ženske. Prvič so se ženske lahko oglasile, povedale svoje
težave, povedale, kako trpijo. Svetovalke smo jim verjele,
da so žrtve nasilja. Razumele smo jih, povedale smo jim,
da niso krive za nasilje, ki se jim dogaja. Tudi to smo jim
povedale, da jih lahko le poslušamo. Vse smo se trudile,
da smo jim dale občutek, da niso same. Povedale smo jim,
da nas lahko pokličejo kadar koli, če bodo imele težave.
Drugega jim res nismo dale, vendar več kot toliko takrat
nismo mogle narediti. SOS telefon je bil uvod v vse oblike
pomoči, ki se danes ponujajo žrtvam nasilja. Varne hiše so
se začele odpirati kasneje. Ko sem jaz začela, so bile varne
hiše le sanje, saj ni bilo niti svetovalnic.
So bili klici na SOS telefon v preteklosti drugačni
kot danes? Ali danes ljudje kličejo zaradi drugačnih
problemov?
Klici so bili včasih še posebno težki zato, ker kot svetovalka
nisi mogla ponuditi ničesar drugega kot pogovor. Razlika
je v tem, da je zdaj lažje svetovati, ker imaš kaj ponuditi:
»Gospa pojdite tja, pokličite tja…« Razlika je tudi v tem, da
so zdaj, ko imamo mobilne telefone, klici razpršeni čez cel
dan, včasih pa so ženske klicale predvsem zvečer, ko je šel
mož od doma, in so imele mir. Ljudje so zdaj bolj ozaveščeni glede nasilja, ker se o tem piše in govori v medijih.
Preberejo v časopisu ali vidijo na televiziji in se odločijo, da
bodo tudi oni »povedali«. Zdaj kliče več moških in otrok.
Več ljudi ve, da obstaja tudi psihično nasilje. Prej smo
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obravnavale izključno nasilje v družini, zdaj se ukvarjamo
tudi z vrstniškim nasiljem, nasiljem na delovnem mestu …
Se ti zdi, da se danes več govori o nasilju, da ljudje
poznajo Društvo SOS telefon?
O nasilju se govori, če se kaj hudega zgodi. Takrat je
nekakšen »bum« v medijih, takrat vsi govorijo o tem,
takrat je tudi več klicev na SOS telefon. Sploh po kakšni
TV oddaji. Mediji pomagajo, objavljajo zgodbe, objavljajo
oglase za organizacije, ki nudijo pomoč. Včasih tega ni bilo.
Toda nasilje ljudje zanikajo še danes. Nekateri ljudje naše
Društvo poznajo, drugi ga ne. Danes bolje prepoznavajo
nasilje, ga tudi obsojajo, vendar pa še vedno malokdo kaj
naredi.
Kako se je spremenil odnos države in strokovnih služb
do nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki?
Centri za socialno delo in policija imajo čedalje več pooblastil, država skrbi za žrtve nasilja tudi s kriznimi centri,
varnimi hišami, materinskimi domovi. Včasih se niso hoteli
»vmešavati« v družino, sedaj pa se sicer »vmešajo«, vendar
še vedno ne vem, ali se dovolj. Meni se zdi, da delajo bolje,
a ljudje jim še vedno ne zaupajo, ker imajo slabe izkušnje.
Pred kratkim je klicala gospa, ki sem ji predlagala, da
se obrne na center za socialno delo, pa je rekla: »Ne me
pošiljati tja. Sem bila tam, pa ne grem nikoli več. Vsi vedo,
da je ta center čisto zanič.« Ko pride policija na dom,
napišejo položnico. Največkrat so ženske tiste, ki jo morajo
plačati. Potem policije že zaradi tega ne pokličejo več.

Se ti zdi, da je delo z ljudmi, posebej pa še z žrtvami
nasilja, odgovorno delo?
Zelo odgovorno delo. Ne moreš ponujati receptov, rešitev
moraš poiskati skupaj z žrtvijo, ne smeš npr. reči: »Gospa,
ločite se!« Sama mora priti do neke odločitve. Vedeti
moraš, kaj lahko kot svetovalka rečeš, kaj boš ponudila. To
je velika odgovornost. Nismo vsi za vse.
Se ti zdi delo z žrtvami nasilja zelo stresno? Kako
premaguješ stresne situacije ob tem delu?
Za premagovanje stresa po težkem klicu imamo sestanke.
Že ko klic zapišem, mi je takoj lažje. Seveda je to delo
stresno, a mi je v pomoč naša skupina. Zelo rada sem tukaj.
Pri vsakem svetovalnem pogovoru veš, ali ti je uspelo ali ne.
In če mi je uspelo, ne znam opisati tega, kako sem vesela,
kar poletela bi. Prav srečna sem, da lahko pomagam, nič mi
ni težko.
Ali je potrebna za svetovanje žrtvam nasilja velika
občutljivost ali pa je treba imeti »trdo kožo«?
Ni treba imeti trde kože, vendar tudi preobčutljiva ne smeš
biti. Ne smeš na primer zraven jokati, to ni dobro. Jaz nisem
preveč občutljiva, trde kože pa tudi nimam. Ne pozabim
nobenega pogovora, vendar se ne obremenjujem. Vse klice
nosim domov, v svojih mislih. Na pamet znam klice za par
let nazaj, zapomnim si tudi klice drugih svetovalk. Doma
premlevam, ali bo človek še kdaj poklical, ali sem še kaj
pozabila povedati. Na začetku sem bolj trpela, ker še nisem
znala, danes, ko znam, me stvari ne iztirijo več.
Ali obstaja primer nasilja, ki se te je v vseh letih najbolj
dotaknil?
Pred letom in pol je klical neki gospod. Tisti dan sta šla
s sinom na razgovor v šolo, kjer je bilo vse narobe. Pred
šolo je sina klofnil in ta je pobegnil. To je bil zame najbolj
hud klic v zadnjih časih, grozno sem se počutila, ker je bil
klicalec v takšni stiski. Od nekdaj so me najbolj prizadeli
klici otrok, ker so tako nemočni, odvisni od staršev in
nimajo nobenih pravic.

Kaj je tisto, kar te motivira, da vztrajaš pri tem delu?
Rada sem v Društvu, rada pripadam Društvu. Tu smo ne
glede na starost, izobrazbo in zunanjost vse enake. Vse
smo tukaj in vse se po svoje trudimo za isto stvar. To je
zame ogromnega pomena. Tukaj se počutim zelo dobro,
sprejeto. Zagotovo sem tu našla svoj smisel. Kaj je lepšega
kot ponuditi roko nekomu, ki je v stiski. Lepšega občutka
ne more biti, vsaj zame ne.
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Ti to delo prinaša kakšne nove izzive?
Seveda, vsako dežurstvo je nekaj novega, rada dežuram.
Ti predstavlja to delo tudi druženje? Se pri opravljanju
tega dela kdaj zabavaš?
Zelo veliko žensk sem spoznala tukaj. Z nekaterimi se
družimo, pred sestanki gremo na kavo, klepetamo, iz tega
nastanejo tudi prijateljske vezi. Z nekaterimi bivšimi prostovoljkami imam še vedno stike. Sicer pa se v skupini lepo
razumemo, dobro se počutim, čutim pripadnost. Velikokrat
se zabavam, imamo srečanja, izlete, večerje, piknike, vse to
pripomore k dobremu počutju.
Kakšno je tvoje mnenje o tem, kaj je prostovoljno delo?
Kaj zate pomeni »delati brez plačila«?
Zame je to poslanstvo, ki je dano le posameznim ljudem.
To imaš v sebi, to ni za vsakega. Kar pa se tiče denarja:
takrat bi se lahko honorarno zaposlila, če bi hotela zaslužiti,
vendar meni denar ne pomeni toliko, v denarju ne vidim
sreče. Bila pa sem velikokrat srečna, ker sem vedela, da sem
nekaj dobrega naredila, imela sem polno dušo. Velikokrat
sem šla z dežurstva vsa blažena, to mi je pomenilo veliko
več kot ves denar, ki bi mi ga dali, to je tisto, kar me še
danes »gor drži«.
Ali meniš, da ljudje opravljajo prostovoljno delo zaradi
svoje potrebe?
Vsaka prostovoljka pride sem iz le njej poznanih vzrokov
in vsaka le iz njej poznanih vzrokov odide. Gotovo vsak
človek, ki nekaj počne prostovoljno, tudi sam sebi pomaga.
Kako je prostovoljno delo vplivalo nate osebno?
Jaz osebno sem se v vseh teh letih zelo spremenila.
Sproščena sem, nimam več manjvrednostnega kompleksa,
ki me je oviral vse življenje, velikokrat sem srečna, nasploh
sem optimističen človek, vesele narave. Pri tem mi je
ogromno pomagal SOS telefon, tukaj sem se ponovno
rodila. Počasi sem postala samozavestna, v družbi se upam
oglasiti, včasih sem samo kimala. Od nekdaj sem imela
srečo, da nisem imela težkega življenja, toda gotovo sem
vedno razmišljala tudi o sebi. Gradila sem sebe in danes na
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

svet gledam drugače, kot sem gledala včasih. S prostovoljnim delom se ogromno naučiš. Znam pomagati tudi ljudem
okrog sebe, znam poslušati, znam dati kakšen dober nasvet
na primeren način. Znanje, ki ga imam, lahko posredujem
naprej, ga porabim zase, za svoje sorodnike, svoje otroke
ali pa ga ponudim našim klicalkam in klicalcem na SOS
telefonu.
Se ti zdi, da si s tem delom pomagala preoblikovati svet?
Če šteje to, da se pogovarjaš po telefonu, da pomagaš
vsakemu človeku posebej, potem sem tudi jaz pomagala
preoblikovati svet. Glede na to, koliko klicev imam za
sabo, sem gotovo nekaj prispevala. Kolikokrat mi je kakšna
klicalka rekla: »Joj gospa, sem imela srečo, da sem govorila
z vami, danes bom pa lažje spala.« To mi da tisti občutek,
kot da bi šla po zraku domov, kar se mi je velikokrat
zgodilo. Če pa me kakšna klicalka vpraša: »Gospa, kako je
pa vam ime?«, je to zame nek poseben dogodek, posebno
dober občutek. Saj pravim, jaz uživam v tem delu.
Kako se ob današnjem življenjskem tempu, stresu in
množici obveznosti prostovoljno delo vključuje v tvoje
vsakodnevno življenje?
Ni mi težko dežurati, lahko bi bila vsak dan na SOS telefonu.
Vesela sem, ker sem upokojena. Čeprav nimam velike
pokojnine, nimam problemov, saj sem zelo skromna, tako
sem naučena že od majhnega. Imam vnuke, vendar vse
naredim dopoldne, popoldne sem pa prosta. Velikokrat
povem svojima otrokoma, da sem vesela, ker sem rasla v
lepših časih. Danes so zelo hudi časi, zelo grdi, zato je tudi
toliko nasilja, gotovo vpliva tudi to.
Ali meniš, da je v Sloveniji dovolj ljudi, ki so pripravljeni
nameniti svoj čas in trud za druge?
Prostovoljno dela veliko ljudi. V Sloveniji naj bi nas bilo
17.000, vendar delamo na različnih področjih. Ni vsako
prostovoljno delo tako stresno kot so npr. gasilci, gorska
reševalna služba, prostovoljno delo na onkološkem
inštitutu… Večina ljudi danes gleda le nase. Pogosto dajejo
tisti, ki nimajo, ker tisti, ki imajo, ne razumejo tistega, ki
nima.
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Se ti zdi, da je prostovoljno delo v Sloveniji dovolj
priznano in cenjeno?
Predsednik Türk je na nekem sprejemu rekel, da smo tisti,
ki prostovoljno delamo, elita družbe. Pogrešam pa kakšno
priznanje prostovoljkam našega Društva s strani države. Na
razne družabne prireditve, namenjene v počastitev nečesa,
so povabljeni isti ljudje, znani obrazi, ki le razkazujejo sebe.
Tisti, ki nekaj naredijo, pa ostanejo anonimni doma.
Kaj bi sporočila ljudem, ki razmišljajo o opravljanju
prostovoljnega dela?
Prostovoljno delo vedno priporočam. S prostovoljnim
delom lahko pridobiš veliko izkušenj, veliko srečnih trenutkov, novo družbo, pripadnost nečemu. Vse to. Tudi na SOS
telefonu povem ljudem, ki jim je dolgčas, da obstaja veliko
možnosti za prostovoljno delo in da jim bo to polepšalo
življenje. Na nekem srečanju prostovoljk in prostovoljcev
sem bila tako srečna, da sem se razjokala. Tako ponosna
sem bila, da sem del tega.
Najprej se ti iskreno zahvaljujemo, ker si že toliko časa
z nami in pomagaš žrtvam nasilja, najlepša hvala tudi za
tvoje sodelovanje v intervjuju ter za izčrpne in spodbudne odgovore.
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Prostovoljke o
prostovoljnem delu
na SOS telefonu
”

Društvo SOS telefon je društvo, ki je obstajalo pred menoj,
in upam, da bo tu tudi za menoj. Tukaj sem samo zato,
ker mislim in verjamem, da nas vse, ki smo prostovoljke,
članice ali zaposlene v Društvu druži isto: pomoč in
ljubezen do pomoči.
Na usposabljanje za svetovalno delo sem prišla v želji,
da bi pomagala tistim, ki nas pokličejo, kadar so v stiski.
Tistim, ki so obupani, sami, zlorabljeni in ponižani. Odprta
sem za klic kogarkoli, ki me v tistem trenutku potrebuje.
Včasih zadostuje že pogovor. Svoje poslanstvo vidim v tem,
da pomagam žrtvi nasilja najti pot iz začaranega kroga.
Če lahko nekomu, ki je v stiski, svetujem, predlagam pot,
odprem možnosti, je to veliko. To delo imam rada. Zato
sem prostovoljka na SOS telefonu.
Nekje sem prebrala to lepo misel in želim vam jo zaupati:
»Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
niti v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi,
in če imaš koga rad!«
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”

Življenje teče, otroci odraščajo in se osamosvajajo.
Ostaneva sama z možem. Že vseskozi sem človek s
pozitivno energijo, znam prisluhniti sočloveku in tudi
svetovati. Večkrat se mi je zgodilo, da me je katera od
sodelavk ali sosedov nagovorila: »Ti, ki si tako umirjena
in s pozitivno energijo, povej mi, kako naj rešim ta ali
oni problem.« Nikdar nisem odklonila pomoči, rada sem
pomagala, svetovala. A opažala sem, da mi nekaj
manjka – in sicer znanje na tem področju.
Popoldnevi postanejo dolgi, televizije se izogibam,
ker poneumlja ljudi. Kaj početi, da bom polno zasedena?
Začnem brati časopis in prebirati razne oglase. Zasledim
članek o izobraževanju prostovoljk na SOS telefonu. Nisem
veliko premišljevala, takoj sem se odločila, da je to delo
zame, saj sem človek, ki želi pomagati in dajati, pridobila pa
bi tudi znanje na tem področju.
Poklicala sem na objavljeno telefonsko številko, dobila
jasen in pozitiven odgovor o začetku izobraževanja. Že
na prvem izobraževanju sem ugotovila, da so tukaj ljudje
podobni meni, vljudni, prijazni, pozitivni – ljudje, ki vedo,
kaj hočejo: pomagati ljudem v stiski.
Izobraževanje je potekalo dobro, z vso resnostjo sem
se ga udeleževala in ga tudi uspešno zaključila. Z vso
resnostjo pa sem tudi čakala končni razgovor, na katerem
bo postalo jasno, ali sem sprejeta ali ne. Razgovor je bil
uspešen, bila sem sprejeta, pričela sem z dežurstvom. V
začetku s pomočjo mentorice, po preteku uvajalne dobe
pa sem pričela dežurati sama .
Ni bilo lahko, klici so bili težki, mračni, žalostni.
V začetku nisem vedela, kaj svetovati, kaj reči, bila sem
obupana, žalostna, saj nisem mogla verjeti, da se
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ženskam in otrokom dogajajo takšne stvari. Meni se kaj
podobnega ni nikoli zgodilo, že kot otrok sem imela lepo
življenje, polno ljubezni in spoštovanja, in ljubeče starše.
Tudi moj zakon je enak, zato sem toliko težje sprejemala
klice na telefonu. Vendar nisem klonila, nadaljevala sem in
se počasi kalila. Večkrat kot sem dežurala, močnejša sem
bila. Domov sem odhajala z različnimi občutki, tekle so
tudi solze. Nisem mogla verjeti, da se v tej lepi Sloveniji
dogaja toliko nasilja in sovraštva. Večkrat sem morala
poklicati mentorico, da sva se pogovorili. Tako sem se
razbremenila »težkih« klicev. Zalotila sem se, da sem
razmišljala o tem, da bi delo pustila, češ, ni mi treba tako
trpeti in podobno. Začela sem se igrati z minusi in plusi
in prevladal je plus.
Danes sem vesela, da je tako, svetovalka sem že tri
leta. Pridobila sem mnogo izkušenj, ki mi koristijo tudi
v zasebnem življenju. Z dežurstva odhajam z dobrimi
občutki, da sem nekomu poklonila svoj prosti čas in mu s
tem polepšala vsaj kakšno minutko življenja. Pridobila pa
sem si tudi nove prijateljice in kolegice. Smo zelo homogena in vztrajna skupina, saj nas druži isti interes: pomagati
ženskam in otrokom – žrtvam nasilja.

”

Odkar vem zase, sem vedno z veseljem pomagala
drugim, delo z ljudmi me notranje izpolnjuje. Želela sem
študirati psihologijo, a žal to ni bilo mogoče. Sem pa v vseh
teh letih prebrala veliko knjig in se učila iz življenja samega.
Kot zelo mlada sem se soočala s težkimi preizkušnjami.
Ko mi je umrl oče, sem imela pet let, kasneje pa sva se s
sestro skupaj spopadali s težavami, ki jih je povzročal
njen mož. Bila sem ji v oporo, jo poslušala, bodrila,
tolažila, jo spremljala na različne institucije. Danes, ko si
je uredila življenje, se mi večkrat zahvali, ker sem ji stala
ob strani.
Z delom na SOS telefonu še nimam veliko izkušenj,
upam pa, da bom lahko prispevala kamenček v
mozaiku dobro organiziranega tima. Nekako zelo blizu
so mi naslednje besede: »Nihče ne služi drugemu kar
tako, toda če ve, da s tem služi sebi, potem to rad počne.«
(Göthe)
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Predstavitev
programa Zatočišče
za ženske in otroke
– žrtve nasilja
Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja je Društvo
SOS telefon odprlo leta 1997 kot prvo nevladno zatočišče
za ženske, ki doživljajo nasilje in njihove otroke v Sloveniji.
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Zatočišče Društva SOS telefon ima na razpolago štiri
zaključene enote: dve hiši in dve stanovanji. Prva hiša je last
Vlade Republike Slovenije, druga je zasebna last, najemnino
financira Mestna občina Ljubljana, stanovanji pa sta last
Občine Domžale in predstavljata nadgradnjo bivanja v
Zatočišču. Vanju se namreč lahko vselijo ženske (z ali brez
otrok), ki so si po preživetem nasilju že toliko opomogle, da
lahko živijo v eni od dislociranih enot ob občasni podpori
svetovalk. Bivanje v enem od obeh stanovanj uporabnicam
pogosto olajša dolgotrajno čakanje na rešitev stanovanjskega problema, saj so žrtve nasilja po umiku na varno
dobesedno prikrite brezdomke, ki so, ne po svoji krivdi,
ostale brez možnosti bivanja v svojem domu. Obe stanovanji in prvo hišo ima Društvo SOS telefon v brezplačnem
najemu. V prvi hiši razpolagamo s sedmimi sobami, v drugi
hiši s tremi, v stanovanjih s tremi. Sprejemamo ženske in
njihove otroke z vse Slovenije.
Program Zatočišče je specializirana pomoč za ženske in
otroke z izkušnjo nasilja, ki zaradi ogroženosti potrebujejo
umik iz nasilne situacije. Zaposlene in prostovoljke, ki ga
izvajajo, so strokovno usposobljene za delo z ljudmi, ki so
doživeli oz. doživljajo nasilje. Kontinuirano pridobivajo
specifična znanja za psihosocialno pomoč in svetovanje
ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, in zagotavljajo
kakovost programa.
Ženskam in njihovim otrokom program Zatočišče
ponuja varen prostor ter celodnevni program, ki vključuje
bivanje, psihosocialno pomoč, individualno svetovanje,
skupino za samopomoč, zagovorništvo, pomoč pri urejanju
eksistenčnih vprašanj, izobraževalne, ustvarjalne in sprostitvene delavnice, učno pomoč in organizacijo prostega časa.
Prav tako zagotovimo materialno pomoč tistim uporabnicam, ki nimajo lastnih sredstev za preživljanje. Gre za
začasno pomoč, ki jo ponudimo, dokler si uporabnica ne
uredi denarne socialne pomoči oz. zagotovi drugih sredstev
za preživljanje.
V okviru programa z nami sodelujejo tudi ženske
in njihovi otroci, ki ne bivajo več v Zatočišču, vendar
potrebujejo svetovalni pogovor, zagovorništvo in
spremstvo. Prav tako se udeležujejo prostočasnih aktivnosti
v okviru programa.
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17
Informativna zloženka o Zatočišču
Društva SOS telefon, 2002.

V program Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja
se ženske in njihovi otroci praviloma vključijo preko klica
na brezplačen SOS telefon (080 11 55), ki deluje v okviru
našega Društva. S svetovalko na SOS telefonu se klicalka,
ki se želi pred nasiljem umakniti v Zatočišče, dogovori za
uvodni razgovor. Po podrobnejši predstavitvi Zatočišča na
uvodnem razgovoru in načina življenja v hiši, se uporabnici
ponudi možnost, da na podlagi novih informacij pretehta
svojo odločitev za umik v Zatočišče. Običajno sledi redni
sprejem v roku 24 ur, če gre za urgentno situacijo, pa tudi
prej. Uporabnice se v program vključujejo tudi preko sodelovanja z drugimi varnimi hišami, materinskimi domovi,
kriznimi centri in nevladnimi organizacijami ter državnimi
institucijami (predvsem centri za socialno delo).
V okviru programa Zatočišče izvajamo številne izobraževalne aktivnosti in aktivnosti ozaveščanja za različne
skupine, za strokovno in splošno javnost. Sodelujemo s
številnimi institucijami in organizacijami, predvsem pa
z drugimi nevladnimi organizacijami, varnimi hišami in
kriznim centrom, materinskimi domovi, centri za socialno
delo, policijo, šolami in vrtci, zdravstvenimi ustanovami ter
ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. 17
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Število žensk, otrok in mladostnic, ki so prišli v
Zatočišče od leta 1997 do leta 2008
Leto

Št. žensk

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Skupaj
Povprečje

Skupaj

10
14
18
21
13
14
18
12
25
23
23
28

Št. otrok in
mladostnic
13
13
15
19
19
12
16
12
27
10
20
28

219
18,2

204
17

423
35,2
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23
27
33
40
32
26
34
24
52
33
43
56

Uporabnice o bivanju v Zatočišču za
ženske in otroke – žrtve nasilja

”

Zelo sem vesela da ustanove, kot so varne hiše, obstajajo.
V zatočišču sva s hčerko dobili veliko podpore in pomoči.
Srečni sva bili, da je zatočišče na skriti lokaciji, ki ti daje
zelo velik občutek varnosti ter občutek, da lahko nekje
mirno bivaš po dolgotrajnem psihičnem in fizičnem nasilju.
V hišo sva prišli tako rekoč »goli in bosi«. Pri njih sva
dobili vse potrebno za normalen začetek življenja drugje.
Obe s hčerko sva bili popolnoma na tleh, ampak v hiši
imajo strokovne delavke, ki se zelo veliko ukvarjajo z ljudmi
v hiši.
Po določenem času, ko si žrtev psihično in fizično
opomore, ko je ponovno dovolj pri močeh, začne urejati
pravne in nepravne zadeve. Tudi tukaj ti stojijo ob strani, ti
svetujejo, te spremljajo na določene institucije.
Sedaj s hčerko živiva sami, vendar mi je v veliko veselje,
da sva ohranili stike z osebjem iz hiše. Občasno sva še
vabljeni na neformalna druženja z njimi. Odzoveva se tudi
kakemu vabilu na gledališko predstavo ali kaj podobnega.
Hči pa še zmeraj dobi kdaj kakšen kos oblačila, ki ga je
seveda zelo vesela.
Hvala vsem.
Bivša uporabnica
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”

V Zatočišče sem prišla v starosti 54 let zaradi hudih groženj
in fizičnih napadov mojega moža.
S seboj sem imela torbico, vrečko z malico in obleko
na sebi. To pa je bilo tudi vse imetje, ki sem ga dobila od
skupnega premoženja do sedaj, čeprav je od tega že več kot
5 let.
Le stežka sem sprejela hišni red in pravila, ki veljajo
za vse stanovalke v varni hiši, visoko ograjo in kamere,
čeprav sem ženska, ki se drži dogovorov in pravil. Otroci
niso vedeli, kje sem, kako mi je. Izgubila sem dom, družino,
vnuke, okolje, službo, skratka izgubila sem stik z vsemi, ki
so mi bili dragi. Povrhu vsega zaradi moževih groženj nisem
mogla obiskovati mame, ki je ležala v bolnici in kasneje v
domu za starejše.
Prepričana sem bila, da bom v hiši samo par tednov.
Toliko, da si mož »uredi stvari v glavi«, obžaluje in mi
preneha groziti. Žal sem se zmotila.
Dobila sem lepo opremljeno sobo. Svetovalka in vse
zaposlene v hiši so mi stale ob strani in mi pomagale s
pogovori in nasveti, da bi čim lažje prebrodila zame zelo
težke trenutke.
S stanovalkami sem takoj navezala pristne odnose,
ki sem jih obdržala vse do danes. Bile smo kot ena velika
družina. Kdaj pa kdaj smo šle skupaj v kino, na kopališče,
v gledališče. V varni hiši sem doživela veliko lepega in
nepozabnega.
Še enkrat lepa hvala varni hiši za vso strokovno pomoč,
prijaznost, razumevanje.
Bivša uporabnica
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”

Zakonsko življenje je bilo zame nevzdržno in življenjsko
nevarno, zato sem se odločila, da z njim prekinem in
pokličem na SOS telefon. Že prvi kontakt s svetovalkami mi
je dal vtis zaupanja. Iskala sem varnost in začasno streho
nad glavo.
Pred odhodom v zatočišče sem tri mesece živela v
kriznem centru. Tam mi je svetovalka pomagala s pogovorom o tem, kako naj se moje misli obrnejo name in na
pomoč sebi.
Vse stanovalke v varni hiši imajo svoje težave (iskanje
stanovanja in drugih rešitev za nadaljnje življenje) in je zato
zelo težko uskladiti življenje tam. Dobro je, da imaš svojo
sobo.
Svetovalke so mi pomagale s pogovorom o tem, da sem
varna in da delam zase.
Bivša uporabnica
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”

Po prihodu v varno hišo nas je bilo kar nekaj stanovalk. Z
vsemi smo se dobro razumele in sklepale kompromise. Imele
smo podobno preteklost, veliko smo se pogovarjale in si tudi
pomagale. Z nekaterimi sostanovalkami imam še vedno stike.
Bivša uporabnica
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”

Rada bi vam povedala nekaj lepih besed o varni hiši, katere
stanovalka sem bila tudi sama.
Kdor nasilja ni doživel, ne bo mogel nikoli razumeti,
kako je to. Ko si prisiljen zapustiti vse svoje domače in
prijatelje, prešolati otroke v drugo šolo in pustiti službo ter
oditi v varno hišo neznano kam. In to samo zato, da bi živel
človeka spodobno življenje. Nič več.
Na SOS telefon in varno hišo sem se obrnila po večletnem najprej psihičnem, kmalu pa tudi fizičnem nasilju s
strani bivšega moža. Na njih sem se obrnila kot na zadnjo
odrešujočo bilko in s poslednjimi atomi moči.
Pričakovala sem, da bom prišla v staro in zapuščeno
hišo nekje na podeželju. Tam pa, da bom morala biti
nekje zaprta, da me bivši mož ne bi našel. Ko pa sem prišla
v varno hišo, sem bila zelo pozitivno presenečena nad
njeno urejenostjo ter strokovnostjo zaposlenih. S svojim
znanjem in izkušnjami so mi pomagale, da sem lažje
prebrodila krizo, ki je prišla že po prvem dnevu.
Predvsem me je bilo obupno strah. Bivši mož mi je
grozil po telefonu, da me bo popolnoma uničil, ter mi
postavljal vedno nove roke, do kdaj se še lahko vrnem,
da ne bo posledic. Še dobro, da je hiša na skrivni lokaciji.
Če takrat ne bi bilo zaposlenih, ki so mi stale ob strani
ter mi pomagale, bi se od samega strahu pred bivšim
možem res vrnila nazaj k njemu. Pa ne bi bilo nikoli
boljše. Prej slabše.
Kasneje, ko sem se nekako sestavila po koščkih, sem
se odločila, da mi bo uspelo. Najprej sem morala poiskati
novo službo in hčerko vpisati v nov vrtec. Počasi in vztrajno
sem se začela postavljati na noge in kmalu so bili rezultati
tukaj. Po enem letu sem zapustila varno hišo in se preselila
v najemniško stanovanje, kjer živim že štiri leta. Ob delu
obiskujem višjo šolo.
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

Hčerka je vesela in nasmejana deklica, kar mi je v največje veselje. Tudi ona obiskuje šolo in se druži z vrstniki.
Danes sem ponosna nase, da sem se odločila narediti ta
korak. Od srca pa sem hvaležna zaposlenim v varni hiši, ki
so mi v tistih časih stale ob strani in mi pomagale. Še sedaj
imamo stike in če karkoli potrebujem, mi pomagajo, če le
morejo.
Osebno menim, da so varne hiše ključnega pomena,
kadar se hoče žrtev osvoboditi iz nasilnega odnosa, še
posebej, če ima enega ali več otrok. Takrat je namreč
osamosvojitev še toliko težja.
Bivša uporabnica
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Strokovna vodja Zatočišča za
ženske in otroke – žrtve nasilja
o svojem delu
Lili Jelnikar, strokovna vodja Zatočišča za ženske
in otroke – žrtve nasilja

Svojo poklicno pot sem začela na področju dela z osebami
s težko poškodbo možganov in nato z osebami s težavami
z duševnim zdravjem, kar me je seveda v veliki meri
zaznamovalo. Prihod v varno hišo je zame pomenil prehod
na delo z ljudmi, ki imajo drugačne težave. Kljub izjemno
težkim življenjskim situacijam, v katerih so ženske, ki doživljajo nasilje, sem ob svojih začetkih na reševanje njihove
situacije zrla z velikim optimizmom in pričakovanjem.
Usoda njihovih življenj se je namreč zdela v njihovih rokah.
Ni jih omejevala ne bolezen, ne invalidnost.
A pot do cilja in življenja brez nasilja, kot vidim sedaj,
nikakor ni preprosta. Praksa dela z ženskami, ki doživljajo
nasilje, je pokazala, da se je iz nasilnega (v naših primerih
večinoma partnerskega) odnosa izredno težko izviti.
Dlje kot uporabnice nasilje doživljajo, bolj so notranje
poškodovane. Tudi objektivne ovire so številne in velike.
Predstavljajo jih predvsem počasni postopki na sodiščih,
občasno neusklajeno delovanje organov, ki sodelujejo
pri obravnavi nasilja v družini, težko finančno stanje
uporabnic, velika nezaposlenost, neizobraženost, ki še
otežuje iskanje zaposlitve, ipd. Pot do rešitve težkih situacij,
ki so polne čustvenih in eksistenčnih težav, je naporna, a
vseeno premagljiva. Spoznala sem, da ne obstaja ena in
edina rešitev za vsako uporabnico. Vsaka uporabnica je
individuum zase in vsaki moramo biti podpora in spodbuda
pri iskanju edinstvenih rešitev za njeno situacijo. Največji
delež pa vendarle opravi ženska sama. Ni lahko, a mnogim
uspe in na to so lahko ponosne.
Delo v varni hiši zame pomeni ustvarjanje pogojev, da
bodo ženske in njihovi otroci lahko zaživeli v ozračju nenasilja, razvili samostojnost in neodvisnost, utrdili izražanje
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svojih potreb na sprejemljiv način, utrdili solidarnost in
empatijo do drugih, ne da bi pri tem pozabili nase.
Bivanje v skupnosti tako velikega števila uporabnic
in uporabnikov je velik izziv tako zanje kot za zaposlene.
Prepričana sem, da so tiste uporabnice in uporabniki, ki se
z izzivom življenja v skupnosti, polnim različnih interakcij,
dalj časa spoprijemajo, bogatejši za izjemno izkušnjo v
medosebnih odnosih. V razvijanje strpnosti in sprejemanje
različnosti resnično vlagamo veliko znanja in energije.
Predvsem pa želimo vedno znova posredovati sporočilo,
da moramo najprej realno sprejeti in razumeti sebe in
svoje življenjske cilje, da bomo lažje razumeli tudi življenja
drugih.
S svojim delom sem gotovo najbolj zadovoljna takrat,
ko ženske začutijo vir moči v sebi. Ko začutijo, da so
zmožne in sposobne, ko spoznajo, da so one tiste, ki smejo
in morajo prevzeti odgovornost za lastno življenje v svoje
roke, ko tudi v psihološkem smislu prenehajo biti žrtve.
Takrat sem popolnoma prepričana, da jim bo uspelo.
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Svetovalka v Zatočišču za ženske in
otroke – žrtve nasilja o svojem delu
Vesna Ignatov, svetovalka v Zatočišču za ženske
in otroke – žrtve nasilja
V letošnjem letu mineva deseto leto mojega dela v
Zatočišču, kar pomeni, da poleg Društva, ki praznuje
dvajset let delovanja, praznujem tudi jaz deset let dela
na delovnem mestu svetovalke za ženske in otroke, žrtve
nasilja.
Na začetku si nisem predstavljala, kaj to delo dejansko
pomeni. Že v času študija sem želela delati v materinskem
domu ali varni hiši, a se moja pričakovanja niso skladala
z realnostjo, ki me je pričakala. Neverjetna zagnanost in
privrženost žrtvam nasilja sta skozi leta dobili »sopotnike«,
ki se imenujejo samozaupanje, neke vrste »avtoreflektivna«
kritična distanca, ki temelji na spoštljivem odnosu do
uporabnic in uporabnikov, njihovih potreb in odločitev ter
skrb zase.
Zgodbe uporabnic in njihovih otrok so si različne, a
hkrati tako podobne. Druži jih izkušnja nasilja, vsaka zase
pa je posebna in zahteva individualni pristop. Ni črno-belih
situacij. So uporabnice, s katerimi navežeš stik ali pa tudi
ne. Nekatere si pustijo blizu, druge do odhoda obdaja
neprebojni zid nezaupanja. Nekatere potrebujejo varno
mesto in prostor za razmislek o svojem življenju, drugim
smo zgolj nekajdnevna postaja, za katero ugotovijo, da ni
primerna pomoč zanje.
Vprašanje, ki se mi poraja vedno znova, je, koliko
dejansko pomagam, kakšna je moja vloga. V Zatočišču
nas je tako malo, da se vloge stalno prepletajo in je težko
biti samo svetovalka. Uporabnice me dojemajo različno in
pomagam lahko toliko, kolikor želijo in dopustijo same.
Moja najpomembnejša naloga je, da uporabnica odkrije v
sebi moč, da najde tisto pomembno za svoje življenje, kar
je v njej, a je pozabljeno, neprepoznano, pokopano. Sem
spremljevalka na njeni poti, ki jo krepi, ne pa potiska v
vlogo žrtve.
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

V teh letih je prišlo do sprememb tudi na področju
strokovne obravnave žensk, ki doživljajo nasilje. Nevladne
organizacije smo bolj prepoznavne in upoštevane v
postopku reševanja posamezne težave. Na začetku smo se
morale veliko bolj dokazovati in pojasnjevati upravičenost
naše vključenosti v proces pomoči, danes nam je vsekakor
lažje. Imamo Zakon o preprečevanju nasilja v družini,
stvari se počasi izboljšujejo. Vseeno bi si želela, da bi bila
na primer stanovanjska politika do uporabnic prijaznejša in
da bi bil družbeni pogled na problematiko nasilja realnejši.
Takšen, ki bi temeljil na nični strpnosti do nasilja in ne bi
porazdeljeval krivde oziroma iskal odgovornosti za nasilje
pri žrtvi nasilja.
Na začetku teksta omenjam samozaupanje, zato
zaključujem z mislijo, da sem ponosna nase, na prehojeno
pot ter na dejstvo, da želim sodelovati z uporabnicami in
biti njihova sopotnica.
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V Skupino za samopomoč se ženska z izkušnjo nasilja
vključi preko pogovora s svetovalko na brezplačnem SOS
telefonu (080 11 55).
S Skupino za samopomoč za ženske, ki doživljajo
nasilje, Društvo SOS telefon uporabnicam omogoča varen
prostor, v katerem je mogoče v zaupnem okolju anonimno
izraziti in definirati svoje težave. Prav tako Skupina za
samopomoč uporabnicam omogoča učenje postavljanja
lastnih meja pri poseganju v njihovo zasebnost, delo na
samopodobi, predelovanje lastnih izkušenj z nasiljem, omogoča iskanje možnosti za rešitev osebne situacije s pomočjo
drugih članic skupine in seznanja uporabnice z njihovimi
pravicami, jih informira o možnih oblikah pomoči, omogoča medsebojno podporo: spodbujanje, opogumljanje,
iskanje rešitev, izmenjava izkušenj, spremstvo na različne
institucije in spodbuja k širjenju socialne mreže.
V program je kot koordinatorka skupine vključena
prostovoljka, ki opravi v programu 10 ur prostovoljnega
dela na mesec, 120 ur na leto.

Predstavitev
programa Skupina
za samopomoč za
ženske, ki doživljajo
nasilje
Društvo SOS telefon je leta 1996 vzpostavilo program Skupina
za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje. Namenjen je
ženskam, ki so doživljale ali še vedno doživljajo katero koli
obliko in vrsto nasilja. Skupina je laična, kar pomeni, da ni
terapevtska, je pa delno vodena, kar pomeni, da sta, poleg
največ osmih uporabnic, njeni članici tudi koordinatorki
skupine, ki usmerjata potek srečanj skupine in prispevata
strokovno znanje s področja nasilja. Skupina se srečuje enkrat
tedensko v Ljubljani.
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Število uporabnic Skupine za samopomoč
od leta 1996 do leta 2008
Leto
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Število uporabnic
Skupine za samopomoč
5
ni podatka
12
9
9
11
8
13
10
9
7
8
6
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Članica skupine za samopomoč
o skupini

Koordinatorka skupine za
samopomoč o svojem delu

“Klic na SOS telefon me je pripeljal v skupino za samopomoč.
Prepričal me je glas na drugi strani, ki je bil topel, sočuten,
razumevajoč. Svetovalka me je predvsem poslušala, ne
obsojala.”
Ali se »to« dogaja vam? Vprašanje zareže do kosti,
zadrgnjeno grlo, sramežljivo priznanje, olajšanje ... Občutki
se kar prepletajo. In nato prvič v skupini. Pomembno
pravilo je pravilo molčečnosti, ki jo da in mora zagotoviti
skupina. Ozračje je toplo, zaupljivo, varno, pa čeprav
se počutim golo in me je sram. Enake smo si, tujke, pa
vendarle s podobno izkušnjo – izkušnjo nasilja. Sram se
topi, zgodbe »tujk« postajajo moje zgodbe. Prepoznam se
v njih, začutim resnično sočutje, predvsem pa nisem več
sama... Saj je voditeljica rekla, da lahko kričim, zmerjam,
vpijem, jokam. Ker dobim dovoljenje, da sem lahko JEZNA,
začutim cmok v grlu, odleže mi, olajšanje seže v dušo. Še
bolj, ko izvem, da moža lahko tudi ozmerjam, si dam duška
in mu rečem »ti prasec«.
Ni samo olajšanje, slišanje, skupina tudi predlaga rešitve
in zahteva odgovornost. Zelo pomagajo besede »nisi kriva,
da se ti dogaja nasilje«. Na točki, ko nasilju rečeš NE, ko ga
opredeliš, imenuješ različne oblike, ko odpadejo družbene
in socialne obleke, ko razgališ sebe, se lahko začne postopek dozorevanja, gradnje sebe, svojih zahtev, predvsem
pa skupina da moč in pogum, za VSE korake, ki jih moraš
narediti sama in zase. Hvala skupini.

V povprečju sem pri ženskah, ki so se udeležile skupine
za samopomoč, že v prvih mesecih opazila očitno razliko.
Postale so bolj samozavestne, odločne, sčasoma so potrebovale le še podporo pri nadaljnjih korakih. Nekatere so med
seboj postale prijateljice, si priskočile na pomoč, kadarkoli
so to potrebovale.
Ženskam skupina koristi, saj jim pomaga skozi težka
obdobja. Pomaga jim pridobiti zaupanje v to, da obstaja
boljše življenje, pomaga jim pri izmenjavi izkušenj in
razmišljanju o izhodu iz odnosov, v katerih doživljajo
različne oblike nasilja.

Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

Mojca Lampič, prostovoljka – koordinatorka Skupine za
samopomoč
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Pogled nazaj
Morda bo moje razmišljanje ob praznovanju drugačno.
Ne bom govorila o tem, za kar se še vedno zavzemamo, se
borimo in tudi delamo. Povedala bom nekaj o tem, kako
sem sama stopila na pot, po kateri že najmanj 20 let hodimo skupaj. Ko ob takšnih trenutkih razmišljam o prehojeni
poti, se vedno znova ustavim pri izjemni priložnosti, ki
sem jo imela že davnega leta 1978 in je pomembno vplivala
na moje razmišljanje ter na moje delo kriminalistke v
policiji. Jeseni tistega leta je bilo na seji kolegija takratnega
Republiškega sekretariata za notranje zadeve sklenjeno,
da za 10 dni odpotujem v Hamburg v okviru strokovne
ekskurzije Društva defektologov Slovenije. Društvo je
imelo v svojem programu tudi obisk hamburške policije oz.
»proučevanje dela hamburške policije pri preprečevanju in
odkrivanju delinkvence in drugih negativnih pojavov med
mladino«. Spodobilo se je, da imajo v svojih vrstah predstavnico ali predstavnika policije in glede na področje, na
katerem sem delala, je bila sprejeta odločitev, da potujem v
Nemčijo.
Kaj je to pomenilo zame? Ko sem odhajala, nič kaj
posebnega. Ko sem se po desetih dneh vračala, pa je bila
v moji glavi ena sama velika zmeda. Videla sem zame
popolnoma nove razsežnosti policijskega dela na področju
mladoletniške kriminalitete, zelo zanimive pristope na
področju preventive v povezavi z mladoletniško kriminaliteto in spoznala drugačen pristop k žrtvam različnih oblik
nasilja. Videla sem koncept policijskega dela, v katerem
so bila prizadevanja usmerjena v olajšanje položaja žrtev
posilstev in žrtev različnih oblik nasilja. Zelo pomembne pa
so bile tudi informacije o izobraževanjih policije ter načini
sodelovanja z državljankami in državljani ter različnimi
službami. Naivno sem predvidevala, da bom lahko mnoge
novosti kar takoj prenesla v naše okolje. Kmalu sem dobila
jasno sporočilo, da to ni sprejemljivo, čeprav si sama
pri sebi tega nisem znala razložiti. Toda videno in moja
naklonjenost videnemu sta ostala v moji glavi. Ob začetkih
novih družbenih procesov sem upala, da bom nekoč nekaj

Razmišljanja,
pričevanja in čestitke
ob 20-letnici Društva
SOS telefon
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videnega tudi sama udejanjala. In del teh sanj sem po
spremembi sistema začela tudi uresničevati.
Zato ni bilo slučajno, da so me že v samem začetku
slovenske pomladi zelo zanimala civilna gibanja, ki sem
jih na nek način lahko povezovala s svojim delom. Toda
kljub začetemu procesu demokratizacije zame kot delavko
takratne kriminalistične službe stvari niso bile preproste. In
ravno to dejstvo je povezano z mojimi spomini na začetke
delovanja SOS telefona za ženske in otroke – žrtve nasilja v
Sloveniji.
Delala sem torej v policiji. Moje delovno področje je
bila kriminaliteta v primerih, ko so bili otroci, mladoletnice
in mladoletniki žrtve nasilja, delno pa sem obravnavala
tudi težje primere nasilja v družini. Po takratnih načelih
je bila za strokovno delo na področju kriminalitete
odgovorna kriminalistična služba, danes kriminalistična
policija. Kljub temu da je bilo konkretno obravnavanje
prekrškov in kaznivih dejanj nasilja v družini (razen v
izjemnih primerih) v pristojnosti policijskih postaj, sem
se s problemom srečevala skozi problematiko mladoletniškega prestopništva. Tako sem že kot vodja skupine za
mladoletniško prestopništvo na Upravi za notranje zadeve
spremljala podane ovadbe zaradi nasilja v družini in mnoga
poročila centrom za socialno delo s strani policijskih postaj,
ki so zaznale »družinsko problematiko«. Najpogostejša
oblika ukrepanja policije v primerih nasilja v družini je bila
podaja predloga o prekršku zoper javni red in mir, pogosto
pa do prijave sploh ni prišlo. Mnoge policijske intervencije
v družini so se končale z »opozorilnim pogovorom z
zakoncema na kraju dogodka«. Kar sem sama takrat lahko
naredila, je bilo pogovoriti se s policistkami in policisti, ki
so podali prekršek ali ovadbo, ter jih spodbuditi ali opozoriti na drug možen način ukrepanja: npr. v prekršku videti
dejansko kaznivo dejanje, torej dejanje nasilja, v primerih
poročil centru za socialno delo o »družinski problematiki«
pa spodbuditi policistke in policiste, da prepoznajo jasno
izstopajoče elemente kaznivega ravnanja. Lahko bi rekla,
da je bilo to delo bolj stvar moje osebne iniciative. Bolj
je bilo namreč zaželeno ne mešati se v to področje dela
uniformirane policije, kot obratno. Nekateri policistke
in policisti so prisluhnili, pogosto pa sem naletela na
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

nerazumevanje in na izpostavljanje stereotipov o ženskah
in o nasilju v družini. Znanj o dinamiki in značilnostih
nasilja v družini, najpogosteje nasilja nad ženskami, namreč
ni bilo. Policistke in policisti pa so po drugi strani tudi
sami intervencije v družini doživljali stresno. Prepričani so
bili, da so naredili največ, če so v času intervencije uspeli
»pomiriti razgrajajočega moža in njegovo ženo«. Pogosto
jih je k temu vodil tudi motiv, da je za prisotne otroke to
najboljša rešitev.
Pomanjkanje znanja, obenem pa zavedanje in vedenje
o tem, da se k problemom lahko pristopa tudi drugače,
me je motiviralo, da sem se z veseljem odzvala povabilu
Mojce Dobnikar in Skupine za SOS telefon za ženske in
otroke, žrtve nasilja pri skupini Lilit, naj na izobraževanju
za prostovoljke predavam o policijskih ukrepih. Pobuda
in ideja o izobraževanju in tako pripravah na začetek
delovanja prvega SOS telefona v Sloveniji je zame osebno
predstavljala veliko stvar. Ne samo da sem bila prepričana,
da žrtve to nujno potrebujejo, temveč sem v tem videla
tudi možno podporo svojim pogledom na problematiko
in s tem možnost, da bi bila s svojimi razmišljanji bolj
sprejemljiva za policijo. V pričakovani ustanovitvi telefona
sem videla zavezništvo. Odločila sem se, da bom tudi sama
ob ustanovitvi telefona začela delovati kot prostovoljka.
Želela sem slišati žrtve na »drugi strani« in verjela sem v
to, da ne obstaja zgolj resnica policije pri opredeljevanju
in vrednotenju nasilja v družini, temveč da gre za resnični
problem družbe in predvsem problem žensk.
To, da sem predstavila delo policije in se naprej tudi
sama izobraževala v okviru skupine Lilit, sem v delovnem
okolju zamolčala. Strah me je bilo, kako bi moje angažiranje
sprejeli nadrejeni. Sodelovanje s tako imenovano civilno
družbo v K4 v tistem času ni bilo ravno sprejemljivo. Civilna
gibanja so bila, ne glede na pomlad 1989, pod drobnogledom
državne varnosti. Napeto obdobje je bilo tudi obdobje
večjega notranjega nadzora v policiji. Mnoga glasna
razmišljanja in vrednotenja »slovenske pomladi«, ki sem jih
hote ali nehote vsakodnevno poslušala v službi, so strah v
meni potrjevala. Morda je bila moja zaskrbljenost prevelika,
toda čas, v katerem smo bili, smo doživljali različno.
Pa sem vendarle vztrajala. In tudi zato so se mi moje
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takratno angažiranje in s tem prvi koraki pri SOS telefonu
dobro vtisnili v spomin.
10. 10. 1989 je začel delovati SOS telefon. Tako kot
so bile feministične skupine v svetu prve, ki so začele z
izpostavljanjem problema nasilja nad ženskami, tako je SOS
telefon od vsega začetka deloval po feminističnih načelih.
Morda je bilo prav začetno delo na telefonu, ko nam je
seveda še manjkalo izkušenj, ko smo se po teoretičnem
usposabljanju prvič začele srečevati s klici žensk, žrtev
nasilja, v tem feminističnem smislu zelo odločno. Sama
sem začela ob teh izkušnjah razmišljati o tem, ali ženske,
ki potrebujejo pomoč in podporo, razumejo smisel in cilje
takšnega pristopa. Zato sem se odločila, da ustanovim
dodatno telefonsko linijo za pomoč v okviru društva, ki
smo ga ustanoviteljice najprej poimenovale Asociacija
žensk. S tem smo želele poudariti naše enake poglede in
razmišljanja o nasilju nad ženskami in nasilju v družini,
toda obenem odpreti možnosti za
vse žrtve nasilja, tudi moške. Telefon se je kmalu
poimenoval v telefon ZA–TE in deluje še danes.
Pomembno je začeti, toda še pomembneje je nadaljevati, vztrajati in dograjevati začeto delo. In SOS telefon je
ves svoj čas sledil in dograjeval svoje poslanstvo pomoči
žrtvam nasilja. Z novimi programi, z zatočiščem in z vedno
aktualno angažiranostjo v podporo žrtvam. Na ta način
je postal z vključenostjo v problematiko nasilja in z vključenostjo v slovenski prostor najbolj prepoznaven telefon
pomoči. Verjamem tudi, da ga energija njegovih sodelavk
ne bo nikoli uspavala v institucijo.
Zaradi vsega napisanega se ob obletnici SOS telefona
veselim. V čast mi je, da sem bila majhen, majhen delček
njegove zgodbe. Ogromno je bilo narejenega, dela pa je še
veliko. Navkljub veselju me namreč žalosti, ko nam naše
vsakodnevno življenje pokaže, da smo do nasilja do žensk
in nasilja do otrok še vedno zelo strpni. Ko se soočimo z
najtežjimi posledicami nasilja in s smrtjo otrok in žensk,
je za uvid prepozno. In tudi potem se hitro vrnemo v stare
tirnice, ki se jim najpogosteje reče sprenevedanje. Naše
delo je, da v prihodnosti to spremenimo!

Društvo Ženska svetovalnica o
Društvu SOS telefon

Prvi telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, prva skupina
za ženske, prvo nevladno zatočišče za ženske žrtve nasilja ...
Prve borke proti nasilju nad ženskami, ženske, ki niso
bile doma v politiki, aktivistke, akademičarke, socialke, žrtve, ki so stopile iz podzemlja in začele pripravljati teren za
vse nas, ki se danes odkrito zavzemamo za enake možnosti
žensk in moških, za ustavitev nasilja nad ženskami in nasilja
nad otroki.
Kot breze, ki že stoletja pripravljajo osiromašeno in
poškodovano zemljo za nadaljnje življenje. Tako je SOS
telefon pripravil teren za odkrito feministično delovanje
na področju problematike nasilja nad ženskami v Sloveniji.
Vztrajno in požrtvovalno, ped za pedjo.
Po zaslugi nekaterih najodločnejših žensk, ki so se kalile
v prvi nevladni sceni, imamo danes močan nevladni sektor
na področju pomoči ženskam in otrokom, ki doživljajo
nasilje, raznovrstne in pestre programe za pomoč žrtvam,
glas v družbi, ki odkrito govori o družbenem problemu
nasilja nad ženskami. Prav tako imamo danes sogovornice
in sogovornike v politiki, smo slišane.
Začetki so bili težki, z vzponi in padci. Ko pa gledamo
nazaj, bi rekle, da je leto 2003 tisto, ko smo Ženska
svetovalnica in Društvo SOS telefon začele dihati skupaj. Še
danes to počnemo, skupaj s še dvema nevladnima organizacijama. Zato smo iz dneva v dan močnejše in uspešnejše v
skupni želji »reči nasilju stop«.
Hvala vam ‘breze pionirke’, hvala za vztrajnost in vso
vloženo energijo, hvala vam, da kljub neurjem vztrajate, in
hvala vam, da lahko danes delamo skupaj, z roko v roki, za
ženske!
Vse najboljše SOS telefon!
Tim Društva Ženska svetovalnica

Katja Bašič, Združenje proti spolnemu zlorabljanju
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20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Za trenutek naj odložijo delo drage
soborke

Na Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja
sem prvič prišla leta 1993, ko sem prebrala vabilo na
usposabljanje novih prostovoljk. Zdelo se mi je, da moram
nujno zraven, in sem šla. Pa skoraj takoj odšla, ko so v prvih
treh stavkih trikrat omenile feminizem, in to z navdušenjem! Kasneje sem se prav na SOS telefonu naučila vse, kar
sem takrat morala vedeti o nasilju nad ženskami in nasilju
nad otroki, o pravicah žensk in ja … o feminizmu!
Nisem bila edina. SOS telefon je bil vse od ustanovitve
leta 1989 valilnica znanja o nasilju. Dolgo je bila to edina
organizacija, ki je žrtvam ponujala kakršnokoli pomoč in si
hkrati prizadevala za spremembo družbene klime, javnega
mnenja in politik, ki nasilja v družini, še zlasti pa nasilja
nad ženskami, niso želele prepoznati kot problem. Na
SOS-u se je oblikovala vizija o zagotavljanju večje varnosti
žensk in otrok in dovoljeno je bilo sanjati. Najprej o
svetovalnicah, varnih hišah, kriznih centrih, izobraževanju
policistk in policistov ter socialnih delavk in delavcev, zaposlovanju v Društvu, kasneje pa o zakonu o preprečevanju
nasilja v družini in enakovrednem sodelovanju nevladnih
organizacij pri oblikovanju politik. Z vsako izpolnjeno željo
ste prostovoljke in zaposlene zaznale in ubesedile nove
potrebe uporabnic in drugih žensk, ki so bile vedno vaše
najpomembnejše vodilo pri delu.
Pri prostovoljnem delu v Društvu so se srečevale in
izobraževale ženske, ki so svoje izkušnje iz prostovoljstva
kasneje prenesle na najrazličnejša področja – v šolstvo,
zdravstvo, policijo, pravosodje, v medije, domov, med ljudi.
Ženske so z ženskami delale za ženske! Združene zaradi
prepričanj, da je nasilje nesprejemljivo in da je proti nasilju
nad ženskami in nasilju nad otroki treba aktivno delovati.
Aktivizem in solidarnost sta spreminjala družbeno realnost
in nas vse.
Tekom let je eno društvo postalo premajhno za vse ideje
in ambicije, ki so jih vanj vnašale številne prostovoljke.
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

Ustanavljati so se začela nova: Zaupni telefon, Društvo
za nenasilno komunikacijo, Zavod Emma… Sodelavke
in sodelavci Društva za nenasilno komunikacijo smo z
Društvom SOS telefon vedno ohranili spoštljiv in zelo
naklonjen delovni odnos. Sodelovanje, ki ga nadaljujemo v
Zvezi za nenasilje, cenimo.
Ker so pred nami še mnogi skupni cilji, vam ob 20.
obletnici delovanja iskreno čestitamo in se veselimo novih
kljukic na seznamu drobnih in velikih korakov, ki vodijo do
končne zmage – enakosti, varnosti in enakih možnosti za vse.
S spoštovanjem,
Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno
komunikacijo
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Prvi poletni tabor za otroke iz
Zatočišča

Čestitke ob dvajseti obletnici Društva
SOS telefon

Davnega leta 1999 sem bila kot svetovalka za otroke in mladostnice zaposlena v prvem nevladnem zatočišču Društva
SOS telefon. Delo je bilo odgovorno in strokovno zahtevno.
Kljub temu so me druženja in delo z otroki izpolnjevali z
novo energijo in željo, da jim pomagam prebroditi hude
stiske, v katerih so se, skupaj s svojimi mamami, znašli.
Spomnim se prvega poletnega tabora za otroke in
mladostnice. Nekateri otroci so šli prvič na počitnice,
nekateri se nikoli do tedaj niso ločili od svojih mam. V
njihovih očeh se je kljub veselju opazil tudi strah. Tudi naju,
svetovalki, je bilo strah, ali bova zmogli. Spomnim se jutra,
ko so se otroci še zaspani poslavljali od mam, utrnila se je
tudi kakšna solzica. Kmalu smo se že vozili proti Bovškemu
hribovju. Otroci, mladostnice, dve svetovalki. Skupaj bomo
opravili vse, kar smo si zamislili, tudi kuhali. V planinskem
domu bomo sami, daleč od naselij in mest.
Že na avtobusu so se začeli odpirati in graditi topli in
zaupni odnosi med nami. V prvih dneh skupnega preživljanja časa so nastajali različni konflikti, ki smo jih sproti in
uspešno reševali. Veliko smo se igrali, raziskovali naravo,
skupaj smo kuhali, peli, ustvarjali. Otroci so postopoma na
različne načine spregovorili o nasilju, ki so ga doživeli ali
so mu bili priča. Nastale so mnoge risbice, izdelki, pripovedovanja. In spomini na prvi poletni tabor za otroke, žrtve
nasilja. Nekateri otroci, ki so sedaj že odrasli, me še vedno
pokličejo ali mi pišejo.

Konec leta 2001 smo ustanovili Društvo Ključ – center za
boj proti trgovini z ljudmi. Nekaj več kot dvajset ljudi, vsi
polni zagona in volje, smo želeli v najkrajšem možnem času
postaviti osnovne temelje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.
Ker smo znali zelo malo, so bili naši prvi koraki namenjeni
k vratom že izkušenih nevladnih organizacij. K njim smo
prišli po znanje, izkušnje, pomoč. Ena izmed prvih vrat, ki
so se široko odprla za nas, so bila vrata Društva SOS telefon.
Sprejeti smo bili iskreno in sodelavke iz društva so postale
ene izmed naših prvih učiteljic in kolegic. Brez olepševanja
so nas seznanile s temno platjo obstoja nevladnih organizacij – stalno borbo za finančna sredstva, opozorile so nas
na pasti, v katere se lahko zaplete vsak, ki je brez izkušenj.
Najpomembnejši za nas pa je bil žar, s katerim so delile
znanje s področja načel dela z ženskami in otroki – žrtvami
nasilja.
Od takrat je minilo osem let. Sodelavke iz društva SOS
so še vedno take kot takrat, ko smo jih spoznali mi. In držale so besedo. Leta 2001 so rekle, da lahko vedno računamo
na njihovo podporo. Podpore je bilo Društvo Ključ deležno
najmanj enkrat, ko smo se zapletli v grdo nastavljeno past,
velikokrat pa smo dobili podporo in konkretno pomoč pri
delu z našimi uporabniki in uporabnicami. Da, res so še
vedno take kot takrat… še vedno se zavedajo osnovnega
poslanstva društva SOS – reševanja in lajšanja socialnih
stisk in težav ter izvajanja različnih oblik pomoči za ženske
in otroke – žrtve nasilja.
Društvu SOS čestitamo ob njihovi dvajseti obletnici.

Dževada Popaja, Zavod EMMA

Katjuša Popović, Društvo Ključ – center za boj proti
trgovini z ljudmi
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20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Pozdravno pismo ob 20. obletnici
delovanja Društva SOS telefon
Spoštovani!
Ob 20. obletnici delovanja Društva SOS telefon vam
izrekam iskrene čestitke za predano in humano delo, ki ste
ga opravili v zadnjih dveh desetletjih.
Bili ste prva nevladna organizacija na področju dela
proti nasilju nad ženskami in nasilju nad otroki v Sloveniji.
S svojim pristopom, inovativnostjo in entuziazmom ste dokazali, da lahko civilna družba veliko prispeva in doprinese
k številnim stvarem v naši družbi. Iz skromnih korakov
izpred dvajsetih let je nastalo ogromno delo. Pričeli ste z
ozaveščanjem javnosti in se med prvimi zavzeli za ničelno
strpnost do nasilja. V skladu s tem načelom ste vzpostavili
več programov, ki so uporabnicam in uporabnikom več
kot samo v oporo. Verjamem, da jim SOS telefon, zatočišče
ter skupine za samopomoč nudijo tisto potrebno pomoč, s
katero lahko pozitivno zrejo v prihodnost. Z vašim načinom dela ste marsikomu odločilno pomagali spremeniti
življenje na bolje.
Ob tej priložnosti čestitam in se tudi zahvaljujem
vsem strokovnim delavkam in delavcem, prostovoljkam in
prostovoljcem, ki ste zaslužni, da so projekti Društva SOS
telefon zaživeli. Še posebno zahvalo želim izreči vsem, ki
nudite pomoč, predvsem pa dajete novo upanje ženskam,
materam, otrokom, ki se obračajo na vas po nasvet ali toplo
besedo. Prav tako naj izrazim pohvalo vsem pokroviteljem,
ki so finančno pomagali pri vzpostavitvi vaših programov
in projektov in jih poleg ministrstva še naprej finančno
podpirajo.
Tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
se zavedamo razsežnosti in posledic nasilja nad ženskami,
otroki, starejšimi, invalidi, skratka šibkejšimi člani družbe.
Prav zato je bil v preteklem letu sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini. S sprejemom tega zakona smo v
slovenski prostor posredovali dve jasni sporočili, in sicer
da nobena oblika nasilja ni sprejemljiva ter da si družina
kot najpomembnejša celica družbe prva zasluži zakon, ki jo
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

bo obvaroval pred nasiljem za štirimi stenami, za katerega
razen trpečih pogosto ne ve nihče.
Tudi vaš telefon je veliko pripomogel k ozaveščanju
javnosti, saj so ženske, žrtve nasilja, pri vas dobile številne
informacije, ki so jih opogumile in jim tako pomagale pri
najtežjem koraku – odločitvi, da bodo nasilju naredile
konec.
Naša skupna prizadevanja se morajo nadgrajevati v
smeri, da smo vsi soodgovorni za družbo, v kateri živimo,
in da nudimo pomoč vsem, ki želijo izstopiti iz kroga
nasilja. Vsi, ki delamo na tem področju, se zavedamo,
da zakon ne more čez noč rešiti problema, s katerim se
dnevno soočajo premnoge družine. Za življenje brez nasilja
bo potrebno vložiti še veliko truda, s posebnim poudarkom
na preventivnem delovanju. Našo mlado generacijo smo
dolžni naučiti, da so pravice enega človeka omejene s
pravicami drugega. Predvsem pa vse pogosteje pozabljamo,
da nas naši otroci ne poslušajo toliko, kot nas posnemajo v
svojih dejanjih. Zato je še toliko bolj treba vložiti vse napore
za čimprejšnjo rešitev problemov in stisk, v katerih se
znajdejo posamezniki in posameznice.
Tudi v prihodnje želim Društvu SOS telefon veliko
uspeha pri delu, vsem uporabnicam in uporabnikom
programov pa možnost do ustrezne strokovne pomoči in
vsekakor čim več poguma za nov začetek.
Marjeta Ferlan Istinič, sekretarka na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve
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Zahvala ob 20. letnici delovanja
Društva SOS telefon
Začetek delovanja nevladnih organizacij, ki izvajajo
programe za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, je v 90.
letih prejšnjega stoletja zapolnil vrzel v izvajanju dejavnosti
javnega sektorja na tem področju. Društvo SOS telefon za
ženske in otroke – žrtve nasilja je bilo eno izmed prvih
društev, ki je nastalo v tistem obdobju.
Nevladne organizacije, ki izvajajo programe za ženske
in otroke, ki doživljajo nasilje, so v zadnjih dvajsetih letih
naredile pomembne teoretične in praktične premike na
področju nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki. Posebej
pomemben je premik, da so pozornost, ki se je namenjala
povzročiteljem nasilja, preusmerile na žrtve nasilja in se
hkrati zoperstavile iskanju krivde za nasilje pri ženskah in
otrocih samih.
V Sloveniji so nevladne organizacije najpomembnejši
steber, ki nudi neposredno podporo in pomoč žrtvam
nasilja pri reševanju težav zaradi doživljanja nasilja, imajo
pa tudi izjemno pomembno vlogo pri razvoju programov
pomoči, zakonodaje in politike na področju nasilja nad
ženskami.
V Mestni občini Ljubljana preko Oddelka za zdravje in
socialno varstvo namenjamo področju nasilja nad ženskami
posebno pozornost in že več let aktivno sodelujemo z
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju. Z
Društvom SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
sodelujemo že od leta 1990, ko smo za njihove programe
prvič namenili finančna sredstva.
Mestna občina Ljubljana preko javnih razpisov sofinancira široko paleto programov, ki so namenjeni ženskam in
otrokom, ki so žrtve nasilja. Programi segajo vse od skupin
za samopomoč do individualnih svetovalnih programov ter
varnih hiš.
Naša naloga je, da zagotovimo stabilno financiranje
programov na lokalni ravni, zato bo Mestna občina
Ljubljana v skladu z zmožnostmi tudi v bodoče zagotavljala
ustrezne pogoje za izvajanje programov namenjenih
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ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. K temu smo se
zavezali tudi v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni
občini Ljubljana za obdobje od 2007 do 2011: podpirali
bomo obstoječe in nove programe nevladnih organizacij,
ki nudijo različne oblike storitev ženskam in otrokom, ki
so žrtve nasilja, zagotavljali delovanje varnih hiš in kriznih
centrov, vzpodbujali nevladne organizacije k ustanavljanju
novih varnih hiš, sodelovali v akcijah, ki jih izvajajo nevladne organizacije z namenom informiranja in ozaveščanja
javnosti o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad
otroki, evalvirali programe, ki jih Mestna občina Ljubljana
sofinancira preko vsakoletnih javnih razpisov.
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
je s svojimi programi v dvajsetih letih delovanja v Mestni
občini Ljubljana pomembno prispevalo k izboljšanju
življenjskih pogojev in kakovosti življenja žensk in otrok, ki
so žrtve nasilja.
Ob 20. obletnici delovanja je priložnost, da se zahvalimo vsem, ki prizadevno, odgovorno in uspešno opravljate
številne in zahtevne strokovne naloge na tem pomembnem
področju. Tudi v naslednjih letih vam želimo veliko uspeha
pri vašem delu.
Tanja Hodnik, univ. dipl. soc. del., Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo

20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

V čast Društvu SOS telefon za ženske
in otroke – žrtve nasilja iz Slovenije

Iskrene čestitke ob jubileju Društva
SOS telefon

WAVE – Women Against Violence Europe je evropska mreža,
ustanovljena leta 1995. Danes združuje 91 organizacij iz
44 držav. Delo mreže temelji na preprečevanju nasilja nad
ženskami in nasilja nad otroki, posebej nasilja v družini.
WAVE pripravlja in zagotavlja orodja za lobiranje, publikacije, usposabljanja in povezave z mednarodnimi sodelavkami
in sodelavci.
Mreža, kot je WAVE, je pravzaprav odvisna od dela
močnih feminističnih partnerskih organizacij in njihovih
predanih zaposlenih. Društvo SOS telefon iz Slovenije je
bilo eno od naših prvih partnerjev. WAVE lahko danes
pogleda nazaj na več kot desetletje plodnega partnerstva
z Društvom SOS telefon. Njihova privrženost napredku
žensk v Sloveniji je občudovanja vredna. Prav zaradi
njihove vztrajne predanosti je lahko v Sloveniji prišlo do
pomembnega napredka, kot je npr. Zakon o preprečevanju
nasilja v družini.
WAVE iskreno čestita Društvu SOS telefon in si želi
še dolgoletnega čudovitega sodelovanja ter predanosti
pravicam žensk in otrok.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
sodeluje z medicinskimi sestrami že od začetka njihovega
delovanja na tem področju. Društvo medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je bilo pobudnik za
sodelovanje na osnovi vseslovenske raziskave med članstvom in na osnovi zaključkov s simpozija leta 2000, ko je
tudi predlagalo oblikovanje Delovne skupine za nenasilje v
zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornici – Zvezi).
Medicinske sestre se od začetka tovrstnega delovanja
zavedamo, da ne poznamo vseh dimenzij problematike
nasilja in imamo na tem področju omejeno znanje. Zato
je pomembno stalno izobraževanje in informiranje, kar
pridobivamo iz različnih virov: pisnih gradiv (zloženk,
brošur, prispevkov v našem biltenu Utrip), z udeležbo
na različnih izobraževanjih, preko sodelovanja z drugimi
strokovnjakinjami in strokovnjaki iz vladnih in nevladnih
organizacij ipd. Pri tem so nam bile v desetletnem delovanju v veliko podporo članice Društva SOS telefon.
Skupaj smo izdali informativno zloženko »NE nasilju
v zdravstveni negi«, nadaljevali s posebno prilogo Utripa
»Medicinske sestre smo vedno tu za vas – združeni proti
nasilju« in pripravljali strokovne dogodke. Posebno mesto
pripada aktivnostim v okviru vsakoletnih mednarodnih dni
boja proti nasilju nad ženskami. Kot veliko drugih smo tudi mi
posvojili naslov »Kaj ti je, deklica?«, ki je med medicinskimi
sestrami dobro znan in sprejet. Aktivnosti, ki potekajo skupaj
s strokovnjakinjami Društva SOS telefon za ženske in otroke –
žrtve nasilja, izvajamo vseh deset let na različne načine.
Naše naslednje področje delovanja so skupna predavanja na temo ne-nasilja v zdravstveni negi, ki so nadgrajena
s strokovnimi usposabljanji in delavnicami. Izvedli smo jih
že v vseh regijskih strokovnih društvih medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov po Sloveniji, prav tako za
udeležence in udeleženke seminarjev, ki jih organizirajo

WAVE – Women Against Violence Europe
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Pet let uspešnega sodelovanja
Društva Vizija in Društva SOS telefon
strokovne sekcije v okviru Zbornice – Zveze, pa tudi v
posameznih zdravstvenih institucijah po Sloveniji. Skupaj
smo pripravili dva protokola, prva tovrstna v Sloveniji, ki
sta bila objavljena v glasilu Utrip in se je z njima seznanilo
preko 15. 000 članic in članov Zbornice – Zveze.
Svoje delo Delovna skupina udejanja tudi z raziskovalnimi projekti. Raziskava med pacientkami v ginekoloških
ambulantah, ki smo jo leta 2007 izvedli v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana in Splošni bolnišnici Jesenice, je
pomembna za nadaljnjo strategijo dela medicinskih sester
in babic na tem področju in za naše skupno delovanje.
Raziskava je nastajala z intenzivnim sodelovanjem tako z
Uradom za enake možnosti kot z Društvom SOS telefon.
Projekt je bil zahteven, saj je vključeval anketiranje uporabnic zdravstvenih storitev v ginekoloških ambulantah,
pred tem pa še predavanja v ginekoloških ambulantah obeh
zdravstvenih institucij.
Delovna skupina za nenasilje je z Društvom SOS telefon
sodelovala tudi v izobraževalnem projektu »Rdeča luč
spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu – izobraževalni modul za zaposlene v zdravstveni negi«. V izobraževalne
delavnice smo vključili predstavnike in predstavnice
Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije iz vseh
zdravstvenih institucij v Sloveniji.
Naj zaključimo z iskrenimi čestitkami ob jubileju
Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in
ob tem izrečemo veliko zahvalo za dolgoletno sodelovanje.
Obenem naj izrečemo željo po nadaljnjih skupnih prizadevanjih za boljše, lepše počutje v smislu izboljševanja
kakovosti življenja nasploh, k čemur nedvomno lahko
prispeva naše skupno delo.
Irena Špela Cvetežar, Delovna skupina za nenasilje v
zdravstveni negi, Zbornica zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
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V invalidskih organizacijah, ki delajo v dobro oseb z invalidnostmi, niso posebej usmerjeni v prepoznavanje specifičnih
problematik žensk, njihovih potreb in pravic. Zato smo se
v društvu VIZIJA že ob ustanovitvi leta 2000 odločili, da z
razvijanjem posebnih programov pripomoremo k izboljšanju
razmer deklet in žensk z invalidnostjo v Sloveniji.
Nasilje nad invalidnimi osebami je v Sloveniji zelo
malo raziskano in v nekaterih okoljih velja še vedno kot
tabu tema za pogovore. Zato je eden glavnih programov,
ki jih Društvo VIZIJA izvaja, Dolgoročni program socialne
preventive – nasilje nad gibalno oviranimi ženskami.
Zbrane podatke, posamezne primere zlorab, stanje
na tem področju in pasiven odnos države do nasilja nad
invalidnimi ženskami smo v evropskem letu invalidov 2003
predstavili na mednarodni konferenci z naslovom »Tako
lepa, pa invalid«, ki jo je v Ljubljani organizirala Fakulteta
za socialno delo. Takrat smo predstavili tudi problematiko
nastanitve uporabnic vozičkov v varno zavetje. Istega leta
smo vzpostavili sodelovanje z Društvom SOS telefon za
ženske in otroke – žrtve nasilja, ki še vedno traja in nam
omogoča izmenjavo izkustvenega znanja, prejemanje
strokovne pomoči ter podpore. Tako program ob financiranju Urada za enake možnosti Vlade RS in Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Sloveniji lažje in uspešneje izvajamo.
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij se je odločila za postopno financiranje našega
investicijskega projekta »Hiša zaupanja« za gibalno ovirane
ženske, žrtve nasilja v družini. Projekt v investicijskem
sklopu letos zaključujemo, v bodoče pa bo za pet gibalno
oviranih žensk z izkušnjo nasilja omogočal začasno
nastanitev, strokovno pomoč in podporo pri nadaljnjem
urejanju njihovih življenjskih razmer.
Raziskava nasilja nad gibalno oviranimi ženskami je
pokazala, da eno varno stanovanje ne bo zadoščalo za kritje
vseh potreb žensk za odhod v varen prostor.
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki

Razvoj sodelovanja Policijske uprave
Celje in Društva SOS telefon
Do danes še nobena varna hiša v Sloveniji ni
arhitekturno, prostorsko in tehnično ustrezno prilagojena
za bivanje gibalno oviranih žensk. Zato smo izjemno
zadovoljni, da Društvo SOS telefon dela na tem in si
prizadeva naš projekt »Hiša zaupanja« za gibalno ovirane
ženske – žrtve nasilja v družini dopolniti z nastanitvijo v
njihovi varni hiši, ki bo prilagojena za bivanje uporabnic
vozičkov.
Julijana Kralj, Društvo VIZIJA
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Moje prvo srečanje s prostovoljkami SOS telefona sega v
leto 2004, ko so me skupaj s predstavnikom uniformirane
policije povabili, da jima predstaviva naše delo. Takrat smo
se srečali v majhni sobici v kletnih prostorih in ni nas bilo
prav veliko. Zato pa je bilo vzdušje toliko prijetnejše, saj je
bilo najino »predavanje« še najbolj podobno kramljanju ob
kavi.
Iz leta v leto je bilo slušateljic več, vedno bolj
»radovedne« so postajale in bilo je več kot očitno, da imajo
veliko znanja o vseh oblikah nasilja, predvsem pa želje
in volje, da pomagajo žrtvam. Pokazalo se je tudi, da jim
vloga policije pri preprečevanju in ukrepanju pri tovrstnih
kaznivih dejanjih, ni znana. S kolegom iz uniformirane
policije (v teh letih so se mi pridružili trije policijski
inšpektorji, ki so bili v tistem obdobju »zadolženi« za to
področje dela) sva jim zato skušala vsaj okvirno predstaviti
delo policije, od intervencije do vseh možnih ukrepov ob
prijavah nasilja. Iz teh druženj sem vedno znova odhajala
z dobrim občutkom, saj so slušateljice z zanimanjem
prisluhnile mojim izkušnjam, ki sem si jih kot kriminalistka
pridobila pri preiskovanju vseh oblik nasilja, predvsem
nasilja v družini.
Prav tako so postajale prostovoljke, predvsem pa
zaposlene v Društvu SOS telefon, z leti vedno bolj kritične
do našega dela, kar je gotovo pogojeno tudi z njihovimi
obogatenimi izkušnjami. Vsake konstruktivne kritike sva
bila s kolegom vesela in jih prenesla v najino delovno
okolje, kjer se trudimo, da bi kakovost dela še izboljšali.
Pred dvema letoma so si prostovoljke ogledale tudi
prostore Operativno komunikacijskega centa na Policijski
upravi Celje, vodja enote pa jim je predstavil tudi delo
centra.
Da so naša druženja koristna, predvsem z vidika dela
z žrtvami nasilja, pričajo prijave sumov kaznivih dejanj na
temo nasilja, ki nam jim vedno pogosteje posredujejo iz
Društva SOS telefon. Prepričana sem, da so naša druženja
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Bo pot v prihodnje lažja?

doprinesla h krepitvi zaupanja med obema institucijama.
Sama se namreč vedno znova razveselim vsakega
njihovega klica.
In še za konec: »Ko bom velika, ne, ko bom z delom v
policiji končala, želim postati ena izmed njih!«
S spoštovanjem

Entuziazem ter strokovnost in razvoj so besede, na katere
pomislim ob dvajseti obletnici delovanja Društva SOS
telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.
Zakaj entuziazem? Ker je bila (in je še) to velikokrat
gonilna sila pri boju z »mlini na birokracijo«. Prepričevanje
politike, da nasilje pomeni kršenje človekovih pravic, da
je področje potrebno zakonsko (bolje) urediti, da država
z okostenelim sistemom socialnega varstva ne (z)more
nuditi ustrezne pomoči ženskam z izkušnjo nasilja, so samo
nekatera področja, za katera vem, da so sodelavke Društva
porabile enormne količine energije, znanja, prepričevanja
ter truda. Zato, da bi naučile vsakokratno oblast abecede
človekovih pravic. Zato, da bi se premaknilo na bolje. In se
je, pa čeprav so nekateri premiki na ravni politike in delovanja državnih institucij opazni šele po dveh desetletjih.
Zakaj strokovnost in razvoj? Predvsem, a ne zgolj
zato, ker je (ob sodelovanju drugih strokovnjakinj) izdaja
priročnika Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom, ki
preživljajo nasilje in knjige Na poti iz nasilja za razvoj
stroke svetovalnega dela na tem področju pomembna
prelomnica. Ubesedene izkušnje dveh desetletij dela
pomenijo za vse, ki se in se še bodo ukvarjali s problemom
nasilja nad ženskami v zasebni sferi nujno čtivo, zato da bi
bil njihov pristop k ženskam z izkušnjo nasilja istočasno
strokoven, človeški in učinkovit.
In še ena beseda je, mimo katere ne morem: hvala!
Hvala sodelavkam Društva za sodelovanje, znanje, ideje,
debate in podporo!

Zdenka Jan, kriminalistka na Policijski upravi Celje

Mag. Sonja Robnik
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Delo z žrtvami nasilja – sodelovanje Akademije
za psihosintezo in Društva SOS telefon
Delo z ženskami, ki so žrtve različnih oblik nasilja in
zlorabe, v Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve
nasilja ima pri mojem delu posebno mesto. Da je nasilje
nad ženskami problem, ki presega vse meje človekovih
pravic, je žalostna resnica sodobnega časa. Da se kljub
velikim zavzemanjem različnih organizacij temu namenja
premalo pozornosti, je druga, prav tako neprijetna realnost.
In zato podpiram vsakega in vsako organizacijo, ki se je
odločila, da stopi naproti in poda roko ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, in so se odločili, da izstopijo iz
njega. Tudi sama se v okviru Društva SOS telefon in drugače
trudim ozaveščati družbo o problemu, pred katerim si
večina ljudi zatiska oči, v smislu ne vidim, torej ne obstaja.
Društvo SOS telefon je do sedaj pomagalo mnogim
ženskam in njihovim otrokom. Stati ob strani ženski, ki se
je odločila za življenje brez nasilja, je izjemnega pomena.
S tem dejanjem smo tudi njenim otrokom in njihovim
naslednjim generacijam pokazali, da je možno oditi iz
nasilnega odnosa. Veliko žensk, s katerimi sem delila svoj
terapevtski čas, je bilo prepričanih, da je nasilje sestavni del
normalnega življenja. Spreminjati to prepričanje je korak
k nenasilni družbi, k drugačni prihodnosti, k sobivanju, ki
nudi možnosti za razvoj zdrave osebnosti. Stati ob strani
ženski, ki odpira nova vrata in nova obzorja, je nekaj, kar
se globoko dotakne mojega srca. Takrat začutim, da je dala
sebi in svojim bližnjim novo vizijo življenja.
Imela sem možnost voditi seminar za vse zaposlene in
prostovoljke v Društvu SOS telefon. Bila sem lahko med
ženskami, ki svoj prosti čas prostovoljno posvečajo pomoči
drugim ženskam. Med ženskami, ki si v svojem profesionalnem življenju delijo bolečino, upanje, veselje žensk in otrok,
s katerimi preživijo večji del dneva. To je bil izjemen seminar. Seminar v objemu zavedanja, kako dragocena je skrb za
drugega. Zato upam, da tega izjemnega poslanstva Društva
SOS telefon ne bodo prezrli vsi tisti, ki mu lahko pomagajo
z materialno, fizično ali drugačno podporo. Predvsem pa
Bilten ob 20-letnici Društva SOS telefon

upam, da država s svojimi političnimi odločitvami ne bo
prezrla resničnih potreb žensk in bo v socialnih projektih
podpirala vse organizacije, posameznice in posameznike, ki
svoj trud, znanje in dobro voljo usmerjamo k drugačni viziji
sveta in ženskam v njem.
Rožana Grdina, Akademija za psihosintezo
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Sofinancerji Društva SOS telefon
v letih 2005–2009
ΛΛ mddsz – Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve: Direktorat za socialne zadeve
ΛΛ fiho – Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS
ΛΛ mol – Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in
socialno varstvo
ΛΛ Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti
ΛΛ Evropska komisija, Generalni direktorat Pravosodje,
svoboda in varnost
ΛΛ Avstrijska eu-Platforma nevladnih razvojnih
organizacij, Regionalni partnerski program
ΛΛ Občina Bežigrad
ΛΛ Mestna občina Celje
ΛΛ Občina Cerknica
ΛΛ Občina Cerkno
ΛΛ Občina Ig
ΛΛ Občina Ilirska Bistrica
ΛΛ Občina Ivančna Gorica
ΛΛ Občina Kamnik
ΛΛ Občina Kozje
ΛΛ Občina Krško
ΛΛ Občina Kočevje
ΛΛ Mestna občina Koper
ΛΛ Občina Komen
ΛΛ Občina Kostanjevica na Krki
ΛΛ Občina Laško
ΛΛ Občina Lendava
ΛΛ Občina Litija
ΛΛ Občina Logatec
ΛΛ Občina Miklavž na Dravskem polju
ΛΛ Mestna občina Novo mesto
ΛΛ Občina Postojna
ΛΛ Občina Prevalje
ΛΛ Občina Rogatec
ΛΛ Občina Sevnica
ΛΛ Mestna občina Slovenj Gradec

Sofinancerji in
donatorji Društva
SOS telefon
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Donatorji Društva SOS telefon
v letih 2005–2009
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ

Občina Trbovlje
Občina Trebnje
Občina Vipava
Občina Vojnik
Občina Vrhnika
Veleposlaništvo zda v rs (us Embassy), Ljubljana
Philip Morris, Ljubljana d.o.o.
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Agencija Imelda d.o o., Ljubljana
Agrolit d.o.o., Litija
Avon d.o.o., Ljubljana
Art Decor d.o.o., Ljubljana
avon, Ljubljana
Beiersdorf d.o.o., Ljubljana
Belinka Belles, d.o.o. Ljubljana
Beli obroč Slovenije
c&a Ljubljana – Rudnik
cnm ltd d.o.o., Ljubljana
Colgate – Palmolive Adria d.o.o, Ljubljana
Copie Orange Klemen Goršek s.p., Ljubljana
Cankarjev dom, Ljubljana
Center za socialno delo Celje
Center za socialno delo Ljubljana Moste – Polje
Center za socialno delo Ljubljana Vič – Rudnik
cetis d.d., Celje
Cvetličarna Cvetje Eli, Ljubljana
Četrtna skupnost Lava, Celje
Četrtna skupnost Moste, Ljubljana
Delo d.d.
Delo revije d.d., Ljubljana – uredništvo Jana
Delo revije d.d., Ljubljana – uredništvo Lady
Dogma, Premzl Pia s.p., Ljubljana – Dobrunje
Droga Kolinska d.d., Ljubljana
Drogerie markt Slovenija
Društvo Altra, Ljubljana
Društvo mladinski ceh, Ljubljana
Elan Inventa d.o.o., Begunje
Emona Obala Koper
E-net okolje d.o.o., Ljubljana
Engrotuš d.o.o., Celje
ES d.o.o., Ljubljana
Fakulteta za management Koper
Frizerski salon Emma, Ljubljana
Fructal d.d., Ajdovščina
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ΛΛ Finira, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb,
d.d., Ljubljana
ΛΛ Fond Invest, družba za ustanavljanje, financiranje in
upravljanje družb, d.d., Ljubljana
ΛΛ Genion clipping d.o.o., Maribor
ΛΛ goml – Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
ΛΛ Gospa Ana Marija Ljubič
ΛΛ Gospa Irena Kurajić, Brežice
ΛΛ Gospa Andrejka Likar Puc
ΛΛ Gospa Irena in gospod Ivan Žerko, Radomlje
ΛΛ Gospod Dr. Pavle Omahen
ΛΛ Ham d.o.o., Ljubljana
ΛΛ Helpy d.o.o., Trzin
ΛΛ Helios, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in
razvoj, d.d., Ljubljana
ΛΛ Henkel Slovenija, Ljubljana
ΛΛ Hewlett-Packard d.o.o., Ljubljana
ΛΛ Hiša eksperimentov, Ljubljana
ΛΛ Holding slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana
ΛΛ Ilirija d.d., Ljubljana
ΛΛ Infond Holding, finančna družba, d.d., Maribor
ΛΛ In.Life, d.d. Ljubljana
ΛΛ Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, Ljubljana
ΛΛ Johnson & Johnson, S. E. , Ljubljana
ΛΛ jub Kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani
ΛΛ kaij d.o.o.. Dol pri Hrastniku
ΛΛ Katja & Alen, Domžale
ΛΛ Kolosej kinematografi d.o.o., Ljubljana
ΛΛ kpl – Rast d.o.o., Ljubljana
ΛΛ Ksenija in Klemen Koman, Ljubljana
ΛΛ Kulturno društvo Špas teater, Mengeš
ΛΛ Koleda, založništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
ΛΛ Kopališče Kodeljevo, Ljubljana
ΛΛ Krka, d.d., Novo mesto
ΛΛ Lek, Ljubljana
ΛΛ Lesnina d.d., Ljubljana

ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
ΛΛ
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Lions Club Ljubljana
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana
L'Oreal Slovenija d.o.o., Ljubljana
Lutkovno gledališče, Ljubljana
lpp d.o.o., Ljubljana
Medex d.d., Ljubljana
Mehano, Izola
Mestna občina Ljubljana, župan Zoran Janković
Microsoft d.o.o., Ljubljana
Mladinska Knjiga Založba d.d., Ljubljana
Mič Styling, Ljubljana
nfd Holding, finančna družba d.d., Ljubljana
Nike European Operations Netherlands B. V. podružnica, Lj.
Nova kuverta d.o.o., Ljubljana
Občina Domžale
omv Istrabenz d.o.o., Koper
Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja Vas
Paloma d.d., Sladki vrh
Papirnica Vevče, d.o.o., Ljubljana
Paron d.o.o., Laško
phmr d.o.o., Ljubljana
Plama-pur d.d., Podgrad
Pivovarna Laško, d.d., Laško
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana
prostovoljke Društva SOS telefon in mnogi drugi
posamezniki ter posameznice
Prešernovo gledališče Kranj
Pro Meglič d.o.o., Trebnje
Prometej Hobby & Art d.o.o., Ljubljana
Pršutarna Lokev an Krasu, d.o.o., Lokev
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje RK Ljubljana
Reflex d.o.o., Gornja Radgona
Sadna drevesnica Studenec, Ljubljana
Srednja Upravno administrativna šola, Ljubljana
Simps's d.o.o., Trzin
Sijaj Hrastnik d.d., Hrastnik
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Društva SOS telefon v letih 2003–2009
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Slovensko narodno gledališče Drama, Ljubljana
Slovenska kinoteka, Ljubljana
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
Sojer d.o.o., Ljubljana
Sunny Studio, Ljubljana
svea, lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi
svib – Franc Uršič s.p., Kamnik
sviz – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije, Ljubljana
Škofijska Karitas Ljubljana
Špas teater, Mengeš
ted šport Franc Kolarič s.p., Ljutomer
Tednik Družina d.o.o
The Global Fund for Women, San Francisco, usa
Terme Snovik – Kamnik d.o.o.
Tosama d.d., Domžale
Trasa Vanček d.o.o., Maribor
Univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana
Velana d.d., Ljubljana
Vodno mesto Atlantis, Ljubljana
vpd Bled d.o.o., Bled
Založba Modrijan, Ljubljana
Založba Tangram, Ljubljana
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana
Zavod misss, Mladinsko informativno svetovalno
središče Slovenije
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate, Žalec
Zvečevo Slovenija d.o.o., Ljubljana
Zveza kulturnih organizacij Celje
Zveza prijateljev mladine, četrtna skupnost Moste
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič – Rudnik
Miha Žerko, SRC.SI d.o.o., Ljubljana
Žito d.d., Ljubljana
Živalski vrt Ljubljana
Žito Gorenjka, d.d., Lesce
Wrigley d.o.o., Trzin
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Cankarjev dom, Ljubljana
Splošna bolnišnica Celje
Šolski center Celje
Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje
Center za socialno delo Celje
Zveza kulturnih društev Celje
Krajevna skupnost Lava, Celje,
Ozara, Ljubljana

Donatorji objav oglasov za dejavnosti
Društva SOS telefon v letih 2005–2009
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Agencija nt in rc – Novi tednik in Radio Celje, Celje
Avus Oglasi, oglaševanje d.o.o., Ljubljana
Celjska izdaja Žurnala
Časopis Glas dežele
Časopisna družba Dnevnik d.d., Ljubljana
Časnik Večer
Delo revije d.d., Ljubljana – uredništvo Jana
Delo revije d.d., Ljubljana – uredništvo Anja
Delo revije d.d., Ljubljana – uredništvo Naša Žena
Delo oglasi
Dnevnik oglasi
Finance
Glasilo Ljubljana
Gorenjski glas d.o.o., Kranj
http://www.prostovoljstvo.org
Ljubljanske novice
Mestna občina Velenje Časopis Rudar
Moj radio, Velenje
Nas čas, časopisna – založniška in RTV družba Velenje
Ona, Ženski magazin Dela in Slovenskih novic
Ogledalo, glasilo Občine Vojnik, Občina Vojnik
Občina Slovenske Konjice, ww.slovenskekonjice.si
pop tv – teletekst
Radio Center
Radio City
Radio Sora, škofja Loka
Radio Sraka, Novo Mesto
Radio Slovenija, I. in II. Program
Radio Slovenija, Val 202
Radio Štajerski val, Šmarje pri Jelšah
Radio Goldi, Savinjski val, Žalec
Radio Tempo, Polzela
Radio1, celjski regionalni program
Regionalni rtv Center Koper – Capodistria
Revija Emanuel, družinska revija za prosti čas, Logatec
Revija Jaz, Ljubljana
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rgl
Radio geoss, Litija
Radio Ognjišče
Radio Odmev, Cerkno
Radio Sora, Škofja Loka
Radio Triglav, Jesenice
Radio Viva, murska Sobota
Revija Psihologija O Osebnosti, Ljubljana
Savinjske novice
Sloport.net
tv Paprika
www.kanalmladih.com
www.ptuj-on.net
www.najdi.si
www.najportal.com
www.slo-tech.com
www.sloport.net
www.24ur.com
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Osnovni podatki o
Društvu SOS telefon

polni naziv
Društvo SOS telefon za
ženske in otroke – žrtve
nasilja
naslov
Društvo SOS telefon, p.p.
2726, 1001 Ljubljana
kontakti
Telefona 01 544 35 13;
01 544 35 14;
telefax 01 524 19 93;
sos telefon 080 11 55;
e-pošta: drustvo-sos@
drustvo-sos.si;
spletna stran
http://www.drustvo-sos.si
davčna številka
si 61109894
matična številka
5457556
št. transakcijskega
računa
0201 2005 1014 593,
Nova Ljubljanska banka,
d. d., Ljubljana

pravnoorganizacijska
oblika
društvo
šifra dejavnosti
87.900
Odgovorna oseba
Maja Plaz, predsednica
Status
nevladna, neprofitna
organizacija; humanitarna
organizacija; društvo,
ki deluje v javnem interesu
na področju socialnega
varstva
Temeljni akt
Statut Društva SOS telefon
za ženske in otroke – žrtve
nasilja
Najvišji organ
občni zbor, ki ga sestavljajo
vse članice Društva SOS
telefon
Drugi organi
upravni odbor, nadzorni
odbor, častno razsodišče
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Poslanstvo
reševanje in lajšanje
socialnih stisk in težav ter
izvajanje različnih oblik psihosocialne pomoči za ženske
in otroke – žrtve nasilja v
družini ter partnerskih in sorodstvenih zvezah v okviru
osnovnih in spremljevalnih
programov društva

izvajalke programov
in dejavnosti
zaposlene in prostovoljke, ki
so strokovno usposobljene
in imajo specialna znanja za
delo z ženskami in otroki –
žrtvami nasilja

Področje delovanja
socialno varstvo, na
nacionalni ravni
Programi
SOS telefon za ženske in
otroke – žrtve nasilja;
Zatočišče za ženske in
otroke – žrtve nasilja;
Skupina za samopomoč za
ženske, ki doživljajo nasilje
Preventivne
dejavnosti
ozaveščanje, izobraževanje
in informiranje strokovne
in splošne javnosti o
problematiki nasilja nad
ženskami in nasilja nad
otroki
20 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki
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”

Tudi prva ženska gibanja,
feministične skupine,
borke za volilno pravico in
druge pravice žensk vseh
neštevilnih, požrtvovalnih
in vztrajnih bojev niso bíli
za denarno plačilo, temveč
za uresničenje svojih sanj,
prepričanj in legitimnih
zahtev. Bile so izjemne in
visoko angažirane prostovoljke svojega časa in nič
manj izjemne niso današnje
prostovoljke. Njihova izjemnost je sicer manj odkrito
politična, ideološka, javna
in glasna, a ni zato nič manj
anti-sistemska ter kontrakulturna. Če verjamemo v
to, da je osebno politično,
potem je še kako politično
tudi prostovoljno združevanje žensk za drobna, a
hkrati rušilna spreminjanja
sveta.

”

Pri prostovoljnem delu v
Društvu so se srečevale in
izobraževale ženske, ki so
svoje izkušnje iz prostovoljstva kasneje prenesle na
najrazličnejša področja – v
šolstvo, zdravstvo, policijo,
pravosodje, v medije,
domov, med ljudi. Ženske
so z ženskami delale za
ženske! Združene zaradi
prepričanj, da je nasilje
nesprejemljivo in da je
proti nasilju nad ženskami
in nasilju nad otroki treba
aktivno delovati. Aktivizem
in solidarnost sta spreminjala družbeno realnost in
nas vse.
Katja Zabukovec Kerin,
Društvo za nenasilno
komunikacijo

Doroteja Lešnik
Mugnaioni,
prostovoljka Društva SOS
telefon

”

Po drugi strani pa je
SOS telefon pomenil
velik napredek. To je bil
zgodovinski dogodek,
ogromnega pomena za
ženske. Prvič so se ženske
lahko oglasile, povedale
svoje težave, povedale, kako
trpijo. Svetovalke smo jim
verjele, da so žrtve nasilja.
Razumele smo jih, povedale
smo jim, da niso krive za
nasilje, ki se jim dogaja.
Tudi to smo jim povedale,
da jih lahko le poslušamo.
Vse smo se trudile, da smo
jim dale občutek, da niso
same. Povedale smo jim,
da nas lahko pokličejo
kadar koli, če bodo imele
težave. Drugega jim res
nismo dale, vendar več kot
toliko takrat nismo mogle
narediti. SOS telefon je bil
uvod v vse oblike pomoči,
ki se danes ponujajo žrtvam
nasilja. Varne hiše so se
začele odpirati kasneje. Ko
sem jaz začela, so bile varne
hiše le sanje, saj ni bilo niti
svetovalnic.

”

Hvala vam ‘breze pionirke’,
hvala za vztrajnost in vso
vloženo energijo, hvala vam,
da kljub neurjem vztrajate,
in hvala vam, da lahko
danes delamo skupaj, z roko
v roki, za ženske!
Tim Društva Ženska
svetovalnica

Jožica Živič,
prostovoljka Društva SOS
telefon
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