
Zagovorništvo  
otrokovih pravic 



Prioritete zagovorništva: 
1. Spodbujanje implementacije Konvencije o otrokovih pravicah  
2. Preprečevanje revščine in socialne izključenosti 
3. Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta  
4. Varne točke 
 
 
Najpomembnejši dogodki za zagovorništvo v letu 2014: 
• 25. obletnica Konvencije o otrokovih pravicah  
• Volitve v evropski parlament 
• Predčasne parlamentarne volitve 
 
 
 



 
Spodbujanje implementacije Konvencije o otrokovih pravicah  

 
 Junija 2013 je R Slovenija poročala Odboru ZN za otroke o uresničevanju 

Konvencije o otrokovih pravicah – prejeli smo obsežna priporočila. 

Za področje izobraževanja: 

• Brezplačno varstvo za drugega otroka  

• Zmanjšanje in spremljanje osipa v srednjih šolah ter povečati vključenost 
brezposelne mladine v programe usposabljanja in izobraževanja 

• Predčasne poroke romskih deklic 

• Participacija otrok 

• Širjenje globalnega učenja kot kroskurikularne vsebine 

Pomembna odprta vprašanja: 

• Ratifikacija Opcijskega pritožbenega protokola h KOP OP3 

• Sprejem Družinskega zakonika 

• Vzpostavitev sistema treningov in izobraževanj o otrokovih pravicah 
strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki (pravosodje, policija, javna 
administracija, zdravstvo …) 

 

 

 



Preprečevanje revščine in socialne izključenosti 
 

PROBLEM: Prepričanje, da revščina otrok kot taka ne obstaja, saj je vezana na revščino 
gospodinjstva, iz katerega otroci  izhajajo.  

POSLEDICA: V strateških, reformnih dokumentih ni zaslediti kazalcev, ki bi sledili položaju otrok. 
Ni prilagojenih ukrepov za preprečevanje revščine in socialne izključenosti otrok. Socialni 
transferji zelo pomemben steber socialne politike, a ključni so še drugi ukrepi! 

 

• Revščina otrok v 2013: najbolj ranljiva skupina so gospodnijstva z brezposelnimi člani in 
vzdrževanimi otroci – kar 75,2%  

• Skoraj polovico družin z otroki in z manj kot polovico delovno aktivnih članov je že pod 
pragom revščine – 45,5% 

• Vsaka tretja enostarševska družina živi pod pragom revščine – 30, 1% 

 

       Podatki: SURS 

Kaj nas čaka: 

• Postavitev ciljev za zmanjševanje revščine otrok 

• Oktobra – UNICEF-ova primerjalna raziskava o revščini in varčevalnih ukrepih 

 

 

 



 
Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta  

• 12 mest v Sloveniji: Nova Gorica, Ruše, Piran, Ljubljana, Velenje, Maribor, 
Trbovlje, Domžale, Kamnik, Zagorje ob Savi, Radlje ob Dravi in Hrastnik 

 

• Delovna skupina – imenuje župan 

 

• Analiza položaja otrok v mestu 

 

• Akcijski načrti – participacija otrok visoko na dnevnem redu 

 



 

Varne točke  
30 mest v Sloveniji in 557 Varnih točk 

 Varne točke so posebej označeni javni prostori, namenjeni otrokom in mladostnikom, kamor se lahko 
zatečejo po pomoč, če se znajdejo v kakršni koli stiski. 

Varne točke so lahko mladinski center, policija, lekarna, knjižnica, zavarovalnica, banka, cvetličarna, 
trgovina, frizerski salon... v katerih delajo otrokom prijazni ljudje. Ti so posebej usposobljeni, da otrokom 
lahko ponudijo ustrezno takojšno zaščito, jim svetujejo ali zagotovijo osnovne informacije in pomoč.  

Varna točka ima prostor (stol), kjer se otrok lahko usede in počaka, če je osebje zasedeno. Na vhodnih 
vratih je nalepka, ki označuje Varno točko. 

 

• Takojšnja ustrezna pomoč odraslega otroku/mladostniku v stiski. “Prva pomoč otrokom v stiski” 

 

• Pomiriti čustveno zmedenega in prestrašenega otroka 

 

• Pomoč pri reševanju problema. “Bližnjica do strokovne pomoči” 

 

• Če je potrebno, nadaljevati z reševanjem otrokove stiske, krize, težav tudi izven VT (VT se povezujejo 
tudi z drugimi lokalnimi akterji). “Varne točke kot neformalne antene” 

 

• Ustvariti ozračje večje varnosti – psihološka podpora. “Varnost na zalogo” 

 



 

Varne točke 
Učencem predstavimo projekt 

 

 

 

 

KAKŠNE PROBLEME IMAMO? 
Z otroci se (primerno njihovi starosti) pogovorimo, s kakšnimi problemi se srečujejo (npr. v šoli, doma, na cesti, v prostem času). Lahko jih 
razdelimo v manjše skupine in jih povabimo, da naredijo plakat ali kakršen koli drug izdelek (kolaž, skulpturo...) na temo »naši problemi«.  
 
KAM PO POMOČ? 
V naslednjem koraku jih povabimo k razmišljanju, na koga se lahko obrnejo za pomoč pri različnih problemih. Če so predhodno delali 
plakat, jim damo dodatno navodilo, da v misleni vzorec z drugo barvo dopišejo, kje mislijo, da lahko dobijo pomoč pri reševanju svojih 
problemov. Starejše otroke povabimo, da poiščejo organizacije za pomoč na internetu. Kam po pomoč? Ljudje, ki jim zaupam (prijatelji, 
starši, sošolci, sosedi, sorodniki, učitelji, policija, zdravniki) 
  
3. KAJ SO VARNE TOČKE? 
Otrokom predstavite Varno točko 
Poiščite na plakatu najbližjo Varno točko 
Obiščite najbližjo Varno točko 
Narišite svoj lastni zemljevid Varnih točk v okolici 
Odigrajte igro vlog, kjer en otrok pride v učilnico (Varno točko) s problemom in drugi mu poskuša pomagati 
Popišite ali porišite prazen prostor na dnu plakata: 
- s slogani proti nasilju 
- z uporabnimi telefonskimi številkami ali www naslovi (npr: TOM telefon 116 111, www.safe.si) 
- z nasveti, »kaj storiti če...« 
 

http://www.safe.si/

