
Čas poteka delavnic: od 11.30 do 12.30 (20. september 2017) 

Lokacija: Fakulteta za družbene vede  

DELAVNICA 1: Operativno sodelovanje z Europolom na področju spolnega izkoriščanja otrok na internetu  

Izvajalec: g. Cathal Delaney, vodja FP Twins pri EC3, Europol 

Opis: Cilj delavnice je poglobljeno predstaviti delovanje Europola oziroma njegovega oddelka Focal Point Twins, ki se ukvarja 

izključno z odzivanjem na fenomen spolnega izkoriščanja otrok, zlasti prek interneta. Dodana vrednost je predstavitev konkretnih 

možnosti, storitev in funkcionalnosti, ki jih nudi Europol na tem področju, predstavitev tega, kaj lahko uporabnik (instituci je) 

Europolovih storitev pričakuje in kako lahko pridobljene informacije uporabi v nadaljnjem (pred)kazenskem postopku.    

Ciljna skupina: delavnica je namenjena policiji, tožilstvu in sodstvu (zaprta skupina) 

 

DELAVNICA 2: "Reci Ne!" - Preventivno gradivo in možnosti za izobraževanje   

Izvajalka: ga. Katarzyna Staciwa, FP Twins pri EC3, Europol 

Opis: Po splošni predstavitvi projekta v okviru predavanja ga. Katarzyne Staciwe bo delavnica udeležencem omogočila 

konkretnejši vpogled v nastanek projekta, podrobnejše razlage spletnega spolnega izsiljevanja (bodisi za dodatne intimne 

posnetke bodisi za finančne koristi), razumevanje ozadij in delovanja storilcev teh dejanj, hkrati pa se na delavnici ponudi 

možnosti za pridobitev ustreznih informacij in gradiv za izvedbo lastnih preventivnih dejavnosti v okviru kurikulov osnovnih in 

srednjih šol, pa tudi za vse, ki so izvajalci preventivnih dejavnosti za otroke in mlade.  

Ciljna skupina: zaposleni v vzgoji in izobraževanju, NVO, socialne službe, svetovalne službe, zdravstvo, policija, tožilstvo, 

sodstvo in vsi, ki izvajajo preventivno dejavnost za otroke in mladostnike  

 

DELAVNICA 3: Nekateri primeri zlorab in njihovi pravno-preventivni vidiki 

Izvajalec : g. Benjamin Lesjak, Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe 

Opis : Odnosi med otroki oziroma najstniki danes potekajo v veliki meri preko družabnih omrežij in drugih oblik komuniciranja s 

pomočjo razne tehnologije na internetu. Pri tem prihaja do raznih incidentov med samimi otroki kot tudi do zlorab s strani 

odraslih. Na delavnici bomo pregledali nekatere primere zlorab med vsemi vpletenimi. Nato bomo s pravnega kot tudi 

preventivnega vidika preverili potrebne odzive zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, nevladnih organizacij, socialnih in 

svetovalnih služb ter zdravstva, kot tudi kakšno vlogo zavzemajo starši otrok. Delavnica bo interaktivna, zato je priporočljivo, da 

udeleženci s seboj prinesejo svoje pametne naprave (BYOD). 

Ciljna skupina: zaposleni v vzgoji in izobraževanju, NVO, socialne službe, svetovalne službe, zdravstvo 

 

E-zlorabe otrok: včeraj, danes, jutri 

Seznam delavnic 



Dogodek omogočajo:  

 

Za dodatne informacije vam je na voljo Katja Zrim na elektronskem naslovu katja@spletno-oko.si ali na telefonski številki 

01 580 53 47. 

DELAVNICA 4: Ko se žrtve nasilja znajdejo v medijih 

Izvajalke: Špela Stare, Društvo novinarjev Slovenije, Maja Plaz, Društvo SOS telefon, Damijana Žišt, novinarka 

Opis: Na delavnici bodo predstavljene etične dileme, s katerimi se srečujejo novinarji ob poročanju o otrocih žrtvah spolnih zlo-

rab. Kje so meje javnega interesa in od kod naprej se žrtvam povzroča neupravičena dodatna škoda, ki jo dobro poznajo nevladne 

organizacije, ki zastopajo njihove interese? 

Izvajalke bodo predstavile Kodeks novinarjev Slovenije, Smernice za poročanje o otrocih in Priporočila za poročanje o nasilju  v 

družini in nasilju nad ženskami, ustaljeno uredniško prakso pri poročanju o otrocih žrtvah spolnih dejanj ter odločitve Novinarske-

ga častnega razsodišča v pritožbah zoper prispevke s to tematiko. Razmišljale bodo o  razpetosti novinarjev med željo povedati 

več in varovanjem zasebnosti otrok, o vlogi institucij, ki se mnogokrat skrivajo za izgovorom varovanja osebnih podatkov, hkrati 

pa podatki "curljajo" po neuradnih komunikacijskih kanalih, o odnosu novinarja z virom ter o poročanju iz sodnih obravnav. Odgo-

vorile bodo na vprašanje, zakaj je kljub vsemu dobro, da institucije z novinarji, ki jim lahko zaupajo, vzpostavijo dober odnos. 

Predstavnica nevladne organizacije bo na drugi strani predstavila, kako nevladne organizacije vidijo poročanje medijev na temo 

spolnega nasilja nad otroki, njihovo sodelovanje z mediji ter problematiko sekundarne viktimizacije, ki se zgodi po objavi podat-

kov, ki razkrivajo podrobnosti nasilnega dogodka/dogodkov. 

Ciljna skupina: zaposleni v vzgoji in izobraževanju, NVO, socialne službe, svetovalne službe, mediji, predstavniki PR  

 

DELAVNICA 5: Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja Društva za nenasilno komunikacijo 

Izvajalka: ga. Klavdija Aničić, Društvo za nenasilno komunikacijo 

Opis: V sklopu delavnice bo predstavljen program Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja Društva za nenasilno komunikacijo – 

izkušnje pri delu na področju spolnega nasilja, s poudarkom na potrebnih spremembah pri nudenju pomoči odraslim osebam z 

izkušnjo spolnih zlorab in spolnega nasilja. 

Ciljna skupina: zaposleni v vzgoji in izobraževanju, NVO, socialne službe, svetovalne službe, policisti/kriminalisti  

 

DELAVNICA 6: Preprečevanje spolnih zlorab otrok v vsakdanji resničnosti in na medmrežju 

Izvajalki: mag. Maja Bajt in dr. Zalka Drglin, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Opis: Izvajalki bosta predstavili osnovne podatke o povezavi med spolno zlorabo otroka in zdravjem, ključna dejstva o spolnih 

zlorabah in možnostih preprečevanja (odnos starši - pomembne odrasle osebe - otrok), ter vidike zlorab, povezanih z internetom. 

Ciljna skupina: zaposleni v vzgoji in izobraževanju, NVO, socialne službe, svetovalne službe, zdravstvo, policija, tožilstvo, sods-

tvo in vsi, ki izvajajo preventivno dejavnost za otroke in mladostnike 


