Svim odraslim osobama sada moramo vidjeti djecu
Zbog korona virusa su mnoga djeca i odrasli prisiljeni biti kod kuće više nego inače. Mi
znamo da to utječe da se mnoga djeca nalaze u posebno
ugroženoj situaciji.
Mi odrasli koji se nalazimo u blizini trebamo stoga preuzeti veću
odgovornost i obratiti pažnju na takvu djecu.
To može biti susjedovo dijete, drugarevo dijete ili dijete nekog
kolege. To također može biti razgovor sa odraslima ili djecom,
koji čujete u vašoj profesiji i koji budi zabrinutost.
Ako ste zabrinuti da je neko dijete izloženo nasilju, nemaru ili na neki drugi način
izloženo povredama:

1 Dostavite socijalnoj službi prijavu o zabrinutosti. Ako niste sigurni kako trebate postupiti
pročitajte o tome na općinskoj web stranici. Vi ne treba znati kako je djetetu, nego je
dovoljno ako osjećate zabrinutost.
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Razgovarajte sa djecom! Pitajte kako je kod kuće. Ispričajte im šta mogu učiniti ako se

dogodi nešto čega se boje. Recite djeci da to nije nikada greška djeteta ako odrasli nekoga
ozlijede ili se loše ponašaju.

3 Nazovite policiju! U slučaju akutne zabrinutosti ili prijeteće situacije - nazovite policiju na
broj 112.
Ako ste zabrinuti za neko dijete vi kao odrasla osoba možete također nazvati BRIS (Prava
djeteta u društvu) na broj telefona 077-150 50 50 ili Kvinnofridslinjen (Linija za mir žena) na
broj telefona 020-50 50 50, kako bi dobili informaciju gdje možete dobiti podršku i pomoć.
Zapamtite: djeca i omladina, koja su kod kuće, često provode više vremena na Internetu, što
samo po sebi povećava opasnost da budu ugrožena na Internetu. Razgovarajte s njima o tome!
Pitajte ih kako se osjećaju kada su na Internetu.
Odgovornost je svih odraslih osoba da se djeca osjećaju sigurno.
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specijaliziran za nasilje u bliskim odnosima

Udruženje koje djeluje sa svrhom da svi smiju živjeti u
domovima slobodnim od straha i nasilja

