
Zatočišče je varen (varovan) prostor, ki se nahaja na tajni 
lokaciji. Namenjeno je ženskam z otroki ali brez otrok, ki 

potrebujejo varen prostor za umik pred nasiljem, ki ga doži-
vljajo v partnerskih, družinskih ali sorodstvenih odnosih.

Nahaja se v Ljubljani, vendar je namenjeno ženskam in 
otrokom iz celotne Slovenije. V Zatočišče se lahko umaknejo 

ženske stare 18 let in več. Za otroke moškega spola je starost 
omejena na največ 15 let.

Če ste doma ogroženi zaradi nasilja, se lahko v Zatočišče 
umaknete tako, da pokličete na sos telefon in se dogovorite 

za uvodni razgovor za sprejem v Zatočišče. 
V Zatočišču vam nudimo bivanje, svetovanje in zagovor-

ništvo (spremstvo na institucije). V Zatočišču lahko bivate 
največ 12 mesecev in za bivanje plačujete mesečni denarni 

prispevek zase in svoje otroke. 
V Zatočišču lahko bivate tudi, če nimate osebnih 

dohodkov. Dokler jih ne pridobite, vam nudi mo mate-
rialno pomoč (osnovne življenjske potrebščine).

Telefonski svetovalni in informativni pogovor s strokovno 
usposobljeno svetovalko na brezplačnem sos telefonu, ki 
deluje vsak delavnik od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah 

in praznikih pa od 18. do 22. ure na številki 080 11 55.
Program sos telefon je v prvi vrsti namenjen ženskam, 

otrokom, mladostnicam in mladostnikom, ki imajo izkušnjo 
z nasiljem v družini, partnerskih ali sorodstvenih zvezah, 

na delovnem mestu ali v drugih odnosih. Namenjen pa je 
tudi vsem drugim, ki želijo pomagati žrtvam nasilja oziroma 

potrebujejo pomoč ali informacije v zvezi z nasiljem. 
sos telefon deluje na nacionalni ravni, kar pomeni,  

da nudimo pomoč uporabnicam in uporabnikom iz celotne 
Slovenije. 

Svetovalke na sos telefonu so posebej usposobljene 
za delo z ženskami, otroki in vsemi drugimi, ki imajo 

izkušnjo z nasiljem.
Na nas se lahko obrnete tudi po elektronski pošti 

na naslov drustvo-sos@drustvo-sos.si.

Ne doživljajte nasilja! 
Po pomoč se lahko obrnete 

na Društvo sos telefon.
— od ponedeljka do petka ... 12.00 – 22.00  

sobote, nedelje, prazniki ... 18.00 – 22.00

zaupni, anonimni, brezplačni
sos telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Skupina za  
Samopomoč  

za ženSke,  
ki doživljajo  

naSilje
 —

SoS telefon za ženSke  
in otroke – žrtve naSilja
 —

zatočišče za ženSke  
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 —

organizacije, ki nudijo 
pomoč žrtvam n  aSilja
 —

življenje brez nasilja je temeljna človekova pravica, ki jo je potrebno zagotavljati tako v zasebnem kot v javnem življenju

nasilje nad ženskami je kršenje človekovih pravic 

nasilje nad ženskami je nesprejemljivo

za povzročanje nasilja je vedno odgovorna izključno tista oseba, ki nasilje povzroča

žrtev nasilja ni nikoli odgovorna ali kriva za nasilje, ki ga preživlja

www.drustvo-sos.si

nasilje nad ženskami je kaznivo 

za nasilje nad ženskami ni opravi čila 

Skupina za samopomoč je 
namenjena ženskam, ki doži-
vljajo, ali so v preteklosti doživljale 
psihično, fizično, spolno ali eko-
nomsko nasilje v družinskih, partner-
skih, sorodstvenih in drugih medosebnih 
odnosih.

Srečanja potekajo v varnem in zaupnem 
okolju, usmerja jih koordinatorka, strokovno 
usposobljena za delo z žrtvami nasilja. V skupino, 
ki se srečuje enkrat tedensko v Ljubljani, se lahko 
vključite s klicem na SOS telefon 080 11 55. 

Svetovanje po elektronski pošti
Če potrebujete informacije ali svetovanje glede nasi-
lja nad ženskami, nasilja nad otroki, nasilja v družini 
ter drugih vrst nasilja, nam lahko pišete tudi po e-pošti:  

drustvo-sos@drustvo-sos.si.

Posredovanje na institucijah
Na institucije posredujemo prijave nasilja ter pritožbe na že 

obravnavane primere nasilja. Za posredovanje pokličite na 
SOS telefon 080 11 55.

Nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja 
nasilja, nudijo žrtvam nasilja telefonsko svetovanje, osebno 

individualno svetovanje, skupine za samopomoč, zagovor-
ništvo, spremstvo na institucije, umik na varno.

Umik na varno: krizni centri za žrtve nasilja, varne hiše.
Prijava nasilja: interventna številka policije 113; ano-

nimni telefon policije 080 12 00; anonimna e-prijava nasilja 
v družini na www.policija.si; policijske postaje, policijske 

uprave, okrožna državna tožilstva. 
Centri za socialno delo skrbijo za odpravo neposre-

dne ogroženosti in za žrtvino dolgoročno varnost, za 
odpravo vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja 

do nasilja, prek reševanja njenih socialnih in mate-
rialnih pogojev bivanja.

Regijske koordinatorice za obravnavo 
nasilja skrbijo za usklajenost postopkov pri 

obravnavi nasilja v družini ter sodelovanje 
med različnimi institucijami in nevla-

dnimi organizacijami.
Brezplačna pravna pomoč: do 

nje so upravičene osebe, ki glede 
na svoj finančni položaj ne bi 

zmogle stroškov sodnega  
postopka, oziroma 

stroškov nudenja pravne pomoči. Brezplačno 
pravno pomoč izvajajo okrožna sodišča.

Varstvo človekovih pravic: Varuh člo-
vekovih pravic, Zagovornik načela enakosti. 

Pomoč v socialni stiski: materinski 
domovi, Rdeči križ Slovenije, Slovenska 
Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Za kontakte organizacij pokličite na SOS tele-
fon 080 11 55, povezave do njihovih spletnih 
strani najdete na spletni strani društva  
SOS telefon www.drustvo-sos.si.
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10.000 izvodov 
 
Ljubljana, november 2012 
 
Tiskano na papirju iz lesa 
varovanih gozdov z barvili 
na rastlinski osnovi in z 
minimalno porabo tiskarskih 
materialov, barvil in topil.

zmerjanje, 

poniževanje, 

vpitje

nenehno 
prepiranje

izsilje
vanje, 

grožnje

preprečevanje 

stikov z 

drugimi lju
dmi, 

omejevanje 

vašega gibanja

pogosto nadzorovanje, 

zasledovanje, 

preverjanje po 

telefonu ali drugače ljubosumje, 

prilaščanje, 

prepovedovanje 

in ukazovanje

pretepanje, 
klofutanje, 

brcanje, 
porivanje, 

lasanje

davljenje, 

dušenje

poškodovanje  

s hladnim in/ali 

strelnim orožjem 

oz. grožnje s tem

vsiljivo besedno 
napeljevanje  
k spolnosti neželeno 

otipavanje

siljenje  k spolnim 
odnosom

posilje
vanje (oralno, 

vaginalno, analno)

neprispevanje  

v skupno družinsko 

blagajno

jemanje 

dohodkov

omejevanje pri 

pridobivanju lastnih 

dohodkov oz. 

prepoved zaposlitv
e

omejevanje pri 

razpolaganju s skupnim 

premoženjem in/ali 

skupnim dohodkom

omejevanje osnovnih 

življenjskih 
potrebščin (hrane, 

oblačil, higienskih 

pripomočkov)

Ali doživljate kaj  
od naštetega na 
naslednji strani?

* Potem doživljate nasilje! Po pomoč se lahko obrnete na Društvo sos telefon.

25 let upora proti nasilju nad ženskami in otroki
Zloženka je narejena v okviru regionalnega projekta  
„Za socialno kohezijo – Vpliv politike socialnega vključevanja 
na skupine žensk, ki so ranljive na več področjih in doživljajo  
nasilje“ (Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog 
uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena 
i žrtve nasilja, socijalna-kohezija.womenngo.org.rs).

Zloženka je izdana s podporo Evropske unije. Vsebina 
zloženke je izključna odgovornost Društva SOS telefon 
in na noben način ne izraža stališč Evropske unije.


