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Ljubljana, 10. april 2020 
 

Spoštovani, 
 
S podaljševanjem krizne situacije povezane s preprečevanjem širjenja virusa Covid-19 in z 
nadaljevanjem socialnega distanciranja, ki ljudi poziva k ostajanju doma, se tudi v primerih 
nasilja v družini razmere zaostrujejo. Ker vsaka kriza v družbi še posebej zadane že tako 
ranljive skupine ljudi, je prav tako pričakovati kot pričajo že iz drugih držav, da bo trenutna 
kriza tudi v Sloveniji še posebej prizadela ženske in otroke, žrtve ali potencialne žrtve nasilja 
v družini.  
 
V Društvu SOS telefon spremljamo prakse iz tujine, ki so v epidemiji in uvajanju dobrih praks 
pred nami in ena izmed uvedenih ter uspešnih praks, uveljavljenja tudi v sosednji Avstriji, je 
informiranje s plakati o kontaktih pomoči za preprečevanje nasilja v družini.  
 
Trenutno so javni prostori v okolici domovanja, kjer se ženske sprehajajo ena redkih točk v 
javnem življenju kjer ženske, oziroma druge osebe ogrožene zaradi nasilja v družini, lahko 
pridobijo informacije o dostopni pomoči, ki je na voljo tudi v času karantene. Tako smo 
prepoznali informacijske panoje ali oglasne deske bodisi v stanovanjskih naseljih bodisi 
drugje na javnih površinah občine kot odličen način za dostop do tovrstnih informacij in 
izobesitev plakatov. 
 
S tem namenom se obračamo na vas saj menimo, da vas skrbi za vaše občanke in občane 
in da jim želite omogočiti potrebovano pomoč tudi v teh kritičnih časih ter pomagati 
zaščititi najranljivejše v naši družbi kot so žrtve nasilja v družini. Naprošamo vas, da se 
pridružite naši akciji, ter vas v kratkem tudi pokličemo za več informacij, in s tem tudi vi 
omogočite, da v vaši občini izobesimo plakate. 
 
V kolikor bi bili zainteresirani za sodelovanje v akciji ozaveščanja o oblikah pomoči za žrtve 
nasilja, z objavo na spletu, vam v priponki dodajamo telop-fotografijo, ki jo lahko objavite 
na svoji spletni strani ali na družabnih omrežjih. V akciji ozaveščanja sodelujemo Društvo za 
nenasilno komunikacijo, Društvo Ženska svetovalnica – Krizni center ter Društvo SOS telefon 
za ženske in otroke – žrtve nasilja. 
 
V upanju na skupno sodelovanje vas lepo pozdravljamo! 
 
S spoštovanjem,  
 
Maja Plaz, predsednica   
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 
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