
Spoštovani starši, 
 
otroci zaradi svoje ranljivosti lahko postanejo žrtve nasilja. Da bi jih zaščitili, je pomembno, 
da z njimi na pravi način spregovorimo o nasilju in jim predstavimo možnosti, kako si lahko 
tudi sami pomagajo v zanje ogrožajočih situacijah.  

Na naši šoli izvajamo delavnice programa CAP (Children Assault Prevention) - Programa za 
preventivo zlorabe otrok. 

CAP je program, ki je namenjen otrokom razredne stopnje osnovne šole, zajema pa tudi 
osveščanje  staršev in zaposlenih na šoli. Otrokom se preko igre, na pozitiven in njihovi 
starosti prilagojen način predstavi, kako lahko prepoznajo nevarne situacije in se ustrezno 
odzovejo nanje. Program poudarja krepitev otrokove samozavesti, zaupanja vase, 
pomembnost pomoči vrstnikov in tega, da o zlorabi pove nekomu, ki mu zaupa. CAP program 
v predstavitvah za odrasle s problemom zlorabe otrok seznanja tudi šolsko osebje in starše. 
Samo osveščeni smo lahko našim otrokom v oporo. 

Program se v Sloveniji izvaja od leta 1998. Pretekle izkušnje so zelo dobre in potrjujejo 
pomembnost osveščanja otrok z omenjenimi vsebinami. Želeli bi, da bi se z informacijami, ki 
jih predstavlja CAP, seznanilo čim več otrok in njihovih staršev . 

STARŠI, PRIDRUŽITE SE NAM V ČETRTEK, 11. 5. 2017, OB 18.00 URI                                          
V JEDILNICI A21 NA LOŠCI 1. 

Spregovorili bomo o problematiki zlorab nasploh, predstavili sam program in konkretne 
delavnice,   kot  jih bomo v okviru pouka izvajali od 12. do 19. maja 2017  z vašimi otroki. 
(Izvajalke so učiteljice naše šole, ki so pridobile licenco za izvajanje programa in psihologinja 
Mari Dobnik - Žerjav). 
 
Vljudno vabljeni!    
                                                                      
     
         Ravnateljica: 
Vrhnika, 4. 5. 2017       Polonca Šurca Gerdina 
 
 
 
 
     
....................................................................................................................................................... 
 

Želimo, da bi v delavnicah sodelovali vsi otroci. Sodelujejo pa lahko le s privoljenjem staršev. Prosimo, da pisno 
privolitev otrok vrne svoji  učiteljici najkasneje do četrtka, 11. maja 2017 , ali pa jo vi prinesite s seboj na 
predstavitev. Želimo, da se vsaj eden od staršev predstavitve udeleži. 

Strinjam se, da moj otrok _________________________________________ sodeluje v delavnici CAP programa. 
                  (priimek,  ime,  razred otroka) 

Podpis staršev: 


