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»ODRASLI SMO TU, DA TI POMAGAMO«,
BREZPLAČNA MODRA ŠTEVILKA (080)1552 - TELEFON PETRA KLEPCA
(gradivo za novinarje)

V okviru projekta »Odrasli smo tu, da ti pomagamo« je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve izdelalo in financiralo tisk informativne zloženke o prepoznavanju
nasilja za vse učence osnovnih šol v državi (180.000 izvodov), pri tem pa je zaprosilo
Ministrstvo za šolstvo in šport k sodelovanju pri distribuciji gradiva in organizaciji
razredne ure na temo nasilja. Na ta način bodo učenci in učenke dobili temeljne
informacije o njihovih osnovnih pravicah in o spoštovanju pravic drugih, znanja, kako
prepoznati nasilje in kako ravnati, če doživljajo, opazujejo ali izvajajo nasilje ter
informacije, na koga se obrniti po pomoč v primeru nasilja, bodisi da se dogaja v šoli
ali doma.
Zlasti pomembno je, da država otrokom in mladostnikom zagotovi različne, njim
poznane in dostopne možnosti, da o svojih težavah oz. stiskah obvestijo odrasle, ki jim
lahko in smo jim dolžni pomagati. Zato smo se na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve odločili, da odpremo brezplačno anonimno modro številko (080
1552 – Telefon Petra Klepca), na katero lahko otroci in mladostniki pokličejo v
primeru izkušnje z nasiljem. S to možnostjo bodo otroci seznanjeni preko omenjenih
zloženk in izvedbe razredne ure.
Poleg lažje dostopnosti takšna oblika pomoči omogoča otroku ali mladostniku, ki
pokliče, da ostane anonimen, kar povečuje občutek varnosti. Kljub temu, da ne gre
za oseben kontakt, se vzpostavi neposreden dialog s strokovnjakom, ki usmerja
pogovor in vzpodbuja otroka ali mladostnika k iskanju možnih rešitev. Pri tem ima
otrok ali mladostnik možnost soodločanja pri načrtovanju pomoči.
Glede na to, da so Krizni centri za mlade namenjeni otrokom in mladostnikom, ki se
zaradi različnih razlogov, zlasti nevzdržnih razmer v družini, pogosto povezanih z
nasiljem in zlorabami, znajdejo v stiski in so otrokom in mladostnikom dostopni 24 ur
dnevno, smo se na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve odločili, da
uredimo preusmerjanje z omenjene brezplačne modre številke na vseh sedem Kriznih
centrov za mlade v Sloveniji. Prednost vključevanja Kriznih centrov za mlade v takšno
obliko pomoči je tudi v tem, da imajo možnost nuditi otrokom in mladostnikom poleg
strokovne podpore in svetovanja tudi takojšnjo varno namestitev, če in kadar je to
potrebno.

Brezplačno modro številko za otroke z izkušnjo nasilja smo poimenovali »Telefon Petra
Klepca«, ki je v slovenski literarni zgodovini simbol šibkega pastirčka, izpostavljenega
nasilju močnejših vrstnikov. Izročilo pravi, da je Peter Klepec nekoč pred sončno
pripeko z vejevjem zaščitil spečo gorsko vilo, katera mu je v zahvalo podarila
nadnaravno moč. S pomočjo le-te je Klepcu uspelo spametovati svoje nasprotnike in
zaščititi Obkolpje pred ponovnim vdorom Turkov. Obenem predstavlja Peter Klepec
enega najbolj prepoznavnih slovenskih junaških likov.

Služba za odnose z javnostmi

