
Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) deluje v dobro otrok, 
mladostnikov in družin. Je nevladna, neodvisna, prostovoljna, nepridobitna in humanitarna 
organizacija. Njen fokus je življenje otrok in družin, pri katerem je vodilo Konvencija o 
otrokovih pravicah, Ustava RS, deklaracije in priporočila mednarodnih organizacij. ZPMS 
skrbi za izpolnjevanje določil Konvencije o otrokovih pravicah, ki zavezuje tudi Slovenijo k 
razumevanju otrok kot osebnosti z vsemi pravicami človeka in zavedanjem, da potrebuje 
posebno skrb in zaščito.  

Vizija ZPMS 

ZPMS bo s svojim delovanjem krepila glas otrok in mladostnikov ter prispevala k oblikovanju 
otrokom, mladostnikom in družinam naklonjenega javnega mnenja. Skozi čas bo ostala 
nepogrešljiv sogovornik države pri sprejemanju sistemskih rešitev v korist otrok, 
mladostnikov in družin. 

Načela ZPMS 

- spoštovanje človekovih in otrokovih pravic,
- spoštovanje etičnih norm in Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva,
- demokratičnost,
- socialna odgovornost in pravičnost,
- sprejemanje drugačnosti in različnosti,
- zagotavljanje enakih možnosti za vse otroke ne glede na njihove osebne okoliščine,
- humanost,
- solidarnost,
- trajnostni razvoj,
- medgeneracijsko sodelovanje,
- javnost dela in preglednost delovanja,
- regionalna zastopanost.

Temeljni namen ZPMS 

Temeljni namen delovanja ZPMS je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov/ic in družin, 
zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic v skladu z 
Ustavo Republike Slovenije, Deklaracijo o človekovih pravicah, Konvencijo o otrokovih 
pravicah ter drugimi domačimi in mednarodnimi dokumenti, ki zadevajo otroke, 
mladostnike/ce in družine. 

V skladu s temeljnim namenom ZPMS je sestavljen Pravilnik o izvajanju politike o zaščiti 
otrok. 
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POLITIKA O ZAŠČITI OTROK 

Politika o zaščiti otrok se nanaša na pravila vedenja in delovanja odraslih, zaposlenih, 
prostovoljcev in zunanjih sodelavcev  ZPMS, do otroka. Politika vsebuje načela, vsebine in 
navodila zaželenega in sprejemljivega vedenja pri delu z otroki, kot tudi nezaželenega in 
nesprejemljivega. 

Zakaj potrebujemo Politiko o zaščiti otrok? 

Vsak otrok je lahko žrtev zlorabe ali zanemarjanja, zato je pomembno, da pozna svoje pravice 
in načine, kako se lahko zaščiti. 
Nekateri otroci so pogosteje žrtve zlorab, največkrat so to bolni otroci ali otroci z motnjami v 
duševnem razvoju. 
Zlorabe pogosto izvaja oseba, ki ji otrok zaupa in mu je blizu. Sledovi zlorab niso vedno vidni. 
Zato je pomembno o zlorabah govoriti, jih preprečiti ali ustaviti. 

Cilj Politike o zaščiti otrok: 

- Zaveza ZPMS za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah (KOP), saj zaveza
otrokovim pravicam pomeni tudi zavezo zaščiti otrok.

- Zagotoviti zaposlenim, prostovoljcem in zunanjim sodelavcem smernice za učinkovito
in varno delo z otroki.

- Preventivno vplivati na zaščito otrok, s katerimi delamo.

Vsebine in načela pri delu z otroki: 

- Zagotavljanje varnosti, zdravja in dobrobiti otrok.

- Spoštovanje otrokovih pravic zapisanih v KOP, njihova promocija, zaščita in

izboljšanje.

- Zaščita otrok pred izkoriščanjem in zlorabo.

- Poslušanje in upoštevanje mnenja otrok.

- Sodelovanje in vključevanje otrok, ki so udeleženci programov in projektov ZPMS.

- Preprečevanje diskriminacije, izključevanja in marginalizacije otrok, ne glede na

razloge.

- Upoštevanje in zagotavljanje optimalnih standardov zaščite otrok v programih s

strani vseh partnerjev ZPMS.

- Spoštovanje otrokove zasebnosti in zaupnosti podatkov.

Načini uresničevanja pravil in načel: 

- Vedno delovati v korist otrok in upoštevati njihovo individualnost ter različnost.

- Vedno biti spoštljiv do otrok in upoštevati njihove potrebe.
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- Spoštovati mnenja in prepričanja otrok.

- Delati z otroki s ciljem zadovoljevanja njihovih potreb, krepitve njihovih zmogljivosti

in sposobnosti ter razvijanja njihovih potencialov.

- Razumeti otroke upoštevajoč okoliščine, v katerih živijo.

- Sodelovati s starši/skrbniki in strokovnimi delavci z namenom zagotavljanja, zaščite

in izboljšanja otrokovih pravic.

- Zaposlenim, prostovoljcem in zunanjim sodelavcem dati v podpis izjave o varovanju

osebnih podatkov in jih seznaniti s Politiko o zaščiti otrok.

- Zaposleni, prostovoljci in zunanji sodelavci ne smejo biti sami z otroki, brez možnosti,

da bi jih videli ostali prisotni, prav tako ne smejo preveč časa preživeti z otrokom na

samem, razen, če je to potrebno iz strokovnih razlogov.

PRAVILA VEDENJA 

Zaposleni, prostovoljci in zunanji sodelavci morajo: 

- Zavedati se situacij, ki lahko privedejo do tveganja in kako ravnati v takšnih primerih.
- Načrtovati in organizirati delovna mesta in delo tako, da se zmanjšajo nevarnosti

morebitnih zlorab.
- Biti transparentni pri delu z otroki.
- Zagotoviti odprto in prijetno vzdušje, da bi se lahko razpravljalo o spornih ali

zaskrbljujočih vprašanjih.
- Zagotoviti občutek odprtosti med zaposlenimi, prostovoljci in zunanjimi sodelavci, da

morebitno zlorabljanje ne bi ostalo prikrito.
- Se pogovarjati z otroki o njihovih kontaktih z zaposlenimi, prostovoljci in zunanjimi

sodelavcih in jih opogumiti, da spregovorijo o svojih stiskah.
- Preko pogovora opolnomočiti otroke: se pogovarjati z njimi o njihovih pravicah in

obveznostih, sprejemljivem in nesprejemljivem vedenju in o tem, kaj lahko sami
storijo, da bi rešili problem.

- Spoštovati izjavo o varovanju osebnih podatkov in Politiko o zaščiti otrok ZPMS.

Zaposleni, prostovoljci in zunanji sodelavci ne smejo: 

- udariti ali na kakršen koli drug način zlorabljati otrok;

- imeti neprimernih fizičnih in spolnih odnosov z otroki;

- imeti odnosov z otroki, ki bi lahko bili na kakršen koli način žaljivi ali razumljeni kot

izkoriščanje;

- delovati na kakršen koli način, ki bi lahko bil razumljen kot zloraba in ki bi lahko

otroke izpostavil nevarnosti zlorabe;

- uporabljati neprimernega jezika, dajati otrokom neprimernih, žaljivih in neprijetnih

predlogov in nasvetov;
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- obnašati se na način, ki je spolno provokativen ali vznemirjujoč za otroke;

- brez nadzora v svojem domu ponoči gostiti otrok, s katerimi delajo;

- za otroke opravljati osebnih del, ki jih otroci lahko naredijo sami;

- z otroki sodelovati v dejanjih, ki so protizakonita, nevarna ali so opredeljena kot

zloraba;

- otrok poniževati, omalovaževati ali nad njimi izvajati čustveno ali psihično nasilje;

- diskriminirati, izključevati, marginalizirati, kazati drugačnega odnosa ali

naklonjenosti posameznim otrokom;

- spati v isti sobi ali postelji z otrokom, s katerim delajo, razen, če je to v korist otroka

ali ni druge možnosti.

Upoštevanje navedenih pravil obnašanja bomo omogočili tako, da: 

- bodo zaposleni, prostovoljci in zunanji sodelavci podpisali izjavo o varovanju osebnih
podatkov.

- bodo zaposleni, prostovoljci, zunanji sodelavci in partnerji seznanjeni s Pravilnikom
o zaščiti otrok in ga bodo upoštevali.

- bo zaposlovanje novega kadra vključevalo tudi preverjanje primernosti osebe za delo
z otroki.

- bodo zaposleni, prostovoljci in zunanji sodelavci dobili napotke in informacije, kje in
kako prijaviti sum o zlorabi in izkoriščanju otrok.

- bodo zaposleni, prostovoljci in zunanji sodelavci sodelovali s starši/skrbniki in
strokovnimi delavci z namenom, da se zagotovi zaščita otrok.

- bomo vsem zvezam in društvom prijateljev mladine priporočili, da sprejmejo svoje
Pravilnike o zaščiti otrok in da njihovi zaposleni, prostovoljci in zunanji sodelavci
podpišejo izjave o varovanju osebnih podatkov in jih seznanijo s Pravilnikom o zaščiti
otrok.
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