
10 Kaj je Unicefova Varna točka?                  

 Ali veš, kaj je Unicefova Varna točka?  
 Če veš, povej,
 – kaj je,
 – kje je v tvojem ali bližnjem kraju, 
 – kako je zaznamovana in zakaj prav s tema simboloma.

 Preberi besedilo.     

Unicefova Varna točka je javni prostor, v katerega se lahko zatečeš po pomoč  
v raznih težavah, npr.
– če si se izgubil, 
– če ti grozijo vrstniki,
– če ne moreš priti domov ali v stik s starši,
– če si videl kaznivo dejanje, 
– če si bil izpostavljen telesnemu ali duševnemu nasilju,
– če si bil izpostavljen mučenju, poniževanju ali izkoriščanju,
– če si bil spolno zlorabljen,
– če potrebuješ pomoč pri domači nalogi itd.

Obisk v Unicefovi Varni točki je anonimen; to pomeni, da ti ni treba povedati 
svojega imena in priimka.

Unicefove Varne točke so v raznih prostorih. To so lahko frizerski salon, lekarna, 
knjižnica, cvetličarna, mladinski center ali kateri drug lokal. Tam vedno najdeš 
usposobljene ljudi, ki ti bodo pomagali, nudili zaščito, svetovali, te usmerili  
k pravi osebi ali poklicali tvoje starše. 

Vsaka Unicefova Varna točka je vidno označena z modro nalepko. 

 O čem govori to besedilo? 

 Kaj si o tej temi izvedel/-a iz posameznih odstavkov? Poveži.

Iz prvega odstavka sem izvedel/-a,  1  kako je zaznamovana Unicefova Varna točka.

Iz drugega odstavka sem izvedel/-a,  2  kaj je Unicefova Varna točka.

Iz tretjega odstavka sem izvedel/-a,  3  kje so Unicefove Varne točke.

Iz četrtega odstavka sem izvedel/-a,   4  kako naj se obnašam v Unicefovi Varni točki.

 Ali se ti zdi pomembno, da si obveščen/-a o Unicefovih Varnih točkah?
 Zakaj?
 Komu bi svetoval/-a obisk v Unicefovi Varni točki?
 Kdo mu/ji bo tam pomagal?
 Kako mu/ji bo pomagal?
 Kaj pomenijo besedne zveze telesno nasilje, duševno nasilje, spolna zloraba?
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