KJE
DOBIŠ
VEČ
INFORMACIJ
DOGAJANJU OB "FAZANIRANJU"?
·

na socialnih omrežjih Facebook (Kcm
Desetka), Twitter (@FazankaFazan)

·

v medijih

·

na spletnih straneh:
-

·

O

LAHKO

ZATEČEŠ

PO

Ø v svetovalno službo svoje šole
Ø najbližja policijska postaja (Sedejeva
ul. 11, Nova Gorica)
Ø CSD Nova Gorica (Delpinova 18b, Eda
center, 3. nad.) in Dnevni center Žarek
(Marušičeva 6)

http://www.csdgorica.si/
http://www.policija.si
http://www.scng.si/
http://www.gimng.si/

po e-pošti lahko pošlješ
opažanja,
komentarje,
fazanka.fazan@gmail.com

KAM SE
POMOČ?

Ø Mladinski center Vrtojba
septembra 72, Vrtojba)

svoja
vtise:

Zloženko so pripravili Center za socialno delo
Nova Gorica, Policija in Šolski center Nova
Gorica.

(Ul.

PRVI ŠOLSKI DAN
V SREDNJI ŠOLI –
NAJ OSTANE LEP SPOMIN!
(za 1. letnike)

9.

Seznam Unicefovih varnih točk v
Novi Gorici:
Ø Krizni center za otroke in mladostnike
10ka (Marušičeva 6),
Ø Mladinski center (Bazoviška ul. 4, ob
stadionu),
Ø Otrok otroku (Humanitarno društvo
Kid, Ul. Gradnikove brigade 9),
Ø Mestna občina Nova Gorica (recepcija,
Trg Edvarda Kardelja 1),

"To so naše izbire ..., ki pokažejo, kar resnično
smo, veliko bolj kot naše sposobnosti.
It is our choices ... that show what we truly are, far
more than our abilities."

Ø Zdravstveni dom Nova Gorica - nujna
medicinska pomoč (Rejčeva ul. 4),

Albus Dumbledore,
v Harryju Potterju, J.K. Rowling

Ø Rdeči križ (Ul. Tolminskih puntarjev 8),
Ø Centralni
vrtec
(Trubarjeva ulica 5),

Nova

Gorica

Ø OŠ Solkan (Šolska ul. 25, Solkan)

Na začetku šolskega leta doživite dijaki prvih
letnikov različne sprejeme. Zadnja leta je
postalo razširjeno pisanje in risanje po telesu
in oblekah dijakov z različnimi simboli.
Prvošolci lahko sprejem doživijo različno: kot
igro, kot običaj ali kot negativno izkušnjo.
Opozoriti (te) želimo na ravnanja, ki so
storjena proti volji posameznika. Sledi nekaj
informacij za prve šolske dni.
PISANJU IN RISANJU PO TELESU IMAŠ
PRAVICO REČI »NE«!
·

Pisanje, risanje po telesu
sprejmeš ali ne! Izbira je tvoja!

·

Vedi, da imaš pravico izraziti svojo
voljo (še posebej, ko imaš vsega
dovolj) in da morajo starejši dijaki tvojo
odločitev spoštovati.

·

Če sprejmeš pisanje in risanje po sebi
iz strahu, se kasneje pogovori z
nekom, ki mu zaupaš (npr. sošolcu,
prijatelju, šolskemu osebju, policistu,
delavcu na varni točki, staršem, odrasli
osebi, ki ji zaupaš itd.).

lahko

morebitna
manjša.

·

·

ob

»fazaniranju«

Ni se treba vnaprej popisovati, da bi se
izognil »fazaniranju«, še manj zato, da
bi bil »frajer«. Sošolci te bodo sprejeli in
spoštovali
zaradi
tebe
samega,
takšnega kot si!

·

Začetek pouka bo časovno ločen (kot
za višje letnike).

·

Z informacijami o pisanju in risanju po
telesu ter ukrepi, ki pripomorejo k
večjemu
občutku
varnosti,
boš
seznanjen na prvi šolski dan, v uvodni
razredni uri.

ZA POMOČ SE LAHKO OBRNEŠ TUDI NA
POLICISTE
·

V začetku šolskega leta bodo na vlakih
iz smeri Sežane, Ajdovščine in Mosta
na Soči proti Novi Gorici prisotni
policisti v uniformah ali civilnih
(običajnih) oblačilih, na katere se lahko
obrneš, če potrebuješ njihovo pomoč.

Prve dni šolskega leta naj te v šolo in
iz nje spremljajo sošolci, prijatelji,
starši ali odrasla oseba, ki ji zaupaš.

·

S seboj vzemi kremo za obraz ali telo
oz. se že doma namaži, da boš lažje
odstranil sledi barve.

Policisti bodo prisotni tudi v mestu.
Opazovali bodo dogajanje in v primeru
kršitev ustrezno ukrepali.

·

Če potrebuješ pomoč policije, pokliči
anonimno telefonsko številko policije
080 12 00.

Obleci oblačila, ki ti jih ni škoda, in s
seboj vzemi starejšo torbo. Tako bo

»SELFIJI« SO LAHKO TUDI KORISTNI
S »selfiji« lahko obeležiš svoj prvi dan srednje
šole. Z njimi pa lahko zaščitiš tudi svoje
pravice do varnega in mirnega obiska šole.
·

Naredi nekaj »selfijev« že zjutraj,
preden se odpraviš od doma.

·

Če imaš napisane in narisane simbole,
ob katerih ti je neprijetno, to
fotografiraj. Naredi jasne slike, kjer je
razvidno, da si na njih ti.

·

»Selfije« lahko kasneje, ob morebitni
prijavi policiji, uporabiš kot dokaz.

VARNOSTNI UKREPI ZNOTRAJ ŠOLE

KAKO ZA VARNOST LAHKO POSKRBIŠ
SAM?
·

škoda

KO PRIDEŠ DOMOV ALI TJA, KJER SEDAJ
ŽIVIŠ
·

Po prihodu domov, se pogovori s starši
ali odraslo osebo v tvoji bližini, ki ji
zaupaš, o tvojem počutju in o tem, kaj
se je dogajalo v šoli, na poti in še kje.

·

Vedi, da tudi če si porisan nisi nič
slabši, pomembno je, kako si vse to
doživel.

·

Če si dobil kakšen udarec, ugriz ali
modrico o tem povej, v primeru
resnejših poškodb obišči zdravnika.

·

Prihrani »selfije«, oblačila, obutev in
druge
osebne
stvari,
ki
so
poškodovane, saj služijo kot dokazno
gradivo (ob takojšnji ali kasnejši) prijavi
na policijo.

