TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE
V okviru Tedna otroka bomo imeli OŠ Medvode prav posebnega gosta – Tom
nahrbtnik. Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) želi z akcijo »Tom potuje,
otroke obiskuje« otrokom in mladostnikom predstaviti pomen pogovora, jih seznaniti
s TOM telefonom ter jim ga približati kot enega izmed virov pomoči, kadar se znajdejo
v stiski, imajo vprašanje ali potrebujejo pogovor.
V prvi vrsti je TOM nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu
odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni
telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za
nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta
zagotovljeni. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in
komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.
Kontaktirate jih lahko preko TREH RAZLIČNIH KANALOV:





TELEFONA: njihova telefonska številka 116 111 je dosegljiva vsak dan od 1220h, tudi med vikendi in prazniki.
E-POŠTE: na tom@zpms.si ali preko spletnega obrazca jim lahko pošlješ opis
svoje težave in vprašanje, svetovalec pa ti bo odgovoril v najkrajšem možnem
času, običajno v roku treh dni. Če je tvoja stiska nujna in ne bi zmogel počakati
na odgovor, te vabijo, da jih raje pokličeš ali se oglasiš na njihovi spletni
klepetalnici.
SPLETNE KLEPETALNICE: spletno klepetalnico najdeš na TOM telefon
spletni strani, v spodnjem desnem kotu, kjer je oranžni oblaček. Ko klikneš na
oblaček, vpišeš poljubni vzdevek in začneš klepetati s svetovalcem. Deluje med
tednom od ponedeljka do petka v različnih terminih od 14-21h. Urnik
klepetalnice je objavljen na: https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/. Kadar
klepetalnica ne deluje, jim lahko pustite offline sporočilo.
Izberite kanal svetovanja, ki vam je blizu/všeč in kjer bi se počutili najbolj prijetno
in varno. Veliko zanimivih vsebin se nahaja tudi na njihovi spletni strani
https://www.e-tom.si/.

Na šoli se bodo učenci od 4. do 9. razreda v okviru razrednih seznanili z bistvenimi
informacijami o Tom telefonu. Učenci bodo na lističe anonimno zapisali teme,
vprašanja oz. dileme, o katerih se težko pogovarjajo. Lističe bomo vstavili v Tom
nahrbtnik, kjer jih bodo svetovalci na Tom telefonu prebrali. O najbolj pogostih temah,
bodo svetovalci oblikovali spletno svetovanje. Za zaključek bo vsak razred izdelal
razredno misel na temo »Tom telefon«, ki jo bomo vnesli v spominsko knjigo Tom
telefona. Spominska knjiga Tom telefona potuje po celotni Sloveniji. Ob zaključku
akcije bodo na Tom telefonu razglasili najbolj izvirno misel in jo tudi nagradili.

Šolska svetovalna delavka, Tatjana Šušteršič

