בס"ד

הורים יקרים!
אנחנו כל כך שמחים לשתף איתכם את דפי הצביעה שלנו בנושא הבטיחות .הפרויקט הזה נעשה
באהבה מכולנו במגן .הצוות שלנו מבלה את ימיו בתמיכה בניצולי התעללות חלקם עם סיפורי זוועות
הכי גרועים שאפשר לדמיין ,וזו ברכה לקבל את ההזדמנות ליצור משהו ,חיובי ומהנה כדי להגביר את
המודעות והידע סביב חשיבות המוגנות.
לפני שתתן לילדך לצבוע עם עפרונות וטושים ,יש כמה נקודות שאנו מבקשים ממך לזכור:
פיתחנו שני סוגים של דפי ציור למשפחות חרדיות ולמשפחות דתיות .כמו שתבחינו הם ממש דומים,אבל חשבנו שבנושא כל כך רגיש ,כדאי שהתמונות ישקפו ילדים שנראים כמו ילדיכם ,כדי שהם יוכלו
להזדהות איתם.
כמו כל כך הרבה ספרים וחומרים נפלאים שקיימים ,דפי צביעה אלה הם כלי שיעזור לך להכיר לילדיךאת המושגים של אוטונומיה ובטיחות הגוף שלהם ,ולעזור לך לצלול לשיחה עם ילדך .הכלים יעילים
רק אם משתמשים בהם נכון ,לכן אנו ממליצים לך לחפש חומרים נוספים :ספרים ,מאמרים הרצאות
וכו' ,כדי ללמוד עוד על מוגנות ילדים וכיצד להיות מבוגר בטוח ויוזם( .לארגון סדנה להורים בקהילה
שלכם צרו קשר בטלפון .)02-372-407
כשאתם מנהלים שיחות עם ילדיכם על ביטחונם האישי והאוטונומיה ,אנא זכרו ששמירה על ילדיםהיא באחריות מבוגרים ,לא הילדים .אנחנו יכולים (וחייבים!) להעצים ולחנך את ילדינו ,אבל האחריות
הסופית לבטיחותם מוטלת עלינו ,המבוגרים בקהילה ובחברה שלנו .המשמעות היא לדעת את
הדגלים האדומים ,לכבד את הגבולות המתאימים לגילם של הילדים ,ולהתייחס להפרות גבולות
ולהתעללות כשזה קורה  -כל אלו תלויים בנו .ילדים צריכים לדעת שהתעללות והפרות גבולות לעולם
אינם באשמתם ,גם אם הם חונכו היטב ,עדיין קשה מאוד לילד להתבטא או להגן על עצמו מפני מבוגר
או ילד שהם גדולים ממנו פיזית ,מבוגרים יותר או בעלי ידע רב יותר .והכי חשוב ,הם צריכים לדעת
שהם יכולים לדבר איתך על כל דבר ,גם אם זה מאוד מרגיז וקרה לפני הרבה זמן.
זכרו כי למידה על בטיחות אישית ואוטונומיה היא יותר מאשר הגנה על ילדך מפני התעללות ,זה חלקמגידול ילדים שמרגישים בעלי בטחון עצמי ,בטוחים בגופם ,יכולים להציב גבולות (שלהם ולאחרים),
ויודעים שהם מיוחדים ושווים הגנה .אנו ממליצים לך להשתמש בדפי צביעה אלה כהזדמנות לקיים
דיונים סביב נושאים אלו.
מאחלים לך ולמשפחתך רק טוב וביטחון,
צביעה מהנה!
02-372-4073
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