
 

 

Telesnica – kako prepoznati 

trgovanje z ljudmi in se mu 

izogniti 
Poročilo o izvedenih preventivnih delavnicah v letu 2017, ki sta jih 

sofinancirala Urad Vlade RS za komuniciranje in Fundacija 

invalidskih in humanitarnih organizacij. 

 

 



 

 

Preventivne delavnice Telesnica – kako prepoznati trgovanje z ljudmi in se mu izogniti smo po slovenskih 

vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in srednjih šolah izvajali od aprila do oktobra 2017. 

V spomladanskem času smo delavnice Telesnica izvedli v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih ter 4 srednjih 

šolah. Izvedli smo 30 delavnic, od tega 8 dvournih. Udeležilo se jih je 582 otrok in mladostnikov.  4. 4. smo bili v VZ 

Višnja gora, 7. 4. na Gimnaziji Krško, 11. 4. v MD Malči Belič, 12. 4. na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica, 18. 

4. v MD Maribor, 10. in 12. 5. na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, 15. 5. v VZ Kranj, 19. in 22. 6. na Srednji 

vzgojiteljski šoli Ljubljana in 19. 6. v stanovanjski skupini Rdeča Kljuka in Postojna. 

V jesenskem času smo izvedli preostalih 29 preventivnih delavnic po šolah po Sloveniji, ki se jih je udeležilo 794 

dijakinj in dijakov začetnih letnikov. 26. 9. smo odšli na Gimnazijo Koper, 27. 9. na Srednjo zdravstveno šolo Celje, 29. 

9. na Gimnazijo Novo mesto, 4. 10. na Gimnazijo Ravne na Koroškem in 26. 10. na Šolski center Postojna ter 

Gimnazijo Ilirska Bistrica.  

Skupno smo torej izvedli 59 preventivnih delavnic, ki se jih je udeležilo 1376 mladostnikov in mladostnic.  

Z izvedbo smo presegli zastavljene cilje in uspeli informirati večje število otrok in mladostnikov od predvidenega. 

Projekt je že utečen in zasnova delavnic se vsakič znova izkazuje kot učinkovita – ker mladim predstavljamo resnične 

primere oseb, s katerimi je delalo Društvo Ključ in celotno delavnico opremimo tudi s filmi ter spletno platformo 

www.telesnica.si, mladi delavnico ocenjujejo kot zanimivo in poučno. Verjamemo, da je pristop, ki smo ga ubrali pri 
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zasnovi delavnic, pravi in z njim želimo nadaljevati tudi v prihodnje.  

V vzgojnih zavodih so nekateri otroci delavnice slišali že lansko leto, saj v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih 

ostajajo po več let (tudi pet in več), vendar so na delavnicah kljub temu sodelovali, veliko jih je že prebralo mladinski 

roman Loverboy, ki ga imajo na voljo za branje v zavodih ter si ogledalo kakšen film na to temo, tako da so se v 

delavnice intenzivno vključevali. Zaradi zanimanja smo delavnice tudi nekoliko podaljšali, tako da so trajale 60 minut 

in celo več. Zanimanja za delavnice je bilo celo več od predvidenega, tako da smo izvedli eno dodatno za stanovanjski 

skupini vzgojnega zavoda Logatec, za prihodnje leto pa smo dogovorjeni, da tudi za druge izpostave Mladinskega 

doma Maribor izvedemo dodatne delavnice.  

Izvedli smo 11 preventivnih delavnic, ki so trajale dve šolski uri. Tovrsten način izvajanja delavnic je sicer skoraj 

nemogoče zagotoviti, saj šole težko namenijo toliko časa, vendar pa sta nas dve šoli letos sami kontaktirali s tem 

predlogom, saj so delavnice časovno sovpadale z izvajanjem projektnih dni in ker delavnice so del kataloga obveznih 

izbirnih vsebin, je bila izvedba daljših delavnic možna. Daljše delavnice omogočijo več diskusije, bolj poglobljeno 

predstavitev konkretnih primerov, to pa je mladim všeč in se pogovora radi udeležujejo in z zanimanjem poslušajo. S 

šolama smo se dogovorili, da bomo tako delovali tudi v prihodnjem letu, pri pogovoru s svetovalnimi delavkami na 

nekaterih drugih šolah pa smo tudi prišli do zaključka, da bomo še kje poskusili dobiti termin, ko bodo daljše 

delavnice možne.   



 

 

Mladi delavnice ocenjujejo kot zanimive, všeč jim je bil film, spletna trgovina in neposrednost predavateljic pri 

podajanju tem in odgovarjanju na vprašanja. Še vedno ostaja veliko število takšnih, ki so o trgovini z ljudmi slišali 

prvič, vendar pa se je skozi pogovor izkazalo, da vseeno vedo več, kot so sami mislili na začetku. Prejeli smo tudi 9 

izdelkov, ki smo jih delili na naši Facebook strani ter na Instagramu Društva Ključ, ki ima trenutno 193 sledilcev.  

Delavnice trajajo eno šolsko uro, kjer jih izvajamo več, poteka več delavnic sočasno.  

V okviru projekta smo izdelali razglednice v štirih motivih z izdelki lanskoletnih udeležencev delavnic, katerih 

namen je, da si jih udeleženci delavnic vzamejo ter jih tudi, če želijo, podarijo prijateljem/prijateljicam in staršem, ki 

se delavnic niso udeležili.  

Razglednice smo delili po delavnicah, vzeli so jih udeleženci ter tudi njihovi učitelji/svetovalni delavci. Večino 

razglednic smo v času delavnic razdelili.  

Natisnili smo tudi informativne vizitke, saj smo ugotovili, da so predvsem fantom bolj zanimive. Letos so otroci 

jemali tako vizitke kot razglednice. Vizitke je večina takoj pospravila v denarnice, kar je tudi njihov glavni namen – da 

jih otroci obdržijo za primer, če bi potrebovali našo pomoč.  

Evalvacija vprašalnikov je pokazala, da se otrokom in mladostnikom delavnice  zdijo zanimive, da so izvedeli veliko 

novega.  



 

 

Delavnice v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in stanovanjskih skupinah so potekale v prijetnem, 

sproščenem vzdušju. Ker delavnice izvajamo že več let in ker nekateri varovanci tam prebivajo več let, so nas 

nekateri že poslušali in zato v debati tudi bolj sodelovali. 

Njihovi odgovori kažejo, da so se jim delavnice zdele zanimive in da so ponotranjili sporočilo, ki smo jim ga skušali 

posredovati – da je za nasilje odgovoren izključno povzročitelj, da lahko vsak postane žrtev trgovanja z ljudmi ter da 

so okrog njih osebe in institucije, na katere se lahko obrnejo po pomoč. Otrokom je pri delavnicah najbolj všeč to, da 

so predstavljeni resnični primeri, da predavatelji govorimo neposredno, sproščeno, delavnice pa popestrimo s 

filmom, youtube posnetki ter spletno trgovino telesnica.si.  

Izkušnja iz vzgojnih zavodov in mladinskih domov je podobna kot v preteklih dveh letih, saj so otroci vedeli več o 

trgovini z ljudmi, kot je praksa pri otrocih v drugih srednjih šolah, in so informacije z zanimanjem poslušali, 

komentirali. Kljub temu da so bili v nekaj primerih bolj živahni in je bilo v učilnicah nekoliko hrupno, se je debata ves 

čas vrtela okrog zastavljene teme; zastavljali so tudi številna vprašanja, govorili o filmih na to temo, ki so jih videli, ter 

razlagali o mladinskem romanu Loverboy, ki ga imajo v zavodih na voljo in so ga prebrali. Delavnice so trajale eno 

celo uro.   

Delavnice ocenjujemo kot uspešne in kot nujno potrebne za nadaljnje izvajanje.  

Dijaki in dijakinje v srednjih šolah po Sloveniji so delavnice ocenili podobno. Bistvenih razlik med evalvacijami 

vprašalnikov na srednjih šolah in gimnazijah ni zaznati, tudi sama izvedba po posameznih šolah ni bila bistveno 

drugačna. Otroci so se na delavnice odzivali zelo podobno – jih z zanimanjem poslušali in sodelovali z vprašanji. 

Evalvacija v srednjih šolah je pokazala, da se dijakinjam in dijakom delavnice zdijo zanimive, poučne ter da cenijo 



 

 

način podajanja vsebin, ki je neposreden, živahen, opremljen z avdiovizualnimi pripomočki (večini je všeč film, 

spletna stran telesnica, tudi youtube posnetek; na žalost se vsake toliko zgodi, da v kakšnem razredu oprema ne 

deluje in je delavnica zgolj pogovarjanje). Pri rubriki, kaj jim je všeč, so se odgovori ponavljali, največ pa jih je 

napisalo, da jim je bilo predavanje zanimivo, da jim je bila všeč možnost debate, da so veseli, da smo jih obvestili o 

nevarnostih, v katerih se lahko znajdejo in o tem, kako se lahko zaščitijo. Zelo cenijo, da jim govorimo resnične 

zgodbe oseb, ki so se zgodilo v Sloveniji, da smo pri debatah neposredni, da predavamo sproščeno in da jih o temi 

dejansko obvestimo.  

Po odgovorih sodeč lahko vidimo, da se večina mladih po delavnicah zaveda, da se trgovina z ljudmi lahko zgodi tudi 

njim, usvojijo informacije, na koga se lahko obrnejo v primeru, da se znajdejo v težavah ter pravilno predvidijo 

različne samozaščitne ukrepe, o katerih se na delavnicah pogovorimo.  

Na vprašanje, kaj jim ni bilo všeč, so najpogosteje odgovorili, da bi želeli, da je delavnica daljša, da jim ni všeč, da se to 

dogaja ter da jih je zmotilo, da so bile delavnice v urah po pouku.  

Ocenjujemo, da so bile delavnice uspešne. Odziv je bil zelo pozitiven, dobili smo nekaj ustvarjalnih izdelkov, 

zanimanje med dijaki in dijakinjami za prostovoljno delo ter po pričevanjih svetovalnih delavk na šolah pozitiven 

odziv, ki ga je bilo opaziti predvsem v debatah na hodnikih po opravljenih delavnicah.  

V nadaljevanju predstavljamo izdelke udeležencev preventivnih delavnic Telesnica.  



 

  



 

  



 

 

                  

 

 



 

 

       



 

  



 

 

 



 

 

 


