
 

    

Vijolica – kako se izogniti 

pastem trgovine z ljudmi 
Poročilo o izvedenih preventivnih delavnicah v letu 2018, ki so jih 

sofinancirali Urad Vlade RS za komuniciranje, Urad Vlade RS za 

narodnosti, Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino in Fundacija 

invalidskih in humanitarnih organizacij. 

 

 
  



 

    

Preventivne delavnice Vijolica – kako se izogniti pastem trgovanja z ljudmi smo v slovenskih osnovnih šolah 

izvajali od aprila do oktobra 2018. 

Delavnice Vijolica smo izvajali za otroke 7., 8. in 9. razredov po osnovnih šolah v Sloveniji. Obiskali smo OŠ Spodnja 

Šiška v Ljubljani, OŠ Pod Goro Slovenske Konjice, OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, OŠ Pivka, OŠ Poljane, OŠ II Murska 

Sobota, OŠ Kette Murn, OŠ Gradec v Litiji, OŠ Vitanje, OŠ Kašelj, OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ 

Bratov Polančič Maribor, OŠ Slave Klavore Maribor, OŠ Dragomelj, OŠ Bežigrad, OŠ Brezovica in OŠ Drska Novo mesto. 

Poleti smo skupaj z Društvom Mozaik – društvom otrok 17 otrok iz ranljivih skupin odpeljali na bazen Kodeljevo, kjer 

smo jih v sproščenem vzdušju informirali o izbiri nenasilja, pasteh trgovanja z ljudmi in samozaščitnih ukrepih.  

Obiskali in informirali smo tudi otroke v četrtnih mladinskih centrih Bežigrad, Zalog in Šiška, na Plati v Zalogu pa smo 

27. 5. 2018 organizirali poligon nenasilja, ki se ga je udeležilo 50 otrok.  

Skupno smo torej izvedli 59 preventivnih delavnic v osnovnih šolah, 3 delavnice v četrtnih mladinskih centrih, 

druženje s pisateljico v OŠ Spodnja Šiška in OŠ Brezovica, druženje na bazenu z otroki iz ranljivih skupin in 

poligon nenasilja. Vseh aktivnosti se je udeležilo 1228 otrok.   

Z izvedbo smo presegli zastavljene cilje in uspeli izvesti več preventivnih delavnic 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, otroci delavnico ocenjujejo kot zanimivo 

in poučno. Verjamemo, da je pristop, ki smo ga ubrali pri zasnovi delavnic, pravi in z njim želimo nadaljevati tudi v 



 

    

prihodnje.  

Skupaj z Društvom Mozaik smo 3. 8. 2018 odšli na bazen Kodeljevo, kjer smo se družili s 17 otroki iz ranljivih situacij 
(romski otroci, otroci migrantov). Na neformalen način smo se z njimi pogovorili o izbiri nenasilja ter o različnih 
oblikah izkoriščanja in jim razdelili vizitke ter zapestnice.  

Učenci in učenke osnovnih šol v Sloveniji so delavnice ocenili pozitivno. Odgovori na vprašalnike po delavnicah kažejo, 

da so jim bile delavnice všeč, da so izvedeli veliko novega in da so usvojili nekaj ključnih informacij, ki smo jim jih želeli 

podati. 

Všeč so jim bile zgodbe, filmi in zapestnice, ki so jih dobili. Mnogi med njimi so prebrali mladinski roman Loverboy, v 

nekaterih šolah so ga imeli celo za domače branje.  

Odgovori in vtisi predavateljic kažejo, da otroci veliko vedo o nasilju, imajo tudi kar nekaj informacij o trgovini z ljudmi, 

vendar so pridobljene predvsem iz filmov, zato so delavnice že znane vsebine postavile v realnejši kontekst – to, da se 

trgovina z ljudmi dogaja tudi v Sloveniji, jih je marsikdaj presenetilo. Nekateri so si tudi težko predstavljali, da bi se 

njim to lahko zgodilo, vendar pa so zgodbe poslušali z zanimanjem in pogosto zastavljali dodatna vprašanja.  

Na vprašanje, kaj jim ni bilo všeč, so najpogosteje odgovorili, da jim ni všeč, da se to dogaja.  

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

kontaktne osebe na šolah pa so nam tudi pisale, da so bile otrokom delavnice všeč. 

V nadaljevanju predstavljamo izdelke udeležencev preventivnih delavnic Vijolica.  



 

    

 



 

    

 



 

    

 



 

    

 



 

    

                


