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Urad Vlade RS za komuniciranje je v letu 2015 sofinanciral izvedbo 52 delavnic 

Telesnica – kako prepoznati trgovanje z ljudmi in se mu izogniti. Društvo Ključ je delavnice 

izvedlo v več vzgojnih zavodih ter v srednjih šolah po Sloveniji, in sicer v Ljubljani, 

Mariboru, Kranju, Novem mestu, na Ravnah na Koroškem, v Logatcu, Postojni, v Krškem 

in Novi Gorici. Delavnic se je udeležilo 1275 mladostnic in mladostnikov.  

V okviru projekta smo izdelali in natisnili 4 različice knjižnih kazal, katerih ideja je bila, da 

jih mladi po delavnicah vzamejo zase ter za svoje prijatelje in prijateljice, ki se delavnic 

niso udeležili, ter tako na ta način tudi sami širijo informacije o trgovanju z ljudmi.  

  



Vzgojni zavodi: 

Evalvacije v vzgojnih zavodih so pokazale, da so otroci zbrano poslušali delavnice in si 

zapomnili, o čem smo se pogovarjali. Našteli so več kot eno obliko trgovanja z ljudmi, 

pravilno obkrožili več samozaščitnih ukrepov ter našteli vsaj eno osebo, večinoma pa več, 

na katero se lahko v težavah obrnejo. Najbolj so pohvalili film, spletno trgovino, kazala ter 

to, da so izvedeli nekaj novega. Delavnice so ocenili kot zanimive.  

Tudi izvajalke delavnic smo opazile, da je bilo delo z otroki v vzgojnih zavodih novost, ki jo 

bomo z veseljem uvajale tudi v siceršnje delo, saj so otroci in mladostniki informacije res 

hvaležno sprejemali, veliko spraševali, sodelovali ter bili na sploh zelo pripravljeni poslušati 

vse, o čemer smo jim govorile. Tudi vzgojitelji v zavodih/mladinskih domovih, ki so se 

delavnic udeležili, so nam poročali, da so otroci o temi diskutirali še po koncu delavnic in v 

prihajajočih dneh ter da se jih je resnično dotaknila.  

Srednje šole: 

Evalvacije na srednjih šolah med posameznimi šolami/generacijami ne kažejo posebnih 

razlik. Mladi so delavnice poslušali z zanimanjem, si slišano zapomnili ter med delavnicami 

sodelovali. Večina je na vprašanje, na koga se obrniti po pomoč, navedla več kot eno 

osebo/institucijo, ki jim v ogrožujoči situaciji lahko pomaga. Delavnice so ocenili kot 

zanimive in poudarili, da so se na njih naučili veliko novega. 

Najbolj so pohvalili film, spletno stran Telesnica ter to, da na delavnicah govorimo in se 

pogovarjamo o resničnih primerih ljudi. Večini je bil všeč način podajanja vsebin, marsikdo 

pa se je celo zahvalil za nove informacije.  

Kot tisto, kar jim na delavnicah ni bilo všeč, jih je največ izpostavilo odgovor v smislu, 'Da 

se to sploh dogaja'.  

Razlika med vzgojnimi zavodi in srednjimi šolami je predvsem v tem, da otroci v vzgojnih 

zavodih in mladinskih domovih vedo, da je resnično vse možno in se vse lahko zgodi tudi 

njim. Otroci in mladostniki v srednjih šolah so, po drugi strani, precej bolj skeptični in 

marsikdo je prepričan, da se mu izkoriščanje ne more zgoditi. Ocenjujemo, da so delavnice 

zato za njih še posebej koristne, saj so se naučili nekaj samozaščitnih ukrepov ter 

prepoznavanja oblik trgovanja z ljudmi ter tudi nasilja, kar jim bo olajšalo iskanje pomoči, 

če se bodo kdaj znašli v ogrožujoči situaciji.  

 


