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1. Celostna oskrba žrtev trgovanja z ljudmi 

Program Oskrbe žrtev trgovanja z ljudmi Društvo Ključ izvaja od leta 2001 in je 

tako imenovani razvojni program.  V teh letih smo na podlagi novo pridobljenih 

znanj in izkušenj z uporabnicami in uporabniki program širili, da bi zagotovili 

celovite storitve osebam s travmatičnimi izkušnjami izkoriščanja. Program 

temelji na nudenju konkretnih, brezplačnih oblik pomoči žrtvam trgovanja z 

ljudmi, tako tujkam/-cem, ki so v Sloveniji izpostavljene/-i prisilnemu spolnemu 

in drugim oblikam izkoriščanja, kot tudi slovenskim državljankam/-nom, ki so 

žrtve v sami državi ali pa v tujini. Storitve, ki jih nudimo, vsebujejo svetovanje po 

brezplačni svetovalni telefonski liniji, osebno svetovanje, psihosocialno pomoč, 

pomoč pri umiku žrtev iz ogrožajoče situacije (nočni lokali, stanovanja, gradbišča 

…), nekaj dnevne krizne namestitve, časovno daljše namestitve v varni prostor, 

pomoč pri vzpostavljanju stikov z organi pregona (spremljanje pri podaji ovadbe 

na policiji, pričanje pred sodiščem), pomoč pri organizaciji povratka žrtev v 

državo izvora, če to želijo in napotitev žrtev na sorodno organizacijo v državi 

izvora. Z leti smo v program preimenovali v Celostno oskrbo žrtev trgovanja z 

ljudmi, znotraj katere smo vključili tudi (re)integracijo, ki je logično nadaljevanje 

okrevanja osebe, ki je vključena v program. 

Žrtve trgovanja z ljudmi so v situaciji ujetništva izpostavljene različnim oblikam 

nasilja, ki postane sestavni del njihovega življenja. Kritični življenjski dogodki 

korenito spremenijo njihovo socialno, družinsko, telesno in psihično življenje. 

Njihove posledice so pogosto prisotne še dolgo po zaključku travmatičnih 

izkušenj. Iz teh kaotičnih izkušenj, ki jih prej ni bilo mogoče izraziti v besedah, s 

pripovedovanjem v procesu pomoči nastanejo strukturirane zgodbe, ki se 

oblikujejo v besedah in so podkrepljene z emocionalnimi posledicami kot so  

strah, jeza, groza, ponižanje in nemoč, ki jo oseba občuti. 

Med dolgotrajnimi posledicami travmatskih dogodkov, kot je izkušnja trgovanja z 

ljudmi, je najpogostejša post-travmatska stresna motnja. Tvorijo jo različni znaki, 

ki niso vselej vsi prisotni. Eni so lahko manj izraženi, drugi bolj. Značilno je, da 

oseba tudi po tem, ko se nahaja v varnem okolju, občuti hud strah, tesnobo, 

telesno vznemirjenost in druge intenzivne čustveno pogojene reakcije. 

Travmatski dogodek podoživlja v mislih, sanjah in predstavah. Podoživljanje se 
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pojavi ob zvokih, podobah, vonju, v podobnih okoliščinah in ob drugih dražljajih, 

ki spominjajo na grozljivo izkušnjo. Lahko se pojavi splošna otopelost v 

odzivanju, glavoboli, motnje spanja, koncentracije in druge motnje, zaradi katerih 

je intelektualno delo oteženo. Da se to težko obdobje konča, je pomembno, da 

imajo osebe s travmatično izkušnjo priložnost govoriti o njej ter so pri tem 

deležne podpore in zaupanja. 

Kot rečeno, nadgradnjo programa Celostna oskrba izvaja Društvo Ključ tudi v 

okviru programa (Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi. Nekatere žrtve TzL se 

namreč zaradi prestanega nasilja in izraženih groženj s strani trgovcev z ljudmi 

ne morejo in ne želijo vrniti v državo izvora. Želimo jim omogočiti življenje brez 

nasilja in kršenja človekovih pravic. (Re)integracija vsebuje pridobivanje 

osnovnih znanj – pri tem mislimo na učenje slovenskega jezika, v primeru ko gre 

za tujke/tujce, vključitev v izobraževalni sistem ali nostrifikacijo že pridobljene 

izobrazbe, pomoč pri iskanju zaposlitve, organiziranje prostega časa preko 

prostovoljnega dela ter drugih prostočasnih aktivnosti, za katere osebe izkažejo 

interes in željo, da bi se jih udeleževale (športne dejavnosti, učenje ročnih 

spretnosti, glasbena šola …), krepitev njihovih, v času izkoriščanja pozabljenih 

talentov. Zelo pomembno je, da oseba ozavesti svoje aktivne vrednote in jim 

vedno znova sledi. 

Zavedamo se, da šele zadovoljitev osnovnih potreb: hrana, obleka, streha nad 

glavo, počitek, zdravstvena pomoč, če je potrebna, občutek varnosti lahko pripelje 

do tega, da nam začne oseba vsaj malo zaupati in sodelovati z nami. To prvo 

obdobje traja različno. Odvisno je od marsičesa, zagotovo pa od same osebnosti 

človeka, starosti in predvsem od tega, kakšna je bila zloraba, koliko dolgo je 

trajalo obdobje zlorabljanja in kako intenzivno ter kakšne posledice je to pustilo v 

osebi. Oseba ima v tej fazi še težave s kognitivnim razmišljanjem. Na površje stopi 

post travmatska stresna motnja, s katero se je potrebno spoprijeti strokovno in če 

je potrebno vključiti osebo v psihoterapijo oziroma v določenih primerih tudi v 

institucionalno zdravljenje (Popović, Kovač 2016: 77–78).  

(Re)integracija je faza okrevanja, ki je zelo pomembna za osebe z izkušnjo 

trgovanja z ljudmi. Društvo Ključ je možnosti (re)integracije za žrtve trgovanja z 

ljudmi, že pred desetimi leti,  zelo intenzivno raziskovalo skozi projekt Program 

Pobude Skupnosti Equal, ki sta ga delno financirala MDDSZ in Evropska unija. 

Med drugim smo pripravili priročnik za (re)integracijo, ki je še vedno aktualen in 



 

5 

 

v Društvu Ključ izvajamo (re)integracijo po postopku iz tega priročnika. Na žalost 

pa smo edini, ki to počnemo. Država za (re)integracijo žrtev trgovanja z ljudmi ne 

namenja nobenih sredstev, čeprav se ta faza okrevanja vedno znova in znova, že 

od leta 2004 naprej, pojavlja kot ena izmed nalog, ki je tudi finančno ovrednotena 

v dvoletnih Akcijskih načrtih Medresorske delovne skupine. Integracijo oziroma 

reintegracijo izvajamo na podlagi Pogodbe o vključitvi v program ter na podlagi 

osebnega načrta, kjer natančno določimo korake za dosego ciljev, enega ali več. 

Postopno se torej lotevamo samega statusa bivanja, v primerih ko gre za osebe, ki 

niso državljanke in državljani Slovenije; sledijo področje izobraževanja (začetka 

ali dokončanja že pridobljene izobrazbe), širjenja socialne mreže, ki vedno 

pomaga pri lažjem doseganju ciljev, zdravstvenem zavarovanju, pomagamo pri 

iskanju zaposlitve. Ob sklepanju pogodb o delu se vključimo v delu pravnega 

svetovanja, da že na samem začetku preprečimo možnosti za izkoriščanje, tako 

glede pogojev dela kot tudi plačila za opravljeno delo. Dela je veliko, opravljamo 

ga z veliko mero iznajdljivosti, ker ni sistemsko urejeno, tako kot bi moralo biti 

(Popović, Kovač 2016: 77–78). 
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2. Obstoječe možnosti oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi 

Društvo Ključ je v letih  2006–2007 v okviru programa Pobude skupnosti EQUAL 

(sofinancerja EU in MDDSZ) pričelo z oblikovanjem in izvajanjem prvega 

(Re)integracijskega programa za žrtve trgovanja z ljudmi v Sloveniji, katerega cilj 

je socialna in delovna reintegracija oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi v slovensko 

okolje. Država programa že od leta 2007 žal ne financira, zato smo pri iskanju 

rešitev za naše uporabnike in uporabnice primorani iskati alternativne rešitve za 

zmanjševanje njihove stiske, ki pa po navadi niso celostne, vsekakor pa ne 

dolgoročne. Težave rešujemo s pomočjo dobre volje posameznikov in 

posameznic, zaposlenih na različnih institucijah, vendar menimo, da tako 

pomembno področje ne bi smelo biti prepuščeno zgolj naključjem, pač pa bi 

moralo biti sistemsko urejeno. 

Govorimo o pridobivanju dovoljenj za prebivanje, ko se zaključijo postopki na 

sodišču in osebi ne pripada več status žrtve po 50. členu Zakona o tujcih, v 

katerem je zapisano naslednje:  

»(1) Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito, policija na 

njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti dovoli zadrževanje za čas 90 dni, da se odloči, ali 

bo sodelovala kot priča v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja trgovine z 

ljudmi. Za enako časovno obdobje policija na njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti 

dovoli zadrževanje tudi žrtvi nezakonitega zaposlovanja, da se odloči, ali bo sodelovala 

kot priča v kazenskem postopku zoper delodajalca zaradi kaznivega dejanja 

nezakonite zaposlitve ali če je zoper delodajalca vložila tožbo za uveljavljanje pravic iz 

delovnega razmerja. Iz utemeljenih razlogov se lahko žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi 

nezakonitega zaposlovanja dovolitev zadrževanja podaljša za čas do 90 dni. 

(2) Zadrževanje se lahko zavrne, če bi prebivanje žrtve trgovine z ljudmi ali prebivanje 

žrtve nezakonitega zaposlovanja v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, 

varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno 

prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, 

nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali 

izvrševanjem drugih kaznivih dejanj ali če prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive 

bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih 

Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo nalezljive 

bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja 

nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe. 

(3) V času dovoljenega zadrževanja imata žrtev trgovine z ljudmi in žrtev 

nezakonitega zaposlovanja pravice, ki so po tem zakonu zagotovljene tujcem z 
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dovoljenim začasnim zadrževanjem in pravico do brezplačnega prevajanja in 

tolmačenja. Policija in nevladne organizacije ju morajo seznaniti z možnostjo in pogoji 

za pridobitev dovoljenja za prebivanje, v primeru žrtve trgovine z ljudmi ali žrtve 

nezakonitega zaposlovanja, ki je mladoletnik brez spremstva, storijo tudi vse potrebno, 

da se kar najhitreje vzpostavi stik z njeno družino. 

(4) Žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi nezakonitega zaposlovanja se, ne glede na 

druge pogoje, določene v tem zakonu, za izdajo dovoljenja za prebivanje lahko 

izda dovoljenje za začasno prebivanje, če je pripravljena sodelovati kot priča v 

kazenskem postopku, in bo njeno pričanje pomembno, kar potrdi pristojni organ 

kazenskega pregona, žrtvi nezakonitega zaposlovanja pa tudi v primeru, če je 

zoper delodajalca vložila tožbo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja in 

je njegova prisotnost na ozemlju Republike Slovenije pomembna za sodni 

postopek, kar potrdi pristojno sodišče. 

(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja ne izda, če: 

– niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka; 

– bi njeno prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali 

mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v 

državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi 

obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem 

drugih kaznivih dejanj; 

– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo 

nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih 

pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo 

nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, in za katere je v skladu z zakonom, 

ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe; 

– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da ima žrtev trgovine z ljudmi samovoljno 

stike z osumljencem, obdolžencem ali obtožencem kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, 

žrtev nezakonitega zaposlovanja pa samovoljne stike z delodajalcem, ki je osumljen, 

obdolžen ali obtožen kaznivega dejanja nezakonitega zaposlovanja. 

(6) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje morata žrtev trgovine z ljudmi 

in žrtev nezakonitega zaposlovanja vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji 

pred pretekom roka, do katerega jima je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji 

oziroma pred pretekom dovoljenega prebivanja, če žrtev trgovine z ljudmi v Republiki 

Sloveniji prebiva zakonito na drugi podlagi. O pravočasno vloženi prošnji pristojni 

organ žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi nezakonitega zaposlovanja izda potrdilo, ki velja 

kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Žrtev trgovine z 

ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja, ki nima sredstev za preživljanje, je v 
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postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje oproščena plačila upravne takse, 

plačila tiskovin ter stroškov tolmačenja in prevajanja. 

(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja izda za predviden čas kazenskega postopka, vendar ne manj kot za šest 

mesecev in ne več kot za eno leto. Dovoljenje za začasno prebivanje se do konca 

kazenskega postopka in ob izpolnjevanju pogojev iz tega člena lahko na prošnjo žrtve 

trgovine z ljudmi in žrtve nezakonitega zaposlovanja podaljšuje z veljavnostjo do 

enega leta. Žrtvi nezakonitega zaposlovanja, kateri delodajalec ni izplačal 

neporavnanih plačil, se lahko na njeno prošnjo, ob izpolnjevanju pogojev iz tega člena 

in predložitvi dokazila o vloženi tožbi za povrnitev neporavnanih plačil pred 

pristojnim sodiščem, dovoljenje za začasno prebivanje podaljšuje tudi po koncu 

kazenskega postopka z veljavnostjo do enega leta. V primeru izplačila neporavnanih 

plačil pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, mora žrtev nezakonitega 

zaposlovanja o izplačilu obvestiti upravno enoto, ki je dovoljenje za prebivanje izdala 

ali upravno enoto, na območju katere prebiva. 

(8) Žrtev trgovine z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja, ki ji je izdano 

dovoljenje za začasno prebivanje in nima sredstev za preživljanje, ima pravico 

do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 

varstvo in zdravstveno zavarovanje, in do izplačila denarne pomoči, v višini in 

na način, kot ga za izplačilo denarne pomoči določa zakon, ki ureja socialno 

varstvene prejemke. Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotavlja in 

izplačuje center za socialno delo, na območju katerega tujec prebiva. V času 

veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje se žrtev trgovine z ljudmi lahko 

zaposli ali opravlja delo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi v zakonu, ki 

ureja zaposlovanje in delo tujcev, žrtev nezakonitega zaposlovanja pa se lahko 

pod enakimi pogoji, v času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, zaposli 

ali opravlja delo tudi pri drugem delodajalcu. 

(9) Žrtvi trgovine z ljudmi in žrtvi nezakonitega zaposlovanja se lahko izda nadaljnje 

dovoljenje za začasno prebivanje iz drugega namena prebivanja v Republiki Sloveniji, 

če so izpolnjeni pogoji za izdajo tega dovoljenja. Prošnja za izdajo nadaljnjega 

dovoljenja mora biti vložena pred potekom veljavnosti prejšnjega dovoljenja.« (Zakon 

o tujcih). 

Po koncu postopkov na sodišču žrtvi torej ne pripadajo več pravice iz 50. člena 

Zakona o tujcih. Takrat ji je potrebno urediti dovoljenje za začasno prebivanje na 

podlagi šolanja ali zaposlitve, kar pa je seveda pogojeno. Vpis v srednjo šolo tudi 

ni avtomatično omogočen. Pa tudi, če bi bil, je šolanje vsake osebe povezano s 

stroški, pa čeprav le v smislu nabave šolskih potrebščin, mesečne vozovnice, 

stroškov, ki jih prinesejo obvezni športni in kulturni dnevi ter ostalo. Na prvi 
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pogled sicer relativno nizki stroški, pa vendarle finančnega vira, iz katerega bi 

take stroške lahko poravnavali in omogočili nemoten izobraževalni proces – ni.  

Ravno tako ne obstajajo alternativne namestitve, saj varni prostor za osebe v 

procesu (Re)integracije ni več primerna rešitev. Cilj Društva Ključ je, da človek, ki 

je v procesu (re)integracije, živi normalno, samostojno življenje, z vsem kar to 

prinese s seboj (Popović, Kovač 2016: 95–96) .  

»Bivanje v varnem prostoru je za žrtve trgovine z ljudmi ali za žrtve nasilja 

izredna in »nenormalna« življenjska okoliščina, ki pa je v akutni ogrožajoči 

situaciji posamezne osebe nujna zaradi zaščite življenja. V varnih hišah se 

srečujejo osebe, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij, različnih etničnih skupin, 

različnih držav, govorijo različne jezike in imajo posebne navade, običaje in 

vrednote. Vsem pa je skupno, da so doživele travmatično življenjsko izkušnjo. Iz 

opisanega izhaja, da je torej tesno sobivanje travmatiziranih oseb v prostoru, kjer 

je polno pravil, omejitev, nadzora, k cilju usmerjenih izzivov in spodbud ter 

zahtev zunanjega okolja po čim hitrejšem okrevanju, nov, zelo zahteven projekt 

(Kukolj 2011). 

Zato bivanje v varnem prostoru ni več primerna rešitev. Živeti skupaj s 

travmatiziranimi osebami, ko je oseba že uspešno okrevala po lastni travmi in ko 

so njene misli usmerjene le še v prihodnost, je zelo naporno in nehote lahko pride 

do povsem razumljivih zapletov med sostanovalkami/sostanovalci. Zato si je 

potrebno prizadevati, da oseba, ki uspešno sledi programu (re)integracije, zapusti 

varni prostor. Potrebno bi bilo razmišljati o razpoložljivih možnostih, kot so 

dijaški in študentski dom, najemniška stanovanja itd. Vse te namestitve za seboj 

potegnejo finance, ki pa jih, kot rečeno, v Sloveniji ni. 

Ko se torej zaključijo sodni postopki, država ne financira več bivanja oseb z 

izkušnjo trgovanja z ljudmi, kar je, v primeru da si še niso našle dela, pač pa se 

odločijo za nadaljevanje/zaključek šolanja, za njih huda stiska oziroma je skrb za 

njihovo preživetje v celoti prepuščena nevladnim organizacijam (Popović, Kovač 

2016: 95–96).  
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3. Delo z osebami z izkušnjo trgovanja z ljudmi v procesu 

(re)integracije1 

3.1. Kaj pomeni (re)integracija?2 

Čeprav gre pri reintegraciji in integraciji za isti pojem v podstavi, je med njima 

vendarle pomembna razlika. Pri reintegraciji gre za vrnitev človeka v okolje, iz 

katerega izhaja (vrnitev slovenske državljanke, ki je bila na primer  izkoriščana v 

Italiji, v domače slovensko okolje). Pri integraciji vključimo tujko/-ca v 

sociokulturni sistem naše države. Velja poudariti, da integracija ne pomeni 

asimilacije, ki je enosmeren proces prilagajanja tujcev dominantni kulturi države 

sprejema. V procesu integracije se državi sprejema ne prilagajajo le tujci, temveč 

se tudi dominantna kultura prilagodi njim in sprejme njihove posebnosti.  

Poznamo več vrst (re)integracije: 

- politična, 

- ekonomska, 

- psihološka, 

- sociokulturna, ki zajema tudi versko, integracijo spolov ter etnično 

integracijo.  

 

Da bi bil (re)integracijski program uspešen, je treba zajeti vse vidike 

(re)integracije, uspešnost pa je odvisna tudi od pogojev v državi izvora, pogojev 

ob sprejemu, osebnostnih lastnosti žrtev, njihovih sposobnosti upravljati stres, 

njihove sposobnosti prilagajanja spremembam, obstoja socialnih mrež, možnosti 

ohranjanja stikov s svojci v domovini, možnosti dolgoročne nastanitve, obstoja 

ksenofobije, rasizma in predsodkov ter možnosti prakticiranja kulture države 

izvora. Vidimo lahko, da (re)integracijski program ne more biti enak za vse, 

temveč mora biti prilagojen vsaki žrtvi posebej glede na njene potrebe. Nanaša se 

lahko samo na delovno ali samo na socialno (re)integracijo, lahko pa zajema obe 

hkrati.  

                                                   
1 Poglavje je povzeto po priročniku (Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi. 
2 Povzeto po Vrečer N., Integracija prisilnih priseljencev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji: Teoretizacija in 
primerjalne prakse v antropološki perspektivi, doktorska disertacija, Ljubljana 2006, str. 34–42.  
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V nadaljevanju bomo opisali, kaj vse zajema (re)integracijski program, postopke, 

ki vodijo k njegovi uresničitvi, ter ovire, ki se lahko pojavijo.  

3.2. Pred vključitvijo v program 

Žrtve trgovanja z ljudmi lahko na različne načine pridejo v stik z Društvom Ključ: 

lahko nas na njih opozori policija, vrhovno državno tožilstvo, osebe lahko same 

stopijo v kontakt z društvom ali pa društvo najde njih, npr. v Azilnem domu ali 

Centru za tujce ter preko drugih nevladnih organizacij. Osebe se, če želijo, vključi 

v program Celostne oskrbe žrtev trgovanja z ljudmi. 

Že v času programa Celostne oskrbe se začnejo priprave na vključitev v 

(re)integracijski program, saj oskrba in (re)integracija ne izključujeta druga 

druge, temveč se  prepletata in dopolnjujeta. Kdaj naj svetovalec/-ka3 začne 

aktivnosti za vključitev uporabnika/-ce4 v (re)integracijski program, je odvisno 

od vsake uporabnice posebej. Treba ji je pustiti dovolj časa, da se spočije od 

travmatske izkušnje trgovanja  z ljudmi in začne premišljevati o svoji prihodnosti.  

Na začetku se uporabnici predstavi program, v katerega bo morebiti vključena. 

Pri tem mora svetovalka paziti, da uporablja njej razumljive besede in stavke. Če 

uporabnica ne govori slovensko, svetovalka k sodelovanju povabi prevajalca za 

njen materni jezik. Svetovalka uporabnici razloži pogoje za vključitev in predstavi 

oblike pomoči, ki jih lahko prejme. Med drugim so te tudi: 

- svetovanje po programu (re)integracije, 

- izdelava individualnega načrta (re)integracije  

- aktivna pomoč pri koriščenju možnosti usposabljanja, 

- aktivna pomoč pri koriščenju možnosti izobraževanja, 

- aktivna pomoč pri urejanju dokumentacije (delovna dovoljenja, dovoljenja 

za bivanje, nostrifikacija diplome …), 

- aktivna pomoč pri iskanju zaposlitve, 

- aktivna pomoč pri zagotavljanju pravnega svetovanja, 

- aktivna pomoč pri širjenju socialne mreže. 

 

                                                   
3 V nadaljevanju bomo uporabljali ženski spol, saj je v Društvu Ključ malo moških svetovalcev. 
4 Tudi tu bomo v nadaljevanju uporabljali ženski spol, saj v Sloveniji pomoč nudimo večinoma ženskam, 
nikakor pa to ne pomeni, da moškim žrtvam trgovanja z ljudmi ne pomagamo ali da jih ni. 
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Svetovalka nato uporabnici predstavi pogodbene obveznosti obeh strani. Ves čas 

naj bo pripravljena odgovarjati na uporabničina vprašanja, odgovorom naj 

posveti toliko časa, kolikor je potrebno, da se razjasnijo vse nejasnosti.  

Uporabnici se pusti dovolj časa za razmislek, ali se res želi vključiti v 

(re)integracijski program. V primeru, ko si premisli in ne želi vstopiti v 

(re)integracijski program, svetovalka njeno odločitev spoštuje in ji pove, da se v 

program lahko vključi tudi kasneje.  

Če se uporabnica želi vključiti v program, se z njo opravi uvodni razgovor, v 

katerem se ugotovi: 

- razlog  vključitve, 

- kakšne so okoliščine, v katerih se nahaja, 

- kakšni so njeni obstoječi viri, 

- kakšna so možna tveganja, ki bi lahko ogrozila uspešno izvedbo programa, 

- stopnjo okrevanja, 

- primernost vključitve. 

 

Pri zapisovanju odgovorov svetovalka uporabnico seznanja o tem, kaj si zapisuje, 

in jo prosi za potrditev pravilnosti zapisanega. Cilj svetovalnih razgovorov je čim 

bolj natančno izvedeti zgoraj naštete podatke. Svetovalka naj ne hiti, vzame naj si 

čas za razjasnitev vseh nejasnosti in za odgovore na zastavljena vprašanja 

uporabnice. Uvodni razgovor se lahko opravi v več delih, saj je pri razgovoru 

potrebno upoštevati, da ne traja več kot 90 min. Tudi na tak način se uvaja 

struktura v življenje osebe, ki se je vključila v program. 

Ob koncu razgovora svetovalka pripravi poročilo za tim Društva Ključ in 

predstavi svoje stališče o vključitvi uporabnice v program. Pri oblikovanju stališča 

izhaja iz ugotovitev, do katerih je prišla v razgovoru. V primeru negativnega 

mnenja mora utemeljiti, zakaj meni, da uporabnica ni primerna za vključitev v 

(re)integracijski program. Razlogi so lahko različni, npr. ne izpolnjuje pogojev za 

vključitev, vrhovno državno tožilstvo je že podalo izjavo, da uporabnice ne bo 

potrebovalo kot pričo v kazenskem postopku, kar za tuje državljanke, ki v 

Sloveniji bivajo nezakonito, pomeni, da ne bodo dobile dovoljenja za začasno 

bivanje in se bodo morale vrniti domov.  

Svetovalka mora obrazložiti tudi pozitivno mnenje. Sledi odločanje tima o tem, ali 

se uporabnico vključi v (re)integracijski program ali ne. Člani tima so o poteku 
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dogodkov navadno obveščeni od samega začetka dela z uporabnico, vseeno pa 

lahko odločanje o vključitvi traja dlje časa.  Pri tem je treba upoštevati tudi 

časovni okvir uporabnice, njeno pripravljenost za sodelovanje ter zunanje 

dejavnike, ki lahko čas odločanja zavlečejo.  

V primeru, ko se tim odloči za vključitev uporabnice v program in je tudi ona še 

vedno zainteresirana za sodelovanje, se o tem pod določenimi pogoji obvešča tudi 

Multidisciplinarni tim za obravnavo primerov.5 Svetovalka v nadaljevanju z njo 

pripravi individualni načrt (re)integracije. Ta vsebuje: 

- pričakovanja uporabnice, 

- možnosti, ki jih ima Društvo Ključ, 

- uporabničine pravice in dolžnosti, 

- njene predstave o doseganju želja, 

- načine izvedbe, ki bi pripeljali do izpolnitve želja, 

- opredeljene kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, 

- konkretne korake, ki bi uporabnico postopoma privedli do zastavljenih ciljev, 

- seznanitev uporabnice s pravico do pritožbe.   

Za izdelavo individualnega načrta (re)integracije je prav tako treba opraviti 

več svetovalnih razgovorov. Upoštevati je treba, da uporabnica ne ve točno, kaj si 

želi, želje lahko presegajo realne možnosti ali pa uporabnica želje nenehno 

spreminja. Takrat ji mora svetovalka pomagati, da izoblikuje kratkoročne in 

srednjeročne cilje. 

Ko pride do soglasja o individualnem načrtu (re)integracije, svetovalka pripravi 

osnutek krovnega dokumenta, ki se imenuje Pogodba o vključitvi v 

(re)integracijski program. Uporabnica lahko poda svoje pripombe, komentarje 

in mnenje nanj. Ko je osnutek usklajen, obe strani pogodbo podpišeta. Če je 

potrebno, mora svetovalka poskrbeti za ustrezen prevod pogodbe v materni jezik 

uporabnice oz. v jezik, ki ji je razumljiv. Opozori se jo, da lahko poišče pomoč 

pravnega strokovnjaka, ki bo pogodbo pregledal in ji nudil pravni nasvet glede 

pogodbe. Pogodba o vključitvi v (re)integracijski program je dokument, v katerem 

                                                   
5 Priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi. 



 

14 

 

koraki iz individualnega načrta niso konkretizirani, saj v tem trenutku še niso 

znani vsi finančni vidiki pogodbe. Ko nastopi čas za konkretizacijo posameznega 

koraka, se ga določi v aneksu k pogodbi, v katerem se jasno opredeli finančne 

posledice koraka. Pri tem mora svetovalka paziti, da so te usklajene in 

sorazmerne z razpoložljivimi finančnimi in materialnimi sredstvi društva.  

Po podpisu pogodbe in aneksov k pogodbi se začne izvajanje individualnega 

načrta (re)integracije. Vse aktivnosti, opisane v nadaljevanju, potekajo s 

privolitvijo uporabnice. 

3.3. Izobraževanje 

3.3.1. Učenje slovenskega jezika 

Uporabnica, ki je tuja državljanka, ima običajno težave s slovenskim jezikom. Brez 

znanja slovenskega jezika (re)integracijski program ne bo uspešen, posledično 

uporabnica ne bo integrirana v slovensko družbo, saj bo imela omejene možnosti 

izobraževanja, usposabljanja in zaposlitve, otežena pa bo tudi socialna integracija. 

Tako moramo na samem začetku poskrbeti za tečaj slovenskega jezika. 

3.3.2. Zbiranje potrdil o že pridobljeni izobrazbi 

Skozi svetovalne razgovore svetovalka ugotovi, kakšno izobrazbo ima 

uporabnica. To je zelo pomembno, saj je od tega v veliki meri odvisen potek 

(re)integracijskega programa. Če se izkaže, da uporabnica nima izobrazbe oz. je ta 

nedokončana, se na njeno željo o nadaljevanju izobraževanja dogovori v 

individualnem načrtu (re)integracije. Izobraževanje se začne izvajati šele po 

prestani dobi okrevanja, ko znotraj procesa zaznamo napredek v psihičnem  

stanju. Na izobraževanje namreč ne moremo poslati osebe, ki psihično še ni 

pripravljena na obveznosti, ki jo čakajo v šoli.  

Pred začetkom izobraževanja mora uporabnica priskrbeti potrdila o pridobljeni 

izobrazbi v izvorni državi. Za pomoč pri tem lahko zaprosi svojo družino, 

prijatelje, lahko pa društvo vzpostavi stik s partnersko organizacijo v izvorni 

državi, da oni pomagajo pri pridobivanju potrdil. Pri tem ne smemo pozabiti na 

pooblastilo uporabnice, da te zadeve lahko namesto nje ureja druga oseba. 

Poudariti je treba, da mora uporabnica, tuja državljanka, pridobiti dokumente in 

se vpisati v šolo še pred potekom dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi 
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statusa žrtve trgovine z ljudmi v Sloveniji (torej pred koncem kazenskega 

postopka). Le tako bo lahko zaprosila za novo dovoljenje za začasno prebivanje. 

3.3.3. Dogovor s šolo 

Ko se svetovalka in uporabnica dogovorita, kakšno izobrazbo si uporabnica želi 

pridobiti, se začne iskanje primernih šol. To stori svetovalka ob sodelovanju 

uporabnice, seveda pa se tudi uporabnico spodbuja, da sama raziskuje možnosti. 

Tako pripomoremo k njenemu opolnomočenju, občutku, da prevzema nadzor nad 

svojim življenjem. Svetovalka vzpostavi stik z izbrano šolo. Z vodstvom šole 

opravi razgovor, na katerem se razišče možnosti o vključitvi uporabnice v šolski 

program, saj se lahko zgodi, da se v šolo vpisuje sredi šolskega leta (redno šolanje, 

pedagoška pogodba itd.). Pogajanja vključujejo tudi o višino šolnine, če je le-ta 

predvidena, možnostih popusta in o vprašanju vračila šolnine v primeru, da 

uporabnica prekine šolanje pred zaključkom šolskega leta. Ko se svetovalka in 

vodstvo sporazumeta, se med šolo in društvom sklene pogodba.  

Sledi razgovor med predstavnikom šole, uporabnico in svetovalko. Gre za 

pomemben razgovor, v katerem se, z dovoljenjem uporabnice, opozori na 

morebitne težave, do katerih bi lahko prišlo. Kot že rečeno, omenjene vrste nasilja 

v času ujetništva lahko globoko in dolgotrajno zaznamujejo osebe z izkušnjo 

trgovanja z ljudmi. Posledice se lahko manifestirajo še dolgo zatem v obliki: 

- uničenega občutka osnovnega zaupanja vase in v svet, ki jih obdaja, 

- izražanja pasivnosti, nemoči (vsak izraz iniciative je bil v času jetništva 

namreč razumljen kot nepokora), 

- nenadnega izražanja jeze, besa, joka in intenzivnih reakcij na situacije, 

podobne travmatični, 

- miselne odsotnosti in vsiljivih spominov (flashbacki), 

- pomanjkanja koncentracije, težav s spominom, 

- doživljanja občutkov krivde zaradi tega, kar se je zgodilo, 

- nizkega samospoštovanja zaradi izkušenj ponižanja, krivde in nemoči. 

Tako lahko tudi v izobraževalnem procesu zaradi nerazumevanja izkušnje in 

doživljanja uporabnice pride do napačnih razlag njenega vedenja in s tem do 

nepotrebnih zapletov, ki lahko otežijo njen psihosocialni napredek in potek 

šolanja.  

Zato je pomembno, da: 
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- se upošteva uporabničino stanje, 

- se ji posveti več pozornosti, 

- se je pred sošolci in tudi učitelji (razen v dogovoru z njo) ne izpostavlja kot 

žrtev trgovanja z ljudmi, 

- šola obvešča društvo o napredku uporabnice.  

 

3.3.4. Odpravljanje težav 

Spremljanje napredka je pomembno, saj se tako težave, ki nastanejo, sproti 

razrešijo. Pri tem ni važno, ali gre za učne ali disciplinske težave. Pri učnih 

težavah lahko društvo zagotovi pomoč svojih prostovoljcev, svetovalka se lahko s 

šolo dogovori o dodatnih rokih za izpite. Pri disciplinskih težavah je svetovalka 

posrednik med šolo in uporabnico. Skozi pogovor ju pripelje do rešitve, ki je 

sprejemljiva za obe strani. Ravno za namene spremljanja napredka je dobro, da se 

svetovalka s šolo dogovori o govorilnih urah, ki se vsaj na začetku opravijo 

mesečno. Na govorilnih urah sodeluje tudi uporabnica. To je priložnost za odkrit 

pogovor, namenjen reševanju nastalih težav, še bolj pa preprečevanju težav, ki bi 

se lahko pojavile.  

3.3.5. Šolski pripomočki, obvezna praksa 

Šolske potrebščine in učne pripomočke, ki jih šola zahteva, v skladu z načrtom 

(re)integracije priskrbi društvo, uporabnica pa jih po končanem izobraževanju 

vrne Društvu Ključ.  

Določene šole v svojih programih predvidevajo tudi obvezno prakso. Če za to ne 

poskrbi šola, uporabnici pri iskanju delodajalca pomaga svetovalka. 

3.3.6. Priznavanje in vrednotenje izobraževanja 

Stereotip, da so žrtve trgovanja z ljudmi le ženske in dekleta brez izobrazbe, ne 

drži. Sumljivi oglasi za delo v tujini se, kot rečeno, pojavljajo na oglasnih deskah 

fakultet, v nekaterih državah je kljub visoki izobrazbi težko dobiti zaposlitev, kar 

še posebej velja za ženske. Tako se lahko zgodi, da oseba, ki je vključena v 

(re)integracijski program, že ima pridobljeno izobrazbo. V tem primeru moramo 

poskrbeti za priznanje in ovrednotenje izobrazbe, ki jo je dosegla v izvorni državi.  
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3.3.7. Zaposlovanje 

Po končanem izobraževanju navadno sledi iskanje zaposlitve. Uporabnico 

moramo naučiti, kako se napiše učinkovita prijava na prosto delovno mesto, 

pripraviti jo je potrebno na razgovore pri morebitnih delodajalcih. Pri tem se 

Društvo Ključ poslužuje možnosti, ki jih ponuja Zavod RS za zaposlovanje (v 

nadaljevanju Zavod).  

Vsak iskalec prve zaposlitve se sooča z odklonilnim odnosom delodajalcev, saj ti 

raje zaposlijo osebo, ki že ima nekaj delovnih izkušenj. Pri nekaterih dejavnostih 

(npr. v računovodstvu) se lahko zgodi, da delovne izkušnje, ki jih uporabnica ima, 

niso uporabne v slovenskem prostoru, saj se praksa in/ali zakonodaja v izvorni 

državi razlikujeta od prakse in/ali zakonodaje v Sloveniji. V takšnih primerih je 

uporabnico smiselno napotiti na usposabljanje na delovno mesto. Na 

usposabljanju si bo pridobila potrebne delovne izkušnje in svoje znanje 

prilagodila slovenskim razmeram. Tudi tu si Društvo Ključ pomaga s programi, ki 

jih ponuja Zavod. Ena od možnosti, ki jo ponuja slovenska delovna zakonodaja, je  

pripravništvo. Resda je plača za delo v obeh primerih skromna ali pa je sploh ni, 

vendar pa obe obliki dela povečujeta konkurenčnost uporabnice na trgu dela, s 

tem pa tudi možnost redne zaposlitve.  

Pri iskanju zaposlitve lahko Društvo Ključ pomaga uporabnici z bazo 

delodajalcev, ki so pripravljeni sodelovati pri (re)integraciji žrtev trgovine z 

ljudmi. Ko se društvo dogovori z določenim delodajalcem, da bo uporabnico 

sprejel, se dogovorita tudi o tem, kakšno pomoč bo društvo nudilo delodajalcu 

(npr. pri urejanju dokumentov). Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi svetovalka 

le-to pregleda in uporabnici razloži morebitne nejasnosti.  

Svetovalni razgovori z uporabnico se nadaljujejo. Preko njih svetovalka spremlja 

njen napredek, to pa je tudi priložnost, da zazna morebitne težave, s katerimi se 

uporabnica srečuje na delovnem mestu. Na težave v smislu zamujanja na delovno 

mesto, neprimernih odnosov med njo in sodelavci ali delodajalcem, nizke delovne 

uspešnosti in podobno jo prav tako lahko opozori delodajalec. Ob izraženi želji 

obeh strani svetovalka posreduje v sporu.  

Večkrat je bilo že omenjeno, da svetovalka lahko posreduje, če pride do 

nesoglasja med uporabnico in ljudmi, s katerimi prihaja v stik, zato je pomembno, 

da obvlada načela in metode mirnega reševanja sporov. Ne samo, da je na tak 
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način spor hitreje in bolj učinkovito rešen, temveč svetovalka s tem postavlja tudi 

zgled uporabnici, ki se tako nauči sama reševati težave na miren način.  

V tej fazi (re)integracijskega procesa se polagoma začnejo priprave na 

samostojno življenje. Če uporabnica živi v varni hiši, začne prispevati h 

gospodinjstvu, sama začne pokrivati svoje stroške. Tako se nauči razpolaganja z 

denarjem, poveča se njen čut odgovornosti za svoje življenje. Glede na finančne 

zmožnosti in psihosocialni napredek se jo spodbuja k iskanju lastnega stanovanja. 

3.3.8. Socialna mreža 

Cilj (re)integracijskega programa je pripravljenost uporabnic za samostojno 

življenje brez ponovnega izkoriščanja in kršenja človekovih pravic. Čeprav 

Društvo Ključ uporabnici pomaga do želenega cilja, jo vseeno od samega začetka 

spodbuja k samostojnosti. Veliko pomoč na začrtani poti predstavlja tudi dobro 

zgrajena socialna mreža, ki pa je lahko zaradi preživete izkušnje trgovine z ljudmi 

močno načeta ali je celo razpadla. Uporabnica se sooča z nezaupanjem do ljudi, 

primanjkuje ji komunikacijskih veščin, muči jo nizka samopodoba in občutek 

nesposobnosti. Pomembno je, da začne graditi svojo socialno mrežo pred 

vključitvijo v (re)integracijski program, torej že v dobi okrevanja. V ta namen se 

jo nauči različnih veščin komuniciranja, razlikovanja prijateljskih odnosov od 

profesionalnih. Naučiti se mora tudi znova zaupati ljudem, zgraditi porušeno 

samozavest. Svetovalka jo spodbuja k vključitvi v različne aktivnosti, npr. športne, 

kulturne. Če je uporabnica tuja državljanka, lahko s svojo etnično skupino 

navezuje stike v okviru društev, bralnih krožkov, prireditev … 

Bistven element, ki pripomore k samostojnosti uporabnic, je torej krepitev 

njihovega položaja in smotrno ravnanje z razpoložljivimi viri moči. 

 

TABELA: Krepitev moči6 

RAVNANJE Z VIRI MOČI PRIMERI 

Aktiviranje obstoječih virov - aktiviranje sosedske ali sorodniške mreže 

za pomoč uporabnici, 

- osebi, ki je nemočna v partnerskem 

                                                   
6  Po vzoru S. Dragoš, V. Leskošek, P. Petrovič Erlah, J. Škerjanc, Š. Urh, S. Žnidarec Demšar: Krepitev moči, 
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2005, str. 39.  
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odnosu, pomagamo, da se zave možnosti, 

ki jih ima na voljo in se izogne odvisnosti 

od partnerja 

Kreiranje novih virov - uporabnici priskrbimo družbeno denarno 

pomoč, 

- seznanitev z obstojem npr. Ambulante za 

osebe brez zdravstvenega zavarovanja, 

- vključitev prve uporabnice v storitve 

Zavoda za zaposlovanje … 

Povečevanje dostopnosti virov -  pomagamo ji urediti osebne dokumente, 

da bo imela lažji dostop do nekaterih oblik 

pomoči, 

-  obseg in kakovost socialnih storitev 

izboljšamo tudi za uporabnice, ki nimajo 

slovenskega državljanstva 

Redistribucija virov - prenos pooblastil z zastopnika na 

uporabnico socialnih storitev 

Mediacija - posredovanje v sporih med uporabnico in 

izobraževalno ustanovo, družinskimi 

člani, skupnostjo … 

 

Zgodi se, da ima uporabnica partnerja. V primerih, ko je to potrebno, se jima nudi 

partnersko svetovanje. Večkrat smo že zapisali, da izkušnja trgovanja z ljudmi 

pomeni hudo stresno situacijo, morda psihični zlom, izgube, nepričakovane 

spremembe in težko preizkušnjo tudi za partnerski odnos in ohranitev družine. 

Ena od posledic izkušnje trgovanja z ljudmi je namreč tudi kontradiktornost v 

odnosih. To pomeni, da se oseba po eni strani izogiba tesnemu odnosu (zaradi 

občutkov sramu, krivde, manjvrednosti, jeze, nezaupanja), obenem pa ima zaradi 

svojih strahov potrebo po zaščitniški navezanosti. V takšni situaciji se morajo 

člani družinskega sistema prilagoditi in razumeti drug drugega, kar je lahko s 

svetovalno pomočjo lažje, manj boleče in hitreje. 

Pri partnerskem svetovanju ne iščemo krivcev za nastalo stanje, ne sodimo, kdo 

ima prav in kdo narobe. Tudi ne dajemo napotkov, ki bi bili edini pravilni. Ne 

spreminjamo drugega partnerja po naročilu prizadetega partnerja. 

Svetovalka iz vzorcev, prepričanj in izkušenj, ki so temelj vsakega odnosa, išče 

možnosti za spremembe, ki jih prek pogovora ali vprašanj posreduje partnerjema. 

Za spremembe se odloči vsak sam. 
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V svetovalnem procesu svetovalka vzpodbuja načine medsebojne komunikacije, 

ki so dolgotrajno učinkoviti in omogočajo medsebojno razumevanje. Njena naloga 

je, da partnerja pripelje do tega, da zmoreta pogledati problem tudi z drugega 

zornega kota in da se znata vživeti v občutja in doživljanja drugega. 

Vsako srečanje poteka kot pogovor o temah, ki so ključne v trenutnem življenju 

partnerskega ali družinskega sistema. 

Če ima uporabnica mladoletnega otroka, tudi njega lahko namestimo v varno hišo 

Društva Ključ. V tem primeru ne poskrbimo le za potrebe matere, temveč tudi za 

otrokove potrebe. Otroci žrtev trgovanja z ljudmi namreč prav tako doživljajo 

osebne stiske in se soočajo z raznoterimi težavami, saj so vsaj določen čas 

izpostavljeni okolju, ki je prežeto s posledicami travmatskih dogodkov vsaj enega 

od staršev. Simptom travmatskih dogodkov in disfunkcij družine, ki sledijo, so 

največkrat vedenjske in učne težave otroka, ki dodatno obremenijo labilen 

družinski sistem.  

Svetovalka si zato prizadeva:   

- izboljšati razvojne možnosti otroka v družini, šoli, vrtcu, 

- v družini sprožiti procese odpiranja, 

- zmanjšati konflikte zaradi morebitne šolske neuspešnosti, 

- zagotoviti učno pomoč v šoli, 

- izboljšati razumevanje potreb otrok in začeti premike v komunikaciji, 

- zagotoviti možnost učenja slovenskega jezika, 

- pomagati pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov ter vključevanju 

v okolje.  

Urejeni odnosi v družini so namreč predpogoj za napredek uporabnice v 

(re)integracijskem programu, saj imajo nanjo neposreden vpliv.  

3.4. Svetovalno delo7 

 

V  (re)integracijskem programu je ob uporabnici ves čas prisotna svetovalka. Ker 

ima pred sabo osebo, ki je preživela težko izkušnjo trgovanja z ljudmi, mora pri 

svojem delu izhajati iz načel dela in komuniciranja z žrtvami trgovanja z ljudmi. 

Prav je, da si jih pogledamo. 

                                                   
7 Povzeto po Pavšič Mrevlje T., Psihosocialna pomoč žrtvam trgovine z ljudmi, Društvo Ključ – center za boj 
proti trgovini z ljudmi, Ljubljana 2003, str. 23–35. 
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Namen svetovalke ni, da v času vključenosti uporabnice v (re)integracijski 

program sprejema odločitve namesto nje in v njenem imenu ravna skladno s tem, 

kar meni, da je najbolje za uporabnico. S takim ravnanjem bi ji naredila slabo 

uslugo, saj ne bi pripomogla k njenemu opolnomočenju. Naloga svetovalke je 

predvsem nudenje čustvene opore, dodajanje moči ter sodelovanje pri 

sprejemanju pomembnih odločitev in načrtovanju prihodnosti. Nudenje opore 

pomeni:  

- osebi ponuditi varno okolje, v katerem bo njeno doživljanje sprejeto, 

- poslušati, 

- vprašati jo, na čem želi delati, 

- spoštovati njene meje, 

- ponuditi sredstva in vire informacij, 

- vprašati jo, ali potrebuje pomoč, 

- spodbujati jo, da pomaga sebi  (in svojim otrokom), 

- prepoznati njeno notranjo moč in jo nanjo usmeriti, 

- pomagati ji, da se zanese na notranjo moč, 

- opaziti vsak najmanjši napredek in jo na to jasno opozoriti, če je sama 

spregledala, 

- na primeren način podajati kritiko, če je potrebno, 

- nuditi pomoč (če jo potrebuje) pri navezovanju stikov z organizacijami,  

- biti iskrena in razumevajoča, 

- zavedati se, da v krizi vsakdo reagira drugače, 

- biti zbrana, jasna, realna in prisotna, 

- spodbujati k samostojnosti. 

Svetovalka spodbuja uporabnico, ji dovoli postavljati vprašanja, ji vzbuja 

zaupanje in ji daje občutek, da se je vredno potruditi. Če želi uporabnica 

(re)integracijski program prekiniti, ji svetovalka tega ne preprečuje. 

Osnovna načela dela z žrtvami trgovine z ljudmi so:  

- zaupnost, 

- varnost, 

- informirano soglasje in izbira, 

- ponovno vzpostavljanje občutka moči in nadzora, 

- odnos, ki ne viktimizira. 

 



 

22 

 

Svetovalka mora z uporabnico vzpostaviti odnos zaupnosti, v katerem se bo 

uporabnica počutila varno. Podajati ji mora zanesljive informacije, s pomočjo 

katerih bo lahko izoblikovala jasno sliko o svojih možnostih. Mora jo spodbujati k 

ponovni vzpostavitvi občutka moči in nadzora. Zavedati se mora, da so za 

uporabničino izkušnjo krivi le storilci in ne ona sama.  

Pri komuniciranju z žrtvijo trgovine z ljudmi se svetovalka drži naslednjih načel: 

- oblikovanje stavkov, ki jih uporabnica glede na status, izobrazbo lahko 

razume, 

- uporaba »jaz« stavkov, 

- pozitivno oblikovanje stavkov in vprašanj, ki predpostavljajo pozitiven 

odgovor (»Boste premislili o tem?«), 

- izogibanje branju misli, 

- izogibanje ocenjevanju osebnosti uporabnice (»Zelo ste prijazni.«), 

- izogibanje negativnim stavkom in posploševanju, 

- izogibanje besedam vedno, nikoli, vse ali vsakdo, 

- jasno in odkrito izražanje, 

- povzemanje stavkov in prejetih dogovorov, 

- strukturiranje, 

- izogibanje dajanju nerealnih obljub in omejitev (»Bom videla, kaj lahko 

naredim.«), 

- predlaganje alternativ in svetovanje, kaj in kako bi bilo mogoče spremeniti 

in kakšne posledice bi to imelo, 

- svetovalka skupaj z uporabnico sprejme jasne dogovore za nadaljnje delo. 

Pomembno je, da svetovalka spodbuja pozitivno razmišljanje. Izogiba naj se 

skakanju v besedo in dokončanju misli uporabnice, saj ji tako ponovno jemlje 

nadzor. Iskreno ji mora povedati, kakšne možnosti ima in kaj ji lahko Društvo 

Ključ ponudi. Z obljubami, ki jih potem ne more uresničiti, zamaje zaupanje 

uporabnice ne le vanjo, temveč tudi v druge ljudi.  

Pri svojem delu se mora svetovalka zavedati in izkoristiti močne točke 

uporabnice, spoštovati mora njeno kulturo oz. etnično pripadnost, prepoznati 

mora specifične načine obrambe in nanje pravilno reagirati.  

Delo z žrtvami trgovanja z ljudmi lahko svetovalko čisto prevzame. Na vsak način 

jim želi kar najbolje pomagati. Vsak človek, še posebej tisti, ki se ukvarja z 

nudenjem pomoči drugim, se mora zavedati nevarnosti sindroma izgorevanja, ki 
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pomeni napredujočo izgubo idealizma, energije in občutka smiselnosti. Zato si je 

pomembno zapomniti, da drugemu lahko pomagaš šele potem, ko najprej 

poskrbiš zase.  

Vsi se moramo zavedati, da (re)integracijski program ni nek čudežen recept, ki 

žrtev trgovanja z ljudmi avtomatično pripelje v boljše življenje. Uspešnost 

programa je odvisna predvsem od uporabnice same, njene zagnanosti in 

odločenosti, da bo dosegla zadane cilje. Če ni pripravljena polno sodelovati, bo še 

tako dobro zastavljen program obsojen na propad. Vloga Društva Ključ je 

spodbujati uporabnico, nikakor pa je ne moremo siliti v nekaj, česar noče. Na 

njeni poti ji lahko samo pomagamo s svojim znanjem in izkušnjami. Naš namen je 

uporabnici čim bolj olajšati pot do zastavljenega cilja in jo opremiti za prihodnost.  

Društvo Ključ je društvo z majhnim številom zaposlenih. Čeprav smo usposobljeni 

za delo z žrtvami trgovanja z ljudmi, se lahko zgodi, da z določenim potrebnim 

znanjem ne razpolagamo. V tem primeru k sodelovanju pritegnemo druge 

organizacije, ki so bolj kompetentne za delo na določenem področju, Društvo 

Ključ pa prevzame vlogo vodje primera, ki usmerja aktivnosti in spremlja 

napredek.  

Naša želja je, da bi (re)integracijski program postal učinkovito sredstvo za 

premagovanje navidezno brezizhodnega položaja, v katerem se znajdejo žrtve 

trgovanja z ljudmi.  

4. Potrebne spremembe in usmeritve 

Program (re)integracije oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi že vse od njegovih 

zametkov v letu 2006 (deset let!) izvajamo z minimalnimi finančnimi sredstvi ter 

brez podpore države. V okviru projekta (Re)integracija žrtev trgovanja z ljudmi, 

ki ga je v letu 2016 sofinanciralo Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji, smo organizirali 

eno osnovno izobraževanje o prepoznavi in pomoči žrtvam trgovanja z ljudmi ter 

sklicali fokusno skupino, ki se je sestala dvakrat, in na kateri smo se pogovarjali in 

iskali rešitve, kako sistemsko urediti pomanjkljivosti, zaradi katerih žrtve 

trgovanja z ljudmi ostajajo nezaščitene. 

Kljub temu da Zakon o tujcih v 50. členu predvidi številne pozitivne možnosti za 

osebe s statusom žrtve trgovine z ljudmi ter žrtve nezakonitega zaposlovanja, pa 

to ne spremeni dejstva, da se ta status lahko kadarkoli prekine (ko se zaključijo 
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kazenski postopki), proces okrevanja in reintegracije pa lahko traja več let, zaradi 

česar pride do situacij, ko je oseba vključena na primer v proces šolanja, sredi 

tega procesa pa lahko izgubi status. Ker sredstev za nadaljevanje programa ni, se 

na tej točki lahko le vrne domov, kjer pa ji, kot vemo, pogosto grozi ponovna 

viktimizacija.  

Na fokusni skupini smo se sestali predstavniki in predstavnice Društva Ključ, 

Ministrstva za izobraževanje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, Migrantske svetovalnice, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 

Policije, Zavoda za zaposlovanje RS, preko elektronske pošte pa smo pridobili tudi 

odgovore na vprašanje s strani MDDSZ ter MNZ.  

Kot možna predloga, o katerih smo diskutirali in jih kot rešitev vidimo na Društvu 

Ključ, sta nujni ureditvi v dveh delih.  

Potrebna je dopolnitev 50. člena Zakona o tujcih. Po preteku dovoljenja za 

začasno prebivanje na podlagi statusa žrtve trgovanja z ljudmi, do katerega pride 

brez odgovornosti žrtve (v primeru zaključenih kazenskih postopkov), je namreč 

potrebno premisliti, kako zagotoviti, da bo oseba ohranila dovoljenje za 

prebivanje. Predlagamo, da se po preteku kazenskih postopkov, v katerih je oseba 

sodelovala, njeno dovoljenje za prebivanje spremeni v dovoljenje za stalno 

prebivanje – tako bi lahko brez stresa nadaljevala šolanje in iskanje zaposlitve, 

kar bi olajšalo proces (re)integracije ter do neke mere preprečilo ponovno 

viktimizacijo.   

V prehodnem obdobju bi bilo potrebno zagotoviti vsaj, da se zagotovijo sredstva 

za vse osebe, vključene v program (Re)integracije, ki bi ob vključitvi v sistem 

šolanja lahko pridobile dovoljenje za začasno prebivanje na podlagi 

izobraževanja. To dovoljenje s sabo prinese zagotovitev vključitve v sistem 

zdravstvenega zavarovanja ter zagotovitev osnovnih sredstev za preživljanje.  

To nas pripelje do druge, že dolgo neurejene točke – sistem zdravstvene oskrbe 

za žrtve trgovanja z ljudmi. Trenutno je osebam s statusom žrtve zagotovljena le 

nujna medicinska pomoč, menimo pa, da zaradi izkušnje, ki so jo doživljale, 

pogosto celo več let, potrebujejo tudi celostno zdravstveno obravnavo, za katero 

bi morala biti zagotovljena sredstva.  

Predlagamo naslednje:  
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V prvi fazi namenitev dela sredstev v okviru projekta Oskrba žrtev trgovine z 

ljudmi – varna namestitev za plačilo zdravstvenega zavarovanja tujcev; sočasno 

urejanje zakonodaje, ki bi žrtvam trgovanja z ljudmi tudi zdravstveno 

zavarovanje omogočila na podlagi pridobljenega statusa – trenutno so žrtve 

trgovine z ljudmi v skladu s 50. členom Zakona o tujcih upravičene do prejemanja 

denarne socialne pomoči. Želimo, da bi tudi glede zdravstvenega zavarovanja 

zanje veljajo enako, kot velja za slovenske državljane in osebe z dovoljenjem za 

stalno prebivanje, da jim skupaj z denarno socialno pomočjo pripadata tudi 

osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

Verjamemo, da bi s tema dvema sistemskima rešitvama ter s tem, da bi država 

zagotovila finančna sredstva za izvajanje programa (Re)integracije, lahko 

omogočili učinkovito ter trajno okrevanje oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi, ter 

tako preprečili njihovo ponovno viktimizacijo.  
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