Telesnica – kako prepoznati
trgovanje z ljudmi in se mu
izogniti
Poročilo o izvedenih preventivnih delavnicah v letu 2016, 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 2016 do decembra 2016.
V tem času smo v prvi fazi izvedli 7 delavnic Telesnica, ki se jih je udeležilo 124 otrok in mladostnikov. V prvi fazi smo
tako uspeli pokriti vse predvidene vzgojne zavode in mladinske domove.
Nekateri otroci so 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 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.
V drugi fazi smo izvedli 53 delavnic Telesnica, ki se jih je udeležilo 1392 dijakinj in dijakov slovenskih srednjih šol.
Skupno smo tako izvedli 60 preventivnih delavnic, skupno število udeležencev pa je bilo 1516.
Mladi so delavnice ocenili 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 10 izdelkov,
ki smo jih delili na naši Facebook strani ter na Instagramu Društva Ključ, ki ima trenutno 62 sledilcev.
Delavnice trajajo eno šolsko uro, kjer jih izvajamo več, poteka več delavnic sočasno.
V vzgojnih zavodih in mladinskih domovih so delavnice trajale eno celo uro. Izvedli smo jih 4. 5. v Mariboru, 10. 5. v
Kranju, 12. 5. v Ljubljani ter 17. 5. v Višnji Gori.

V drugi fazi smo delavnice izvedli 30. 9. v Novem mestu, 4. 10. v Kopru, 6. 10. v Postojni in Ilirski Bistrici, 10. 10. na
Ravnah na Koroškem, 25. 10. v Celju, 26. 10. na Jesenicah, 10. 11., 15. 11., 16. 11., 23. 11. in 7. 12. v Ljubljani.
V okviru projekta smo izdelali knjižna kazala, v dveh motivih, katerih namen je, da si jih udeleženci delavnic vzamejo
ter jih tudi, če želijo, podarijo prijateljem/prijateljicam in staršem, ki se delavnic niso udeležili.
Knjižna kazala smo delili po delavnicah, vzeli so jih udeleženci ter tudi njihovi učitelji/svetovalni delavci. Večino
knjižnih kazal 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 kazala. 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.
Odgovori udeležencev preventivnih delavnic v vzgojnih zavodih kažejo, da so delavnicam večinoma pozorno sledili,
da so se jim 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, delavnice pa popestrimo s filmom, youtube posnetki ter spletno trgovino
telesnica.si.

Izkušnja iz vzgojnih zavodov in mladinskih domov je podobna kot lani, 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 so ga prebrali.
Delavnice ocenjujemo kot uspešne in kot nujno potrebne za nadaljnje izvajanje.
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.
Po odgovorih sodeč lahko vidimo, da se večina mladih po delavnicah zaveda, da se trgovina z ljudmi lahko zgodi tudi
njim (čeprav je bil možen le en odgovor, so nekateri obkrožili več odgovorov), usvojijo informacije, na koga se lahko
obrnejo v primeru, da se znajdejo v težavah ter pravilno predvidijo vse možne 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.

