
 
 

Izobraževanje prostovoljcev za pomoč po telefonu - Help 
line  

 
Vabilo društva KVČB  prostovoljcem,  za pomoč po telefonu, je bilo s strani članov društva dobro sprejeto, saj se 
je nanj odzvalo okoli dvajset članov društva. Na medicinski fakulteti v Ljubljani so bila organizirana tri 
predavanja, ki jih je vodila izkušena strokovnjakinja s področja svetovanja po telefonu, psihiatrinja  dr.Cvijeta 
Pahljina. 
 
Program predavanj: 
27.2.2013   Človek kot celostno bitje. 
20.03.2013 Krizna obdobja in stanja ter pomoč. 
27.03.2013 Umetnost komunikacije po telefonu. 
 
Na prvem predavanju z naslovom „Človek kot celostno bitje“, smo se udeleženci seznanili s kratko zgodovino 
psihoterapije. K razvoju te znanstvene discipline so veliko prispevali Viktor Frankl,  Sigmund Freud, Alfred Adler 
in Elisabeth Lukas. Logoterapevtska teorija govori o treh dimenzijah človeka, ki pomembno vplivajo na njegov 
razvoj: biološka dimenzija, psihična dimenzija in duhovna dimenzija. Predavanje je dr.Pahljina popestrila z več 
krajšimi, zanimivimi in zelo pozitivno naravnanimi krajšimi filmčki. Moto celotnega predavanja je lepo povzela z 
Goethejevim verzom: »Če ljudi jemljemo kakršni so, postajajo slabši, če pa jih jemljemo kakršni bi morali 
biti,delamo iz njih tisto, kar morajo biti.« 
Predavanju je sledila praktična delavnica v dveh skupinah, kjer so se udeleženci na kratko predstavili, se med 
sabo bolje spoznali in skupaj določili vrednote, dejanja in stvari, na katere so najbolj ponosni. Praktičnemu delu 
na delavnicah je sledilo kratko poročilo o delu obeh skupin in razprava o rezultatih. 
 
Na drugem predavanju z naslovom: „Krizna obdobja in stanja ter pomoč“,  nam je bila predstavljena 
logoterapevtska definicija krize človekovega  življenja.  V logoterapije velja, da krizo povzroča spopad vrednot in 
smisel določenega trenutka. Sama teorija določa tudi osnovne korake, ki pomagajo na poti iz krize. 
Tudi drugemu predavanju je sledila praktična delavnica. Dr. Pahljina je podala osnovne napotke za uspešno 
komunikacijo po telefonu, temu je sledila igra vlog klica po telefonu. Udeleženci so se v vloge dobro vživeli in 
podali marsikatero bridko izkušnjo, ki so jo v času svoje bolezni izkusili. Vsak nastop je s svojo izredno 
tankočutnostjo ocenila predavateljica ter ob enem dodala koristne , konkretne napotke za vsako vlogo.  
 
  
Osrednji cilj tretjega predavanja z naslovom: „Umetnost komunikacije po telefonu“, je bil podati čim več 
praktičnih nasvetov za vodenje razgovora in nudenja pomoči klicatelju po telefonu.  Na začetku predavanja smo 
si ogledali krajši film, govor Steva Jobsa, diplomantom ameriške univerze Stanford, njegovemu pogledu na 
srečo in izzive v življenju ter njegove izkušnje, kako je  vsak navidezni padec izkoristil za pridobitev moči za nov, 
še pomembnejši izziv in novo zmago, vse do konca.  
Napotke smo skušali v čim večji meri uporabiti pri delavnici, ki je sledila predavanju.  
 
Vsa tri predavanja so bila odlično pripravljena in izvedena. Bogate izkušnje, ki si jih je predavateljica pridobila 
pri svojem dolgoletnem delu, je podajala na zelo zanimiv način. Številni filmčki, ki so bili vsi zelo pozitivno 
naravnani, so srečanja še popestrili, ob enem pa so bili odlično izhodišče za nadaljnje diskusije.  
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