
 
 

Zaključek izobraževanja prostovoljcev za pomoč po telefonu 
- KronoFON 

 
Dne:     29. maj 2013 ob 16. uri 
 
Društvo:     Društvo za KVČB, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 
 
Kraj:           Ljubljana 
 
Naslov:     Medicinska fakulteta Ljubljana 
 
Prostor:     učilnica  
 
 
Svetovalci KronoFON-a:    Alenka Čop, Irena Malešič, Barbara Kopač, Bernardka Kos, Davor Valentinčič, Dušan 

Baraga, Helena Zakrajšek, Jerca Furman, Mateja Saje, Miha Rutar, Petra Lasetzky, 
Roman Saje, Saša Pušnik, Suzana Kranjec, Vera Kalanec, Vladka Golič Keržan, Lidija 
Horvat, Tanja Lesničar 

 
                                         Dušan Baraga je pozdravil vse prisotne. S pomočjo prezentacije je predstavil delovanje google koledarja 

KronoFON, v katerega se bomo vpisovali za dneve dežurstva na telefonu. Prikazal je vnos klica v obrazec, ki ga 
bomo izpolnili po vsakem klicu.  Razdelil je gradivo, s pomočjo katerega si bomo pomagali pri klicih. Prejeli smo 
knjigo Pogovori z ljudmi v duševni stiski, Priročnik za osebe s Crohnovo boleznijo in Ulceroznim kolitisom, mapo 
s kratkimi nasveti za svetovalce in naslove društev, organizacij, telefonov za pomoč ljudem v stiski,  ki delujejo v 
Sloveniji. Z nekaj besedami je predstavil dve novi svetovalki, njuno delovanje in nato predal besedo gospe, ki je 
bila na izmenjavi v Angliji, kjer se je pobliže spoznala z načinom delovanja telefona v stiski v njihovem okolju. 
Poročala je o njihovem načinu dela in nam predstavila njihov zbornik, v katerem so zapisani praktični primeri 
pogovorov med svetovalci in klicatelji. Dana je bila pobuda, da bi tudi naši svetovalci zbrali izkušnje v zborniku, 
ki bo v podporo svetovanju.  

                                          Ob svetovnem dnevu KVČB, na 19. maja je pričel delovati KronoFON. Dežurni so bili svetovalci Mateja, 
Petra in Miha. Prejeli so veliko klicev, saj je bilo delovanje in številka telefona objavljeno v časopisih in na 
spletu. Poročali so o vsebini klicev, nato smo se pogovorili o problemih in dilemah, ki so se pojavili pri klicih. 
Dogovorili smo se, da se bomo za dežurstva prijavljali preko koledarja googla ali emaila g. Baraga. Vsak 
svetovalec bi naj prišel na vrsto enkrat na mesec od 16.00 do 20.00 ure. Vikendi in prazniki so prosti. V primeru 
težav vzpostavimo stik z Dušanom Barago. 

                                            Svetovalci smo prejeli potrdila o zaključenem 16-urnem izobraževanju prostovoljcev za pomoč po 
telefonu. Dogovorili smo se, da se ponovno srečamo čez 1 mesec, da izmenjamo izkušnje. Sledilo je prijetno 
druženje. Srečanje smo zaključili ob 19.00 uri.  
 
Zapisala: Bernarda Kos 
 
 
     
 


