
 

  
 

 

SLOVENSKO DRUŠTVO 
HOSPIC 

 

PROSTOVOLJSTVO 

Vsak prostovoljec s svojim dobrosrčnim delom 

doprinese veliko dobrega tako našim 

uporabnikom kot celotni družbi. 

Ob usposabljanju za prostovoljce in skozi 

prostovoljsko delo v različnih programih 

društva spoznava sebe in raziskuje svoj odnos 

do staranja in minljivosti. 

 Veseli bomo soustvarjanja našega poslanstva, 

zato vabljeni, da se nam pridružite na začetnih 

usposabljanjih prostovoljcev. 

 

DETABUIZACIJA 

Da bi spremenili odnos družbe do umiranja in 

smrti, Slovensko društvo Hospic prireja za široko 

javnost in strokovne delavce številna 

predavanja, izkustvena izobraževanja, učne 

delavnice, kjer udeleženci lahko preverjajo 

lasten odnos do smrti ter izrazijo morebitne 

stiske in strahove, ki se ob tem pojavijo.  

 
Prizadevamo si, da bi – tako kot rojstvo – 
tudi smrt postala naravni element živega, s 
tem pa naraven tudi odnos do umiranja in 

žalovanja v slovenski družbi. 

 

 

KAKO NAS LAHKO PODPRETE? 

 
⬧ Z namenitvijo 1 % dohodnine. 

⬧ Preko SMS sporočila 

HOSPIC5 na 1919. 

⬧ Z nakazilom na račun  

SI56 0400 1004 6477 248. 

 

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo, s katero 
prispevate k uresničevanju hospic poslanstva. 

 

KONTAKTI 

 

Slovensko društvo Hospic 

Gosposvetska cesta 9 

1000 Ljubljana 

info@hospic.si 

01/24 44 493 

HOSPIC-SPREMLJANJE 

spremljanje@hospic.si 

051/426 578 

ŽALOVANJE ODRASLIH 

zalovanje.odraslih@hospic.si 

051/415 446 

ŽALOVANJE OTROK 
zalovanje.otrok@hospic.si 

051/419 558 

PROSTOVOLJSTVO 
prostovoljstvo@hospic.si 

051/442 636 

DETABUIZACIJA 
detabuizacija@hospic.si 

031/669 088 

www.hospic.si 

@drustvohospic 



 

 

 

 
 

 

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC 

Od leta 1995 je naše poslanstvo sočutna, 

celostna oskrba umirajočih in njihovih svojcev, 

ki se po smrti nadaljuje s podporo žalujočim 

otrokom, mladostnikom in odraslim. 

 

PROGRAMI DRUŠTVA 

⬧ Hospic-spremljanje umirajočih bolnikov 

in njihovih svojcev. 

⬧ Žalovanje odraslih. 

⬧ Žalovanje otrok in mladostnikov. 

⬧ Detabuizacija smrti. 

⬧ Prostovoljstvo. 

Slovensko društvo Hospic izvaja programe v 

okviru 10 območnih odborov po vsej 

Sloveniji. 

 

 

 

 

HOSPIC-SPREMLJANJE  

»SPREMLJATI pomeni tukaj in zdaj stati ob 

umirajočem, ki si tega želi, kjerkoli že je. Pomeni 

sprejeti njegov ritem, njegovo pot. Mu zadnjikrat 

in včasih tudi prvikrat omogočiti, da živi tako, 

kot si želi, ga spoštovati kot človeka in nikoli kot 

objekt nege.« 

Hospic oskrba je celostna oskrba bolnikov z 

neozdravljivo boleznijo in podpora njihovim 

svojcem v domačem okolju oziroma tam, kjer 

se bolnik nahaja. 

S timskim pristopom si prizadevamo zadovoljiti 

vse bolnikove potrebe – fizične, čustvene, 

socialne in duhovne, ker mu želimo omogočiti 

kar največjo kakovost življenja, ko se le-to 

zaradi napredovanja neozdravljive bolezni 

izteka. Hospic oskrba pomeni delovati skupaj s 

svojci, tako da je vsa družina vključena v 

načrtovanje in pomoč osebi, ki jo ima rada. 

 

 

 

 

ŽALOVANJE 

Program je namenjen vsem, ki so se 

soočili z izgubo bližnje osebe. 

 

ŽALOVANJE ODRASLIH 

 

 

 

ŽALOVANJE ODRASLIH 

Nudimo individualne pogovore po telefonu 

ali osebno na naših desetih lokacijah po 

Sloveniji pod vodstvom strokovnih delavcev 

in usposobljenih prostovoljcev. 

Organiziramo tudi odprte, zaprte in 

bivalne skupine za samopomoč žalujočim, 

kjer je prostor namenjen medsebojni 

podpori in izmenjavi izkušenj. 

 

 

 

ŽALOVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Podporo žalujočim otrokom in mladostnikom 

nudimo v obliki: 

▪ individualnih pogovorov, 

▪ ustvarjalnih delavnic, 

▪ tabora za žalujoče otroke in mladostnike. 

V društvu imajo otroci in mladostniki 

možnost spregovoriti o svojem odnosu do 

pokojnega tudi z vrstniki s podobno 

izkušnjo. Tako se lažje vrnejo v vsakdanje 

življenje. 

 

 

 

»Hospic omogoča drugačno kulturo 

umiranja, kjer ima vsak človek ime, 

hrepenenje po življenju,  

lastno resnico,  

svoje mnogotere ljubezni.« 

-Franco Rest 

 


