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»Srce je velika soba 

polna oken, polna vrat, 

v njem živijo majhni strahci 

in pa kak prijazen škrat. 

Če so okenca zaprta, 

žalost stiska ga za vrat, 

če odpreš to srčno sobo, 

glej prepih, glej ta obrat! 

 

Včasih ni dovolj, če si prisrčen, 

včasih moraš biti levjesrčen, 

kadar se zgodi, kar te žalosti, 

srce odpri, srce odpri…« 

 
                                        – Ines Dramé 

 

SRCE, VELIKO ZA VSE 

ŽALOVANJE OTROK  
IN MLADOSTNIKOV 

Slovensko društvo hospic 

Območni odbor Primorsko-notranjska 

Kolodvorska cesta 5 

6257 Pivka 

primorskonotranjska@hospic.si 

040/462 817 

 

ŽALOVANJE OTROK IN 

MLADOSTNIKOV 

zalovanje.otrok@hospic.si 

051/419 558 

Vse aktivnosti v okviru programa so za 

udeležence brezplačne.  

Uspešnost pri uresničevanju te plemenite 

namere je odvisna od finančnih sredstev 

Levjesrčnih podpornikov. 

 

 KAKO LAHKO PODPRETE 
LEVJESRČNE? 

⬧ Z namenitvijo 0,5% 

dohodnine. 

⬧ Preko SMS sporočila 

HOSPIC5 na 1919. 

⬧ Z  nakazilom na račun  

     SI56 0510 0801 0047 155. 
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Kontinuirana srečanja z različnimi 

oblikami druženja so namenjena 

razbremenitvi, občutku razumljenosti in 

sprejetosti, opogumljanju in predvsem 

možnosti iskrene komunikacije. 

 

 

USTVARJALNE DELAVNICE 

Vodi nas potreba otrok in mladostnikov 

po razumevanju, vključenosti in želja po 

vrnitvi v običajen potek družinskega 

življenja, ko huda bolezen oziroma smrt 

porušita družinski sistem in dinamiko. 

Izgube in žalost posegajo v naša življenja 

nenajavljeno, žal tudi v otroška leta. Tudi 

otrok se na izgubo osebe, ki v njegovem 

življenju igra pomembno vlogo, odzove z 

žalovanjem. 

Ker otroci in mladostniki dojemajo smrt zelo 

drugače kot odrasli, v Slovenskem društvu 

hospic izvajamo program žalovanja otrok 

in mladostnikov po izgubi bližnje osebe, ki 

je prilagojen starostni skupini med 5. in 17. 

letom. 

 

 

»Če otrok svoje nerešeno 

žalovanje prenese v 

odraslo dobo, je zelo 

mogoče, da bo v 

prihodnjih odnosih težko 

ljubil in zaupal.« 

 

– Christine Longaker 

 

NAMEN IN OBLIKE PODPORE 

Individualni pogovori. 

Vodene ustvarjalne delavnice. 

Tabor za žalujoče otroke in mladostnike 
»Tabor za levjesrčne«. 

Srečanja v družini, vrtcih in šolah. 

Svetovanje in podpora staršem oz. 

skrbnikom. 

Svetovanje in podpora 
         strokovnim delavcem. 

 

»TABOR ZA LEVJESRČNE« 

Triinpoldnevni vseslovenski tabor 

za žalujoče otroke in mladostnike v 

starosti od 5 do 17 let, ki so 

doživeli izgubo bližnje osebe. 

Tabor gradi prostor, v katerem se s 

pomočjo iger, vaj in pogovorov otroci 

odprejo drug drugemu, spregovorijo 

o pokojnem in svojem odnosu z njim 

ter prepoznajo svoje občutke, ki jih 

doživljajo ob izgubi.  


