Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
E: info@hospic.si
T: 01 24 44 493
www.hospic.si

Davčna št: 16155742
Matična št.: 5911931000
TRR: SI56 05100-8010047155

Da bomo tu,
ko nas boste potrebovali.

KOLEDAR AKTIVNOSTI
DECEMBER 2020
Vse aktivnosti so BREZPLAČNE.
Območni odbor Celje
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne daje
površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 051 415 446
 051 418 446
 kristina.kveder@hospic.si ali suzana.gajsek@hospic.si

1. december
17:00

ODPRTA SKUPINA ZA ŽALUJOČE ODRASLE: pogovorna skupina je namenjena vsem žalujočim, ne
glede na pretečeni čas po izgubi bližnjega. Vsak prvi torek v mesecu.
Kje: Po spletnem orodju Skype.
Dodatne informacije: Območni odbor Celje, 051 415 446, žalovanje@hospic.si

Aktivnosti se izvajajo v okviru programov Slovenskega društva hospic. Glavni sofinancerji programov:

Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
E: info@hospic.si
T: 01 24 44 493
www.hospic.si

Davčna št: 16155742
Matična št.: 5911931000
TRR: SI56 05100-8010047155

Da bomo tu,
ko nas boste potrebovali.

Območni odbor Dolenjska, Posavje in Bela krajina
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne
daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 051 454 845
 dolenjska@hospic.si
DECEMBERSKO OBDAROVANJE se bo pričelo v dneh okrog sv. Miklavža. Dobri starec bo

Začetek decembra

tako obiskal naše Levjesrčne otroke. Prav tako se bo z drobno pozornostjo spomnil
mnogih bolnikov ter tistih, ki so v času koronavirusne epidemije na najbolj
izpostavljenih mestih, to so zdravstveni delavci, zaposleni v domovih idr. Njegova
pota so seveda skrivnostna. Kdo ve, morda obišče tudi vas!
Kje: Skrivnostne Miklavževe poti
Dodatne informacije: Maja Žagar, 051 454 845, dolenjska@hospic.si
ODPRTA SKUPINA ZA ŽALUJOČE ODRASLE: pogovorna skupina je namenjena vsem žalujočim, ne
glede na pretečeni čas po izgubi bližnjega. Vodi Maja Žagar.

8. december
17:00

15. december
17:00

Kje: Po spletnem orodju Zoom.
Dodatne informacije in obvezne prijave: Maja Žagar, 051 454 845, dolenjska@hospic.si
LEVJESRČNA DRUŽENJA: kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom
in mladostnikom.
Kje: Po spletnem orodju Zoom.
Dodatne informacije: Maja Žagar, 051 454 845, dolenjska@hospic.si

Območni odbor Gorenjska
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne
daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 031 614 925
 gorenjska@hospic.si

Aktivnosti se izvajajo v okviru programov Slovenskega društva hospic. Glavni sofinancerji programov:

Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
E: info@hospic.si
T: 01 24 44 493
www.hospic.si

Davčna št: 16155742
Matična št.: 5911931000
TRR: SI56 05100-8010047155

Da bomo tu,
ko nas boste potrebovali.

Območni odbor Koroška
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne
daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 051 441 638
 koroska@hospic.si
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA - 25. let dodajamo življenje dnevom.
Kje: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj

7. - 19. december

Gradec
Dodatne informacije: Marjetica Stojanović Verdinek, 051 441 638, koroska@hospic.si

Aktivnosti se izvajajo v okviru programov Slovenskega društva hospic. Glavni sofinancerji programov:

Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
E: info@hospic.si
T: 01 24 44 493
www.hospic.si

Davčna št: 16155742
Matična št.: 5911931000
TRR: SI56 05100-8010047155

Da bomo tu,
ko nas boste potrebovali.

Območni odbor Ljubljana
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne
daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 041 365 848
 041 365 783


2., 9. in 16.
december

ljubljana@hospic.si

ZAPRTA SKUPINA ZA ŽALUJOČE ODRASLE: pogovorna skupina je namenjena vsem žalujočim, ne
glede na pretečeni čas po izgubi bližnjega. Imeli bomo 6 zaporednih srečanj.
Kje: Slovensko društvo hospic, Območni odbor Ljubljana, Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 558, zalovanje.otrok@hospic.si
LEVJESRČNA DRUŽENJA: kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom
in mladostnikom.

7. in 21.december
17:00

8. december
17:00

8. in 22. december
17:00

Kje: Po spletnem orodju Zoom.
Dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 558, zalovanje.otrok@hospic.si
ODPRTA SKUPINA ZA ŽALUJOČE ODRASLE: pogovorna skupina je namenjena vsem žalujočim, ne
glede na pretečeni čas po izgubi bližnjega.
Kje: Po spletnem orodju Zoom.
Dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 558, zalovanje.otrok@hospic.si
LEVJESRČNA DRUŽENJA: kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom
in mladostnikom. Nadaljevalna skupina.
Kje: Po spletnem orodju Zoom.
Dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 558, zalovanje.otrok@hospic.si

14. december
17:00

ZAPRTA SKUPINA ZA STARŠE LEVJESRČNIH: je namenjena žalujočim staršem otrok in
mladostnikov - udeležencev Levjesrčnih druženj.
Kje: Po spletnem orodju Zoom.
Dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 558, zalovanje.otrok@hospic.si

14. in 28. december
18:00

KLUB ZA ŽALUJOČE: dobrodošli vsi tisti, ki so bili že aktivno vključeni v naše programe in/ali je od
izgube bližnjega minilo leto ali več. Zaprta skupina.
Kje: Po spletnem orodju Zoom.
Dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 558, zalovanje.otrok@hospic.si

Aktivnosti se izvajajo v okviru programov Slovenskega društva hospic. Glavni sofinancerji programov:

Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
E: info@hospic.si
T: 01 24 44 493
www.hospic.si

Davčna št: 16155742
Matična št.: 5911931000
TRR: SI56 05100-8010047155

Da bomo tu,
ko nas boste potrebovali.

Območni odbor Maribor
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne
daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 051 426 578

 051 658 854

 maribor@hospic.si

9. december
17:00

LEVJESRČNA DRUŽENJA: kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom
in mladostnikom.
Kje: Po spletnem orodju Skype.
Dodatne informacije: Območni odbor Maribor, 02/ 25 25 570, maribor@hospic.si
LEVJESRČNA DRUŽENJA: kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom
in mladostnikom.

23. december
17:00

Kje: Po spletnem orodju Skype.
Dodatne informacije: Območni odbor Maribor, 02/ 25 25 570, maribor@hospic.si

Območni odbor Murska Sobota
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne
daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 051 456 470
 murskasobota@hospic.si

Aktivnosti se izvajajo v okviru programov Slovenskega društva hospic. Glavni sofinancerji programov:

Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
E: info@hospic.si
T: 01 24 44 493
www.hospic.si

Davčna št: 16155742
Matična št.: 5911931000
TRR: SI56 05100-8010047155

Da bomo tu,
ko nas boste potrebovali.

Območni odbor Primorsko-notranjska
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne
daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 051 618 261
 primorskonotranjska@hospic.si

25. november 5. december

21. december
17:00

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 25 LET DODAJAMO ŽIVLJENJE DNEVOM.
Kje: Knjižnica Pivka, Prečna ulica 1, 6257 Pivka

Dodatne informacije: Območni odbor Primorsko-notranjska, 051 618 261,
primorskonotranjska@hospic.si
HOSPICKAFE z naslovom: Hospic v času Covida. Literarni prispevek bo imela Alja Furlan,
povezovala bo Silva Mlekuž in gostje bodo Slovenci Beneške Republike.
Neformalni družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 25. letne tradicije Slovenskega
društva hospic pogovarjamo o minljivosti.
Kje: Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica

Dodatne informacije: Območni odbor Primorsko-notranjska, 051 618 261,
primorskonotranjska@hospic.si

Območni odbor severne Primorske
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne
daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 031 606 309
 s.primorska@hospic.si

15. december
17:00

KLUB ZA ŽALUJOČE: dobrodošli vsi tisti, ki so bili že aktivno vključeni v naše programe in/ali je od
izgube bližnjega minilo leto ali več. Vsako tretjo sredo v mesecu.
Kje: Srčna hiša, rumena soba, Tumova 5, 5000 Nova Gorica.
Dodatne informacije: Območni odbor s. Primorske, 031 606 309, s.primorska@hospic.si

Aktivnosti se izvajajo v okviru programov Slovenskega društva hospic. Glavni sofinancerji programov:

Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
E: info@hospic.si
T: 01 24 44 493
www.hospic.si

Davčna št: 16155742
Matična št.: 5911931000
TRR: SI56 05100-8010047155

Da bomo tu,
ko nas boste potrebovali.

Območni odbor Slovenska Istra
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako
je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne daje
površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 030 689 656
 obala@hospic.si

Območni odbor Velenje
TERMIN

AKTIVNOST
SOČUTNI TELEFON: Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako je
umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne daje
površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Sočutno vam bomo prisluhnili.
 051 415 447
 velenje@hospic.si

Aktivnosti se izvajajo v okviru programov Slovenskega društva hospic. Glavni sofinancerji programov:

