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PROSTOVOLJSTVO 

Dodajati življenje dnevom. 

Kje deluje prostovoljec? 

 Prostovoljec deluje v posameznem območnem 

odboru društva, kjer je zagotovljena strokovna 

koordinacija prostovoljnega dela. 

Prostovoljci v življenje ljudi prinašajo svetle 

trenutke in ljubezen. 

 

 Veseli bomo soustvarjanja našega poslanstva, 

zato vabljeni, da se nam pridružite na 

začetnih usposabljanjih prostovoljcev, ki so 

organizirana v večjih krajih po Sloveniji. 

 

Kako postati prostovoljec 

Slovenskega društva hospic? 

 

Slovensko društvo hospic 

Območni odbor Primorsko-notranjska 

Kolodvorska cesta 5 

6257 Pivka 

primorskonotranjska@hospic.si 

040/462 817 

 
PROSTOVOLJSTVO 

prostovoljstvo@hospic.si 

031/858 314 

Če ste pripravljeni podariti svoj čas za 

ljudi v stiski, bomo veseli, če nas boste 

poklicali, pisali ali obiskali na 

območnem odboru. 

PODARITE ČAS S SVOJIM  

PROSTOVOLJNIM DELOM. 



 

 

 

 

 

▪ Večje spoštovanje do življenja in 

razumevanje tega, kar je resnično 

pomembno. 

▪ Globlje razumevanje in sprejemanje vloge 

smrti v procesu življenja. 

▪ Lažje soočanje z lastno minljivostjo. 

▪ Občutek izpopolnjenosti in prispevek k višji 

kakovosti življenja v skupnosti. 

▪ Občutek zadovoljstva, ko lahko nekomu 

pomagam in tako prispevam k boljši družbi. 

 

 

 

Prostovoljstvo v hospicu pomeni 

oplemenitenje dni sebi in drugim. 

Učenje sočutne oskrbe in spreminjanje 

odnosa družbe ni le stvar razuma in 

učenja. Je živi zgled ponujene roke 

umirajočim, njihovim družinam in 

žalujočim. Gre za naš lasten odnos, 

kakovost našega življenja in umiranja. 

POSLANSTVO SLOVENSKEGA 

DRUŠTVA HOSPIC 

 Sočutna, celostna, brezplačna oskrba 

umirajočih in njihovih svojcev, ki se po smrti 

nadaljuje s podporo žalujočim otrokom, 

mladostnikom in odraslim. 

 

 

 

Kdo je lahko prostovoljec? 

 

Vrsta prostovoljnega dela: 

 

Prostovoljci vstopajo v vse programe 

Slovenskega društva hospic. Program 

Prostovoljstvo je namenjen usposabljanju in 

podpori prostovoljcev, ki skupaj s strokovnimi 

delavci predstavljajo del multidisciplinarnega 

tima za sočutno spremljanje umirajočih v 

času bolezni in žalujočih (odraslih, 

mladostnikov in otrok) v času žalovanja.   

 

PROSTOVOLJSTVO V SLOVENSKEM 

DRUŠTVU HOSPIC 

 

Prostovoljec je lahko vsak polnoleten 

državljan RS, ki opravi predhodno 36-urno 

začetno usposabljanje za prostovoljce.  

Zaželeno je, da zna deliti stisko in izgubo z 

drugimi, da se je pripravljen soočiti z 

vprašanji življenja in smrti in da ima 

sočutje, ki je odlika dobrega srca.  

 

 
▪ Spremljanje umirajočih. 

▪ Podpora svojcem umirajočih. 

▪ Podpora žalujočim. 

▪ Ostala dela (pomoč pri organizaciji 

dogodkov, administrativna dela ...) 

 

 

 
Zakaj postati prostovoljec v 

Slovenskem društvu hospic? 

 


