
 

 

AKTIVNOSTI DRUŠTVA SOLZICE 
 

SKUPINE ZA SAMOPOMO Č IN STROKOVNA POMO Č 
Žalovanje je osebna stvar in vsakdo ga drugače doživlja, lahko pa vam pomaga že to, da ste 
skupaj z drugimi. Starši, ki izgubijo otroka, so mnenja, da globine njihove izgube ne more 
razumeti nihče, ki nima podobnih ali enakih izkušenj. V društvu se individualno srečujemo z 
žalujočo družino, dopisujemo si preko elektronske pošte, se pogovarjamo po telefonu oz. se 
prilagodimo vsaki družini na njeno individualno potrebo oz. način pomoči, ki ji najbolj 
ustreza. Vsaka družina drugače doživlja smrt otroka. Nekatere osebe preidejo bolj razumsko, 
spet druge bolj čustveno. Nekateri potrebujejo več spodbud in srečanj, spet drugim so dovolj 
začetne informacije in knjiga. 
 

ORGANIZIRANJE SLOVESA OD OTROKA V PORODNIŠNICI 
Sodelujemo s osebjem v porodnišnicah in s skupnimi močmi se približamo žalujoči družini, ji 
prisluhnemo, svetujemo iz lastnih izkušenj. Na senzibilen način družino pripravimo oz. 
spodbujamo, da se poslovi od otroka, ga pogleda, se ga dotakne, fotografira in si naredi čim 
več spominov, ki jih je, žal, tako malo, a pomenijo zelo veliko na poti žalovanja. 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA IZKUSTVENIH DELAVNIC 
 za medicinsko osebje, za družine, odprte delavnice za vse, ki jih tema zanima ali se z njo 
soočajo. 

POMOČ PRI PRAVNIH ZADEVAH 
pokopi otrok, pomoč pri urejevanju plačil pokopa ipd. 
 

POMOČ PRI VRAČANJU NA DELOVNO MESTO 
Društvo se vključi v proces vračanja na delovno mesto. Postaja praksa, da želi delodajalec 
informacije oz. nasvete kako sprejeti žalujočo osebo nazaj na delovno mesto. 
 

PROJEKTI V DRUŠTVU 
· Izdaja spominskih paketov 
· Ureditev spominskih parkov v Sloveniji 
· Nudenje strokovne pomoči ob izgubi otroka 
· Vključevanje v spremljanje žalujočih staršev že v porodnišnicah 
· Izobraževanje zdravstvenih delavcev, širjenje ideje 
· Sodelovanje na posvetih, kongresov 
· Organiziranje različnih oblik srečanj 
 
Le spomini so tisto kar nam ostane od ljubljenega otroka. Naj jih bo čim več. V ta namen 
pripravljamo SPOMINSKI PAKET, ki bo vseboval: 
· Knjiga Prazna zibka, strto srce 



 

 

· Odejica, v katero je otrok zavit ob slovesu od družine 
· Spominska knjižica 
· Material za pripravo odtisov ( stopal, dlani ) 
· Različne zgibanke z informacijami 
· Spominska knjižica 
· Okvir za fotografije. 


