
 

GRADITI SEDANJOST – ŽIVETI PRIHODNOST 

Za zaposlene  v zdravstveni negi  so sedanje razmere izjemno naporne. Vsi doživljamo negotovost, 

zaposleni v zdravstveni negi  brez izjeme posvečate maksimalno skrb pacientom in stanovalcem, 

soočate se tudi z lastnimi stiskami. 

 

Vsak išče pomoč in podporo na svoj način, vsi jo potrebujemo.  

 

Ko sva razmišljali, kaj lahko storiva za vas, sva se odločili, da ponudiva nekaj oblik podpore na daljavo: 

 

1) Vsakih nekaj dni lahko po elektronski pošti prejmete različne prispevke v obliki razmišljanj, 

spodbudnih misli, vaj, meditacij … Vemo, da je še kako pomembno ohraniti zaupanje, vero v dobro, 

optimizem in pogum. Pišite nama na podpora.pogovor@gmail.com, če to želite. Po želji lahko z 

nama podelite svoja razmišljanja in občutke. 

 

Dodatna ponudba za »sodelovanje na daljavo«: 

 

2) Lahko se vključite v supervizijsko skupino.  

Skupine se lahko oblikujejo znotraj delovnega kolektiva, lahko se povežete zaposleni v ustanovi ali pa 

se individualno prijavite. 

Pričakovani cilj supervizijskega procesa je podpora zdravstvenim delavcem v trenutnih razmerah in 

omogočanje refleksije lastnih občutkov. Supervizijski proces bo temeljil na razvojno edukativnem 

modelu. Delo bo potekalo s pomočjo elektronske pošte, skypa, … 

Priporočeno število udeležencev je 4- 8. Dogovor o času in trajanju supervizije bomo oblikovali glede 

na potrebe in cilje skupine.  

Na dodatna vprašanja vam z veseljem odgovorim. 

Če se želite vključiti, pišite na judita.bendelja@guest.arnes.si 

 

3) Če ste v stiski in se želite pogovoriti, se lahko dogovorite za pogovor po telefonu. Za termin se 

dogovorite na podpora.pogovor@gmail.com 

 

 

Z vami sva:  

Judita Bendelja, medicinska sestra, učiteljica na zdravstveni šoli, supervizorka, žena in mama 

srednješolca, članica društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje, praktik NLP  

Dr. Andreja Grobelšek, socialna pedagoginja z opravljenim študijem psihoterapije, partnerka, mama, 

prijateljica, svetovalna delavka v šoli, predavateljica in terapevtka v zasebni praksi 
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Naša pesnica Neža Maurer v svoji pesmi SONCE pravi: 

SONCE 

 

Sedela sem na kantonu. 

Mimo je prišlo življenje – 

ni me niti pogledalo. 

Sreča je prišla mimo 

in z dvignjeno glavo odšla. 

Prisvetilo je sonce, 

mi z žarki seglo v lase 

in jih pozlatilo. 

 

Namig: poiščite za vas prijeten in miren kraj, preberite pesem.  

Razmislite:  Kaj se je v vašem življenju spremenilo?  

                      Kaj vas osrečuje v teh dneh?  

                      Dopolnite stavek: Moje sonce je … 

 

 

Na sliki je soncem obsijana narava v zelo poznih večernih urah na poti proti najsevernejši točki 

Evrope, julija 2019 

 

 

 

 

 


