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Zato, zato, zavriskaj si, pretrgaj te nitke gorja,
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BESEDA DIREKTORJA
Spoštovane bralke in bralci,

ojan ranjc
ire t r r
e

rage bralke in bralci
v veselje mi je, da vas lahko nagovorim in se vam na kratko predstavim.
ribližuje se konec leta
in veseli me da se vam la ko ponovno
Sem Irena Vincek, v družbi
DEOS d.o.o. zaposlena dve leti, imam 24 let
predstavimo
v
naši
reviji
itke.
vammestih,
bomo skušali
delovnih izkušenj na različnihnaslednji
vodstvenihstrane
delovnih
na področju
poustvariti
življenje
v
O
entri
starejši
.
rav
tako
vam
bomo
ﬁnanc, računovodstva, zunanje revizije, kontrolinga, notranje revizije,
predstavili
dosežke ter 2020
najpomembnejše
športnicaštevilne
po dušinovosti
in semizredne
s 1. septembrom
sprejela izziv vodenja
inovativne
smo ji direktorice,
realizirali v skupaj
letošnjem
letu. smerilidirektorjem
se
družbe vprojekte
funkciji kiglavne
z dolgoletnim
bomo
tudi v pri
odnost V
in vodstvu
vam prek
naši ključni
ciljevspredstavili
Bojanom
Kranjcem.
družbe
sta se nama
1. oktobrom 2020
pridružila
Kranjc,
našo
vizijo zaše
priMiha
ajajoča
leta. do sedaj strokovni sodelavec za projekte in
e s

Tinkara Godec, ki je hkrati tudi direktorica DEOS Centra starejših Trnovo.

Irena Vincek
eto
je bilo za družbo D OS prelomno.
na domu ter socialnega servisa, prav tako pa
Glavna
direktorica
družbe
DEOS,
d.o.o.
V skladu s trenutnimi trendi na področju
smo v postopku pridobivanja dovoljenj za
oskrbe starejših, smo se odločili razširiti našo
izvajanje zdravstvene nege, fizioterapije ter
ponudbo
storitev.
Poleg
storitve
oskrbe
v
delovne
domu.
S . Slokan.
.
smo
tudi zaLeto 2020 je zaznamovala nenavadna in neSlanić, terapije
CristiannaRoj
in Filip
Vsem
domovih za epidemija
starejše, smo
se s partnerji
usmerili
pridobili
koncesijo
izvajanje
pomoči
predvidljiva
COVID-19,
ki je
v naše
poslenim
iskrenazahvala
vamslužbe
za vaš
trud, le
tudi
na
številne
druge
storitve,
ki
starejšim
iz
na
domu
v
občini
rezovica.
Poleg
tega
smo v
delovanje prinesla nove obremenitve in naposkupaj bomo zmogli!
lokalnega
okoljanaše
omogočajo
daljše
življenje
letošnjem letu okrepili tudi storitev aktivnega
re,
spremenila
navade,
procese
tervnadomačem
Na tem in
področju
že vrsto
let
varstva
starejših,
ki se trenutno
OS do
čin
našegaokolju.
razmišljanja
delovanja
na vseh
Potrebno
je poudariti,
da so izvaja
bili in vsoDključ
sodelujemo
s
podjetjem
Zavod
Aktivna
Centru
starejših
edvode
in
D
OS
področjih tako doma kot na delu. Konec menašega uspeha v teh težkih časih prav naši
» eto
je
starost,
so.p.,
ki
v
naših
Centrih
izvaja
Centru
starejšihse,
Trnovo,
seca marca se je tudi v našem DEOS Centru
zaposleni.
Zavedamo
da je nameravamo
vlaganje v njibilo
za
družbo
program
Aktiven
dan
.
Ta
starejšim
ga
pa
prenesti
tudi
na
naše Centre
po
starejših Horjul prikradla okužba z novim kohov razvoj ter spremljanje, učenje
in soustvariz okolice Centrov,
medsebojno
Sloveniji.
O prelomno.
ronavirusom.
Samopreko
s hitrim
ukrepanjem, strojanje novih
dobrih praks na vseh področjih
povezanih
aktivnosti,
omogoča
s
kovnim
in dnevnih
požrtvovalnim
delom
naših sode- skladunašega
delovanja ključnega pomena za naš
boljšo
Pri tem
pa ravno
nismo vpozabili
naše
lavk
in psihofizično
sodelavcev izpripravljenost
enote Horjul, ter domske
uspeh. Zato
smo
tem letu
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trenutnimi trendi
ter
bolj
samostojno
življenje.
Preko
osnovne
dejavnosti
izvajanja
storitve
zdravnice smo uspešno zajezili širjenje okužbe
zaposlene in jim omogočili dodatno izobražena področju
sodelovanja
s podjetjem
oj načrt
domskega
osmih Centrih
na
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se v imenu
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oskrbe starejši
d.o.o.,
smo
v
letošnjem
letu
na
področju
starejših
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Sloveniji.
Naši
zaposleni
lotnega vodstva družbe zahvaljujem vsem
za se odločili
našim bodočim sodelavcem.
smo
Slovenijestrokovno
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plat ormo
so neprestano delovali v smeri
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nesebično
delo.
razširiti našo
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Plat ormatudi
na enem
najkakovostnejše
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Nadaljevali
Pohvala
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zaposlenim Mojci
teh kriznih
časih, da imamo
zaščitnih
storitev«
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ter
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z
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procesov
Drev, Tanji Cestar in Goranu Sršenu, ki so
sredstev, opreme in ostalega materiala zainkvastoritve, kinajihpomoč
starejši vpotrebujejo,
in Hrastnik,
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3 Lara Vadnal, Ismet Čajić, David Bavec, Nastja
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sodobnih telekomunikacijskih orodji. Tudi v
naslednjem letu bo naša prioriteta v izvajanju
vseh ukrepov za preprečevanje in omejevanje
širjenja okužbe in delovanje samozaščitno za
zaposlene in za naše stanovalce.
Zaradi velikih potreb v Sloveniji načrtujemo v
naslednjem letu širiti naše zmogljivosti z novimi gradnjami. V Gornjem Gradu že poteka gradnja Inovativnega centra za osebe z
demenco – Makov svet, ki naj bi svoja vrata
odprl v drugi polovici naslednjega leta. Pripravljamo tudi projekt novega centra starejših
v Kopru.
Naj za konec zaključim z mislijo Toneta Pavčka: Sreča ni v daljavi, ne pod palcem skrit
zaklad. Sreča je ko se delo dobro opravi, in
ko imaš nekoga rad.
Irena Vincek
Glavna direktorica družbe DEOS, d.o.o.

Čestitamo naši sodelavki Ani Petrič, direktorici
DEOS Centra starejših Notranje Gorice, ki je
prejela:
nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih, ki jo podeljuje
Minister za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, g. Janez Cigler Kralj in
nagrado Jabolko navdiha, ki jo podeljuje
predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor.
V zadnjih petih letih je uvedla številne inovacije, s katerimi se je dvignila kakovost bivanja stanovalcev v DEOS Centru starejših
Notranje Gorice ter tudi v drugih centrih za
starejše. Nagrajenka deluje po načelu, da je
prihodnost v medgeneracijskem povezovanju,
prilagajanju, strpnosti in učenju mlajših, da
bodo znali ravnati in sodelovati s starejšimi.
Projekti, ki jih izvaja dobivajo vedno večje razsežnosti in vključujejo vedno več ljudi.
Veseli smo, da je bilo delo naše sodelavke
opaženo tudi zunaj naše organizacije.
Kolektiv DEOS

Ana Petrič,
direktorica DEOS Notranje Gorice
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ZAVOD AKTIVNA STAROST, PROGRAM
AKTIVEN DAN IN PRIJATELJA SRCA
Zavod aktivna starost je neprofitna organizacija,
Zavod
aktivna
starostsocialnega
je neprofitna
organizaki deluje
na področju
varstva
starejših.
cija,
ki
deluje
na
področju
socialnega
varstva
Organiziramo in izvajamo različne programe
starejših.
Organiziramo
in
izvajamo
različne
prilagojene starejšim s ciljem dviga kakovosti
programe
starejšim
s ciljem dviga
življenja v prilagojene
tretjem življenjem
obdobju.
kakovosti življenja v tretjem življenjem obdobju.
Naš trenutno vodilni
Naš
trenutno vodilniprogram
program
je »Aktiven
»Organiziramo
je Aktiven
dan ,
dan«,
ki
ga
obiskuje
preko
100
oseb
na
in izvajamo
ki ga obiskuje preko lokacijah osmih
DEOS Centrov
starejših osmih
po Slorazlične
programe
oseb na lokacijah
veniji
(Ljubljana – Trnovo,
Ljubljana
Črnuče,
D OS
Centrov–starejših
prilagojene
Notranje Gorice, Horjul,
Cerknica,
Medvode,
starejšim s ciljem po Sloveniji jubljana
Gornji Grad in Topolšica).
Le ti sojubljana
popolnoma
Trnovo,
dviga
kakovosti
prilagojeni
starejšim, takornuče,
v smislu
dostopnosNotranje
življenja
v
tretjem
ti, opreme in prilagojenosti
upoorice,potreb
Horjul,naših
Cerknica,
življenjem
rabnikov. Aktivnosti na vsaki
lokaciji
edvode,
ornjipotekajo
rad
obdobju.«
dvakrat
tedensko in so
sestavljene
in Topolšica . ize timedseso
bojno povezanih aktivnosti,
ki jih prilagojeni
vodita uspopopolnoma
sobljen
vaditelj
in
animator.
Te
aktivnosti
starejšim, tako v smislu dostopnosti, opremepokrivajo
vse ključne
vidike
za aktivno
in zdravo
in prilagojenosti
potreb
naših
uporabnikov.
življenje
starejših
fizičnopotekajo
vadbo, dvakrat
kognitivno
Aktivnosti
na vsaki–lokaciji
vadbo,
druženje
ter
starostniku
primerno
tedensko in so sestavljene iz medsebojno prehrano.
Na aktivnosti,
ta način lahko
zagotovimo
daljše
povezanih
ki jih vodita
usposobljen
invaditelj
kakovostnejše
življenje
v
domačem
okolju.
in animator. Te aktivnosti pokrivajo vse
Potek
programa:
ključne
vidike za aktivno in zdravo življenje
•starejših
Vsak aktiven
začne svadbo,
polurnim
fizično dan
vadbo,sekognitivno
»kofetkanjem«,
ki
je
namenjen
zbiranju
in drudruženje ter starostniku primerno prehrano.
ženju
Na ta udeležencev.
način lahko zagotovimo daljše in
•kakovostnejše
Sledi uvodno
izobraževanje
o dnevnih
ciljih
življenje
v domačem
okolju. Potek
inprograma
pomembnosti ter načinih vzdrževanja aktivnega
in zdravega
življenja
sloga.
• Vsak
aktiven dan
se začne
s polurnim
• Nato
sledi
telesna
vadba.
Ta je
zasnovana
ko etkanjem , ki je namenjen
zbiranju
in
individualno
in
izhaja
iz
potreb
uporabnika.
druženju udeležencev.
Za
vsakega
starostnika
se izdela
individualno
• Sledi uvodno
izobraževanje
o dnevnih
ciljih
zasnovan
program vadbe,
vaditelj
pa tekom
in pomembnosti
ter načinih
vzdrževanja
srečanj
spremlja
napredek
in prilagaja
aktivnega
in zdravega
življenja
sloga. zahtevnost
vaj.
Tako
vsak
član
skupine
izvaja
čedalje
• Nato sledi telesna vadba. Ta je zasnovana
zahtevnejše
vaje ininizhaja
zmore
več. Takšna
individualno
iz vedno
potreb uporabnika.
vadba
omogoča
boljšo
fizično
pripravljenost,
Za vsakega starostnika se izdela individualno
izboljša
osnovne
vitalne
funkcije
in pa
nekatera
zasnovan
program
vadbe,
vaditelj
tekom
že obstoječa
bolezenska
stanja.
srečanj spremlja napredek in prilagaja
• Po kratkem odmoru sledijo delavnice kognitivne vadbe. Te delavnice/aktivnosti potekajo
5 pod vodstvom animatorja in so zasnovane
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zahtevnost vaj. Tako vsak član skupine izvaja
tako,
da vzdržujejo
izboljšujejo
spominske
čedalje
zahtevnejšeinvaje
in zmore vedno
in druge
kognitivne
več. Takšna
vadba funkcije
omogočaobiskovalcev.
boljšo fizično
• Program
se
konča
s
kosilom,
je tudi dobpripravljenost, izboljša osnovnekivitalne
ra priložnost
druženje
udeležencev.
unkcije in za
nekatera
že obstoječa
bolezenska
Program
je
namenjen
vsem
starejšim,
ki si žestanja.
lijo izboljšati svoje psihofizično stanje ter krog
stikovodmoru
in si tako
omogočiti
samostoj• socialnih
Po kratkem
sledijo
delavnice
nejše
življenje
v
domačem
okolju.
kognitivne vadbe. Te delavnice aktivnosti

potekajo pod vodstvom animatorja in so
Drug
obsežnejši
ki gainizvaja
Zavod
zasnovane
tako,program,
da vzdržujejo
izboljšujejo
AS spominske
in poteka vinvseh
osmih
DEOS-ovih
centrih
druge kognitivne unkcije
je obiskovalcev.
organizirano prostovoljstvo oz. program
srca.seZkonča
organiziranim
• Prijatelj
Program
s kosilom, prostovoljstvom
ki je tudi dobra
smo
pričeli vzaletu
2016,udeležencev.
kasneje pa ga pripriložnost
druženje
izvajatijepod
programom
Prijateljki si
srca.
• čeliProgram
namenjen
vsem starejšim,
Program
ponuja
raznovrstno
ponudbo
proželijo izboljšati svoje psihofizično stanje ter
stovoljskih
del v stikov
osmihinCentrih
krog socialnih
si tako starejših.
omogočitiSvetujemo
pa,
da
če
želite
delati
kot
prostovoljec
samostojnejše življenje v domačem
okolju.
si prvo odgovorite na vprašanje na katerem
področju
želiteprogram,
delati, kaj
želite
Drug
obsežnejši
ki ga
izvajadelati,
Zavodali je
okolje
starejših
primerno
za
vas,
koliko
časa
AS in poteka v vseh osmih D OS-ovih centrih
namenim
prostovoljstvu,
ali sem komujelahko
organizirano
prostovoljstvo
oz. program
nikativen
za
delo
s
starejšimi.
V Zavodu AS
Prijatelj srca. Z organiziranim prostovoljstvom
od bodočih
prostovoljcev
pričakujemo
smo
pričeli v letu
, kasneje
pa ga pričelipredvsem pod
strpnost,
prijaznost,
izvajati
programom
Prijatelj komunikativnost
srca. Program
in
resnost
pri
opravljanju
del.
ponuja raznovrstno ponudbo prostovoljskih
prostovoljskih del
si, da starejših.
bi prostovoljci
v našo
vŽelimo
osmih Centrih
Svetujemo
pa, dadružbo
če
prišli
z
novimi
idejami,
da
bi
izkoristili
svoje
želite delati kot prostovoljec si prvo odgovorite
talente
in konjičke
in področju
jih približali
na
vprašanje
na katerem
želitenašim
delati,stanovalcem.
Namen
programa
kaj
želite delati,
ali je okolje
starejšihPrijatelja
primernosrca
za
pa
je,
da
se
med
prostovoljcem,
ki se odloči
vas, koliko časa lahko namenim prostovoljstvu,
zasem
družabništvo
in stanovalcem
Centra prijaali
komunikativen
za delo s starejšimi.
teljstvo
spremeni
v
dolgoročen
prijateljski
odV Zavodu AS od bodočih prostovoljcev
nos. Vsem prostovoljcem,
ki jih
združujemo v
pričakujemo
predvsem strpnost,
prijaznost,
okviru Zavoda in
ASresnost
nudimo
dogovora
komunikativnost
pri podpis
opravljanju
o
prostovoljstvu
ter
povrnitev
stroškov.
Seveda
prostovoljskih del. elimo si, da bi prostovoljci
morajo
prostovoljci
strinjati,dada
vsenašo
družbovsiprišli
z novimi idejami,
bi bodo
spoštovali
Etični
kodeks
organiziranega
proizkoristili svoje talente in konjičke in jih približali
stovoljstva
ter to potrditi
Veselimo
našim
stanovalcem.
Namens podpisom.
programa Prijatelja
se vseh
ki bodo
srca
pa je,novih
da se prostovoljcev,
med prostovoljcem,
ki sepopestrili
bivanje in zmanjšali osamljenost stanovalcev
v Centrih starejših Deos.
DECEMBER 2019
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odloči za družabništvo in stanovalcem Centra
prijateljstvo spremeni v dolgoročen prijateljski
odnos. Vsem prostovoljcem, ki jih združujemo
v okviru Zavoda AS nudimo podpis dogovora
o
prostovoljstvu
ter povrnitev
stroškov.Centra
odloči
za družabništvo
in stanovalcem
Pridružite se nam! za več informacij o proSeveda
se morajo
vsi prostovoljci
strinjati,
da
prijateljstvo
spremeni
v dolgoročen
prijateljski
gramih nas kontaktirajte na telefonski štebodo
tični kodekskiorganiziranega
odnos.spoštovali
Vsem prostovoljcem,
jih združujemo
vilki 080 27 37, ali na elektronski pošti
prostovoljstva
terAS
to potrditi
podpisom.
v okviru Zavoda
nudimo spodpis
dogovora
info@zavodas.si, oziroma o programih
Veselimo
se
vseh
novih
prostovoljcev,
o prostovoljstvu ter povrnitev stroškov.ki bodo
povprašajte na recepcijah DEOS Centrov
popestrili
osamljenost
Seveda se bivanje
morajo in
vsizmanjšali
prostovoljci
strinjati, da
starejših.
stanovalcev
v Centrih
Deos.
bodo spoštovali
tičnistarejših
kodeks organiziranega
prostovoljstva ter to potrditi s podpisom.
- Miha Kranjc, strokovni sodelavec
ridruži ese vseh
e nam
Za prostovoljcev,
več in ormacijkio bodo
Veselimo
novih
- Blaž Razvornik, koordinator prostoprogramih
nas
kontaktirajte
tele onski številki
popestrili bivanje in zmanjšalinaosamljenost
voljstva
na elektronski
in o
stanovalcevaliv Centrih
starejšihpošti
Deos.
zavoda . i oziroma o programih povprašajte na
recepcijah
ridruži eDe OS
namCentrov
Za večstarejših.
in ormacij o
programih nas kontaktirajte na tele onski številki
- Mi a Kranjali, strokovni
sodelave pošti in o
na elektronski
-zavoda
Bla a. vornik,
koordinator
prostovoljstva
i oziroma
o programih
povprašajte na
recepcijah D OS Centrov starejših.

ni

- Mi a Kranj , strokovni sodelave
- Bla a vornik, koordinator prostovoljstva

JUNAKI NA DOMU
JUNAKI NA DOMU

Družba oj načrt je ustvarila portal unaki na
domu hMoj
p :načrt
junaknadomu.
i kjerJunaki
si tisti, na
Družba
je ustvarila portal
ki potrebujejo
na domu, bodisi
starejši,
domu
https:// pomoč
junaknadomu.si,
kjer si
tisti, ki
invalidi,
ljudje
po
raznih
operativnih
posegih,
potrebujejo pomoč na domu, bodisi starejši,
preprosto
na
spletni
strani
najdejo
ki
Družba ljudje
oj načrt
ustvarila
portalstoritev,
unaki
najo
invalidi,
po je
raznih
operativnih
posegih,
želijo
potrebujejo.
Izberejo
siiizvajalca,
ki toki
domu oz.
h p
junaknadomu.
kjerstoritev,
si tisti,
preprosto
na: spletni
strani
najdejo
storitev
opravlja
v
njihovem
okolišu,
preverijo
ki
potrebujejo
pomoč
na
domu,
bodisi
starejši,
jo želijo oz. potrebujejo. Izberejo si izvajalca,
izvedbo
inokolišu,
izvajalec
bo
invalidi,
ljudjeopravlja
ponaročijo
raznih
operativnih
posegih,prekirazpoložljivost,
to storitev
v njihovem
dobil
obvestilo
o
naročilu,
kdaj
in
kje
naj
storitev
preprosto
na spletni strani
najdejo
storitev,
ki jo
verijo
razpoložljivost,
naročijo
izvedbo
in izvaopravi.
Seveda
pa
je
vse
storitve
možno
naročiti
želijo
oz.
potrebujejo.
Izberejo
si
izvajalca,
ki
to
jalec bo dobil obvestilo o naročilu, kdaj in kje
tudi
po tele
onu
v tem
se
storitev
opravlja
v njihovem
okolišu,
preverijo
naj
storitev
opravi.
Seveda
pa primeru
je vse
storitve
s
stranko
dogovorimo,
kakšno
storitev
in
kje
razpoložljivost,
naročijo
izvedbo
in
izvajalec
bov
možno naročiti tudi po telefonu 080 1113
opravijo
unaki
domu. Na
izbiro
različne
dobilprimeru
obvestilo
kdaj
in kjesonaj
storitev
tem
se ona
s naročilu,
stranko
dogovorimo,
kakšno
storitve,
od
pomoči
pri
vsakodnevnih
opravilih,
opravi. Seveda
je vse storitve
možno
naročiti
storitev
in kje pa
opravijo
Junaki na
domu.
Na
oblačenju,
gospodinjskih
opravil,
fizioterapijo,
tudi
po
tele
onu
v
tem
primeru
se vsaizbiro so različne storitve, od pomoči pri
masaže,
terapijo,
pedikuro,
rizerja
s strankodelovno
dogovorimo,
kakšno
storitev
in kje
kodnevnih
opravilih,
oblačenju,
gospodinjali
samo
spremstvo
k
zdravniku,
ali
z
vami
opravijo
unaki
na
domu.
Na
izbiro
so
različne
skih opravil, fizioterapijo, masaže, delovno
preprosto
spil
kavo frizerja
in
Storitve
storitve, od
pomoči
pripoklepetal.
vsakodnevnih
opravilih,
terapijo,
pedikuro,
ali samo
spremstvo
naročajo
tudi
sorodniki,
ki
skrbijo
za
svoje
gospodinjskih
opravil, fizioterapijo,
koblačenju,
zdravniku,
ali z vami preprosto
spil kavo in
starejše
sorodnike,
pa
bi
radi
brezskrbno
masaže,
delovno
terapijo,
pedikuro,
rizerja ki
poklepetal. Storitve naročajo
tudi sorodniki,
odšli
nazadopust,
pa
so drugačnih
ali samo
spremstvo
k zdravniku,
ali zrazlogov
vami
skrbijo
svoje ali
starejše
sorodnike,
pa bi radi
preprosto
spil
kavo
in
poklepetal.
Storitve
brezskrbno odšli na dopust, ali pa so drugačnaročajo
tudi zadržani.
sorodniki, Naše
ki skrbijo
za svoje
nih
razlogov
izvajalce
osebno
starejše
sorodnike,
pa
bi
radi
brezskrbno
preverimo in so usposobljeni za oskrbo, ki jo
odšli na
dopust, ali pa so drugačnih razlogov
izvajajo,
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2019hkrati pa tudi od uporabnikov želimo prejeti povratno informacijo, kako je bila

zadržani. Naše izvajalce osebno preverimo in
so usposobljeni
za oskrbo,
ki joJunaki
izvajajo,nahkrati
oskrba opravljena.
Portal
domu je
pa tudi
tudi od
uporabnikov
želimo
prejeti
povratno
točka, kjer se lahko pridružijo vsi tisti, ki
in ormacijo,
kakov jeoskrbi
bila oskrba
opravljena.
želijo delati
starejših,
kar po razgoPortal
naizvajalce
domu jeosebno
tudi točka,
kjer se in tudi
zadržani.
preverimo
voruunaki
inNaše
ugotavljanju
njihovih
sposobnosti
lahko
pridružijo
vsioskrbo,
tisti,našo
ki ki
želijo
delatistran
v hkrati
oskrbi
so usposobljeni
za
jo
izvajajo,
storimo.
Obiščite
spletno
in nas
starejših,
po razgovoru
in ugotavljanju
pa pokličite!
tudi odkar
uporabnikov
želimo
prejeti povratno
njihovih
sposobnosti
tudioskrba
storimo.
Obiščite našo
in ormacijo,
kako je bila
opravljena.
spletno
stran
in
nas
pokličite
Portal
na domu
je tudi točka, kjer se
Mihaunaki
Kranjc,
direktor
lahko pridružijo vsi tisti, ki želijo delati v oskrbi
-starejših,
arja Vrkarunpo
, direktori
a in ugotavljanju
razgovoru
njihovih sposobnosti tudi storimo. Obiščite našo
spletno stran in nas pokličite
- arja Vr un , direktori a
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OSKRBA STAREJŠIH NA KMETIJAH
V podjetju DEOS d.o.o. skupaj s partnerji izvajamo projekt »Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega
bivanja starejših na kmetiji«. Izvaja se v sklopu
Javnega razpisa za podukrep 16.9 Podpora za
diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom socialnim
vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira
skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.
Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz
sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
Pred kratkim smo začeli z nastanitvami starejših oseb na kmetijah. Trenutno že ponujamo
možnost nastanitve na kmetiji Mohorko, ki se
nahaja v okolici Lenarta v Slovenskih goricah.
Kmetija ima odlične pogoje za namestitev starejših oseb in je pravi mali dom starejših. Gre
za odlično turistično kmetijo, ki se namerava
specializirati za bivanje starejših. Lastnik kmetije, gospod Matjaž Mohorko ima dolgoletne
izkušnje na področju dela v zdravstvu in je
trenutno vodja zdravstvene nege in oskrbe v
enem izmed domov starejših v Avstriji. Celotna
kmetija je po visokih standardih prilagojena za
bivanje starejših oseb in oseb, ki uporabljajo
invalidske vozičke. Gre za odlično priložnost
za starejše ljudi, ki so še dovolj samostojni in
ne potrebujejo zdravstvene pomoči ampak le
kakšno manjšo pomoč in družbo. Kapacitete kmetije omogočajo bivanje do 6 oseb naenkrat, kar omogoča v uporabnika usmerjeno
izkušnjo. Bivanje na kmetiji bo za starejše ljudi zagotovo pozitivna izkušnja, saj je kmetija
Mohorko zares odlično pripravljena. Ponujamo daljše ali krajše namestitve. Ponujamo pa
tudi prehodne namestitve za ljudi, ki čakajo na
prosto mesto v katerem izmed naših domov. V
bližnji prihodnosti bo z namestitvijo pričela tudi
kmetija Grobelnik iz okolice Sevnice, ki lahko
hkrati sprejme do 10 stanovalcev ter kmetija
Cilenšek iz okolice Šempetra v Savinjski dolini,
ki bo ponujala možnost dnevnega bivanja, izletov za skupine ter krajših nočitev za 2 osebi.
Na kmetijah bomo izvajali različne aktivnosti,
ki se jih bodo osebe lahko udeležile po svojih
željah. Kmetije so povezane s podjetjem DEOS

d.o.o. in posledično z vsem našim strokovnim
osebjem, povezane so z lokalno skupnostjo,
šolami, društvi in lokalnimi organizacijami, ki
bodo redno sodelovale pri aktivnostih. Nastanitev je zelo primerna za aktivne starejše ljudi
brez večjih zdravstvenih težav. Kmetija Mohorko leži na mirni in lepi lokaciji v vasi Jurovski
dol. V bližini kmetije je mesto Lenart, kjer so
trgovine, zdravstvena ustanova, pošta, banka
in druge storitve. V ponudbo na kmetiji je vključeno bivanje v urejeni lastni sobi, ki jo stanovalec po dogovoru z lastnikom lahko spreminja
po svojem okusu, različne aktivnosti na kmetiji po lastnih željah in interesih, ter trije obroki
hrane dnevno. Tekom projekta bodo partnerji
uporabnikom nudili tudi spremljanje zdravstvenega stanja, izobraževanja na področju aktivnega staranja in storitve dietetike. Z veseljem
vas tudi povežemo z lastnikom kmetije, ki vam
bo po dogovoru razkazal posest in prostore.
Partnerji projekta so:
•
•
•
•
•

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.
Zavod Aktivna starost, so.p.
Matjaž Mohorko, nosilec kmetijske dejavnosti
Anja Skale, nosilec kmetijske dejavnosti
Slavka Grobelnik, nosilec kmetijske dejavnosti
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Cen ter stare jših

CERKNICA
Z ROKO V ROKI USTVARJAMO
RAZDALJA NAS JE ŠE BOLJ POVEZALA
O
LJ J
ivljenje je kot mozaik sestavljen
Za nami je potovanje po raziz različnih trenutkov življenja.
burkanem morju. Naša ladja
e bi bili vsi kamenčki rdeči, bi
je vedno polna, polna ljudi,
bila slika prazna in pusta. Prav
dogodivščin in lepih spominov,
različne barve kamenčkov ustvarijo
ki ostanejo. Letošnje potovanje
unikatno zgodbo, ki jo s stanovalci
je bilo nekoliko drugačno. Razustvarjamo vsak dan posebej in
burkano morje je spremenilo
skupaj tvorimo čudovito sliko
naš ritual, naše navade, a kljub
našega in njihovega življenja, v
temu smo ostali skupaj, skupaj
Centru starejših Cerknica. Zato že
do konca. Bili so tudi težki treob zaključku leta, ko se poslavljamo
nutki, a takrat smo še bolj stood starih zgodb, začenjamo
pili skupaj in se prepustili toku
ustvarjati nove.
življenja. Težki trenutki so nas
še bolj povezali, imeli smo več
Po novem letu si nabiramo novih
časa drug za drugega, se boljmoči in poskrbimo za svoje zdravje,
še spoznali in počeli drugačne
kar je pri nas vsakodnevna rutina, ki
stvari kot običajno. Na cilj smo
jo vzdržujemo z redno telovadbo,
prispeli vsi zdravi, a nekoliko
mesečnim ellnessom in pravilno
drugačni. Samoumevne stvari
so dobile večjo vrednost.
7
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prehrano. Redno se sprehajamo ter
Leto 2020 se je začelo običajno
sem pa tja pripravimo tudi kakšen
kot vsako leto. Nič sluteč smo
smoothie dan. Sicer je zima zelo lep,
začeli z različnimi dejavnostmi
čarobni letni čas, vendar moramo
in aktivnostmi. Po novem letu
tudi to odgnati in priklicati pomlad.
se vedno prileže smoothie dan,
etos so nam pri tem pomagali
s katerim smo se razstrupili noKurenti, ki so k nam prišli vse iz
voletnih dobrot. Začeli smo tudi
daljnega Ptuja.
z izobraževalno aktivnostjo za
naše stanovalce, Fizioterapevtsko svetovalnico. Tematika je
vedno strokovna, a razložena
na razumljiv način stanovalcem. Skupaj se pogovarjamo o
stvareh, ki zanimajo naše stanovalce kot so osteoporoza,
preprečevanje padcev, fizioterapija po zlomu kolka, delovanje elektroterapije... Januarja
smo se kulturno izobraževali ob
branju pesniških zbirk z Milko

Pomlad smo v domu obudili z
Ilikič. Sledil je tudi teden pisanja
različnimi spomladanskimi
z roko, kjer so stanovalci svodelavnicami ter očistili okolico
je misli zlili na papir. Februar
Centra. Tako kot vsako leto smo za
se je začel kulturno obarvan z
Veliko noč naredili in podarili
prireditvijo ob odprtju razstave
butaro velikanko ter ustvarili veliko
KD Rak Rakek. Ob hladnejših
lepih izdelkov in jih postavili na
dneh smo se radi razvajali ob
ogled na tržnico v avli Centra. etos
wellness dnevih, ko smo izvajali
smo se z izdelki stanovalcev prvič
kopel in masaža rok za stanopredstavili tudi v ercator centru
valce.
Cerknica.
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Srčkov ples je postal že tradicija. Na praznik svetega Valentina smo se zavrteli ob zvokih
Ansambla Tik-Tak, ki so nas s
svojim obiskom počastili prvič.
Prevladovala je rdeča barva in
dobra volja. Obisk kurentov je
popestril že tako vesel mesec.

gostje, ki popestrijo dogajanje,
vedno pa se posladkamo tudi
z slastno torto. Za stanovalce
smo skozi leto pripravljali različne delavnice, kot je delavnica
izdelovanja testenin, izdelava
mozaikov, izdelovanje ptičjih krmilnic, šivanje punčk iz cunj ter
mnoge druge.

Kot vsako leto, smo se s stanovalci aktivno pripravljali na
pustni torek.

Vsak mesec organiziramo tudi
hišni kino, kjer vrtimo znane
slovenske filme. Prireditev ob
dnevu žena je bila za nas prelomni dogodek, ko smo se morali organizirati drugače.

Pridno smo ustvarjali, krasili
prostore ter pripravljali pustne
maske. Veselje in dobra glasba
sta bili rdeča nit našega pustnega rajanja. S svojim obiskom
so nas lepo presenetili ter vse
skupaj popestrili še Butalci in
čarovnice izpod Slivnice. Obratovala pa je seveda tudi pekarna pri muci Lizi, kjer so podeželske žene iz društva Klasje pekle
slastne miške in mini flancate,
ki za pusta ne smejo manjkati.
Maškare so bile vsaka po svoje
lepe in posebne, zato je zasedala pustna komisija, ki je podelila nagrade najlepšim maskam.
Vsak mesec za naše stanovalce
pripravimo praznovanje rojstnih dni. Obiščejo nas različni

Pripravili smo prireditev, kjer
smo zaradi prepovedi obiskov
nastopili kar zaposleni. Stanovalkam smo podarili nageljčke.
Čisto za konec smo povabili
naše sodelavce moškega spola, da so podarili stanovalkam
rože in sladko presenečenje
društva Humanitarček. Da pa
naši mučeniki niso ostali praznih rok, smo jih prav tako ob-

darili s sladkim presenečenjem.
In nato je prišla epidemija. Obdobje, ki je vsaj delno za nami,
je našim stanovalcem za določen čas odvzelo stike in druženja s svojimi najbližjimi. Da bi
bile stiske stanovalcev, zaradi
tega čim manjše, smo zaposleni hitro prilagodili svoj koncept
dela, in ga v večini usmerili v
individualno obravnavo stanovalcev. Aktivnosti in družabno
življenje, so v tem času potekale malo drugače kot pred epidemijo. Kljub skrčenemu naboru naših dejavnosti in aktivnosti,
je bilo za naše stanovalce dobro poskrbljeno in po najboljših
močeh smo se vsi zaposleni
trudili, nadomestiti, predvsem
odsotnost svojcev. Zaposleni
smo se vključevali v različne
aktivnosti, ki so potekale po sobah stanovalcev in po enotah v
manjših skupinah ob upoštevanju ustrezne razdalje med posameznim stanovalcem. Skrbeli
smo za občutek domačnosti in
varnosti, trudili smo se ohranjati kondicijo, telovadili smo na
prostem in na balkonih, veliko
smo se pogovarjali, tudi kaj zapeli, pripravljali smo si zdravo
hrano, razvajali smo se s potujočim wellnessom in dobro
kavo, reševali smo križanke,
pisali smo pisma in kartice svojcem.

Ob lepem vremenu smo izkoristili vsako priložnost, da smo
bili čim več na svežem zraku in
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soncu. Tiste stanovalce, ki sami
niso mogli na sprehod, smo jih
odpeljali mi zaposleni. Da so
stanovalci tudi v času karantene ohranili stike in se videli s
svojimi bližnjimi, smo jim omogočili video klice preko različnih mobilnih aplikacij.

pogrešali pa so zunanji svet,
sproščenost, objeme in dotike
svojih najdražjih.
Čas epidemije je nekoliko spremenil nastop domačinke Damjane Škrlj, ki je za naše stanovalce zapela domače slovenske
pesmi kar iz hribčka pod Slivnico. Stanovalci so z njo prepevali na svojih balkonih. Tudi
rojstni dnevi so potekali nekoliko drugače. Tako smo v našem
Centru pripravili prav posebno
praznovanje, s petjem po posamezni enoti z mini torticami za
naše slavljence.

Omogočali smo jim tudi neomejene klice in stike preko naše
elektronske pošte, svojcem smo
tiskali in pošiljali fotografije.

Stanovalci zelo radi pojejo in
se veselijo, da je bilo veselje
še večje, pa so domače viže
zvenele tudi na zelenici našega
centra. Duo Dalton je z harmonikašem Domnom Šrajem in
kitaristom Tomažem Palčičem
poskrbel za veselo vzdušje, pri
katerem so marsikaterega zasZaposleni smo se po najbolj- rbele pete in ga ponesle na pleših močeh trudili, da je bilo za sišče.
stanovalce v tem času dobro
poskrbljeno in da se niso počutili pozabljene. Še posebej
smo bili pozorni na individualne potrebe posameznega
stanovalca in poskrbeli, tudi
za drobne potrebščine in priboljške iz trgovine, za katere so
pred karanteno poskrbeli sami
ali njihovi svojci. Naši stanovalci so se ob tem počutili dobro,

Po šestdesetih dneh pa so se
v našem Centru ponovno lahko osebno srečali stanovalci in
njihovi ožji svojci. Ni bilo moč
skriti solza sreče, ki so se iskrile pri obiskovalcih in stanovalcih, te so se zaiskrile tudi pri
zaposlenih. Običajni dnevi so
se spremenili. Zbirali smo se
zunaj, skupaj telovadili in se
sladkali z različnimi dobrotami.
Palačinke so priklicale spomine
iz otroštva, z Nutello, marmelado, poskusili smo različne. Čajanka ni zgolj pitje čaja, ampak
je ritual, ob katerem se pomirimo in uživamo ob prijetnem
pogovoru. Naša kuhinja je poskrbela za majhne prigrizke, ob
dišečih zeliščih pa smo vzbujali
tudi naš čut za vonj. Stanovalci
so uživali ob pitju toplega čaja
in v vonjavah svežih zelišč.

Ob slabem vremenu smo izvajali glasbeno terapijo po enotah.
Nekateri so poplesavali ob zvokih glasbe, drugi pa so bolj dinamično in ritmično izvedbi trening hoje. Maja smo praznovali
100-letnico naše stanovalke Julije. Slavljenki se je pridružila tudi
hči in prijatelji ter župan občine
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Cerknica, od koder ima gospa
Julija svoje korenine. Kljub omejitvam je bila prireditev posebna
in lepa, stanovalki Juliji pa je pričarala velik nasmeh na obraz.

dobro delo, ki bo marsikateremu otroku narisal nasmešek na
obrazu.

Praznovali smo tudi pozdrav
mladosti in pozdrav poletju.

Naši junaki pa so tudi Rdeči
noski, ki nas večkrat letno obiščejo.

Vsako leto predstavimo in obudimo kulturno dediščino naših krajev. Takrat so vedno z
nami tudi Podeželska dekleta iz
društva Klasje Cerknica, katerih naloga je ohranjati tradicijo
notranjskega podeželja, predvsem na področju kulinarike.
Kot vsako leto so zopet ustvarile kulinarično vzdušje, dobrote
naših babic, nam vsem poznane flancate. Ko je zunaj že topleje, poskrbimo tudi za kulinarične dobrote. Po telovadbi se
nam večkrat prileže sladoledni
piknik, ledena kava, ocvrti bezeg, limonada z meto in različni
koktejli, ki osvežijo vroče poletne dni. Vsi smo lahko junaki,
če pa združimo moči smo lahko
še večji. Tako smo se tudi mi iz
našega Centra pridružili Deželaku = junaku v podporo celotni ekipi RADIA 1 za trud in

Na vrtu varovane enote smo
pripravili tudi žar piknik za vse
stanovalce in zaposlene. Na
tokratnem druženju se nam je
pridružili gospod Tomaž Palčič,
ki je za nas pripravili bogat repertoar pesmi. Ker na pravem
pikniku ne sme manjkati dobre
hrane in pijače, so bile tudi pri
nas dobro obložene mize.

Vsako leto pri nas poteka tudi
žetev sivke, kjer sodelujejo naši
stanovalci. Jeseni bomo iz posušenih cvetov ustvarili različne
izdelke kot so naravna mila,
dišeče blazinice in čaj. “Važno
je sodelovati, ne zmagati”, pa
je moto na naših tradicionalnih
Ves čas snujejo nove načine, da športnih igrah, pri katerih smo
svoje poslanstvo lahko čim bo- spodbujali in pozdravljali zdralje opravljajo po varni poti, saj vo tekmovalnost ter predvsem
je v teh okoliščinah pomembno druženje v prijateljskem duhu.
krepiti pogum in ohranjati hu- Stanovalci so se lahko preizkumor ter dobro voljo. Ker letos sili na šestih tekmovalnih postami nismo mogli do morja, smo jah. Najboljši so bili nagrajeni.
si del morja s plažo pričarali
kar na našem vrtu. Ob prijetni sapici in pod senco kodraste
vrbe, ob prijetnih zvokih poletne glasbe so se naši stanovalci osvežili z hladnimi koktajli in
lubenico.

Septembra smo, kot vsako leto
organizirali krompirjev piknik.
Ocvrt krompirček je bil še slajši, saj je pridelek naše njive, za
katero skrbijo stanovalci.
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Za konec naj omenimo še, da
smo letos še posebno ponosni
na našo novo pridobitev Senzorni park, v katerem bomo
pisali nove, zanimive zgodbe v
prihodnosti.
Katja Opeka,
fizioterapevtka

PROJEKT ČUTIM – ŽIVIM
Ob mednarodnem dnevu starejših, ki smo ga praznovali
1.oktobra, smo v Centru starejših Cerknica otvorili našo
novo pridobitev Senzorni park
v okviru projekta Čutim – Živim
Las Notranjska. Projekt temelji
na ukrepu zagotavljanja kvalitetnejšega bivanja starostnikov
in zajema aktivnosti, ki vplivajo na izboljšanje počutja in
razpoloženja ob kvalitetnem in
aktivnem preživljanju prostega časa stanovalcev. Senzorni
park bo služil tudi ozaveščanju
okoliških prebivalcev in svojcev
o pomenu aktivnega bivanja
nasploh. Park bo neomejeno
dostopen stanovalcem in tudi
vsem drugim zainteresiranim in
bo kot tak doprinos in inovacija Družbe DEOS ter inovacija v
lokalnem okolju.
Senzorni park je zasnovan tako,
da so vanj vključeni naravni elementi, danosti in pojavi.
Senzorna pot v okviru Senzornega parka pa je namenjena
temu, da se človek postopoma zbere, da se začne bolje
zavedati tega kar sliši, vidi, se
dotika, voha ali okuša in tako
dobiva neposredno izkušnjo.
Projekt smo razširili še z dodatnim programom - terapevtske
delavnice z glino za osebe z de-

menco. Delavnice so namenjene našim stanovalcem, kot tudi
osebam z demenco iz lokalnega okolja, s ciljem vzpodbujanja taktilnega zaznavanja ob
delu z naravnim materialom,
občutenju toplote, gnetenju in
oblikovanju. Hkrati pa delo z
glino pomirja ter ohranja gibalne in kognitivne sposobnosti. Terapevtske delavnice se že
izvajajo od maja letos dvakrat
mesečno, pod vodstvom zunanje izvajalke in koordinatorke
projekta.

Delavnice z glino imajo tudi
medgeneracijsko noto, saj bo v
aktivnosti izdelovanja izdelkov
iz gline vključen tudi partner Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica ter podružnična šola
»11. maj« Grahovo, ki bosta
z učenci obeh šol sodelovali
v projektu z izdelki iz gline. V
projektu bodo sodelovali učenci osmih razredov in udeleženci
likovnega krožka. Pred prazničnimi dnevi ob koncu leta bodo
učenci in stanovalci centra starejših skupaj pripravili razstavo
izdelkov.

Ob tej priložnosti se bodo družili, stanovalcem centra pa bo
prireditev dodatno popestrila
predpraznični čas. Naložbo so
poleg Družbe DEOS, financirali tudi RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
in EU iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Biserka L. Nelec,
direktorica Centra

ŽIVLJENJSKA ZGODBA
IN SPOMINI STANOVALKE
GOSPE NIVES STARC
V veselje nam je, da smo dobili
priložnost za tokratno predstavitev življenjske avanture naše
stanovalke Centra starejših
Cerknica, gospe Nives Starc.
Gospa Nives se je povabilu
velikodušno odzvala ter z veseljem in po svojih najboljših
močeh sodelovala.
Najprej nam je povedala, da
se je njena življenjska pot pričela leta 1937 v Radovljici.
Bila je edini otrok mame Tince iz Starega trga pri Ložu ter
očeta Matija Starca iz Gornjih
Laz, po rodu Dolenjca. Oba
sta bila po poklicu učitelja in je
žal zaradi narave njunega dela
ostala sama, brez sorojencev.
Gospa Nives za sebe pove,
da je bila živahen otrok in se
tako spominja tudi manj ljubih dogodkov, predvsem za
starše. Pri starosti okoli dveh
let je popila črnilo, a se je vse
srečno izteklo. Žal pa je temu
sledil bolj tragični dogodek,
ko se je pri treh letih poparila
z vročo kavo, od pasu navzdol.
Spominja se nekaj mesečnega
bolečega ležanja in nato po-
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novnega učenja hoje. Spomini
jo popeljejo v njeno 6. leto, na
prvo vožnjo z vlakom, ko sta z
mamo potovali iz Mošenj pri
Radovljici do njenih sorodnikov
v Starem trgu pri Ložu. Nasmeh
na obraz ji nariše spomin, ko
je na postaji Rakek poskusila
prvi kupljeni piškot, katerega
ji je ponudil vojak iz šotora in
zdelo se ji je imenitno. Nadaljuje, da je do svojega 11. leta
živela pri sorodnikih v Iga vasi
in tam obiskovala tudi osnovno šolo. Ker se je mama vozila
v službo v Škofljico, sta se bolj
malo videli. Zatem je odšla v
Ljubljano, na Plečnikovo gimnazijo. Na to obdobje ima lepe
spomine. Rada je nastopala in
deklamirala, med drugimi tudi
Kajuhovo pesem Mati. Napisala je najboljši spis o doživetju
mame, ob novici, da je oče ob
koncu vojne umrl.
Po gimnaziji se je leta 1956
vpisala na arhitekturo in jo leta
1963 tudi uspešno zaključila.
Spominja se časov, ko so kot
absolventi za 2 meseca odšli
na Švedsko, v ribjo tovarno v
Hamerfestu. Nato pa sta s prijateljico z Dunaja potovali na
avtoštop na Finsko, do Nordkappa, Rovaniemi in Helsinkov. Bilo je ves čas svetlo in
kar nekaj časa je rabila, da se
je nato privadila. Čez čas je v
kraju Lund dobila službo in pazila punčko. Po tem obdobju
sta se dobila v Kopenhagnu
še z bodočim možem in skupaj
sta štopala skozi Nemčijo do
Pariza. Tam sta ostala kratek
čas, nato sta se z njunim prvim avtom odpravila nazaj do
Ljubljane. Pove, da je bil mož
takrat še brez izpita. Kljub temu
je on vozil, gospa Nives pa gledala znake. Srečno je šlo vse
do Logatca, ko so ju ustavili

zaradi nedelujoče luči, a se je
dobro izšlo, ker je mož govoril nemško. Gospa nato pove,
da je diplomirala in takoj dobila službo na Urbanističnem
inštitutu, enako mož. Sledila
je poroka leta 1964 z možem
Marjanom Bežanom. Poročila sta se v sredo in taksi ju je
pripeljal iz Šiške do magistrata.
Zatem sta odšla za tri dni z vlakom do Zagreba, nato v Šmarješke toplice in nazaj v Ljubljano. Ostali so lepi spomini na
posrečeno pot. Življenje je hitelo naprej in bogatim službenim izkušnjam ter natečajem,
tako doma, kot zunaj Slovenskih meja. Eden takih primerov
se je zgodil v Bratislavi, kjer je
sodelovala pri zasnovi za urbanistično naselje in dosegla 3.
nagrado. Z možem sta dobila
tri otroke. To je bil razlog, da je
pričela z delom od doma, ki ga
je tako lahko usklajevala z družinskimi obveznostmi. Nekaj let
je z družino živela in ustvarjala tudi v Splitu. Tako je njeno
življenje v polnem zagonu in
ustvarjalnem smislu teklo vse
do dopolnjenega petdesetega
leta. Takrat pa je žal zbolela za
boreliozo, katera je bila sprva
napačno zdravljena. Kasneje
si je pomagala s homeopatijo,
zaradi katere se je leto in pol
na vsak drug teden vozila v
Maribor, z vednostjo zdravnice.
Po tem času se ji je stanje zelo
izboljšalo. Gospa Nives je bila
nato do upokojitve zaposlena
kot svobodni kulturnik. Ostala
pa je aktivna še v pokoju, pri
manjših projektih in opremi.
Žal pa so se ji ponovno pojavile zdravstvene težave z ravnotežjem in posledično padci. Ker
so se padci ponavljali je bila
selitev v dom za starejše neizbežna. Tako je bila gospa Ni-

ves 5. decembra 2019, iz bolnice preseljena v DEOS Center
starejših Cerknica. notranjski
kraji so ji ostali blizu, ker je
bila mama iz Starega trga pri
Ložu ter stara mama iz Ivanjega Sela. Po prihodu v Center
gospa Nives pove, da se ji je
zdravstveno stanje izboljšalo.
Čeprav še kdaj pogreša prijatelje, jo vseeno pridno obiskujejo iz Begunj, iz Starega trga,
otroci, sin, snaha, vnuki vsako
soboto iz Ljubljane in jo odpeljejo ven.
Za konec gospa Nives še doda,
da jo je pred dvema letoma
izbrala mednarodna komisija
za objavo življenjskega dela v
galeriji Desa v Ljubljani, kjer je
bila predstavljena tudi razstava
njenih življenjskih del. Čez leto
dni je v Mariboru sledila ponovitev te razstave.
Prav za konec pa je želela dodati še sporočilo: ”Dokler življenje teče normalno pot, ga
zgrabimo z obema rokama.”

Sandra Pirc,
delovna terapevtka
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KLINIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV FIZIOTERAPIJE ALMA MATER EUROPAEA–ECM
Alma Mater Europaea - ECM
je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, specializirana na ponudbo karierno
orientiranega izobraževanja v
deficitarnih poklicih. Njihovi
študijski programi so relevantni, moderni, interdisciplinarni
in interaktivni. Zavezali so se k
ustvarjanju diplomantov, katerih kvalifikacije so priznane in
uporabne tako na domači kot
tudi mednarodni ravni. Študentom ponujajo bogato in raznoliko akademsko okolje, ki jim
zagotavlja priložnosti tako intelektualnega razvoja kot tudi
pridobitev profesionalnih znanj
in veščin.
Od samega začetka svojega
delovanja je bila družba Deos
študentom in dijakom prijazna
ustanova in je na poti pridobivanja profesionalnih veščin
tudi študentom fizioterapije
odprla svoja vrata. Tako kot je
je posebna Alma Mater Europaea - ECM kot izobraževalna ustanova pa so posebni in
med našimi stanovalci močno
priljubljeni tudi njihovi študenti
fizioterapije.
Starostniki so zelo posebna,
občutljiva in predvsem najbolj
modra starostna skupina naše
družbe. Modrost jim omogoča
vpogled globlje v človeka in
prepoznavo kvalitet in potencialov, ki jih mlad človek sam
pri sebi težko uzre. Izhajajoč
iz tega prepričanja smo veseli
in hvaležni za skupino študentov fizioterapije, ki se nam je
v študijskem letu 2019/2020

pridružila v Deos, centru starejših Cerknica. Študente so naši
stanovalci prepoznali kot veliko
dodano vrednost in popestritev
njihovega vsakdana.
Vseh skupaj je pri nas klinično
usposabljanje opravljalo 16
študentov prvega, drugega in
tretjega letnika. Največ je bilo
tistih najmlajših, na katere smo
še posebej ponosni. Vsi skupaj
so pokazali predvsem, da so na
pravi poti in da imajo občutek
in posluh za potrebe sočloveka
v stiski. Pokazali so veliko strokovnega znanja in predvsem
veliko radovednosti in želje po
praktičnih izkušnjah. Delo z
našimi stanovalci jim je zagotovo predstavljalo izziv, saj se je
večina izmed njih pri nas prvič
srečala s kliničnim okoljem in
prvič stopila v terapevtski odnos s pacientom, a jim na tem
mestu izrekamo vse pohvale,
saj so se odrezali odlično.
Bili so nam v veliko pomoč,
popestrili so vsakdan naši stanovalcev in prinesli mladostno
energijo v naš center.
Zanimalo pa nas je tudi, kako
so oni doživljali čas, ki smo ga
preživeli skupaj in kakšne vtise
in popotnico so odnesli s seboj. Odgovor na naše vprašanje pa najdemo v sporočilu,
ki ga je po koncu kliničnega
usposabljanja poslal študent 1.
letnika.
Zapisal je: »Svoje prvo klinično usposabljanje oziroma svoj
prvi vstop v klinično okolje bi
opisal kot neprecenljivo izkušnjo, katero bi brez obotavljanja ponovil. Celostno sem s
svojim storjenim delom še kar
zadovoljen, a se dobro zavedam, da je bilo veliko stvari in
trenutkov, kot so posedanje,
pomoč pri hoji, nastavitev nekaterih fizikalnih dejavnikov ter

jutranja telovadba, katere se
je dalo izvesti bistveno bolje
kot sem jih sicer. A kot rečeno, mi je bilo v Centru starejših
Cerknica izredno prijetno, saj
sem prvič občutil neposreden
stik s pacientom ter njegov odziv oziroma reakcijo, katerega
se ni mogoče naučiti iz knjig in
predavanj, temveč ga je moč
pridobiti le z dobro in ustrezno
»prakso«. Ob enem si v velik
privilegij štejem tudi dejstvo,
da sem se lahko učil od ljudi,
za katere menim, da resnično
obvladajo svoje področje, in
so po mojem mnenju v svojem
početju in opravljanju fizioterapevtskega poklica najboljši. Prav navedeno je bil glavni
razlog, zakaj sem se na koncu
odločil za DEOS Cerknica, saj
se je užitek učiti od mentorja,
ki ima odgovor dobesedno na
vsako zastavljeno vprašanje ter
ti je zgled, kateremu se želiš
nekoč čim bolj približati. Hkrati
mi je bila izredno všeč tudi postopnost oziroma način, skozi
katerega smo tekom kliničnega
usposabljanja postajali čedalje bolj samostojni. Toliko bolj
pomembno za študenta prvega
letnika oziroma za nekoga brez
kakršnihkoli izkušenj v resnih
zdravstvenih ustanovah.
Urh Zupančič, 1. letnik«
Hvaležni smo za vsako refleksijo in povratno informacijo naših študentov, saj le tako vemo
ali smo na dobri poti in ali tem
mladim ljudem, ki šele vstopajo v svet odraslih in odgovornih
zdravstvenih delavcev res lahko
nudimo dobro popotnico.
Svoje vtise o kliničnem usposabljanju pri nas pa študenti
prenesejo tudi na vodstvo fakultete. Predavateljica, gospa
Patricija Goubar, vodja organizacije kliničnega usposabljanja
16
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Alme Mater Europaea ECM nas
o vtisih študentov tudi obvesti.
Zapisala je: »Želimo vas obvestiti, da smo prejeli resnično
ganljive pohvale in tudi zahvale za vaše prizadevanje predajanja znanj študentki na zadnjem kliničnem usposabljanju.
Izredno je dodatno pohvalila
vaš odnos, strokovnost in možnost videti ter spoznati ogromno stvari.
Se najlepše zahvaljujemo tudi mi.«
Kot del organizacije, katere
poslanstvo in vizija je z lastnim
znanjem in izkušnjami skrbeti
za stalen razvoj starostnikom
prilagojenih storitev ter spodbujanje k aktivnemu življenju,
ob zagotavljanju najprimernejše in najkakovostnejše izvedbe
oskrbe, menimo, da z usposabljanjem kakovostnega mladega kadra na področju fizioterapije pomembno prispevamo
k uresničevanju našega poslanstva in vizije.

SKUPINA ZA
SAMOPOMOČ NITKE
Samopomoč je naravni socialni vzgib v človeku. Izhodišča
skupine starejših za samopomoč so povezovanje ljudi s
podobnimi stiskami-težavami,
medsebojna izmenjava izkušenj, opora, prostor za pogovor, premagovanje stisk in dvig
ravni kvalitete življenja. K temu
se strmi tudi v skupini starejših
za samopomoč Nitke, katera
deluje znotraj centra in šteje
trenutno sedem članic. Srečanja potekajo že eno leto vsaj
dva do tri krat mesečno. Pomen srečanj se je še posebej
pokazal po času epidemije,
ko so se zelo povečale stiske
stanovalk. Članice so se zelo
povezale med seboj in z navdušenjem pričakujejo skupino,
kjer si vedno postrežejo s kavico in koščkom peciva. Voditeljica Janja in sovoditeljica Ines
pred vsakim srečanjem skrbno
pripravita vsebine, iz katerih se
spontano razvijajo nove teme
za pogovor, največkrat pa se
srečanje zaključi s dobrim receptom za okusno jed.

Janja Rupar,
socialna delavka

dr. Šejla Gazibara,
vodja ZNO
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Ce nte r sta rejših

R U
Center starejših rnuče bo v začetku Z ekipo zaposlenih, katerih delo je
decembra dopolnil let delovanja.
poslanstvo in ne samo zaposlitev, si
e v nekaj besedah strnemo misli
bomo tudi v prihodnje prizadevali,
LETO
2020
–
LETO
SPREMEMB
da se bodo naši stanovalci počutili
in dogajanja v tem obdobju, lahko
V DEOS
STAREJŠIH
rečemo,
da smoCENTRU
uspeli v tem
času
v ČRNUČE
svojem novem domu, sprejete,
zaželene in varne.
vzpostaviti posebno vez, dušo
doma, kot smo si zadali kot naš
glavni cilj. Pomemben dejavnik pri
graditvi
odnosov
med 2020
stanovalci
in
Centru starejših Črnuče.
Konec
februarja
je takratzaposlenimi,
med
stanovalci
samimi
na direktorica Centra, Slava Lahko rečem, da je leto 2020
ter med
sodelavci
je bil spredvsem
Divjak,
zaključila
svojim de- v našem domu res leto sprev dejstvu,
da je starostnik,
ki se
je
lom, marca
2020 sem
vodenje
memb. V času epidemije, ko se
za svoj
novi
dom
izbral
prav
naš
doma prevzela jaz.
je čas za mnoge ustavil, zaposCenter
starejših, DEOS,
najpomembnejši
ter
leni v Centru starejših Črnuče
V podjetju
d. o. o. sem
njegove
želje
in
potrebe
na
prvem
se zaposlila leta 2011 kot soci- nismo mirovali. Pričeli smo s
mestu.
alna delavka v Centru starejših temeljito obnovo varovanega
lava ivjak,
direktori
a entra
Horjul. Leta 2018 sem se pri- - oddelka,
svoje
znanje
nadgrastarejši
rnuče
družila projektni pisarni, kjer jevali z udeležbo na izobražesmo vodili več (uspešnih) pro- vanjih ter se vključili v različne
jektov. Na Upravi DEOS, d.o.o. projekte.
so v letih sodelovanja prepoz- Zaposleni imajo možnost sodenali moj potencial in mi ponu- lovanja in vključevanja na vseh
dili priložnost, da ga izrazim v ravneh, z namenom prijetnega
13
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CELOLETNI PROJEKT
PLESNE ŠOLE BOLERO
Na našem prijetnem plesnem
druženju, ki poteka dvakrat mesečno
po uro, se lahko naši člani Aktivne
Starosti in naši stanovalci naučijo
plesati različne plese. Na plesnem
in varnega bivanja stanovalcev
tečaju, ki je oblikovan premišljeno in
v našem domu.
prilagojen starostnim zmogljivostim
Želim si, da naš dom postane v
in željam.
očeh stanovalcev in svojcev njihov drugi dom, v očeh zaposlenih pa kraj, kjer so prepoznani
in cenjeni kot uspešni sodelavci.
Mateja Žiher Jurinjak,
direktorica Centra starejših
Črnuče
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PRENOVA VAROVANEGA
ODDELKA
V letu 2020 smo se zaposleni
Centra starejših Črnuče v sodelovanju z vodstvom odločili, da
našemu varovanemu oddelku
damo svež videz, ki bo stanovalcem, zaposlenim in tudi obiskovalcem prijaznejši. Z rednimi
mesečnimi sestanki strokovnega tima smo prenovili tudi aktivnosti, spremenili kadrovsko
zasedbo, organizirali različna
izobraževanja ter s skupnimi
močmi dosegli temeljito prenovo varovanega oddelka.
Na naši varovani enoti imamo prostor za 12 stanovalcev
v petih dvoposteljnih in dveh
enoposteljnih sobah. Lahko se
pohvalimo z zeleno površino, ki
nudi možnosti za krajši sprehod
ali počitek na eni izmed številnih klopi. Zelenico krasijo tudi
okrasne gume, ki služijo kot
grede za domače pridelke: solato, zelišča, jagode…

Notranjost oddelka smo razdelili na tri dele, in sicer jedilnico s kuhinjo, dnevno sobo ter
različne tematske kotičke. Pri
oblikovanju kotičkov smo izhajali iz potreb in zanimanj naših
stanovalcev. Ustvarili smo dva
kotička za počitek. V prvem se
nahaja fotelj oziroma počivalnik, majhna mizica ter velika
rastlina. Drugi kotiček za poči-

tek smo opremili s sedežno garnituro, ki je dovolj velika tudi za
počitek. Omenjen kotiček krasi
fotografija babice naše glavne
sestre Mateje

Vse stene oddelka so okrašene – na eni je jasno vidna ura
s koledarjem in označenim letnim časom, na drugi visijo fotografije naših stanovalcev, na
tretji njihovi izdelki. Izdelke hranimo tudi v personalnih mapah
stanovalcev, ki jih svojci lahko
kadarkoli prevzamejo.

Kotiček za pomirjanje smo prav
tako opremili z udobnim foteljem, izparilnikom, lučkami in
primerno glasbo, s katerimi pri
stanovalcih vzpodbudimo ob- Pri prenovi smo se zavedačutek miru. Prav tako smo ure- li, da »zgolj stene ne naredijo
dili kotiček za šport in kotiček
doma«, zato smo se lotili tudi
vsebinske prenove aktivnosti, ki
jih nudimo našim stanovalcem
na varovanem oddelku. Zagotavljamo tedensko prisotnost
strokovnih delavcev na oddelku
Največja novost je »naredi si
zajtrk po svoje«, kjer stanovalcem zaposleni postrežejo zajtrk
po želji.
Naš cilj je, sodelovanje stanoki spodbuja sočutje in skrb za valcev pri pripravi prostora za
drugega, kar želimo doseči obroke, pospravljanju in kuhaskozi skrb za najmlajše. Tako nju glede na svoje zmožnosti in
se v tem kotičku nahajajo ple- trenutno počutje. Stanovalci se
tena košara, pletena pokrivala, dnevno, ob spremstvu animadojenčki, oblačila, posteljica torjev, udeležujejo aktivnosti zuoziroma gugalnica za dojenč- naj svojega oddelka.
ke. Dnevno sobo smo okrasili s Zaposlenim se iskreno zahvačrno-belimi fotografijami naših ljujem za ideje in aktivno sostanovalcev iz mladih časov.
delovanje.
Na začetku oddelka je kotiček
Mateja Žiher Jurinjak
z informacijami. Imamo skrinjico pohval in pritožb, tablo z
dnevnimi aktivnostmi ter letake
z dodatnimi informacijami za
svojce.

19
NITKE ŽIVLJENJA 8

DECEMBER 2020

Simps izvedli dve izobraževanji
na temo oskrbe kronične rane.
IZOBRAŽEVANJE
Zavedamo se, da je v znanju
ZAPOSLENIH
moč, zato smo veseli, da nam
podjetje DEOS, d. o. o. nudi
možnost dodatnega izobražeV letu 2020 se lahko v Centru vanja.
starejših Črnuče pohvalimo z
Vanja Perko,
izvedbo in udeležbo na števildiplomirana
medicinska sestra
nih izobraževanjih. Organizirali
smo številna interna izobraževanja, med drugim tudi vezana
na Covid-19, in sicer uporaba NOVOST - AKTIVEN DAN
osebne varovalne opreme, raz- ZA TEŽJE POKRETNE
kuževanje rok in površin, name- ČLANE
ščanje osebne varovane opreme – praktično usposabljanje.
Zdravju koristno je, da se
Izvedli smo tudi izobraževanja
ukvarjamo s športom celo živna temo transferjev, pravilneljenje, kar pomeni, da športne
ga nameščanja stanovalcev
vadbe ni priporočljivo opustiti
v postelji, priprava in pravilno
niti v zrelejšem, težjem, neporazdeljevanje obrokov, pravilkretnem starostnem obdobju,
na uporaba naprave Bioptron,
le malo jo moramo prilagoditi
pregleda delovnih procesov,
trenutnim sposobnostim. Zato
nega nog in nohtov, povijanje
smo v DEOS Centru starejših
nog, ocena bolečine in ostale
Črnuče v sodelovanju z zavoteme, s katerimi se zaposleni
dom Aktivna starost organizirali
dnevno srečujemo.
vadbo za težje pokretne.
Tekom leta smo se udeležili tudi
Program je prilagojen vsakerazličnih webinarjev (spletnih
mu posamezniku, s ciljem kar
izobraževanj), gostili smo tudi
največjega in najhitrejšega
domskega psihiatra prof. dr.
napredka, ki pa ga poskušaPetra Preglja, dr. med., specimo doseči na varen način.
alist psihiater, ki nam je podal
Strokovni sodelavec vsakemu
nekaj dodatnih napotkov pri
udeležencu svetuje, zanj izdela
delu z osebami z demenco,
načrt vadbe in zastavi cilje ter
izobraževanje smo izvedli tudi
redno spremlja napredek. Testiza svojce. Jeseni smo v okviru
ranje napredka se izvaja vsake
projekta KOC AS gostili Zlatka
tri mesece, s pomočjo posebnih
Kržiča, ki je izvedel praktično
testnih obrazcev, ki nam omodelavnico o urgentnih stanjih
gočajo spremljanje napredka
starostnikov. Podjetje Kimi je
in prilagajanje vadbe. Vadba
izvedlo izobraževanje na temo
poteka dva krat tedensko ob
pravilnega razkuževanja rok
sredah in petkih od 9:30 do
in površin. Z omenjenim pod12:30 ure. Program vodijo
jetjem sodelujemo tudi v njistrokovnjaki, za prijetno vzdušje
hovem projektu »Učinkovitost
in vzpodbudo vsakemu posauspešnega razkuževanja rok
mezniku pa skrbijo animatorji.
zaposlenih v socialnovarstveni
Navdušenje nad redno vadbo,
ustanovi«. V mesecu novembru
dobro počutje, nasmejani obsmo v sodelovanju s podjetjem
razi in druženje ob kavi je priva-

bilo in še privablja nove člane.
Kontaktna oseba: Špela Lipold,
ki je dosegljiva vsak torek in četrtek med 9:30 in 13:30 uro.
Dobite me na telefonski številki
041/ 401 106.

Špela Lipold
zavod Aktivna starost

AKTIVNOSTI
FIZIOTERAPIJE
Fizioterapija z neinvazivnimi
terapevtskimi metodami skrbi
predvsem za izboljševanje,
vzdrževanje in povrnitev gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti v vseh starostnih obdobjih.
Fizioterapevt je sestavi del strokovnega tima, ki je enakovred20
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no vključen v multidisciplinarno
obravnavo posameznika.
Cilji fizioterapije so:
- lajšanje bolečin,
- preprečevanje mišičnega neravnovesja, ki vodi v skrajšave
in deformacije,
- vzdrževanje in izboljševanje
mišične moči,
- ohranjanje sklepne in splošne
gibljivosti ter izboljševanje že
okrnjene gibljivosti,
- ohranjanje primerne telesne
vzdržljivosti,
- ohranjanje kakovosti življenja,
- preprečevanje padcev.
Delo fizioterapije je razdeljeno
na delo na oddelku, skupinsko telovadbo in individualno
obravnavo.
V DEOS Centru starejših Črnuče se lahko pohvalimo z
velikim naborom naprav za izvajanje elektroterapije. Uporabljamo naprave kot so TENS, interferenca, diadinamični tokovi,
ultrazvok, laser in magnetoterapija. Pri lajšanju bolečina nam
pomaga tudi infrardeča luč.
S prvim septembrom smo pričeli izvajati svetlobno terapijo z
BIOPTRONom.

Septembra smo se v Črnučah splošno izboljšanje počutja in
zelo razveselili novega kole- dvig nivoja energije.
sa za razgibavanje in krepitev
Katja Zibelnik,
zgornjih in spodnjih okončin.
fizioterapevtka
Nahaja se v tretjem nadstropju
in je stanovalcem na razpolago
vse dni, tudi med vikendom.

Naši stanovalci tako pokretni, kot tudi tisti na vozičkih se
lahko vsakodnevno udeležijo
vodene skupinske telovadbe.
Ta temelji na vajah za gibljivost
in moč. S tem programom želimo pri stanovalcih ohranjati
in popravljati obseg gibljivosti
sklepov, zmanjšati okorelost, ter
vzdrževati mišično ravnovesje in
lajšati bolečine.
Vaje za krepitev mišic so namenjene povrnitvi, ohranjanju
ali izboljšanju mišične moči in
mišičnega ravnovesja. Močne
mišice ščitijo sklepe, preprečujejo okvare in posredno preprečujejo bolečine ter s tem lajšajo izvajanje dnevnih aktivnosti
(vstajanje, hojo po stopnicah,
prostočasne dejavnosti in podobno).
V sodelovanju z inštruktorji programa Aktiven dan smo
uspešno nadgradili dejavnosti
v domu ter izboljšali splošno
V enem mesecu smo uspešno počutje naših stanovalcev. Prosanirali rane in zatrli nadaljno gram zajema fizično aktivnost
večanje ran. Pri določenih po- in zaposlitev miselnih funkcij,
sameznikih smo uspeli izboljšati ne smemo pa pozabiti tudi na
počutje in zmanjšati občutek vidik druženja in komunikacije.
bolečine.
Pri stanovalcih je možno opaziti

DOGAJANJE
V NAŠEM CENTRU

Stanovalcem Centra starejših
Črnuče poskušamo dneve popestriti s širokim naborom aktivnosti in dogodkov. V letu 2020
smo se na tem področju še toliko bolj potrudili, tako da se
zabavamo in izobražujemo še
pogosteje.
Med tednom dneve po zajtrku
nadaljujemo s telovadbo, ki
nam omogoča uspešnejši začetek dneva. Razgibamo smo
si namreč celotno telo. Vaje so
pestre in zanimive in velikokrat je potrebno uporabiti tudi
možgančke, da lahko sledimo
vajam. Jutranji telovadbi vedno
sledijo aktivnosti, med katerimi
so najbolj priljubljene kofetkanje, sproščeni pogovori in družabne igre. Poleg tega zelo radi
treniramo spomin s kvizi, igro
Bomba in križankami. Ohranjamo tudi gospodinjske spretnosti, tako da večkrat kaj dobrega skuhamo in spečemo. Na
našem jedilniku so se do sedaj
znašli: puding, štrudlji, pica.
Dobrote z veseljem razdelimo
in v dobri družbi tudi sami razvajamo brbončice. Poleg telovadbe, pa naše prste treniramo
z risanjem in drugimi ustvarjalnimi delavnicami.
V poletnem času smo veliko
časa preživeli na terasi našega
Centra. Imeli smo tematske dogodke, kjer smo se spoznavali
med seboj in s tem krepili socialne stike ter sklepali nova prijateljstva. Na terasi smo imeli
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zabavo z ledeno kavo, limonado in sladoledom. S športnimi
igrami in ledeno kavo smo se
od poletja in druženj na prostem za kratek čas poslovili. Razveselil nas je simpatičen obisk
štirinožnih prijateljev iz Društva
reševalnih psov, ki so nam skupaj z lastniki prikazali kako pomagajo iskati izgubljene osebe
na vseh terenih (gozd, ruševine
in še kje). Poleg tega pa reševalni psi znajo izvesti tudi zanimive trike. Zelo veseli smo bili,
ko smo reševalne pse lahko
tudi pobožali in marsikateri stanovalec je tako izgubil strah.
V prihajajočih mesecih pa imamo še kar nekaj načrtov. Vabimo vas, da spremljate našo
spletno stran, kjer objavljamo
naše dogodke in aktivnosti.
V spodnji galeriji predstavljamo
nekaj preteklih dogodkov.
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ZAHVALA SVOJCEM

V DEOS Centru starejših Črnuče se zahvaljujemo vsem
svojcem za strpnost, razumevanje in podporo, ki ste nam jo
tekom leta izkazovali z zahvalami, nekateri tudi z donacijo različnih izdelkov (zaščitne maske,
različnimi izdelki in nakupom
brezkontaktnega merilca telesne temperature, ki ga uporabljamo na recepciji).
Hkrati vas prosimo, da se v teh
»drugačnih časih« skupaj držimo vseh priporočilin vas vabimo, da redno spremljate našo
spletno stran, na kateri objavljamo vse novosti.

Hvala.
Zaposleni

Petra Cestar
delovna terapevtka
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Stanovalcem bomo zagotavljali lasten, oseben prostor, velik
skupinski prostor in nekaj večnamenskih prostorov.«
Nov objekt, ki ga bodo sestavljale štiri gospodinjske enote za
osebe z demenco, v kateri bodo
možne namestitve v 24 enoposteljnih in dvanajstih dvoposteljnih sobah, bo pritlični. Vsaka
soba bo imela dostop do zelenih površin v atriju centra, ki bo
oblikovan po ključnih načelih
za obravnavo oseb z demenco
in bo smiselno povezoval vse
enote. Osrednji prostor centra
bo vključeval družabni prostor s
posebej prilagojenimi tematskimi kotički. Posebno pozornost
bodo posvetili tudi opremi ter
notranjemu oblikovanju prostorov. Ključni element za ustvarjanje stimulativnega okolja bo
stalno osebje, ki bo skrbelo za
aktivnosti in udobje stanovalcev
glede na njihove individualne
potrebe. Tako arhitekturno kot
tudi s programom dela bodo
tako zagotovili, da bodo ustvarili zaokrožen bivalni prostor, a
hkrati nudili možnost individualnega dela vsake gospodinjske
skupnosti posebej. Gradbena
dela bodo trajala predvidoma
eno leto.

Štefka Sem,
novinarka Savinjskih novic

KAKO JE EPIDEMIJA
COVID-19 STANOVALCEM
SPREMENILA BIVANJE V
CENTRU
Letošnje leto je polno novih in
novih presenečenj. Zadnje mesece je naša pozornost usmerjena v dogajanja v zvezi z epidemijo COVID-19, ki nas je
neprijetno presenetil tudi v domovih za starejše. Tudi v našem
Centru v Gornjem Gradu ni
bilo nič drugače. Zaposleni se
niso ustrašili, ampak sklenili, da
bodo storili vse, kar je v njihovi
moči, da obvarujejo stanovalce
najhujšega. Bilo je težko, kajti virus se obnaša popolnoma
neznano.
Novim, vedno težjim razmeram
se je moralo spremeniti celotno
življenje v domu. Kar naenkrat
so bila prepovedana medsebojna druženja in ukinjene skupinske aktivnosti. Srečevali se
nismo več niti v jedilnici, ampak
smo se strogo zadrževali v svojih sobah. Zaradi nujne medsebojne razdalje sta bili okrnjeni
tudi fizioterapija in delovna terapija.
Najbolj nas je prizadela prepoved obiskov najbližjih. V nas se
je naselila osamljenost, občutek, da si sam, daleč od svojih.
Pogrešali smo topel stisk roke,
nežen objem, tolažbo in pomoč
najdražjih. Prisoten je bil strah,
da tega ne bo nikoli konec, saj
so minevali meseci, polni negativnih novic. Edini stik z domačimi je bil telefon. Nekoliko
nas je bil v pomoč tudi video
klic, ki nam je vsaj za trenutek
omogočil stik s svojci. Hvaležni smo bili zaposlenim, ki so se
trudili olepšati dneve na vse načine, tudi z lastnimi glasbenimi

nastopi. Vseskozi so bili z nami
strpni, razumevajoči, pripravljeni vedno priskočiti na pomoč,
saj so se zaradi vseh teh nenadnih omejitev okrepile tudi naše
fizične in psihične stiske.
Delo zaposlenih je bilo zelo
zahtevno. Strogo so upoštevali priporočila NIJZ-a-, tudi v
prostem času. Njihov trud ni bil
zaman, saj jim je v prvem valu
uspelo preprečiti vnos virusa v
dom. Stanovalci in sorodniki
cenimo njihov trud in smo jim
zelo hvaležni. Najbolj srečni
smo bili, ko se je dom začel počasi odpirati in smo se končno
srečali z najbližjimi. Minilo je
dokaj prijetno poletje, vendar
ostal je strah prihodnosti. Zavedamo se, da je virus še vedno
navzoč. Sprašujemo se, ali nam
bo zopet grenil naše kratko življenje in nas prikrajšal za nenadomestljive trenutke z najdražjimi in sproščena medsebojna
druženja. Ostala je bojazen in
nemoč, čeprav vemo, da si virusi sestavni del našega življenja.

Pavla Golob
stanovalka
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jasne odgovore in strah je kaj
hitro šel v pozabo. Pri vsem
PRIČAKOVANJE
tem seveda ne smem pozabiti
omeniti težkega obdobja časa
epidemije, ki je bilo, ne le za
Bojiš se pozabiti,
mene, temveč za celotno instiod tegobe našega življenja,
tucijo velik zalogaj. Potrebnega
se spomniš, da živeti,
je bilo veliko truda, sprememb,
ne da se brez trpljenja.
strpnosti ter kontrole, kar pa
smo s skupnimi močmi uspešno
Zato pa trpi, upaj
prestali. Pridobljene izkušnje,
prišli še bodo lepši časi,
sposobnost prilagajanja, odprnikar prehitro ne obupaj,
če do njih dnevi tečejo počasi. tost za nove, drugačne ideje in
način dela, zmožnost sodelovanja z drugimi strokovnimi dePrišli, če tudi pozno bodo
lavci in še bi lahko naštevala,
zato le upaj, čakaj,
so le ene od stvari, ki bodo prite srečne dneve zdaj pričakaj,
spevale velik delež k zmožnosti
katerih bo v našo radost mnogo.
mojega, upam da nekoč samostojnega dela.
Božidar Šimic
Vsekakor je pripravništvo in z
stanovalec
njim opravljen strokovni izpit
ogromna stopnica na poti dela
OPRAVLJANJE
v delovni terapiji. Največ, vsaj
PRIPRAVNIŠTVA DELOVNE zame štejejo nasveti, dobljeTERAPIJE MED EPIDEMIJO ne graje in pohvale na račun
mojega aktivnega vključevaCOVID-19
nja v delovni proces in pa seveda tisto nekaj izkušenj, ki pa
so le kaplja v morje izkušenj,
Čeprav se je šest mesecev priki jih pridobiš do konca svoje
pravništva sprva slišalo kot lep
zaposlitvene ere. Samo bistvo
zalogaj, je obdobje minilo kot
opravljenega pripravništva pa
bi mignil. Priložnost, ki se mi je
je zame priložnost za postavitev
s tem ponudila, pa je bila ogtemeljev za nadaljnjo gradnjo
romna naložba v prihodnost.
sebe in svojega profila. Hvala
Priznam, da me je bilo na zamentorici, ki mi je bila tokom
četku pripravništva kar malce
pripravništva v veliko pomoč in
strah, predvsem, ker je šlo za
podporo ter vsem, ki so bili del,
delo z starejšimi, s katerimi pa
se tekom vaj študija nisem rav- te za mene nepozabne izkušnje.
no veliko srečevala. Strah sem
s pomočjo mentorice kar hitro
spremenila v priložnost za pridobitev novih izkušenj in mi je
delo z njimi predstavljalo velik
izziv. Vrsta vprašanj kot so ali
jih bom razumela, kaj želijo,
me bodo dobro sprejeli, ali
bom znala pravilno ukrepati v
določeni situaciji, kako bodo
Natalija Mičin
potekale dejavnosti... so propripravnica delovne terapije
ti koncu pripravništva dobila

MUZEJ ZA STAREJŠE
V CENTRU STAREJŠIH
GORNJI GRAD
Ko sončnega septembrskega
petka stopim iz avta pred Centrom starejših v Gornjem gradu, me sprejme lepota narave.
Zeleni travniki, le nekaj hiš, čist
zrak in mir, ki ga v mestih, ni.
Delovna terapevtka Anja gostoljubno ponudi skodelico kave,
pokaže dvorano in urno prinese
diaprojektor. Okrog 11tih začnejo prihajati prvi poslušalci.
Približno dvajset se jih nabere.
Začnem s predstavitvijo.
Vsi smo imeli v šoli zgodovino. A želim vam predati prav
posebno vedenje o preteklosti. O predmetih, ki so nekoč
spremljali življenja ljudi. O tem,
kako se je način življenja skozi čas spreminjal, a nekaj že
stoletja, tisočletja ostaja isto.
Človeške želje, hrepenenja,
strahovi med drugim. In tudi
nekatere vrednote. Morda neandertalec v kameni dobi ni bil
tako drugačen kot mi. Skrbel je
za svoje šibkejše člane: za otroke, bolne in starejše. In imel je
svojo glasbo. O tem priča neandertalčeva piščal, najstarejše
glasbilo na svetu. Na ogled je
v Narodnem muzeju Slovenije,
od koder prihajam.
Na vrsti je viteški meč. Ali ste vedeli, da je šolanje viteza trajalo
štirinajst, petnajst let? S seboj
imam kopijo srednjeveškega
meča, ki ga hranimo v muzeju.
Enak je kot izvirnik, a ni nabrušen. Koliko tehta? Skoraj vsi
poslušalci ga potežkate in ugibate. 4 kilograme. 5 kilogramov. Kaj pa, če je 10 kilogra26
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mov? Stehtamo ga na tehtnici.
Ne bom povedala koliko tehta,
a presenečenje je veliko.
Seznanim se tudi z direktorico
in tudi ona potežka meč. Ponudi ga še mlajšemu človeku. In
veste kaj se zgodi? Mladi mož
takoj ugane težo meča ter se
z mislijo, da se še vidimo, tudi
poslovimo.

Na lep sobotni sončen dan
pa so udeleženci ne-festivala
v goste povabili Ženski pevski
zbor Kombinat, ki so stanovalce vrnile v čase boja proti okupatorju. Zbor prepeva pesmi o
uporu iz vsega sveta ter tako s
svojim petjem opozarja, da se
je treba boriti za pravice in če je
potrebno tudi upreti določenim
problemom. Zapele so nekaj
tujih in bolj znanih pesmi kot
so Bella Ciao, njihovo himno,
ki se imenuje Pesem upora ter
za na konec še vsem znano Hej
brigade, katero so z veseljem
zapeli tudi stanovalci.

GOSTOVANJE
POLICIJSKEGA ORKESTRA
KOT BALZAM ZA DUŠO
STANOVALCEV
DEOS Center starejših Gornji Grad je v preteklem tednu
na pobudo policista Policijske
postaje Mozirje, Petra Neuholta, obiskal policijski orkester. Z
otvoritveno pesmijo Ansambla
bratov Avsenik, Slovenija, od
kod lepote tvoje, so raznežili, s pesmijo Stevia Wonderja
razigrali in s slovenskimi popevkami vrnili stanovalce v njihovo
mladost.

Tea Černe,
muzejska vodnica v Narodnem
muzeju Slovenija, Ljubljana

NE-FESTIVAL V CENTRU
STAREJŠIH GORNJI GRAD
nastop Policijskega orkestra

V začetku meseca avgusta je v
Gornjem gradu potekal Ne-festival gledališča zatiranih. Letošnja tema festivala je bil Duh
časa. V sklopu tega je v Centu
starejših Gornji grad potekala
kratka predstava z naslovom
Majdina poletna šola v izvedbi
Anje Bezlove. Majda iz Mengša
upodablja upokojeno učiteljico
matematike, ki v času pouka
zbira podpise za prepoved vojne v Sloveniji. S svojo kreativno
predstavo se je dotaknila različnih tem in s tem stanovalce
spodbudila, da so izrazili mnenje do tem kot so recikliranje,
človekove pravice ter o uporabi
plastičnih vrečk. Učiteljica je za
konec predstave stanovalcem
demonstrirala, kako se zavarovati pred atomsko bombo.

upokojena učiteljica Majda iz
Mengša med izvajanjem
predstave Majdina poletna šola

nastop Ženskega pevskega
zbora Kombinat
Anja Kopušar,
delovna terapevtka

OBOJESTRANSKA
HVALEŽNOST
Stanovalci so se zbrali pred
centrom in nemirno čakali, da
člani orkestra pripravijo svoje
instrumente in note in jim zaigrajo. V času, ko zaradi izbruha
novega koronavirusa nimajo
veliko stikov z zunanjim svetom,
je bil nastop orkestra zanje
poslastica, kakršne niso bili deležni že nekaj časa. »Presenečeni obrazi starostnikov, ko zagledajo policiste v uniformah, ki v
rokah držijo ogromne glasbene
inštrumente, njihov nasmeh in
veselje ob poskočnih ritmih, ob
koncu pa še izraz iskrene hvaležnosti, ker smo si vzeli čas zanje
… to je za nas največja nagra-
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da, ki nam daje motivacijo, da s
takšnim projektom nadaljujemo
tudi v prihodnje,« je po nastopu
svoje občutke delil dirigent orkestra, Tomaž Kmetič.

UTRINKI DOGODKOV
OD OKTOBRA 2019
DO SEPTEMBRA 2020

PRESENEČAJO STAROSTNIKE
V DOMOVIH
Policijski orkester je bil ustanovljen leta 1948. Člani orkestra
so glasbeniki s pridobljeno akademsko izobrazbi. Član orkestra in namestnik koncertnega
mojstra je tudi Tomaž Podlesnik
iz Luč, ki je tudi dirigent Godbe
Zgornje Savinjske doline. Orkester izvaja vse zvrsti glasbe,
od popevk, narodnozabavne
glasbe, originalnih del za pihalni orkester in druge. Letos
je Policijski orkester že pripravil
nekaj tovrstnih nastopov, s katerimi je v času epidemije koronavirusa presenečal predvsem
najbolj ranljive in zaradi epidemije prizadete skupine, tj. varovance domov za starejše občane. Nekaj takšnih nastopov še
načrtujejo v kratkem, lokacije in
datumi pa za zdaj ostajajo presenečenje.
Štefka Sem, novinarka Savinjskih
novic in vir Policijski orkester

hudomušna predstava Boj na
zelenjavnem vrtu v izvedbi
Ljudske univerze Velenje

stanovalka Marija med pisanjem
velikonočne voščilnice svojcem
predavanje o sladkorni bolezni
za stanovalce v okviru Zveze
zgornjesavinjskih diabetikov

stanovalec Franc pri izvajanju
aktivnosti utrip glasbe

Stanovalci po končani delavnici
Gremo na morje

delavnica izdelovanja adventnih
venčkov s svojci stanovalcev na
varovani enoti

izdelovanje adventnih venčkov
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nastop mešanega pevskega
zbora društva upokojencev in
invalidov Mozirje

ogled jaslic v katedrali
Gornji Grad
obiranje češenj na varovani enoti

ogled razstave jaslic v Zavodu
Stanislava

nagrajenka tombole Danijela

obisk Korantov demonov
iz Videma pri Ptuju

ogled ženskih smučarskih skokov
na Ljubno ob Savinji

stanovalci varovane enote na
ogledu razstave jaslic v katedrali
Gornji Grad
stanovalka Jana s pustno masko

nastop ljudskih pevk Lipa iz
Šmartnega od Dreti

turnir v ruskem keglanju med
stanovalci centra
HVALA
beseda mala,
a VELIKA,
da gore premika,
ruši bregove,
zida mostove,
sesuva nadutost,
rojeva hvaležnost,
klesti prevzetnost,
gradi prijaznost.
premalokrat izrečena,
prevečkrat pozabljena,
namerno zamolčana,
preprosta, VELIKA beseda mala.
HVALA (I.S.)
Hvala!
Barbara Virant
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HORJUL
AKTIVEN DAN

SKUPAJ
V Deos
Centru ZMOREMO
starejših Horjul
že tretje leto uspešno poteka
program Aktiven Dan za Aktivno
22. 3. 2020. Dan, ko je mirno
Starost. Organizira ga ZAVOD
vzdušje v našem Centru zrušil
AKTIVNA STAROST, ki je
telefonski klic. Sporočili so nam,
neprofitna organizacija in deluje
da je bil bris stanovalca pozitina področju socialnega varstva
ven. Stanovalec, ki je bil voden
starejših. Udeleženi so tako zunanji
zaradi druge diagnoze, ki ga
kot notranji člani.
pred nekaj dnevi, po naročilu
zdravnice, niso sprejeli osebno
na pregled, katerega povišana
telesna temperatura kljub predpisani terapiji v parih dneh ni
padla, ampak nihala. Kako je
možno, kdo je ’kriv’, kdo ni bil
dovolj pazljiv, kdo je bil v zadnjem tednu največ v stiku z dotičnim, kaj če je nekdo morebitno
okužbo prinesel že domov med

Program starostnikom dolgoročno
zagotavlja boljše psiho-fizično
otroke,
starše?daVse
mostanje,
karsvojce,
jim omogoča,
lahko
goče
nam
je
šlo
po
glavi.
Misli
dlje časa in kvalitetno bivajo v
so bile zbegane,
nejasne,
domačem
okolju, neodvisni
odotopele.
Strah
neobvladljiv.
Z
dobro
tuje pomoči. To se trudimo doseči
sodelavcev,
vzpods organizacijo
pestrim in raznolikim
naborom
budo in ki
točnimi
dejavnosti,
krepijonavodili
fizične innaše
namestnice
direktorice,
miselne sposobnosti ter širijo smo
imelisocialnih
v izjemno
času
krog
stikov.kratkem
Individualna
ustvarjeno
primerno
delovišče,
vadba pod strokovnim vodstvom
vzpostavljeno
rdečokicono,
narezagotavlja
napredek,
ga opazijo
jen je bil in
plan
dela.svojci.
Ko smo
starostniki
njihovi
Da bili
vsi,
ki
smo
bili
v
neposrednem
je program tako zelo uspešen so
stiku s pozitivnim
stanovalcev,
tezaslužni
strokovnjaki
Fitnes klinike
stirani,
se
je
tudi
prvi
šok
in
strah
pod vodstvom Urške Dolinšek,
vsaj izobraženi
delno umaknil
in zmanjnjeni
trenerji oz.
šal. Dodatna
osebna varovalna
kineziologi
in animatorja.
oprema, ki smo jo potrebovali
za delo na oddelku, je zahtevala
previdno rokovanje, natančnost
in zbranost pri oblačenju in sla-

Nekaj izjav zadovoljnih
uporabnikov programa:
čenju. Ni bilo časa za strah in
dvome,
kako bomo zmogli 8 ur
Ga. Milena
neprekinjeno
delatisem
v skafandru.
“Ker živim sama,
se udeležila
Kako
bomo
v
tej
nepraktični
programa Aktivna starost za opdružbo
ravi
pristopili do
stanovalcev,
in rekreacijo.
Domov
prihajamkibolj
sosproščena
že tako bili
in oropani
zelo so seosebnega
mi polepšali
stika,
obrazne
mimike,
prijazne
dnevi.”
besede.
G. Jože
“Pridružite se prijetni družbi
na uricah telovadbe. Dobil sem
tudi nova poznanstva, večkrat
se nasmejimo in hitro mine čas.
Prihajam redno in se počutim zelo
dobro.”
Ga. Julijana
“Zelo rada hodim in se redno
udeležim srečanj in sem prav
zadovoljna, počutim se dobro med
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Bil si tam, bil si z njimi, pri vsakemu posebej si našel način, ki
je bil zanj primeren, da je komunikacija stekla, da je bil stanovalec urejen, da je prejemal
vzpodbudo in bil pripravljen
sodelovati po zmožnostih. Vsak
dan znova, vsak dan drugače.
Z vsakim dnem je bilo več stanovalcev pozitivnih, kar je pomenilo več prilaganja, pomoči
in sodelovanja z ostalimi kadri
in sodelavci. Vsak izmed nas
je nove pogoje dela sprejemal
drugače, vsakega je na trenutke zagrabila panika, pa vendar... vsi smo pristopili k delu
popolnoma odgovorno, strokovno in z medsebojno vzpodbudo in timskim sodelovanjem.
Zaupanje namestnice direktorice v zaposlene, vsakodnevna
vzpodbuda, angažiranost domske zdravnice pri iskanju primernih donatorjev za varovalno opremo, timsko sodelovanje
in pripravljenost vsakega posameznika so prispevali k uspešnemu poteku celotnega dogajanja na ’covid žarišču’. Zelo
pomembno vlogo so imeli tudi
svojci okuženih stanovalcev, ki
so nas bodrili in zaupali, da delamo v dobro njihovih najdražjih, da je za njih poskrbljeno
ter da smo jih sproti obveščali,
tako iz oddelka, kot domska
zdravnica, ki jih je sproti obveščala o spremembah ali težavah
zdravstvenega stanja ter kakšne
so možnosti za zdravljenje.

Ko sprejmeš nove pogoje, ko je
strah zamenjan z odločnostjo in
predanostjo, da kljub vsem novim pogojem dela zmoreš, da
je opravljanje tvojega dela poslanstvo, ki ga uspešno opravljamo s timskim pristopom, takrat
je uspeh dela zagotovljen. Ne
glede na kapljice znoja, strahu,
utrujenosti. Skupaj zmoremo.
Teja Z., DMS

STANOVALCI OPISUJEJO
»PRVI« VAL

Moj sosed je zbolel. Imel je vročino, težko je dihal. Obema so
vzeli bris in oba sva imela potrjeno korono. Naslednjih nekaj
tednov sem preživel v tretjem
nadstropju. Ves čas so zame
skrbele sestre. Oblečene so bile
kakor kozmonavtke. S samo
boleznijo se nisem obremenjeval. Kar bo, pa bo. Izteklo se
je srečno, saj nisem imel hude
oblike. Žal, pa se je za soseda
končalo drugače. Virus je bil
močnejši kakor on.
Janez Prek

sončno vreme in na balkonu
sem preživela ves dopoldan,
dokler ni nastopila senca. Sončila sem se in čutila, kako se
mi vračajo moči po prebolelem
obolenju pasavca in kasnejše
pljučnice. Če pomislim nazaj,
mi je med epidemijo bilo prav
lepo. Telovadila sem, opazovala prebujajočo se pomlad,
ptice so prepevale, neko stalno
šumenje zraka mi je dalo občutek, kot da sem ob morju na
plaži in da ladje plujejo mimo.
Kako prijetno je bilo videti, da
narava zeleni.
Brala sem knjige, gledala televizijo, včasih sem poročila kar
preskočila. Ko smo v domu
imeli precej obolelih in so o
tem poročali po televizij, so
me klicali ljudje, ki me drugače
sploh ne.
Včasih sem imela občutek, da
živim kot eremit, vendar so tudi
oni morali najti način razmišljanja, da so lahko preživeli samoto. Imela sem polno življenje in
nimam občutka, da sem kaj zamudila, zato sem mirna in zadovoljna.
Mladi naj žurirajo, to jim pripada. O tem, kako bo jeseni in
pozimi, pa raje ne razmišljam.
Karla Pristovšek

Čas, ko smo bili zaprti v sobe
sem dobro prenašala. Bila je
zgodnja pomlad, bilo je lepo
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GREMO NA DOPUST
V horjulski dom sem prišla pred
sedmimi meseci. Preživela sem
vse, kar se je dogajalo v času
pandemije. Ko se je stanje počasi uredilo in umirilo, smo
začeli razmišljati in sanjariti o
dopustu. Imam prijateljico, ki
vozi avto. Povabila me je, če
bi šla z njo za 7 dni na dopust
v Šmarješke Toplice. Sredi avgusta sva se odpeljali dogodivščini naproti. Nastanili sva se
v zasebnem apartmaju z vso
udobnostjo in komoditeto.
V recepciji so nama povedali,
da ni gneče in se lahko kopava,
kolikor se želiva. To ponudbo
sva dobro izkoristili in se kopali
vsak dan 2-4 ure.
Privoščili sva si veliko in si ogledali vse parke, ki so tako lepo
urejeni. Obiskali sva tudi bližnji
Otočec, Novo mesto, Pleterje,
Šentjanž, Brežice in Sevnico.
Bilo je prelepo, imeli sva se odlično. Priporočam vsem, ki si
lahko privoščijo.
Mili Berginc

KORONA CAJT
V službo grem,
a sredi ceste
srna policajka me ustavi.
»Stoj! Gospa, obrni zdaj nazaj,
pa v posteljo pejt spat,
saj je vendar zdaj korone cajt.«
»Pusti me, saj tam v Horjulu
Slavi čaka name,
in z njo enih sto ljudi,
ki bi lepi in urejeni radi bli.
Prosim, umakni se, pusti me
naprej,
ni časa za korono zdej.«
K.V.

pripeljal k našemu krajanu
Francu Birtiču v Center starejših Horjul. Ob neki priliki mi je
dejal: »Prepozno sem se odločil
za dom. Veš, to je zame hotel s
petimi zvezdicami.«
Te njegove besede sem imel zapisane v srcu. Odločil sem se
za Center starejših Horjul. In
sedaj sem tu. Pohvaliti moram
vse zaposlene. So prijazni in
upam, da ne bodo imeli z menoj kakšnih težav.
Še nekaj moram omeniti. Nikoli
ZAKAJ SI ŠEL V DOM?
v življenju še nisem bil tolikokrat imenovan z gospodom, mi
Vsakdo, ki me pozna, se spra- je kar malce nerodno, ker sem
šuje, zakaj sem se odločil za bil vedno navaden proletarec.
življenje v domu. Pa naj razloJanez Bizjan
žim. Star sem osemdeset let. V
lanskem letu mi je umrla žena.
Ostal sem sam v hiši. Otroci
so se že pred leti osamosvojili. MOJA ZGODBA
Nihče mi ne more očitati, da v
življenju nisem delal, a z gospo- Gospa Veronika Bajer se je rodinjstvom se pa res nisem nikoli dila 17. 7. 1920 v Zgornji Šiški
mami Frančiški in očetu Francu
ukvarjal.
Po videzu sem dokaj zdrav. kot najmlajši, osmi otrok. Prvih
Ampak pod fasado se skrivajo črk jo je naučila mama, nato
različne težave: aritmija srca, pa si je znanje pridobivala pri
astma, sladkor. Pred leti sem uršulinkah. Kljub njeni tihi in
imel hudo prometno nesrečo, močni želji postati učiteljica je
pri kateri mi je počilo ledveno šolanje nadaljevala na Trgovski
vretence. To se je zaraslo, osta- akademiji. Zaposlila se je kot
la pa je bolečina pri hoji in sto- knjigovodkinja v podjetju Sloji. Plavanje prsno mi je odsveto- venija ceste.
vano. Vse te težave še najbolje Z možem Bogomirom sta postala starša hčerki Mojci, danes
prenašam s kolesarjenjem.
Kaj pa, če se naenkrat moje pa sta ji v veselje in ponos tudi
stanje poslabša? Pri mojih letih vnukinji Špela in Urška.
je lahko to že jutri. Zakaj bi ča- Vse do prometne nesreče je žikal, da obležim in bi imeli do- vela v Ljubljani, nato pa se je
preselila v Portorož, kjer sta ji
mači skrbi?
Šest let sem bil prostovoljec pri morska voda in zrak pomagala
Karitasu. Zadolžen sem bil za pri okrevanju.
obiskovanje naših krajanov ob V začetku aprila leta 2006 jo je
praznikih po domovih upoko- pot življenja pripeljala v Horjul,
jencev. Ljudje priklenjeni na vo- kjer vedno najde lepo in toplo
ziček ali posteljo so zelo veseli besedo za osebje.
obiska in pogovora o življenju.
Tako me je eden takih obiskov
32

DECEMBER 2020

NITKE ŽIVLJENJA 8

FOTOGALERIJA

Sprehod za spomin

ISKRICE IZ NAŠEGA
CENTRA
Gospa 80+ pove, da je zelo
zaljubljena.
Radovedno vprašam: »V koga
pa?«
Pa odvrne: » Kar v google vpišite: trener Liverpoola.«

Negovalka bere
sporočila domačih
najstarejša stanovalka praznuje
107. roj. Dan

Skupina, kjer rešujemo take in
drugačne uganke.
Vprašam: »Kaj imajo skupnega: Finžgar, Kafka in Sinatra.«
Ena izmed stanovalk ustreli:
»Lulčke…… vsi imajo lulčke.«
Vaje za spomin. Sedimo v krogu.
In naštevamo poklice, ki se začnejo s črko M:
malar, mizar, mesar, miličnik....
Ko se ustavijo, jih poskušam
napeljati na medicinsko sestro.
Začnem: »Kdo v naši hiši skrbi
za zdravila...«
Vsi v en glas: »Martina.«
»No, pa mi povejte eno žival na
K.«
Viktor se obrne h Micki in reče:
»Krava«
Kasneje Ciril vpraša Viktorja:
»Ti, zakaj pa si Micko gledal?«
»A si pozabil, kako me je sosedov France nabil, ker me je
zašpecala, da sem njihove hruške rabutal.«

Dedek in pravnuk na sprehodu
Božiček s spremstvom

Plesni nastop medisovih
prostovoljcev

Božično obdarovanje
otrok zaposlenih
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Radi plešemo

Utrinek koncerta pod balkonom

Rdeči noski na obisku

Medgeneracijsko druženje
Med karanteno smo lovili sončne
žarke na balkonih

Telovadba na zunanji
fitnes napravi

Balinanje nas druži

Koncert pod balkoni

Šivanje voščilnic zahteva
vztrajnost in natančnost
Virtualni pozdravi najdražjim
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MEDVODE
tim, katerih so bili deležni od svojcev in prijateljev.
Mar ina:
Smo se trudili, se trudimo
in se bomo trudili tudi v
e
od
malega letih
sem siseželela
psa,
naprej. Veliko več kot v preteklih
s stanose mi tavideo
želja pogovore
ni nikoli
amir
jim nudimo
Leto 2020. Kaj napisati o njem? Katere besede valci pogovarjamo, ampak
uresničila.
Ko
je
sodelavec
Vsi,uporabiti
ki boste za
obiskali
Center
s svojci in prijatelji, jih spremljamo na sprehodprinesel
in
to leto?
malega
peseka
v
službo,
sem
starejših
edvode,
boste
lahko
V Centru starejših Medvode se je to leto dogajalo na sonce v park. Skratka vse sile smo usmerili v se
takoj zaljubila
Potem dne
pa je
spoznali
Kadre izvanj.
Aktivnega
veliko,našega
a tudimalega
malo Northa.
manj. Veliko v smislu doga- individualno obravnavo.
padla
ideja,
da
bi
kosmatinček
North
živel življenje
uličnega
psa manj glede aktiv- in Aktivnega varstva smo preusmerili v animaci-zares
janjaje okoli
Covida-19
in malo
odšel zostalim
mano domov.
In je res.
v nosti
iH. Kot
mladiček se
je moral Glede na pretekla jo stanovalcev, ter pomoč
zaposlenim
po Z
in animacije
stanovalcev.
dovoljenjem
direktorja
je
lahko
ortbolj
in smo
adose i Centru.
ačk pomagačk
boriti
hrane. az dogodkov,
sem
Z različnimi akcijami vzpodbujamo tudi bil
letazajevsak
bilo grižljaj
manj skupinskih
v službitakšen
in od takrat
mislim,
zaposlen
v D OSu
kot animator.
V
stanovalcem
posvečali
na individualni
ravni. Že v zaposlene in upamo,z mano
da vzdržimo
tempo.
da so
ga ponosen
stanovalcina
vzljubili
in se
Dan,
Northa
prvič pripeljal
prostem
času
v osni,da leto
Z veseljem
povem, da
sem
zaposlezačetku
letasem
se pogosto
je nakazovalo,
neko
bosem
potega
tudi
oni
vsak
dan
razveselijo,
v
službo,
je
bil
prekrasen....
isto
kjerkalo
hranim
ter rešujem ulične
pse,
po ˝ustaljenih˝
tirnicah
in ko so vesti iz Kitaj- ne, kako so se odzvali na spremenjene razmere in
ko pride v razmerah,
službo. e na
parkirišču
vsi je
sozačel
ga občudovali,
tako
zaposleni
tako
sempri
že nas
marsikaj
videl
in
delujejo
v spremenjenih
kako
ob
skedatudi
postale
resničnost,
se
boj, kako
North
začne
lajati
in
cviliti,
ker
kot Covidu-19.
oskrbovanci, najprej
ga vsipožrtvovalno skrbijo za stanovalce.
doživel
glede
življenja
psov
na ulicah
izpadusokadra
kot ga
večina
nas ne
pomni.
Boj proti
komaj
čaka,
da vse pozdravi.
klicali
Palček,
ker
je
bil
tako
majhen.
iH.
North
se
mi
je
takoj
zasidral
na tiste,
ki so
priskočili
na pomoč
V Centru starejših Medvode so bile potrebne spre- Ponosen sem
Karkoli se
dogajada
v službi,
North
az že
imamVesvoje ostalim
pse in sem
bil
v srce
in takopredvsem
sem se odločil,
da ga
Deosovim
Centrom.
Menim,
nas bodo
membe,
v organizacijskem
smislu.
je
vedno
zraven.
Stanovalci
večkrat
vesel,
da
ga
je
naša
fizioterapevtka
pripeljem
Slovenijo.
Uredili in
smo
liko je vbilo
ozaveščanja
učenja zaposlenih in te razmere še bolj povezale in da bomo še lažje
povprašajosovražnika
po njem in in
ga zmaradi
artina opazovala
na prav poseben
mustanovalcev
dokumente in
veterinarsko
ko bomo premagali
o novem
sovražniku. Nevidnem
sov- delovali,
pobožajo
ali
se
igrajo
z
njim.
North
način.naasno
je bilo,gali.
da jiVsem
je ukradel
oskrbo
in tako
je mali antek
lahko
zaposlenim in stanovalcem želim veliko
ražniku.
Prilagodili
smo se,
se privadili
stroge
pa2021.
se vedno rad ustavi v jedilnicah,
srce.opustili,
Kmalu mi
zaupala, in
dasreče
bi v letu
prišel
k nam.kiNekaj
sempoletje
ga
ukrepe,
smo časa
jih čez
malo
na je zdravja
da poliže kakšno drobtinico ali dobi
ga rada
posvojila
imel
doma,
semzaostrili
se odločil,
jesen
papotem
ponovno
do skrajne
meje.
Med in hitro sva bila
Blaž
Razvornik
kakšen
priboljšek. e zelo živahen
dogovorjena.
da celotnim
ga vzamem
s seboj
v službo,
da
letom
nam
je bil zaposlenim
največji izkosmatinček, ki rad, tako kot naši
malo
dan zaposlenim
ziv popestrim
nuditi stanovalcem
socialne stike, podobne tisstanovalci, po kosilu zadrema.
ter oskrbovancem doma edvode.
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DEJAVNOSTI V CENTRU
STAREJŠIH MEDVODE V
ČASU COVID 19

kar po balkonih in terasah. V
maju nas je obiskala tudi znana
harfistka Mojca Zlobko Vajgl in
ob prijetnih tonih harfe smo res
uživali. Nagovoril nas je tudi
župan Medvod, g. Nejc Smole.

V DEOS Centru starejših Medvode smo v aprilu 2020 med
prvimi zaprli vrata za obiskovalce in pričeli z zaščitnimi ukrepi.
Očitno smo bili uspešni, saj nas
virus do konca prvega vala epidemije ni dosegel. Življenje se
je spremenilo vsem, tako stanovalcem Centra, kot zaposlenim.
Kar naenkrat svojci niso več
smeli prihajati na obiske. Stike
so ohranjali preko telefonov,
tudi z videoklici. Čeprav pogovor, objem in poljub preko videoklica ni isto kot pravi dotik,
je vseeno bolje kot nič. Nekako
smo se sprijaznili, vse v dobro
vseh nas.
Aktivistke Karitasa so nam prišle skuhat kavo presenečenja
na teraso Centra in že dolgo ni
bila terasa tako polna.

V Centru smo se trudili, da je
življenje potekalo kar se da normalno v tej situaciji. Sicer smo
druženja stanovalcev omejili,
pazili na upoštevanje ukrepov, Junija, ko se je stanje malo
pa vendar se je ves čas kaj do- umirilo, so nas obiskali člani
gajalo.
Lovskega pevskega zbora.
Za Veliko noč smo barvali
jajčka in posneli prvi video s
pozdravi za svojce. Predvajali
so ga tudi na televiziji. V sklopu
projekta Narazen, pa vendar
skupaj, nas je obiskala glasbena skupina Calypso iz Medvod
in nam popestrila dopoldne s
svojimi ritmi. Peli in plesali smo

Izvedli smo tudi tradicionalni pohod na Zbiljsko jezero s stanovalci in spremstvom. Vroč dan je
bil in počitek ob jezeru s pogledom na labode, je prav prijal.
Imeli smo tudi sladoledni piknik, limonada party, itn...

23.7. pa nas je obiskal Franci
Kek. Spomnimo se ga po Skriti
kameri, ko je nasmejal celotno
Slovenijo. Povedal je veliko šal
in prigod s snemanja. To smo
potrebovali, smeh.
Zopet je pričela z obiski terapevtska psička Shadow z njeno
lastnico Margaret.
Za zdravje stanovalcev pa smo
poskrbeli tudi z vitaminskimi
napitki, s svežim sadjem in sokovi donatorja BURGOX. Hvala, odlični napitki so bili.
Septembra nas obišče pevski zbor FANTJE IZ VASI. So iz
okolice Rogaške Slatine. Njihov
namen je, da obiščejo čimveč
domov za starejše in prinesejo
dobro voljo in veselje. Naš Center je bil že 69. po vrsti. Bravo.
27.08.2020 so nas obiskali
klovni Tine, Marjetka in Zlatko
iz Rdečih noskov, ter nam polepšali dan na terasi Centra.
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Zopet smo ponovili sladoledni
dan z druženjem na terasi. Radi
imamo sladoled.
17.9.pa se na pobudo združenja Spominčica odpravimo na
» Sprehod za spomin«. September je namreč svetovni mesec
Alzheimerjeve bolezni.

oklica, družimo se z distanco,
pa vendar se. Lepe dni stanovalci izkoristijo za sprehod v
parku, s pitjem kave na terasi...
Jesen je lepa in ostajamo optimistični. Upamo, da se kmalu
vidimo. Tako zares, v živo.
Srečno.
Tanja Piskernik

NASTOP
NA MILIJONARJU

V sklopu Aktivnega dne smo
obiskali tudi razstavo Hiša na
hribu, v Žlebeh pri cerkvi Sv.
Marjete. Razstava prikazuje, kako sodobna umetnost
sovpada z razkošjem narave,
kulturno dediščino in lokalno
skupnostjo.
V tem času pa smo se vključili
tudi v projekt občine Medvode »Povezana skupnost bralcev«. Namen tega projekta je
vzpodbujanje branja in večja
možnost izmenjave knjig. Pred
Center smo postavili značilno
rdečo hišico, preko katere poteka izmenjava knjig.

Oktobra se stanje zopet zaostruje, virus je udaril s polno
močjo. Življenje v Centru teče
dalje, nekoliko okrnjeno, ampak se ne damo. Zopet ohranjamo stike s svojci preko vide-

Naša delovna terapevtka Mojca je v mesecu aprilu nastopila
v dobrodelnem kvizu Milijonar,
kjer se je več kot odlično odrezala. Zbran denar pa je namenila DEOS Centru starejših
Medvode.

Vprašanje: Mojca, kako je
sploh prišlo do tega, da si se
odločila za nastop v kvizu?
Mojca odgovarja: Štiri dni
pred samim snemanjem me je
receptorka Dani spraševala,
če bi šla z njo na Milijonarja,
kjer bi bili kandidatki za nastop
v kvizu. Izziv se mi je zdel zanimiv, vendar si takrat še nisem
predstavljala, da bi lahko zares nastopila. Dani sem pustila
svojo telefonsko številko, da jo
je posredovala producentki oddaje. Producentka me je klicala
naslednji dan in mi povedala,

da zaradi korone ne bo občinstva in smo zato kandidati avtomatsko na vročem stolu. In
meni je takoj postalo vroče!
Vprašanje: Si imela pred
nastopom kakšne posebne
priprave?
Mojca: Ne. Le lase sem si pobarvala!
Vprašanje: Kakšni so bili tvoji
občutki pred nastopom? Je bila
prisotna tudi trema ali samo
pozitivno pričakovanje?
Mojca: Trema je bila minimalna. Zanimivo se mi je zdelo,
ker me je naličila profesionalna maskerka, kar je bilo zame
prvič. V oporo pa sta mi bila
Dani in njen mož, ki sta me
spremljala tudi v sam snemalni
studio.
Vprašanje: Kakšna so bila
vprašanja?
Mojca: Vprašanja so bila zelo
zanimiva in meni pisana na
kožo. Najbolj sem bila vesela, ko sem videla vprašanje in
vedela, da vem odgovor nanj.
Tudi zasilne izhode sem zelo
dobro uporabila. Pri klicu v sili
pa mi je pomagala sodelavka
Živa.
Vprašanje: Kaj pa voditelj,
Jure Godler, kakšen je?
Mojca: Jureta sem imela priložnost spoznati že 15 minut
prej. Zelo je prijazen in vljuden,
pravi angleški butler. Ima zelo
širok razpon znanja, vendar
med samim kvizom nisem bila
pozorna na namige (če so ti
sploh bili ).
Vprašanje: Kakšen je bil
končni rezultat?
Mojca: Rezultat je bil več kot
uspešen. Prišla sem do 10.
vprašanja, s skupnim izkupičkom 5000 €.
Vprašanje: Za kaj pa boste
porabili zaslužen znesek?
Mojca: Ker je bila oddaja do-
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brodelna, sem denar namenila
DEOS Centru starejših Medvode za nakup terapevtske opreme. S tem denarjem smo kupili nov Motomed (naprava za
gibalno terapijo) in Bioptron
(uporablja se za lajšanje bolečin, celjenje ran…) in ga bomo
uporabljali tako terapevti, kot
drugi zdravstveni delavci.
Vprašanje: Za konec-kakšen
pa je bil odziv ljudi (prijateljev,
znancev, sodelavcev..) po oddaji?
Mojca: Iskreno moram reči, da
nisem pričakovala nikakršnega
odziva, vendar sem že med in
po predvajani oddaji začela
dobivati klice, sporočila in čestitke. Naslednji dan pa mi je
tudi v našem Centru čestitalo
res veliko stanovalcev in zaposlenih. To je bila res super izkušnja!

Živa Kocjančič

FRANCI KEK NA OBISKU
V CENTRU STAREJŠIH
MEDVODE
Se spomnite Francija Keka in
njegove Skrite kamere? Kako
je polagal nevidni optični kabel
za radio, televizijo in vodovod?
Kako je kot slepi voznik vozil
avto, kako je nadlegoval ljudi,
ki so dvigovali denar na bankomatu? In še in še je njegovih
zgodb, ki so nasmejale Slovenijo.

22.julija je obiskal Center starejših Medvode. Prišel je oblečen v miličnika. Že samo njegov prihod nas je nasmejal,
zanašalo ga je, kot, da ga ima
precej pod kapo. Med zbrane
stanovalce Centra je razdelil pobarvanke z ornamenti in
medtem, ko so barvali, jih je
zabaval s svojimi šalami. Povedal je veliko zgodb s snemanja
Skrite kamere. Stanovalci se ga
spomnijo tudi kot poslanca v
Državnem zboru.
V času, ko so omejeni obiski in
druženje s svojci v Centru, je bi
Franci Kek prava popestritev in
več kot dobrodošel.
Ena od njegovih šal:

TRENUTKI
POLETNEGA JUTRA

Rada spim, rada kolesarim in
rada imam morje.
Pred sabo gledam Strunjanske soline, nato grem po poti
navkreber in že sem pri Belem
križu, od koder se odpre čudovit pogled na slovensko morje.
Grem še malo naprej, sedem
pod oljko, zame najlepše drevo in opazujem naravo okrog
sebe.
Občudujem vso to popolnost,
vso to bogastvo, ki mi je dano.
Vsak košček mojega vlakna začuti lepoto tega trenutka. Topel
poletni vetrič mi boža celo moje
telo in v meni prebudi posebej
prijeten občutek, da mi je dano
živeti, da mi je dano uživati. Srkam to prisotnost narave. Čutim izmenjavo energije. Uživam
ta mir, ki me bogati in pomirja.
Srečna sem.
Hvala umetniku, stvarniku narave, da smem biti košček tega
prečudovitega stvarstva. UžiPolicaji grejo na sindikalni izlet vala bom življenje. Kako malo
in se ustavijo pred podvozom. je treba, da sem zadovoljna in
Ker je avtobus previsok za ne- srečna.
kaj centimetrov komandir ukaže Bodite srečni tudi vi. Uživajte
policajem, naj potolčejo streho. življenje.
Sredi skakanja po njej jih zmoti
Irena Baškovč
kmet: Zakaj pa ne spustite zraka v gumah? Komandir odgovori: Saj ni od spodaj previsok,
HIŠA NA HRIBU
ampak od zgoraj!

Damir Nasufović

Zavod CCC je organizator projekta V naročju kulturne in naravne dediščine. Razstava poteka na treh lokacijah in sicer v
Žlebah pri cerkvi Sv. Marjete, v
vasi Belo na domačiji Pr' Lenart
in v vasi Topol pri Sv. Katarini.
HIŠA NA HRIBU je osrednja
38

DECEMBER 2020

NITKE ŽIVLJENJA 8

razstava tega projekta, katero
so si ogledali tudi člani Aktivnega dne, DEOS Centra starejših
Medvode, na povabilo g. Franca Cegnarja in gospe Zvonke
Simčič.

Izbrali smo tudi potovko in jo
prinesli v Center. Potovka je ime
za potujočo umetnost » vloženo«
v kozarček. V tej stekleni kapsuli
je likovna miniatura in naša naloga je, da jo odnesemo v vas
Belo ali na Sv. Katarino. Potujoče umetnine se namreč rade
premikajo in kombinirajo med
seboj. Vsekakor bomo nalogo
z veseljem izpolnili. Ogledali
smo si še cerkev Sv. Marjete in
se polni lepih vtisov odpravili
nazaj v Center na kosilo.
Dan je bil popoln.

Na lep četrtek so se zbrali člani Aktivnega dne in se odpeljali
proti Žlebem k cerkvi Sv. Marjete. Pri prevozu nam je pomagala tudi CZ Medvode s svojim
terenskim vozilom. Okolica je
idilična, neokrnjena narava in
kar nismo se je mogli nagledati. Pričakala sta nas Franc in
Zvonka. Ob pogostitvi sta nam
predstavita ta projekt.
HIŠA NA HRIBU je skupni umetniški projekt, kjer se sodobna
umetniška dela umešča v okolje kulturne in naravne dediščine. Ogledali smo si staro hišo,
nekdanjo mežnarijo. V njej je
osrednji eksponat te razstave.
To je velika miza, ki jo skupaj
izdelujejo vsi na razstavi sodelujoči avtorji. Delček v ta mozaik bodo prispevali tudi naši
stanovalci Centra s svojimi
umetninami. Zapojemo nekaj
pesmi. Ga. Zvonka pove, da je
kot otrok živela v tej hiši.

Tanja Piskernik in
Damir Nasufović

AKTIVNO DNEVNO
VARSTVO V DEOS
CENTRU MEDVODE
Z Aktivnim dnevnim varstvom v
Centru starejših Medvode smo
pričeli pred tremi leti. Trenutno
dnevno varstvo obiskuje 5 varovancev največ jih je bilo 9. Za
njih skrbita dva animatorja. Za
varovance je lepo poskrbljeno.
Imajo svoje prostore za druženje in počitek, na obroke hodijo v jedilnico.
Prva in stalna članica dnevnega varstva je ga. Slavka Bilban.
Z nami je od prvega dne. Ga.
Slavka je preprosta kmečka
ženica iz Zapog. Izhaja iz verne kmečke družine v kateri se
je rodilo 5 otrok. Mama jim je
umrla, ko je bila stara 12 let.
Starejša sestra je prevzela gospodinjska dela, dokler se ni
poročila na Gorenjsko. Vsi so
morali trdo delati na kmetiji,
biti pridni in poslušni. Oče je
bil mežnar in je vodil cerkveni
pevski zbor. Vsako soboto so
pevci prihajali k njim domov
na pevske vaje. Tudi Slavka zna

lepo peti, vendar nikoli ni pela
na koru.
Kasneje so se sestre in bratje
poročili in odselili. Ona je ostala na kmetiji, se poročila in rodila dva sinova. Starejši je Mirko, mlajši sin pa Slavko. Oba
tudi skrbita zanjo zdaj, na stara
leta. Čeprav sama ne prizna,
da je stara in jo ves čas skrbi,
kdo bo skuhal kosilo, kdo nahranil živali....
Slavka nikoli ni bila na morju,
oz. enkrat ga je videla, ko so
šli na izlet. Na dopust ni hodila
nikoli. Izpita za avto nima, pa
vendar je včasih sedla za volan,
samo do trgovine ali frizerke.
Ne mara dolgih las, pa tudi
prekratka »kikla« na ženski se
ne spodobi. »Ene so tako zafnane«, reče. Vesela je, da ima
cerkev blizu, da samo rožni venec vzame v roke in gre k maši.
Brez torbice. Telovadbe ne
mara, je dosti garala v življenju
oz. po njenem še vedno gara.
Nikoli ni hrepenela po velikih
stvareh, glavno, da je vse narejeno na kmetiji in kosilo na mizi
ob dvanajstih.
Draga Slavka, radi prisluhnimo
vašim zgodbam. Upamo, da
boste še dolgo zdrava in tako
polna energije.
Tanja Piskernik in
Damir Nasufović

KAVICA POZORNOSTI
S KARITAS
Na pobudo prostovoljcev Župnijske Karitas Pirniče, smo
skupaj z njimi v Centru starejših
Medvode do konca leta pripravili ˝Kavico pozornosti˝. Karitas
je prispeval kavo in piškote,
mi pa smo pripravili prostor in
dobro vzdušje. Na zunanji te-
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rasi smo vrteli domačo glasbo
in prepevali. Kavico smo ponudili tudi zaposlenim, ki so se z
veseljem odzvali, ter ob kavici
poklepetali in si za trenutek odpočili od dela. Ob tej priložnosti smo povabili ga. Davis
iz Tačk pomagačk z varovanko
Shadow, ki sta še polepšali dan
stanovalcem. Kavico pozornosti
bomo poskušali izvajati vse do
konca leta 2020 in še dlje.

fotografirala vse stanovalce. S
skupnimi močmi smo na lesene
palčke odtisnili prstne odtise. Te
so služile za okvir fotografije.
Najpomembnejše pa je rdeče
srce, na katerega se je podpisal
vsak stanovalec. Vsak po svojih
najboljših močeh. Pritrdili smo
ga na okvir slike. Verjamemo,
da bodo svojci teh slik zelo veseli.
Urška Korošec

Mojca Kovačič

VAROVANA ENOTA
V ČASU KORONE
Letošnje leto nam že od zgodnje pomladi ponuja veliko novih preizkušenj. Kako osebam
z demenco pojasniti, kaj je to
pandemija? Zakaj
nikamor
ne smemo? In zakaj k njim ni
njihovih najbližjih? Situacije in
preizkušnje, ki so za vse nas
nove in se v njih tako rekoč
spopadamo tudi sami prvič.
Tako se s temi in še mnogo
drugimi vprašanji vsakodnevno
spopadamo stanovalci in zaposleni na naši varovani enoti.
Vendar ne glede na vse, poskušamo, da nas te nove omejitve
ne bi preveč vznemirile. Zato
smo na enoti ohranili vse aktivnosti. Lepo vreme smo izkoristili
za telovadbo na terasi. Po bližnji okolici pa smo opravili kar
nekaj sprehodov. Nelagodje in
strah smo premagovali s pogovorom in pesmijo.
Tudi na svojce naših stanovalcev nismo pozabili. Prvič so jim
stanovalci pisali za Veliko noč.
Poleti smo se vsi veselili njihovih obiskov, čeprav kratkih.
Zdaj pošiljamo nova sporočila: slike stanovalcev. Sabina je

JOGA – ZAVEDANJE
SEBE, TUKAJ IN ZDAJ

Joga, starodavna veda o življenju, ki dobesedno pomeni
»združitev«. Združuje fizično telo,
um, čustveni del in energijo.
Joga nima nobene povezave s
katerokoli religijo, je zavedanje
samega sebe, je nesebično delovanje v dobrobit vse žive narave.
Moje raziskovanje joge se je začelo, ko sem se vpisala na učiteljski tečaj joge in vzporedno
dobila priložnost dela v Centru
starejših Medvode. Učenje joge
in moje novo delovno mesto
animatorja (oz. kasneje strežnice) v Centru, se je trdno prepletlo in se plete še naprej.
Delo mi je hitro dalo vedeti,
da se bom ogromno naučila o
življenju, zavestnem ravnanju in

spoštovanju. O pomembnosti biti tukaj in zdaj, saj je le ta
trenutek tisto, kar je resnično,
edino kar v življenju zares imamo. Le tu lahko delujemo in cilj
joge je, delovati zavestno, sprejeti stvari takšne kot so in iz njih
narediti najboljše, dati sebe popolnoma iskreno.
Delo z ljudmi, ki so prehodili že
tako dolgo pot je pravi blagoslov in samo od danega trenutka
je odvisno kaj se nam splete v
naslednjem.
V našem okolju se ob besedi
»joga« najprej pomisli na »asane«, ki so le vaje za okrepitev
fizičnega telesa in predstavljajo
zelo majhen del tega, kar joga v
resnici je. Spoznavam namreč,
da je joga »lahko« vse kar nas
obkroža. Kajti vsako dejanje ali
delo lahko opravljamo nezavestno ali pa zavestno in le pri
slednjem govorimo o jogi.
Zelo hitro sem spoznala, da veliko joge lahko vnesem v svoje
delo in to me je spodbudilo,
da z zavestnim poslušanjem
in spremljanjem stanovalcev v
Centru to čim bolje uresničim.
Ljudje s katerimi delam, me učijo kako pomembne so malenkosti, ki jih hitro lahko spregledamo, barva glasu, s katerim
govorimo, srčna beseda, pogled, dotik, pozornost, predvsem
pa spoštovanje. Opažam, da
se ljudje veliko bolje odzivajo,
ko zavestno poslušam in spremljam njihove gibe in jih prepoznam. Velik pozitivni stimulans
so čisto preproste stvari, kot je
opazovanje narave, podarjena
travniška cvetlica, dotik zemlje
ali poslušanje ptic. Ko vso pozornost preusmerimo v poslušanje ptice na bližnjem drevesu
ali šelestenje listov, se naš um
umiri in posledično se naše telo
sprosti. Mnenja sem, da so tre40
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nutki neobremenjenosti za stanovalce in na splošno ljudi tisti,
ki štejejo, ki nas naredijo žive.
Dobila sem priložnost, da se
naučim delati nežno in čutno z
ljudmi v jeseni življenja. Opažam, da človek v tem obdobju
življenja nima več želje po nikakršnem dokazovanju, materialnih dobrinah ali potrebah, ki
jih skozi svoje življenje želimo
dosegati in zadovoljevati ljudje, ampak mu je v prvi vrsti pomembno ohranjanje lastnega
dostojanstva in srčno delovanje.
Ob primernih letnih časih je
narava in stik z zemljo največ
kar lahko človeku, ki tega nima
več, ponudimo. Pozimi pa lahko v prostoru ustvarimo te pogoje, ki nam jih nudi narava, ki
je je hrana za dušo in telo.
V Center bi si želela vnesti hrano
za dušo, objem za srce in občutek povezanosti. Poleg zgoraj
opisanih terapij, bi vključila prilagojeno nežno in počasno zavedno gibanje brez pričakovanj
in teže, brez želje po kakršnem
koli napredku, ampak samo po
trenutnem zadovoljstvu, sproščanju in dobrem počutju.
Pogled na svet in dojemanje
sebe, ne kot individuma, temveč kot le delček velike celote,
ki jo gradimo skupaj z vsem
kar obstaja. S tem zavedanjem
lažje delujemo v dobrobit vseh
in vsega. In ko vse to združimo
s popolno predanostjo, brez
kakršnegakoli
pričakovanja,
takrat govorimo o jogi.
Za menoj je uspešno končano
šolanje RYS Joga, ki je registrirana šola joge pri Joga združenju Slovenije (JZS) za mednarodnega učitelja joge. Zanima
me razmišljanje, kako bi lahko
vnesla jogo - vaje v Center, da
bi bile stanovalcem prijetne. Za
boljši fokus in večjo interakcijo

sem mnenja, da bi jogo izvajala v manjši skupini, kjer bi skupaj sodelovalo le nekaj ljudi,
na primer do 6.
Gibanje bi bilo varno in prijetno, povezano s pranajamo
(zavestnim dihanjem). V prasko
bi definitivno vključila nekaj,
kar bi sprostilo in dvignilo razpoloženje s humorjem oz. zabavnimi miselnimi igrami, kjer
bi sodelovali vsi skupaj in kot
skupina dosegli končni rezultat
vaje, notranjo harmonijo.
Jogo bi lahko prevedla kot
nesebično delovanje v dobro
vseh. Šele takrat, ko bomo delovali kot mi in ne več kot jaz,
se bo začelo spreminjati iz slabega na dobro.
V jogi je veliko gurujev, poznavalcev, v življenju je ogromno
modrih ljudi.
Besede, ki so se me globoko
dotaknile, pa sem slišala od
svojih gurujev tukaj v Centru.
Od ljudi, ki so prehodili že precejšnjo pot in na tej poti spoznali: učimo se celo življenje.

FOTOGALERIJA

Jesenska opravila stanovalcev

Pustovanje

Vzdrževalci v akciji

Gospa: »Ko sem imela majhne
otroke sem bila srečna. Takrat
tega nisem vedela ampak danes vem, da sem bila srečna.«
Gospod: »Sem kot muha enodnevnica, včeraj sem bil otrok danes sem starec, čas ni resničen.«
Vsak ima čisto svojo pot, ki je
ena in edina. Tako pomembna in obenem tako majhna, pa
vendarle edinstvena in enakovredna vsem.

Priprava potice

Uršula Mihovec
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Sveta maša v parku

Vaje za ravnotežje

Aktivni dan na Zbiljskem jezeru

Vitaminska bomba na terasi s
podjetjem Burgox d.o.o.

Štrikanje
Projekt: Povezana skupnost
bralcev

Shadow – Tačke pomagačke
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Cen ter stare jših
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bilo več
močeh da
za je
zadovoljstvo
kot uspešno.
nas vseh.
V letu V začetku
smoleta
izvedli
smo preko
se razveselili
odprtja
naše
nove,
sodobne
različnih aktivnosti, vezanihpralnice.
Obmednarodne
bilanci preteklega
na letne
čase,
dneve,leta
smo ugotovili, da smo bili izredpraznike,
obeleženja.
smo ureno uspešni
in že Vanje
smo pričeli
vključili
izjemno
število
sničevati
načrte
za stanovalcev,
tekoče leto,
zaposlenih,
prostovoljcev,
ko se otrok,
je v marcu
za ves svet usčas.ambasadorjev,
Vsi skupaj smo tavali
znanihtavil
oseb,
Prav v
neznanem
okolju,
iskali
rešitve
nobene priložnosti nismo zamudili,in
saj se zavedamo, da lahko prav
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delovali tako, da smo zaščitili naše
stanovalce.
Vedela
sem, da
lahko
vsakdo
z dobrimi
nameni
obogati
z dobro ekipo zaposlenih premojesen
življenja
naših
stanovalcev.
stimo
še tako
visoko
oviro in da
bomo skupaj zmogli. S tem namenom smo prilagodili vse aktivnosti,
izoblikovali nove in se naučili živeti
drugače. Seveda smo sprejeli vse
preventivne ukrepe, vendar zgolj
z namenom varnosti stanovalcev
in zaposlenih. Stanovalcem smo
v sodelovanju s trgovino Tuš omogočili varno nakupovanje, saj je
bila trgovina vsako sredo zjutraj
odprta zgolj
vsakdan
Medgenera
ijska za
vo nas.
nja Naš
inovativnim
so nam polepšali mnogi – vsi nakolesom
ada
stopajoči, ki so se, kljub ukrepom,
odzvali povabilu ter najrazličnejša
V letu
smo zgorajki so stapodjetja inpa
posamezniki,
novalcem
podarili
revije, križanke,
omenjeno številko nenačrtovano
prehranske
dodatke,
pralne macelo presegli. Poseben poudarek
ske, itd. Projekt ''Narazen, vendar
smovedno
namenili
tistim, ki potrebujejo
skupaj'' smo razširili na vso
malce
drugačno
obravnavo,
bolj
Slovenijo. V sodelovanju
s fundačutno
individualno.
Ob analizi
cijoinNeurotrust
in Spominčico
pa
smo
organizirali
športne
igre
in
leta ugotavljamo, da smo narediliv
školjkasti
težje
vse,dar
kardobili
bi lahko
in vse,stol
karzasmo
pomične stanovalce. Potek dela
zmogli.
S takšnim zanosom bomo
in obravnav je spomladi potekal

nadaljevali svoje delo tudi v

malo bolj individualno. Stanovalke in stanovalci
so tudi vda
času
prihodnosti.
Verjamemo,
nam bo
pandemije s fizioterapevtko pridno
skupaj
uspelo
telovadili,
izvajali treninge hoje,
dihalne vaje, vaje za ravnotežje
koordinacijo
in tako
ohranja-ter na
Petrič, direktori
a entra
li svojo mišično moč ter sklepno
gibljivost. S pomočjo delovnih
terapevtk so izvajali najrazličnejSKUPAJ
še treningeZA
za STAREJŠE
dnevne aktivnosti,
reševali kognitivne vaje in vzdrževali psiho-fizično
počutje.
Pravijo,
da ne štejejo
letaSocialni
v našem
delavki, medicinske sestre in negoživljenju,
ampak življenje v naših
valno osebje so radi poklepetali z
letih.
Tega
se v našem
centru dobro
njimi in jih razveselili.
Animatorke
zavedamo,
zato je nastalo
gibanje
in delovne inštruktorice
so poskrbele,
da stanovalcem
Skupaj
za starejše .nikoli ni bilo
dolgčas.
ibanje Omogočile
Skupaj za so jim video
klice s svojci in prijatelji, pisanje
starejše
spodbuja k zviševanju
pisem svojim bližnjim in pomoč pri
kvalitete
starejših
ljudi
prebiranju,življenja
zagotovile
material
in
tako
v centru,
kot tudis vkaterimi
ožji in širši
didaktične
pripomočke,
so si stanovalci
krajšali čas,
izvajali
skupnosti.
Prijaznost,
spoštovanje,
različne
aktivnosti
na
svežem
zra-je le
empatičnost, srčnost, toplina
ku, jih obiskali v simpatičnih konekaj
izmed vrednot, ki povezujejo
stumih, organizirale tekmovanja v
vključene
posameznike
skupine.
pripovedovanju
šal in vicev,inzapleAmbasadorji
iz različnih
sale na njihovegibanja
ljube pesmi
ali pa
so preprosto
skupaj kaj
in si k
področji
podpirajo
inzapeli
spodbujajo

širjenju zavesti, da vsak lahko naredi
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tako mavrično pobarvali svoj dan.
V sklopu projekta ''Mala pozornost
za veliko veselje'' smo imeli cilj
zbrati 21.000 novoletnih voščilnic za 21.000 starostnikov po vsej
Sloveniji. V veliko veselje mi je, da
smo v tem vse-slovenskem medgeneracijskem projektu zbrali skoraj
68.000 voščilnic, s katerimi smo
polepšali praznične dni in posrbeli
za iskrene nasmehe na obrazih.
Vesela sem, da še vedno s skupnimi močmi stremimo k pozitivni
naravnanosti, veselju in smehu.
Letošnje leto je zagotovo posebno,
vendar smo se tudi v težkih situacijah odrezali dobro. To so nam
potrdili tako stanovalci, kot svojci
in ravno njihova mnenja so tista,
ki štejejo največ. Leto zaključujemo
hvaležni, da smo se držali dobro in
zmogli zdržati vse ovire. Zato smo
dober tim, na katerega sem izjemno ponosna!
Ana Petrič,
direktorica centra

BESEDE PODPORE
Kot glavna medicinska sestra
DEOS Centra starejših Notranje
Gorice si nikoli nisem predstavljala, da se bomo morali kdaj soočiti
z nečim takšnim, kot je COVID.
Skupaj s preostalimi člani tima smo
sestavili načrt, bili v nenehnem stiku z upravo in ostalimi državnimi organi. Kljub vsemu smo se v
največji možni meri potrudili, da
smo se imeli lepo in prijetno, novi
situaciji smo se morali prilagoditi.
Veselilo me je, ko sva z direktorico
centra ves čas prejemali pohvale
glede zaposlenih, obravnav in aktivnosti, ki smo jih omogočili. Vse
zaposlene smo sproti seznanjale s
pohvalami in jim nudile psihično

podporo.
»Mislimo na vas vsak dan ter vse
skupaj prisrčno in prav lepo pozdravljamo. Držite se!« družina Čater
»V težkem času, ki ga preživljamo,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
noč in dan skrbite, da je naše življenje dostojno in nam pomagate,
ko smo v težavah!« stanovalci bivalne enote C
»Rada bi se vam zahvalila, ker tako
lepo skrbite za nas v tem času, da
bi bilo bivanje čim lepše. Ponosna
sem na vas in vse zaposlene!« Sonja Frlec
»Občudujem vaše dobre ideje za
boljše počutje vaših varovancev.
Menim, da so ukrepi za preprečitev vnosa virusa temeljiti in primerni.« Marina Kavčič
»Zahvaljujemo se vsem zaposlenim za izkazano skrb, pozornost in
prijaznost. Nikoli nismo v skrbeh,
saj vemo, da so naši starši v dobrih
rokah.« družina Urbanc
»Iskrena hvala vodstvu in vsem
zaposlenim, ker v času pandemije tako zelo dobro skrbite za nas.
Uvedli ste stroge, vendar učinkovite ukrepe. Hvaležni smo vam za
brezskrbno nakupovanje ob sredah in video klice z našimi dragimi.« Zora Bric
»Kot neposredni sosed in potencialni kandidat za bivanje v vašem
domu z zanimanjem spremljam
dogajanje in življenju v domu starejših. Vsestransko skrbite za dobro počutje stanovalcev v pogledu
kakovosti bivanja, zdravstvene
oskrbe, prehrane, higiene, čistoče, s prirejanjem raznih dejavnosti.
DEOS Center starejših Notranje
Gorice pomeni pravo popestritev
našega kraja.« Ciril Mrak
»Hvala vsem zaposlenim za vse, kar
ste v zadnjih mesecih naredili za oskrbovance. Hvala vam tudi za vsa
pravočasna in jasna obvestila, navodila in informacije, ki ste jih pripravljali za nas svojce.« Bojana Šefic
»Ne najdem besed kako bi se vam
zahvalila za vašo predanost našim
najdražjim in za dejanja, s katerimi
popestrite dan ter privabite nasmeh
našim staršem. Kljub težkim časom
vi vsi skupaj premorete toliko pozitivne energije, da je dan lepši.
Delate s srcem, pišete lepe zgodbe,
ste človek človeku. Vsi ste eno veliko SONCE!« Suzana Jazbec

Sara Kelnarič,
glavna medicinska sestra

SODELOVANJE S
ŠTUDENTI ALMA MATER
V letošnjem letu smo v naš center
z odprtimi rokami sprejeli študente
fizioterapije iz Alma Mater Europaea. Stanovalke in stanovalci so
imeli možnost spoznati nadobudne študente iz prvega in tretjega
letnika, ki so se aktivno vključevali
v sam proces dela. Prisotni so bili
pri individualnih fizioterapevtskih
obravnavah, na skupinskih aktivnostih, pod mentorstvom pa so
izvajali tudi program Aktiven dan.
Bodoči fizioterapevti so pripravili plesne in glasbene delavnice, s
poudarkom na izboljšanju ravnotežja in koordinacije, na katerih
pa ni manjkalo smeha. Študentka
Anja je organizirala tekmovanje o
hitrostnem izvajanju sklec, Pia je
stanovalce razvajala z dobrotami
iz slaščičarne Čopomana, prav vsi
pa so pustili poseben pečat. Mlada energija je pozitivno vplivala
na počutje naših stanovalcev, z
mnogimi so stkali tudi nova prijateljstva.
Barbara Sorčan,
diplomirana fizioterapevtka

44
DECEMBER 2020

NITKE ŽIVLJENJA 8

‘’NARAZEN, VENDAR
VEDNO SKUPAJ’’
Tudi v času preventivnih ukrepov
se nismo ustavili. Razvijali smo
mnoge ideje in prva, ki smo jo želeli izpeljati, je bila ideja o varnem
koncertu. ''V slogi je moč!« pravijo,
zato smo staknili glave in organizirali glasbeno dopoldne na malo
drugače način. Hišni ansambel DE
amigOS je pod vsako enoto zaigral in zapel slovenske narodno-zabavne skladbe, stanovalci pa
so vsak v svoji ”balkonski loži”, v
postelji, ob odprtih vratih ali v naslonjaču, prisluhnili, uživali in podprli naše skupaj – narazen druženje. Glasba vedno najde pot do
srca. V ta namen pa vsakodnevno
izvajamo tudi individualno in skupinsko glasbeno terapijo, ki je tako
pri stanovalcih, kot tudi svojcih požela ogromno pohval. Naše dejanje in tudi spodbuda drugih je pripomogla k temu, da so koncerte
poslušali mnogi stanovalci domov
širom Slovenije. Lepo je biti zgled.
Nejc Šmalc, vodja tima

KORIŠČENJE TURISTIČNIH
VAVČERJEV

da smo bili prvi gostje, imeli smo
na voljo celotno nadstropje, varno
bivanje brez množic ljudi ter mir. V
dvodnevnem bivanju smo se kopali, družili, sprehajali, telovadili,
plesali, poslušali živo glasbo, katera je bila organizirana posebej
za nas, jedli in pili po želji, naredili
nekaj lumparij in kar je najbolj pomembno, uživali do onemoglosti
in se veliko smejali. Zgovoren je
podatek, da dva stanovalca ob
odhodu domov nista več potrebovala invalidskega vozička in da
smo polovico stanovalcev naučili
ponovno plavati. Vtisi stanovalcev
so bili ganljivi. Gospa Kovač, katera je sicer na invalidskem vozičku, a je potem z lahkoto plesala
je v šali rekla: »Gospa direktor, da
ne boste dajala na Instagram, bo
rekla naša tamlada, da se je tašči
zmešalo, ko me bo zagledala, da
takole plešem«. Gospa Katanec
je bila navdušena nad razgledom
z balkona. Če ni plavala, je bila
na balkonu, telovadila in mahala kopalcem na bazenu. Gospod
Tomažič je pohvalil, da je najbolj
vesel, ker so imeli svobodo, ker ni
bilo kontrolirano in strogo, ampak
je bilo sproščeno in veselo: »Naš
vrtec je imel čuvaje samo na bazenu, pravilno«. Gospa Novak je
povedala, da je nazadnje plavala
leta 1995. Potem je umrl mož in
ni več. »Tako sem srečna. Sem že
malo pozabila, ampak sedaj znam
spet plavati. Kaja in Jan sta me
dobro naučila«. Gospod Gostinčar je ob prihodu v center dejal:
»Hvala vam, to so bili najlepši žarki v mojem življenju«. Gospa Tomc
je pripomnila: »Čudovito! Bili smo
prvi gostje, se imeli super in očitno
tudi zadnji, glede na trenutno dogajanje«. Gospa Frlec pa že raziskuje, kam bi lahko šli po koncu
”korone”.

FOTOGALERIJA

1. strokovno srečanje fizioterapevtov in delovnih terapevtov v geriatriji

Aktiven dan s pripravnikom
fizioterapije Adisom in študentko
fizioterapije Pio

Aktiven dan s
študenti fizioterapije

Jan Sterle, vodja tima
V mesecu juniju je stanovalka
izzvala direktorico centra, kam jih
bo peljala, da bodo lahko koristili
turistične bone. Po uvodnih sestankih smo organizirali pravo malo
dogodivščino – dopust za starejše,
v Grand hotelu Donat Superior v
Rogaški Slatini. Stanovalci so dobili
vsak svojo luksuzno sobo, z velikim
ležiščem, prostorno kopalnico in
kar je bilo direktorici pomembno,

Aktivno preživljanje sončnih dni
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Aktivno za sive celice
Donacija dežnikov, ki omogočijo
sprehod tudi v slabem vremenu

Donacija tabličnega računalnika
za lažji stik s svojci

Dan objemov
Donacija mask različnih
slovenskih modnih oblikovalcev

Glasbeno dopoldne s članicami
zbora Slovenske filharmonije

Donacija revij in križank podjetja
Media24

Glasbeno popoldne z mladima
kitaristoma in Evo Hren

Donacija školjkastega stola
fundacije Neurotrust

Glasbeno razvajanje z
Big band Vrhnika

Delavnica metuljev upanja

DEOS ima talent

46
DECEMBER 2020

NITKE ŽIVLJENJA 8

Individualna glasbena terapija

Lovljenje sončnih žarkov

Peka palačink

Jesenski pridelki tudi
v našem centru
Donacija mask različnih
Malo drugačen dan s harfistko Mojco

Peka štrudlja v svoji sobi

Odbojka malo drugače

Plesni ritmi z ansamblom Nipera

Donacija školjkastega stola
fundacije Neurotrust

Pletilski krožek s podjetjem Medex

Koncert 'Narazen, vendar vedno skupaj'' v
izvedbi hišnega ansambla DE amigOS

Kostanjev piknik

Na kolo za zdravo telo
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Pozitivna energija ŠD Jama

Pustno rajanje

Presenečenje za direktorico centra
Ano Petrič ob njenem rojstnem dnevu

Rajanje z rdečimi noski

Sladkanje z dobrotami Čopomane

Sladoled Ljubljanskih mlekarn na
recepciji centra

Senzorična delavnica z inovativnimi
pripomočki v izvedbi Maše Planinc
Prilagoditev fizioterapevtskih obravnav v začetku meseca marca
Spodbudno sporočilo
mladih plesalcev

Sivkina delavnica

Prilagojeni obiski svojcev

Sredino nakupovanje v trgovini
Tuš ob upoštevanju preventivnih
ukrepov
Skupinska glasbena terapija
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Telovadba s študenti Alma mater

Uživanje na sončku
ob pečenem kostanju

Stik s svojci preko videoklica

Telovadba v sobi
Za zdravje!
Školjkasti stol

Trgatev v Stankovem
Žar piknik

Športne igre

Ustvarjanje z Vnanjščicami
Kotiček za varne obiske

Teden pisanja z roko

Razvajanje na srednji
kozmetični šoli v Ljubljani
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Cen ter stare jših

TOPOLŠICA
KORONAVIRUS
ZIMZELEN
ZELENI DESET
LET
SARS-COV-2 (COVID-19)

V oktobru, natančneje . oktobra
, je bila otvoritev D OS Centra
Znašli smo se v situaciji, ki je nestarejših
Zimzelen
Topolšica.spremeDeset
nadno
in nepričakovano
let delovanja
je ustaljene
relativnonavade,
kratko naša
nila naše
življenja.
12. decembra
obdobje,
a vendarle
bogato in2019
zelose
je
v
kitajski
provinci
Hubei
plodno. e se ozremo daleč nazajpose
infekcijska bolezen
zdi, dajavila
je bil nova
Zimzelen
povabljen v
COVID-19, ki je bila povezana
sredo smrekovih
z veliko ribjogozdov.
tržnico v mestu WuZgodovina
kraja Topolšice
han. Okužba
se je hitro razširila
po vsejnazaj.
Kitajski
in zapisi
kmalu odobila
sega stoletja
Prvi
pandemične
razsežnosti
zdraviliškem turizmu segajo vpo vsem
leto svetu.
, bolnišnična dejavnost z
ustanovitvijo
Državnega
Poti prenosa
okužbe sanatorija
za pljučne
pa sesev med
krajuljudmi
Novi bolezni
koronavirus
kapljično.
Najpomembzačne prenaša
leta
. Devetdeset
nejša se
potje prenosa
novega
let kasneje
zdraviliški
in virusa
je preko izločkov iz dihal in preko
bolnišnični dejavnosti pridružila
onesnaženih rok.
še socialno varstvena z odprtjem
CentraZnaki
starejših
Zimzelen.
Kraj
in posledice
obolenja
Virusinsenjeni
začne
razmnoževati
Topolšica
prebivalci
so od
24 do 48 ur pred začetkom zna-
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kov bolezni. Bolezen lahko naspočasi
ali hitro. povezani
Začne se z
takotane
rekoč
zgodovinsko
lahko zgolj z bolečinami v mišidejavnostjo, ki primarno postavlja v
cah in sklepih, utrujenostjo, slaospredje
skrb za človeka
in njegovo
bim počutjem
ali »praskanjem«
zdravje.
v žrelu, z drisko; najpogostejša
bolezenska znaka pa sta zvišana
telesna temperatura in suh kašelj,
ki ju kot znak začetka COVID-19
navajajo že od samega začetka
pandemije.
Pomembno je, da v tem času
skrbimo za svoje duševno zdravje, svoje težave predamo osebi, ki
ji zaupamo, se čim več družimo in
ostajamo pozitivni.
Martina Klobčar Črep,

V tem duhu sta
Premogovnik
vodja
ZNO
Velenje, kot prvi lastnik Zimzelena
in tudi investitor, ter Občina
oštanj, izbrala odlično lokacijo za
umestitev Centra starejših Zimzelen.
Po sedmih letih delovanja Centra
je družba D OS d.o.o. prevzela
lastništvo in Center Zimzelen
priključila skupini D OS - domovi.

Zimzelen je v desetih
letih delovanja
DOGAJANJE
V ČASU
zelenel s pomočjo ljudi, ki sobivajo
KARANTENE

v njem. Poleg osnovnega programa
oskrbe in nege, ki se izvaja za
uporabnike smo razvijali in širili
programe tako na strokovnem
področju, kot tudi na duhovno Dne 6. 3. 2020 je naš dom zaprl
kulturnem.
Iz tako rekoč
vrata. To je pomenilo
konecprazne
obihiše
dom.
skov,smo
takonaredili
svojcev topel
kot tudi
prostovoljcev, in
odpoved
prireditev…
Sodelavke
sodelavci
so steber hiše
Prekinili
smo
skupinske
aktivnosti,
in prav njim gre posebna zahvala za
tudi skupinsko telovadbo. Preureideje,
zamisli in delo, ki ga opravljajo
dili smo jedilnico in bivalne prozavzeto
odgovorno.
store, dain
smo
zagotavljali primerZaposleni
Zimzelenu
dajejo
ne razdaljev med
stanovalci.
Ali
se sliši
grozno?
nekajtevilni
dni je
naši
viziji
veter Prvih
v jadra.
bilo težkih, občin
neobičajnih,
nato
smo
prebivalci
oštanj,
Velenje,
se začeli privajati na nove okolišSpodnje in Zgornje Savinjske doline
čine. Ugotovili smo, da se lahko
simamo
svojimkljub
prihodom
v hišo
z izvedbo
temu lepo.
Praznodelavnic,
nastopov,dan,
predavanj,
vali smo materinski
na vsakiali kot
bivalni enoti posebej,
ustvarili in
prostovoljci,
dvigujejosienergijo
velikonočno
vzdušje
in
odkrivali
plemenitijo Zimzelen.
skrite talente. Tudi zaposleni so
Preteklost,
sedanjost in prihodnost
dokazali da imajo mnogo talenZimzelena
oblikujejo
vrednote
tov od striženja in oblikovanja
pri50
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česke, do šivanja pralnih zaščitnih
mask. Počasi so začeli prihajati
toplejši dnevi, zato smo telovadbo organizirali pred domom, v
našem parku, na primerni razdalji. Po razgibanem telesu pa smo
ob spremljavi kitare zapeli zimzelene pesmi. Naše razpoloženje so
dvignili tudi nastopi Suške Bande
in nastop Dunje Vrhovnik.

nekatere je bilo najtežje sprejeti
prepovedi obiskov. Zaposleni so
se zelo potrudili pri video klicih In
ostalih vrstah komunikacije.

Veronika Balažic, stanovalka

PROJEKT
GERONTOLOŠKI CENTER
Metka Mahne,
stanovalka

ŽIVLJENJE V LETU 2020

Suzana Menhart,
fizioterapevtka

KARANTENA MED
STANOVALCI
Vsako pomlad se srečujemo z
običajnimi prehladnimi virusi,
letos pa smo »bogatejši« še za
COVID-19, kar je za nas in vse
človeštvo nekaj novega. V DEOS
Centru Zimzelen se do sedaj še
nismo srečali z njim, za kar se
prav gotovo lahko zahvalimo
osebju doma, ki je pravočasno
sprejelo ustrezne ukrepe. Navadili smo se, da osebje nosi obrazne
maske, prav tako si tudi mi roke
skrbno razkužujemo. Pred dom
lahko gremo eno uro dopoldan in
eno uro popoldan, kar stanovalci
s pridom izkoriščamo. Ko se sprehajam, pomislim: »Kakšna sreča,
da imamo naš park v mirnem in
zelenem okolju!« Pogrešamo pa
običajne dejavnosti in krožke. Za

robno in težko. Že tako nas pesti
bolezen, ki jo nosimo s sabo, zato
je strah pred okužbo še tako večji.
Ampak mi smo sklenili, da se ne
vdamo. Trudimo se živeti čimbolj
varno, previdno in ostati zdravi.

Že kot majhna deklica sem doživljala težke čase vojne. Bilo je
hudo, saj sem občutila tako prvo
kot tudi drugo svetovno vojno.
Takrat so ljudje množično umirali,
bolezen, kuga. A ostali smo, ker
smo verjeli v življenje, zdravje in
osvoboditev. A tukaj je leto 2020,
letošnje leto, posebno leto, na eni
strani tako kratko, a na drugi neskončno. Kaj to pomeni?
Kratko zato, ker smo prikrajšani
za normalno življenje, življenje
brez strahu pred novim koronavirusom. Razbohotil se je po vsem
svetu. K sreči se z njim, v našem
domu, še nismo srečali, tukaj gre
zahvala vodstvu in zaposlenim,
da se skupaj branimo pred njim,
z vsemi upoštevajočimi se ukrepi.
Dolgo oziroma neskončno, pa
zato, saj smo velik del leta preživeli znotraj doma in bili prikrajšani za življenje v objemu narave in
naših domačih.

Zato si želimo, da bi svetovne
zdravstvene družbe čimprej našle
zdravilo, saj je takšno življenje tu-

Projekt gerontološki center in model prenosa znanja v skupnost,
je potekal v okviru Deos, Centra
starejših Topolšica, fakultete za
Socialno delo, fakultete za Družbene vede in občine Šoštanj. Gerontološki center nam predstavlja
izziv, saj smo starajoča se družba,
tako Evropa kot svet. Ne samo
programi za starostnike, zavedati
se moramo, da bo potrebno sistematično prevzeti znanje in izkušnje starejših ljudi in jih prenesti
na mlajše, ki bodo v tej dejavnosti
dobili zaposlitvene priložnosti.

MEDGENERACIJSKA
POVEZAVA
S Pedagoško fakulteto iz Ljubljane
v izobraževalnem modulu sodelujemo že od leta 2013. Študentje
višjih letnikov, smeri rehabilitacijska pedagogika preživijo dva vikenda na leto z našimi stanovalci.
V našem Centru prevzamejo program druženja od petka do nedelje. Petke namenimo medsebojnemu spoznavanju prek pogovora,
druženja na sprehodih, igranju
družabnih iger. Ob sobotah imajo stanovalci možnost kopanja v
termah v Topolšici po programu
Halliwick, ki ga izvajajo študentje.
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Študentom pa ne zmanjka idej za
izvajanje različnih dejavnosti; delavnica gline, modna revija, poletje s klobučki, glasbeno – plesni
nastopi, športne igre… Največ
zanimanja so stanovalci pokazali
za igro Boča, ki nam jo je pokazal in razložil študent. Naša fizioterapevtka jim je predstavila jogo
smeha.
Tako se za nekaj časa povežemo
v petju, plesu, plavanju, telovadbi
in ustvarjanju. Ob začetni zadržanosti se druženje razvije v zaupanje in vikend soustvarjanja lepih
spominov kar prehitro mine.

Tanja Ramšak,
socialna delavka

PRAKSA DIJAKOV
IZ ČAKOVCA
Naš Center je vedno pripravljen
za deljenje novih znanj in izkušenj. Tokrat so se vrata odprla za
hrvaške dijake srednje zdravstvene in srednje fizioterapevtske šole
iz Čakovca. V sklopu programa
Erasmus+ in projekta SkillsUp2
so pri nam izvajali prakso. 6 dijakov je bilo na 3-tedenski praksi,
dva dijaka, pa sta v našem domu
opravljali 3 mesečno izmenjavo.
Vključevali so se v zdravstveno
nego in oskrbo starejših, dijaka
fizioterapije, pa sta pod okriljem
mentorice opravljala naloge za
pomoč stanovalcem v okviru fizioterapevtskega programa. Dijak Manuel je povedal: »Tu mi je
lepo, saj smo veliko samostojnejši, imam občutek, da nam mentorji in stanovalci bolj zaupajo
kot pri nas. Ni naporno. Tukajšnji
dom je veliko bolje opremljen kot
domovi pri nas, tudi stanovalci so
v boljšem stanju.«

Z pohodom za spomin, ki smo ga
letos organizirali že četrtič, simbolično obeležimo mesec Alzheimerjeve bolezni in tako prispevamo
svoj del k boljšemu razumevanju
demence. Na dogodke Alzheimer
cafe smo z različnimi temami predavanj povabili strokovnjake, ki
delujejo na področju delovanja
možganov. 23. septembra smo
v Mestni knjižnici Velenje gostili gospo Sanjo Lončar, ki nam je
odgovorila na vprašanje »Kako
ohraniti možgane?« In sicer, genski zapis je dejavnik, na katerega
ne moremo vplivati, lahko pa izberemo zdrav način življenja, ter
z njim ohranjamo zdravje telesa
in duha, posledično zmanjšamo
tveganje za demenco.

SEPTEMBER – SVETOVNI
MESEC ALZHEIMERJEVE
BOLEZNI
Stigmatizacija demence je svetovni problem, zato v tem mesecu potekajo dogodki z namenom
ozaveščanja in zmanjševanja
stigme v povezavi z demenco. V
Sloveniji jih organizira Spominčica, združenje za pomoč pri
demenci, z njimi pa sodelujemo
tudi v našem Centru Zimzelen.
Organiziramo vrsto dogodkov in
podpornih dejavnosti za osebe z
demenco, njihove svojce in širšo
javnost, ki potekajo vse leto.

Alzheimer cafe
Demenci prijazna točka na vhodu našega Centra, je točka namenjena vsem, ki želijo pridobiti
informacije o demenci. Demenca
lahko prizadene vsakogar, šele
takrat se zavemo teže te bolezni,
zato je pomembno odprto govoriti o njej, se informirati, pridobiti
nova znanja, da lahko čim bolje
poskrbimo zase in za svoje bližnje.
Jelka Florjančič

GLASBENO - KULTURNI
NASTOPI

Pohod za spomin

Dogajanje v Centru večkrat popestrimo z glasbeno - kulturnimi
dogodki. Ena izmed nastopajočih
je bila Naja Mohorič, mlada, a
nadvse uspešna harfistka, ki je ob
nastopu povedala naslednje: »Z
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največjim veseljem sem se odzvala povabilu. Ta nastop je v meni
obudil lepe spomine na mojega
dedka, ki je prav tako živel v podobni ustanovi in moje bivanje v
Casi Verdi. To je dom, ki ga je italijanski skladatelj Giuseppe Verdi
ustanovil in financiral z namenom, da v njem starost preživijo
italijanski upokojeni glasbeniki.
Študentje smo veliko časa preživeli skupaj s starostniki, ob njih
spoznavali italijansko glasbo in
prirejali skupne koncerte. V program v Topolšici sem vključila
tudi nekaj slovenskih ljudskih pesmi. Stanovalcem je moj nastop
na obraz pričaral nasmeh, kar je
največja zahvala za moj nastop.«

RAD BI

MASAŽA

Rad bi gledal naše grede,
ko spet obišče nas pomlad
in rad bi tebi vsakikrat
podaril cvet iz rožne srede.
Rad bi užival tihi mir,
ko zatone sonce ob večeru,
ko naš počitek je po delu.
To moči je novih tihi vir.
Rad pobiral bi plodove,
ko jeseni sadje dozori
in gozd v barvah zažari,
predno sneg pokrije krove.
Rad bi šel s teboj v planine,
da tam vidiva neznani svet,
da ostrgam še planinski cvet
in z njim oživim spomine.

Lansko leto v poletnem času smo
pričeli z masažami v samem
Centru za naše stanovalce. Ti
se odločajo predvsem za refleksno masažo stopal, saj je sama
priprava uporabnika enostavna.
Nekateri pa se odločajo tudi za
masažo hrbta. Za masaže je znano, da imajo veliko pozitivnih
učinkov tako za zdravje kot tudi
za boljšo oziroma lažjo gibljivost.
Tako da so tudi odzivi naših stanovalcev pozitivni, navajajo vse
od lažjih nog, manj bolečin, boljšega spanca, umirjenosti,...in še
bi lahko naštevala...

Rad čutil bi jaz tvojo roko
in na njej še prstan zlat,
da vesela si kot tistikrat,
ko združila pot sva s poroko.

Čarobno popoldne sta nam pričarala tudi vokalistka Urška Bider in kitarist Franjo Jurovič. Izjava Urške in Franja: »Na topel
junijski popoldan sva z veseljem
obiskala prelepo zeleno okolje
Zimzelena...zimzelene pa so bile
tudi najine odpete in odigrane
melodije. Prepletala se je slovenska popevka in poezija. Naj vam
glasba krajša čas in lepša vse dni,
zapojte si vedno - ko ste veseli ali
pa otožni, naj bo pesem na vaših
ustih...pravijo, da kdor poje, zlo
ne misli.«

Rad bi rekel še zahvalo
za življenje skupnih let,
saj mi ljubezni žarni cvet
srečnih dni je ob tebi dalo.
Franci Hudomal

RUSKO KEGLJANJE
Važno je sodelovati in ne zmagati,
to je slogan, ki velja za vse športne aktivnosti. Rusko kegljanje je
pri naših stanovalcih ena izmed
bolj priljubljenih aktivnosti. Komaj
so čakali lepše, toplejše dni, da
smo lahko skupaj otvorili sezono
kegljanja. V mesecu juliju smo
organizirali tudi tekmovanje med
stanovalci in zaposlenimi v domu.
Prepričljive zmage so se veselili
stanovalci.

Darja Gašparič

POLETNA DRUŽENJA
PRED DOMOM
Topli in sončni dnevi privabijo stanovalce pred dom in v naš prečudovit park. Skupaj se sprehajajo,
poklepetajo in se vmes spočijejo
na klopcah. Na vroča, poletna
dneva v mesecu juliju in avgustu
smo si organizirali sladoledni vrt,
kjer smo se posladkali s slastno in
osvežilno sadno kupo.

Ker pa si poletja ne znamo
predstavljati brez piknikov, smo si
pravi piknik pričarali kar pred domom. Postavili smo klopi, names-
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tili senčnike ter zakurili žar. Že je
zadišalo po čevapčičih, perutničkah in hrenovkah, zraven pa smo
si privoščili še osvežilno pijačo.

FOTO UTRINKI

Zaupanje…

Palačinke, vsem znana in priljubljena jed, namazana s čokoladnim namazom ali marmelado. V zadnjih dneh avgusta smo
si spekli palačinke. Kuharice so
poskrbele za zadostno količino
palačink, mi pa smo jih skupaj v
dobri družbi pohrustali.

Obisk rdečih noskov

Kviz Male sive celice

Praznovanje rojstnih dni

Poslušali smo razna predavanja

RECEPT ZA
400 PALAČINK
25 l mleka
13 kg moke
125 kom. jajc
0,5 kg vanilin sladkorja
0,20 kg soli
V hladno mleko dodamo jajca,
vanilin sladkor ter sol. Počasi v to
zmes dodajamo moko, da dobimo gladko maso. Namesto nekaj
mleka lahko dodamo mineralno
vodo (radensko), da je masa za
palačinke še bolj rahla.

Recital slovenskih poezij

Obisk pevske skupine

Pevski zbor Zimzelen

Naša slavljenka
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Ce nte r sta rejših

TRNOVO
O ŽIVLJENJE
O O R V CENTRU
J
O
TRNOVO
PRED
EPIDEMIJO
O HL H

KAKO SMO ŽIVELI,
KAJ SMO POČELI?
Po zajtrku se je dan začel s skupno
jutranjo telovadbo v glavni jedilnici. Naši stanovalci se zavedajo
pomembnosti ohranjanja dobre
fizične kondicije, zato je telovadba ena najbolj obiskanih aktivnosti. Sledil je pester nabor delavnic
in dogodkov – na rednem programu se je znašlo skupno branje,
kjer smo vsakič znova ugotavljali,
kakšno bogastvo pesmi in proze
so nam zapustili naši pesniki in pisatelji, začeli smo se učiti nemško,
poslušali operne arije, izdelovali
vaze, pustne maske, voščilnice,
jesenske, zimske in spomladanske okraske, z dijaki aranžirali
adventne venčke, krasili obešalnike, pletli, priredili kostanjev pi-

knik, pekli piškote, obiskal nas je
Miklavž, otroci iz vrtcev Galjevica
in Trnovo, otroci iz osnovnih šol
Janeza Levca, Kolezija, Trnovo,
Prežihov Voranc, Livada in Evropska šola Ljubljana, prof. dr. Karel
Natek nam je pripravil nekaj geografskih predavanj, študenti dentalne medicine so nam pokazali,
kako pravilno skrbimo za zobne
proteze, plesali smo s podjetjem
Medis v akciji Plešemo z nasmehom, imeli novoletno proslavo,
srečelov, čajanko v vrtcu Trnovo
in Sostro, obiskali smo šolski muzej, prireditve pod okriljem Četrtne skupnosti Trnovo in še in še.

OBISK POLICISTOV PP
LJU LJ
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ŽIVLJENJE V CENTRU
TRNOVO MED EPIDEMIJO
V času epidemije je bil po navodilih NIJZ naš Center kar nekaj časa
zaprt za obiskovalce. To pomeni,
da naši stanovalci niso imeli rednih
fizičnih stikov s svojimi najdražjimi,
kar bi lahko pri marsikomu povzročilo nelagodje in stisko. Zato smo
se zaposleni odzvali na potrebe
stanovalcev in jim s pomočjo Telekoma Slovenije, ki nam je velikodušno odstopil pametne telefone in
pakete prenosa podatkov, omogočili video klice s svojci. Vsakdo, ki
je želel, je prišel na vrsto, stanovalcem pa smo pri uporabi telefonov
malce priskočili na pomoč, saj razumemo, da se s takšno tehnologijo do zdaj še niso srečali. Zelo lepo
je bilo videti nasmehe med pogovori, pa tudi čudenje, »kaj vse je že
danes mogoče«.

Tako kot pri komunikaciji s svojci,
smo se prilagodili tudi pri ostalih
aktivnostih – namesto skupne jutranje telovadbe v glavni jedilnici
smo zaradi zagotavljanja ustrezne
razdalje med stanovalci telovadbo izvajali na vsakem oddelku
posebej. Tedensko smo pobirali
naročila za »najnujnejše« potrebščine in jih dostavljali v sobe. Med
najbolj zaskrbljenimi so bili ob zaprtju Centra kadilci, da se jim ne
bo treba slučajno odvajati po 50 in
več letih kajenja, vendar smo tudi
njih pomirili in jim redno dostavljali njihove škatlice. Svojci so imeli
možnost dostave paketov, ki smo
jih vsaj 72 ur zadržali v karanteni in
jih razkužene odnesli stanovalcem.
Po začetnem negodovanju in zmedi
so se tako stanovalci (ob razglasitvi
epidemije so optimistično pričakovali, da bo zaprtje Centra trajalo
en vikend, morda teden), kot tudi
zaposleni, zelo dobro prilagodili in
sprejeli spremenjen način življenja
in dela – stanovalcem smo vsak
dan dostavili kavo v sobo, reševali
smo križanke in uganke, organizirali sprehode in kvize v majhnih
skupinah, izvajale so se individualne terapije, aktivacije in hoje. Trudili smo se, da bi naši stanovalci čim
manj občutili posledice epidemije.

kljub vsemu lahko povezovali. V
sodelovanju z našo direktorico sta
zbrali nekaj idej, na kakšen način
bi povezovanje lahko potekalo.
Ga. Posel je hkrati mama enega
od učencev 4. a razreda iz osnovne šole Trnovo. Njihova učiteljica,
ga. Tatjana Vintar, je bila takoj
pripravljena na sodelovanje in z
učenci so pričeli z likovnim ustvarjanjem njihovih najljubših knjižnih
junakov. Slike so nam pošiljali po
elektronski pošti, mi pa smo jih
dostavili našim stanovalcem. 4. a
razred je šel še korak dlje in nam
poslal filmček, v katerem otroci
starostnikom želijo vse dobro in
jih spodbujajo v težkih časih. V
Trnovem smo se na ta video posnetek odzvali tako, da smo na
balkonih našega centra na Devinski 1 v Ljubljani skupaj zapeli
Kekčevo pesem in še nekaj ostalih
domačih, se posneli in se na tak
način zahvalili otrokom za njihovo pozornost in prijaznost.

POVEZOVANJE
STANOVALCEV CS TRNOVO
IN OTROK OŠ TRNOVO V
ČASU EPIDEMIJE
V Centru starejših Trnovo smo se
odzvali na simpatično pobudo
ge. Nataše Posel iz Amnesty International Slovenija, da bi se otroci in starostniki v času epidemije
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STIKI MED ZAKONCI IN
PRAZNOVANJE
70. OBLETNICE POROKE
Med našimi stanovalci je tudi nekaj zakonskih parov in nekateri ne
živijo skupaj, temveč stanujejo na
različnih oddelkih. Ob razglasitvi
epidemije je bilo vsakodnevno druženje začasno onemogočeno. Na
srečo so najstrožji ukrepi, ko stanovalci niso smeli prehajati med oddelki, trajali le okoli 14 dni, potem
so jim bili obiski drugih oddelkov
zopet omogočeni. Zbrali smo nekaj vtisov, kako so doživljali ta čas.
Ga. Kržič: »Bilo je težko, stalno
sem premišljevala samo o tem,
kdaj bom lahko spet šla k možu na
obisk. Vmes sem lahko samo upala, da je zdrav. Zelo vesela sem
bila, ko sva se videla, še posebej,
ko sem ga lahko peljala ven na
zrak. Življenje je bilo zopet izpolnjeno z obiski pri njem, to je zame
vrhunec dneva.«
G. Vodopivec: »Epidemija te vrže iz
tira, ker si navajen stalnih stikov z
ženo in jih zelo pogrešaš. Imel sem
srečo, da sem imel takrat veliko
dela, veliko sem računal in čas je
hitreje minil. Ženo rabim kot vsakodnevno oporo, ki vedno dobro
svetuje. Tudi ob upokojitvi me je
spodbujala, naj nadaljujem s svojimi izračuni.«
Ga. Vodopivec: »Bilo mi je zelo
težko. Mož ne vidi dobro in od
začetka sem bila v skrbeh, da mu
je hudo, ker bližnji ne moremo do
njega, da bi mu pomagali pri njegovem delu.«
Ga. Muc: »Vam povem, da je bilo
grozno težko, ko sva bila ločena,
ker sva navajena biti skupaj. Mož
se je vmes spremenil, ko se nisva
videla. Zdaj, ko sva lahko spet
skupaj, on znova govori, se smeji,
zadnjič sva štela do 100! Strašno
sva vesela, da se lahko spet vidiva.«
Kljub izrednim razmeram pa nismo pozabili na romantiko – gospa
in gospod Muc sta v času zaprtja
centra praznovala 70. obletnico
poroke in osebje jima je omogočilo prisrčno snidenje, ob katerem
se je marsikomu orosilo oko. Ga.
Muc pravi: »Vmes sva praznovala

70. obletnico poroke, dobila sva
tudi čestitko, vam jo pokažem?
Prišla je direktorica in nama čestitala, jaz pa sem lahko pod posebnimi pogoji obiskala moža. Še
torto sva dobila, si lahko mislite?«
Kakšen pa je recept za tako dolgotrajen in uspešen zakon? Ko
smo vprašali gospoda Muca, kako
ohraniti 70-letno zvezo, je šaljivo
pripomnil, da je »preprosto treba
biti poročen 70 let«. Gospa Muc
pa pravi, da »v življenju pridejo vse
sorte težave ampak nič takega, da
bi šel narazen. Se sporečeš ampak
nič hujšega. Kar šlo nama je, sproti
sva reševala spore. Gotovo je pomembno tudi to, da si med sabo
prijatelj. Midva sva se spoznala
tri leta pred poroko, jaz takrat še
nisem dopolnila 17 let. Še zdaj se
točno spomnim, kdaj sem ga prvič
zagledala. Moja mama in mož sta
bila oba zaposlena na ministrstvu.
Tisti aprilski dan je bila v Ljubljani
parada, 47’ je to bilo. Mama je
rekla, naj pridem k njej v službo in
tam sem ga zagledala, ko je tekel
po stopnicah v sivi obleki. Na prvi
pogled mi je bil všeč. Na začetku
mora biti iskrica, ohranila sva jo
tako, da sva se imela pač rada.
Drugi dan sva šla na sprehod. Kdaj
je treba malo potrpeti ampak se
vse da. Mladi imejte se radi!«

Rdeči noski, ki so nam predstavo
pripravili kar zunaj, poslušali smo
koncert violine in kitare, vrnili so
se tudi prostovoljci, zapeli so nam
Fantje iz vasi. Poleti smo redno
prirejali »poletne užitke« z osvežilnimi dobrotami iz naše kuhinje. Zopet smo začeli z učenjem
nemščine, skupnim branjem, družabnimi igrami, tombolo, miselnimi vajami, skupaj praznujemo
rojstne dneve in se sladkamo s
torto, ohranili smo skupne sprehode, ki so se izkazali za prijetne med epidemijo, nadaljujemo
s kreativnimi delavnicami, kjer
razmigamo prste, poklepetamo
in zapojemo. Tako stanovalce kot
zaposlene veseli, da je življenje
zopet postalo malce bolj »normalno«. Nekateri ukrepi so kljub
temu ostali – obiski so bolj omejeni kot prej, potrebno je predhodno naročanje. Na prireditvah
skrbimo za zadostno medosebno
razdaljo, na več mestih v centru
se nahajajo razkužila za roke, zaposleni dosledno nosimo maske,
čeprav je posledično komunikacija občasno otežena. Vendar vse
to počnemo zaradi varnosti naših
stanovalcev, da bi karseda zmanjšali možnost morebitnih okužb.

AKTIVNOSTI
V CENTRU TRNOVO
Kljub temu, da smo med epidemijo ohranjali delavnice, jutranjo
telovadbo in nekatere ostale aktivnosti, so nam manjkali predvsem obiski »od zunaj«. Zato smo
se zelo razveselili novice, da nas
lahko zopet obiščejo tudi izvajalci aktivnosti, ki v času zaprtja
Centra niso mogli k nam. Tako
so nas kmalu po odprtju obiskali
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POČITNIŠKO VARSTVO
OTROK – ZAVOD AS
Med 20.7. in 7.8. je v CS Trnovo potekalo počitniško varstvo
osnovnošolskih otrok. Pod okriljem Mestne občine Ljubljana in
Zavoda Aktivna starost smo se tri
tedne družili z otroki od 1. do 5.
razreda, ki stanujejo v Ljubljani.
Program počitniškega varstva je
bil, kot vsakokrat do sedaj, zasnovan medgeneracijsko. Tokrat nam
je druženje stanovalcev in otrok
na žalost preprečil trenutno najbolj znan virus, saj so bili strogo
ločeni in niso imeli nobenih stikov. Kljub temu smo imeli z otroki
kar nekaj delavnic na temo starostnikov – zakaj ne stanujejo več
doma, katere so njihove morebitne omejitve, kaj so bili po poklicu
njihovi dedki in babice, kako so
se igrali včasih, kakšno hrano so
jedli, kaj se dogaja s spominom v
starosti. Poleg tega smo obiskali
Botanični vrt Univerze v Ljubljani,
Ljubljanski grad, Pot spominov in
tovarištva in kopališče Kolezija, se
sladkali s sladoledom, si ogledali risanko, izdelali akvarij, cofke
in ročne lutke, slikali na majice,
spletli veliko zapestnic prijateljstva, se podili za žogo in preizkusili srečo pri tomboli. Otroci so
zelo uživali, vendar pa so kljub
pestremu programu pogrešali
družbo naših stanovalcev, saj so
jih želeli spoznati, se z njimi družiti
in igrati ter se česa naučiti. Verjamemo, da bomo naslednje poletje lahko preživeli skupaj.

demijo korona virusa odpadlo
mnogo aktivnosti, med njimi tudi
priljubljen Aktiven dan. Udeleženci so težko čakali ponoven
pričetek vadbe in delavnic, saj so
povedali, da so noge brez gibanja otrdele, da se spomin slabša, pogrešali pa so tudi družbo
sovrstnikov. Gospa Milena je od
veselja ob ponovnem snidenju
napisala pesem, posvečeno temu
obdobju.

OH TA VIRUS!
Četrti marec bil je dan,
ko korona virus prišel je k nam.
Vsi smo strašno se bali ga
in še zdaj miru nam ne da.
Tudi telovadke to čutile smo,
saj čakale smo težko,
da spet se srečale bomo lahko.
Kako težko za ženske je,
če predolgo med sabo ne vidimo se.
Joj koliko imamo povedati si,
kajti nabralo se mnogo je stvarivsaka po svoje karanteno preživi, da
virus je ne dohiti.
Obupati pa res ne smeš,
kar zdrav ostati moraš!
Zdaj pa velik krog naredimo
in razdaljo obdržimoda ostale vitke smo,
da lažje telovadimo.
Ne vem, ali vrstni red vaj še velja,
pa saj verjetno jih pozabile nismo.
Za to pa naša šefica poskrbela bo
in nas malo opozorila bo.
Po telovadbi zapojemo lahko,
vendar ne preveč glasno.
Potem pa kakšno kavico
pri naši Katji spijemo.
Predvsem pa želimo si vsi,
da virus čim prej izginil bi!

PRAZNOVANJE
100. OBLETNICE
V septembru smo obeležili vesel dogodek. Naš stanovalec,
gospod Sever, je namreč upihnil
100. svečko na torti. Ob njegovem osebnem jubileju smo ga
povprašali po nasvetu za dolgo
in kvalitetno življenje. Gospod
Sever, ki je bil po poklicu gradbeni inženir, specializiran za statiko,
in se osem let učil francosko, ga
je z veseljem delil z nami. Čisto
po inženirsko je dejal: »Vam povem kar po točkah – prva točka
je delo, mnogo dela. Vsak dan je
potrebno delati od 6:00 zjutraj do
9:00 zvečer. Glasba je drugi fundament, temelj za dolgo življenje.
Pri devetih letih sem začel igrati
violino. Vrh mojega glasbenega
udejstvovanja je bil koncert v komandi zrakoplovstva v Zemunu,
preden sem šel iz vojske.« Pri tretji
točki se hudomušno nasmehne:
»to je l'amour, ljubezen. Meni je
moja ljubezen dala pet otrok in
vseh pet tudi akademsko izobrazila. Hvala bogu, da bodo kmalu
vsi v penziji. Imam tudi 10 vnukov
in 5 pravnukov. Brez ljubezni ni
življenja.« Pravi še, da v življenju
ni časa za pregrehe – nič vina, nič
viskija, ker preprosto ni časa. Jesti
je potrebno zmerno, ne preveč,
predvsem pa je pomembna volja
do dela. Gospod Sever, iskrene
čestitke in še na mnoga leta!

Ga. Milena Željeznov, 87 let –
udeleženka Aktivnega dne

AKTIVEN DAN ZA AKTIVNO
STAROST – ZAVOD AS
Da bi kar se da zmanjšali možnost vnosa okužbe, je med epi-
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