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» Tečejo, tečejo nitke, 
 nitke življenja in nitke blaga.  
Tečejo, tečejo nitke, 
 nitke veselja in nitke gorja... «

- Marija Ahačič Pollak

Nitke
življenja
In že je tukaj december, zato je čas za novo številko 
našega časopisa. Tokrat je pred vami že peta številka 
Nitk življenja.

Časopis je razdeljen na dva dela. Prvi pripada upravi 
družbe, kjer je nekaj uvodnih besed napisal direktor 
bojan Kranjc. V tem sklopu je predstavljen še Zavod 
aktivna starost in program Aktiven dan ter intervju 
s priznano strokovnjakinjo na področju socialne 
gerontologije ddr. marijo Ovsenik. drug del pripada 
vsem osmim Deos centrom starejših, ki preko 
prispevkov predstavljajo svoje delovanje in aktivnosti, 
ki potekajo na dnevni ravni. Posebno pozornost smo 
namenili tudi prispevkom stanovalcev, zaposlenih, 
prostovoljcev in vseh ostalih, ki so nepogrešljiv del 
naših centrov.

Ob tej priložnosti želimo k sodelovanju povabiti vse vas, 
ki želite sodelovati pri pripravi Nitk. Svoje prispevke za 
naslednjo številko lahko oddate v posameznih centrih 
za to pristojnim osebam.

želimo vam prijetno branje Nitk življenja ter vam ob tem 
želimo veliko zdravja in sreče v prihajajočem letu 2018.

Uredniški odbor



december 2017

3
NITKe žIVLJeNJA 5

BESEDA DIREKTORJA 
Uvodnik

V letu 2017 smo nadaljevali z zasledovanjem 
naše vizije, predvsem prek stalnega 
nadgrajevanja obstoječih storitev in iskanja 
možnosti za razvoj novih, inovativnih 
oblik storitev na področju celostne oskrbe 
starostnikov.

Eden izmed ključnih poudarkov v letu 2017 
je bila nadgradnja procesov, ki smo jih 
znotraj družbe poenotili v letu 2016. 
Prav to poenotenje dela se je izkazalo za 
ključno pri izboljšanju komunikacije in 
širitvi znanj in dobrih praks med Centri. 
Tako so leto zaznamovale številne 
pozitivne spremembe, namenjene 
izboljšanju kakovosti bivanja v naših 
Centrih. K temu so pripomogli strokovni 
aktivi, ki so prek spremljanja kazalcev 
kakovosti zaznali potrebne izboljšave. 
Prav tako smo se za ideje obrnili na 
naše zaposlene, ki so z inovativnim 
razmišljanjem pripomogli k razvoju naših 
storitev. Pri izvedbi sprememb pa smo upoštevali 
tudi mnenja in potrebe naših uporabnikov in 
njihovih svojcev.

Ena izmed vidnejših sprememb je bila tudi 
vzpostavitev Info točke družbe. Le ta nam je 
omogočila boljšo odzivnost, prav tako pa so 
vse informacije o naši družbi oziroma naših 
Centrih dostopne na enem mestu. Info točka 

ponovno	je	leto	naokoli	in	spet	se	srečamo	na	prvih	straneh	naše	
revije	nitke	življenja.	Tekom	celega	leta	smo	vsi	zaposleni	družbe	

DeoS	delovali	v	smeri	zagotavljanja	najkakovostnejše	oskrbe	našim	
stanovalcem.	Zaradi	tega	se	lahko	v	tej	izdaji	ponovno	pohvalimo	
s	številnimi	dosežki,	ki	smo	jih	izpeljali	v	letu	2017,	prav	tako	pa	
vam	bomo	predstavili	pomembnejše	cilje,	ki	jih	bomo	zasledovali	v	
prihodnjem	obdobju.	na	naslednjih	straneh	se	bodo	predstavili	tudi	
naši	Centri,	ki	vam	bodo	skušali	prikazati	življenje	v	DeoS	centrih	in	
dejavnosti,	ki	potekajo	za	popestritev	prostega	časa	naših	stanovalcev.

je znatno pripomogla tudi k razbremenitvi 
naših zaposlenih na Centrih, saj lahko številna 
vprašanja rešijo že na Info točki, zaposlenim pa 
tako ostane več časa za naše stanovalce.  
V letu 2017 smo s ciljem izboljšanja počutja 
naših stanovalcev uvedli tudi novo delovno 
mesto dietetika, saj se zavedamo pomembnosti 
ustrezne, raznovrstne ter starostniku primerne 

prehrane. Naloge dietetika zajemajo 
skrb za kvalitetno zastavljene jedilnike 
ter skrb za ustrezno prehranjenost naših 
stanovalcev. 

Velik poudarek smo namenili tudi 
aktivnemu in zdravemu življenju naših 
stanovalcev, kot tudi naših zaposlenih. S 
tem namenom smo v tem letu pričeli s 
številnimi izboljšavami na tem področju. 
Med najvidnejše spada postavitev novih 
telovadnih parkov ter uvedba programa 
Aktivna pot, ki našim stanovalcem 

omogoča kvalitetno vadbo tudi brez neposredne 
prisotnosti naših strokovnih delavcev. Ker pa 
se zavedamo pomena zdravja naših zaposlenih, 
smo tudi njim omogočili številne aktivnosti za 
izboljšanje počutja, kot so fizične aktivnosti, 
aktivna druženja… Izrednega pomena pa je tudi 
vključevanje naših Centrov v širšo skupnost 
in potrebe starejših v lokalnem okolju, zato 
smo v letu 2017 v sodelovanju z Zavodom 
Aktivna Starost, Fitnes Kliniko ter Fakulteto 

»eden	izmed	
ključnih	

poudarkov	v	
letu	2017	je	

bila	nadgradnja	
procesov,	
ki	smo	jih	

znotraj	družbe	
poenotili	v	letu	

2016.«

Bojan	Kranjc
direktor družbe deOS, d.d.
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»V	letu	2018	bomo	še	naprej	stremeli	
k	zagotavljanju	najprimernejše	oblike	
ter	najkakovostnejše	izvedbe	oskrbe	
za	naše	stanovalce.	«

za Šport Univerze v Ljubljani nadaljevali s 
programom Aktiven dan. Program je namreč 
ključen za dvig kakovosti življenja v tretjem 
življenjskem obdobju, predvsem prek povečanja 
posameznikove samostojnosti, neodvisnosti in 
socialne vključenosti. 

V letu 2018 bomo še naprej stremeli k 
zagotavljanju najprimernejše oblike ter 
najkakovostnejše izvedbe oskrbe za naše 
stanovalce. Pri tem nam bodo pomagali tudi 
rezultati obsežnejše ankete zadovoljstva, ki 
smo jo začeli izvajati na prehodu v leto 2018. 
Le ta zajema naše stanovalce, njihove svojce 
in naše zaposlene. Prav tako bomo nadaljevali 
z razvojem procesov, predvsem na področju 
socialnega dela, zdravstva in prehrane kot 
pomembnejših področij za zagotavljanje visoke 
kakovosti storitev za naše uporabnike. V letu 
2018 bo velik poudarek tudi na sistematičnem 
iskanju novih, inovativnih oblik celostne oskrbe 
starejših, pri čemer se bomo povezovali tudi z 
drugimi organizacijami tako na lokalnem kot 
tudi mednarodnem področju. Prav tako se 
zavedamo morebitnih zakonodajnih sprememb, 

ki se obetajo na našem področju dela. Le-te 
bomo nagovorili z aktivnim spremljanjem, in 
prilagajanjem družbe na nove razmere, pri čemer 
nas bo vodila skrb za vse deležnike družbe. Za 
zaključek je potrebno poudariti, da bo v letu 
2018 velik del naših aktivnosti posvečen našim 
zaposlenim in ustvarjanju boljših delovnih 
pogojev.  

Bojan Kranjc,
direktor družbe DEOS, d.d.
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ZAVOD AS IN AKTIVEN DAN
Uvodnik

ZAVoD	AKTIVnA	STAroST	In	
pRoGRaM aktiveN daN
Poleg številnih aktivnosti in dogodkov, ki so 
dnevno na voljo našim stanovalcem v DEOS 
centrih, že skoraj dve leti v naših prostorih 
gostuje tudi Zavod aktivna starost (Zavod AS), 
ki izvaja program Aktiven dan. 
Zavod AS je neprofitna organizacija, ki deluje na 
področju socialnega varstva starejših. Vse 
njihove aktivnosti so namenjene dvigu 
kvalitete življenja starejših. Vsi vemo, 
da za kvalitetno starost lahko največ 
naredimo sami s tem, da ohranjamo 
aktiven življenjski slog tudi v pozni 
starosti. Tudi v kolikor v mladih letih 
nismo živeli aktivno, je prav, da začnemo 
na starost, saj, kot pravijo v Zavodu AS, 
nikoli ni prepozno.

AKTIVno	ZA	KVAlITeTno	STAroST
Zavod AS je skupaj s Fitnes kliniko, specialistom 
na področju telesne vadbe starejših, razvil 
program Aktiven dan. Program združuje 
aktivnosti, ki posamezniku omogočajo, da 
ohranja in izboljša svojo fizično in miselno 
aktivnost, hkrati pa poudarja tudi socialno 
vključenost. Program je namenjen najstarejši 
populaciji, starostnikom nad 80 let, ki še bivajo 
doma. Glavni cilj programa je starostnikom 
zagotoviti tako stopnjo samostojnosti, da lahko 
živijo doma, brez nujne pomoči drugih. Gre 
za niz povezanih aktivnosti, ki jih starostnik 
kar najbolj potrebuje.  Program se začne s 
»kofetkanjem«, ko se udeleženci med seboj 
družijo in spoznavajo, sledi izobraževanje, ki 
je namenjeno temu, da udeleženci razumejo 
kakšna oblika vadbe sledi in zakaj je taka 
vadba pomembna. Nato pričnejo s posebno, 
terapevtsko obliko vadbe, zasnovano posebej 
za najstarejše. Za vsakega starostnika se izdela 
individualno zasnovan program vadbe, vaditelj 
pa tekom srečanj spremlja napredek in prilagaja 

zahtevnost vaj. Tako vsak član skupine izvaja 
čedalje zahtevnejše vaje in zmore vedno 
več. Takšna vadba omogoča boljšo fizično 
pripravljenost, izboljša osnovne vitalne funkcije 
in nekatera že obstoječa bolezenska stanja. Po 
telesni vadbi sledi kratek odmor, nato sledijo 
miselne vaje za krepitev koncentracije, spomina, 
ročnih spretnosti in podobno. Program se 

zaključi s kosilom, ki je hkrati zopet 
priložnost za druženje. 

PoZITIVnI	uČInKI	ProGrAMA
Kakovost programa Aktiven dan so 
prepoznali tudi na Univerzi v Ljubljani, 
Fakulteti za šport, ki je udeležence 
programa Aktiven dan vključila v 
raziskavo o učinkih zdravega in aktivnega 
življenjskega sloga v starosti. Rezultati 

so pokazali, da so udeleženci po samo treh 
mesecih redne udeležbe na Aktivnem dnevu 
dosegli boljše rezultate na vseh testih gibalnih 
zmogljivosti starostnikov. Tako je program dobil 
objektivno potrditev o učinkovitosti. Še bolj kot 
vzpodbudni izsledki raziskav pa je pomembno, 
da so nad učinki programa navdušeni uporabniki 
in tudi njihovi svojci. Uporabniki poročajo, kako 
program vpliva na njihovo vsakdanje življenje. 
Najpogosteje povedo, da manj pozabljajo, se 
lažje zberejo, se lažje obujejo, oblečejo, slečejo in 
umivajo, nekateri so opustili celo pripomočke za 
hojo. In to so učinki, ki zares štejejo.

VeDno	VeČjI
Poznanost programa Aktiven dan je narasla 
tudi preko objav v medijih, za katere je v veliki 
meri zaslužno sodelovanje s Prvo osebno 
zavarovalnico. V okviru akcije Ustavi se! so 
namreč na vseh lokacijah, kjer program poteka, 
omogočili zainteresiranim starostnikom, da se 
udeležijo Aktivnega dne brezplačno. Prišlo je več 
kot 100 starostnikov in številni med njimi so se 
odločili, da se redno vključijo v program. 

»Zavod	AS	
je	neprofitna	
organizacija,	
ki	deluje	na	
področju	
socialnega	
varstva	

starejših.«
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INTERVJU, DDR. 
MARIJA OVSENIK 

UvodnikUvodnik

Od prvega meseca, ko je program potekal na 
štirih lokacijah in imel 16 udeležencev, se je 
program razširil na osem lokacij DEOS centrov 
starejših, kjer ga trenutno obiskuje skoraj 100 
udeležencev. Zavod AS pa ni aktiven le v okviru 
programa Aktiven dan, pač pa tudi na številnih 
drugih področjih. Eden izmed večjih projektov 
leta 2017 je bila organizacija počitniškega 
varstva otrok, ki ga je delno financirala tudi 
Mestna občina Ljubljana in je bilo za vse otroke 
brezplačno. Počitniško varstvo je temeljilo na 
medgeneracijskem povezovanju starejših in 
otrok.
 
nIČ	VAS	ne	STAne,	DA	STe	
doBRodelNi
Zavod aktivna starost je z letom 2017 uvrščen 
na spisek organizacij, ki jim posamezniki lahko 
namenimo del dohodnine. Vsak med nami ima 
namreč možnost, da 0,5% dohodnine nameni 
eni ali več organizacijam po lastnem izboru. 
Donacija je za vas brezplačna, saj je ta denar 
je že vplačan v državni proračun z dohodnino. 
Če se ne odločite za doniranje organizaciji po 
lastnem izboru, ta denar ostane v državnem 
proračunu. V kolikor ga namenite Zavodu 
aktivna starost pa bo s temi sredstvi lahko izvajal 
koristne programe za najstarejšo populacijo, ki 
jih sicer ne bi mogel.  

Več informacij o Zavodu aktivna starost, 
programu Aktiven dan, dobrodelnosti in še 
čem si lahko ogledate na www.zavodas.si ali 
pa pokličite na 080 27 37.

Polja Novak

Živimo v času, ko je mogoče imitirati 
skoraj vse. Človek z znanji in 

kompetencami 
pa je tudi v tem 
času  edinstven 
in neponovljiv, 
ne glede na 
starost, spol, 
stan in položaj. 
O problematiki 
starosti smo 
se pogovarjali 
s profesorico, 
dvojno 
doktorico 
Marijo 
Ovsenik, 
predstojnico 
Socialne gerontologije  na Alma Matere 
Europaea – ECM (AMEU – ECM). 
Področje starosti raziskuje in svoje izsledke 
redno objavlja, ter opozarja na dileme in  
protislovja, ki jih v naši družbi na področju 
starosti ni malo. Svoje izkušnje prenaša 
na študente, pod njenim  mentorstvom je 
diplomiralo, magistriralo in doktoriralo že 
preko 1000  študentov. Povabili smo jo, da na 
kratko spregovori o starosti in staranju. 

Sodelujete na vseh treh ravneh študija na 
AMEU – ECM – Socialna gerontologija. 
Tudi sicer ste dejavni na več področjih. S 
katero aktualno temo se ukvarjate pravkar?
Zanima me življenje v starajoči se družbi. 
Staranje velja za enega največjih dosežkov 
moderne dobe, saj, kdor je imel srečo v življenju, 
je pogosto  zdrav dočakal starost. In vendar v 
Sloveniji starost še vedno pomeni tabu. Tudi 
dejstvo, da je prehod v upokojitveni status 
za marsikoga odhod na smetišče človeške 
zgodovine, je zgovorno. To, da upokojence 
obravnavamo kot družbeni strošek, kriči po 
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družbeni prenovi, po akciji osveščanja o tem, da 
starost pomeni vrednoto, da ne pomeni vedno 
onemoglosti. 
Znani filozof  je zapisal, da si star, ko postaneš 
len.  Trditev prinaša pomembno sporočilo: tudi 
upokojeni, seniorji, so še vedno aktivni in mnogi 
tudi produktivni. Mnogi pomagajo pri urejanju 
stanovanjske problematike mladih, jih podpirajo, 
ne le z bogatimi izkušnjami, pač pa tudi tako 
finančno kot pri varstvu, vzgoji in izobrazbi 
otrok. Mnogi seniorji so zelo dejavni na 
družbenem, športnem, kulturnem in socialnem 
področju. Tega ne gre zanemariti. Potrebujemo 
le več znanja o starosti.

Kakšne so metode poučevanja na Oddelku 
za socialno gerontologijo na AMEU – ECM?
Drugačne. S študijem orjemo ledino na 
področju dela s starimi in za stare. Študij je 
zasnovan moderno, sloni na študijah primerov, 
kar pomeni, da teoretična in paradigmatska 
spoznanja vnašamo v reševanje konkretnih 
situacij in ugotovitve soočamo z ugotovitvami 
znanosti ter jih znanstveno podkrepljujemo. 
Gradimo na široki ponudbi znanj – pridobljenih 
tudi z ekskurzijami v tujino in z letnimi šolami, 
kjer sodelujejo najbolj priznani tuji strokovnjaki. 

Socialna gerontologija se osredotoča 
predvsem na proces staranja z različnih 
vidikov življenja (medgeneracijski odnosi, 
sprejemanje starosti, socialna vključenost). 
Kako bi našim bralcem razložili termin 
socialna gerontologija?
Socialna gerontologija obravnava odnos in 
delo s starimi in za stare. Starost obravnava 
kot čas, bogat z modrostjo, izkušenostjo in 
preudarnostjo. Prav zaradi bogastva izkušenj v 
razvitem svetu seniorje vključujejo v družbeno 
in gospodarsko življenje na način,  da njihova 
socialna vključenost prinaša presežke. Ni strahu, 
da bi seniorji izpodrinili mlade, temveč razvita 
okolja ponujajo možnost prenosa intelektualnega 
kapitala v obe smeri – s starih na mlade in 
obratno.  Seveda pa  starost prinaša tudi težave, 
nove bolezni, kot na primer demenco, ki postaja 
ena izmed najbolj raziskovanih tem razvitega 
sveta, kjer se pojavi demence neverjetno hitro 
množijo.

Komu svetujete študij socialne gerontologije 
in kakšne so prednosti tega študija?
Empatičnim študentom, z odnosom do starih 
in starosti. Socialna gerontologija o teh odnosih 
osvešča in daje potrebna znanja. Socialne 
gerontologije ne bi smel študirati nekdo, ki so 
mu stari nadloga. Gre za enega  izmed študijev, 
ki nadgrajuje plemenitost študenta s strokovnimi 
znanji. Seveda, najprej mora biti socialni 
gerontolog Človek.

Kakšen je Vaš pogled na starost? 
Kdaj je človek star? Je 30-letni atlet mlad? Je 
70-letni papež star? Starost ne moremo beležiti 
le z leti. Dejstvo je, da se naša družba hitro 
stara – veljamo za eno najbolj dolgoživih družb 
v Evropi, toda starost se bo le še zviševala.  
Napovedujejo, da bodo današnji dvajsetletniki 
doživeli 120 let starosti. Na eni strani to 
pomeni uspeh, na drugi pa ugotavljamo, da na 
to situacijo nismo pripravljeni, da prepočasi 
sprejemamo potrebne ukrepe, da bi lahko bili 
kos tej spremembi. Že sedaj, ko se upokojuje 
baby-boom generacija, smo pogosto v zadregi. 
To, da ponekod na sprejem v dom za stare 
čaka preko 500 ljudi, govori samo zase. Nova 
stvarnost zahteva spremenjen odnos – ne le 
stroke in znanosti, pač pa tudi regulative in 
družbe do odprtih dilem, povezanih s staranjem 
družbe.

Če govorimo o starosti, se ne moremo 
izogniti demenci kot eni najbolj perečih 
tem starajoče se družbe. Kako se na to 
problematiko odziva Slovenija?
Demence je v razvitem svetu vse več, zelo hitro 
se širi. Demenca človeka socialno zelo izolira in 
onesreči. Človek z demenco (različic demence 
je preko 100 – pri vseh pa gre za okvaro 
možganov) se počuti izgubljen, izgubi stik s 
sedanjostjo, zato ga je pogosto strah in se boji 
vseh okoli sebe. Težko sprejme tudi pomoč, saj 
so vsi, ki jih srečuje, zanj neznanci. Zato bomo 
morali razmišljati o posebnih oblikah oskrbe 
te populacije, ki bodo ustrezno prilagojene za 
to populacijo – seveda ima pri tem pomembno 
vlogo izobraževanje in osveščanje.
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CERKNICA

SKUpAJ S STANOVAlCI OhRANJAMO 
naravno in kulturno dediščino

center starejš ih

V  DEOS Centru starejših 
Cerknica želimo ohranjati 

notranjsko kulturo in tradicijo, 
saj je kultura tisti del vsakdanjega 
življenja, ki ljudem širi obzorja, 
plemeniti duha, izboljšuje 
medsebojne odnose ter širi strpnost 
in sodelovanje. Pri tem pa nam 

najbolj pomagajo naši stanovalci, 
ki se skozi celo leto udeležujejo 
kulturno in etnološko obarvanih 
programov, ki jih spominjajo na 
mlada leta. 

Poleg vseh kulturnih prireditev, 
od predstavitve slovenskih gradov,  
mimo tega, kako so včasih sejali 

pšenico in kako naporno kmečko 
delo je bilo treba opraviti, da so 
dobili kruh, do obiska pisateljice 
Milene Miklavčič, s katero so 
raziskovali preteklost, je našim 

stanovalcem najbolj pri srcu glasba 
in stare pesmi, ki jih spominjajo na 
mladost. V našem centru glasbe in 
plesa nikoli ne manjka. Velikokrat 
nas obiščejo folklorne skupine, 
kot je skupina kulturnega društva 
Rak Rakek, ljudske pevke, kot so 
Večerna zarja, Jezerske tršce in 
Cluster, izvajalci festivala Plavajoči 
grad, razni okteti in orkestri. 
Nepogrešljiva je tudi harmonika, s 

katero nas večkrat obišče Benjamin 
Škrab, stari znanec in dober 
prijatelj stanovalcev. Obiskala nas 
je Ljoba Jenče, ljudska pevka, doma 
iz Cerknice, ki zbira slovenske 
ljudske pesmi, ki jih je z veseljem 
delila z našimi stanovalci, ki pa se 
petju pesmi iz mladosti vedno s 
srcem pridružijo. S kulturo v domu 
dihamo, kar se čuti pri stanovalcih in 
tudi pri zaposlenih, saj nas povezuje 
in bogati naša srca.

Ne povezuje pa nas samo glasba 
in kultura, ampak tudi raznovrstna 
opravila in običaji, ki jih z nami 
delijo in nas o njih učijo naši 
stanovalci ter se v podajanju že malo 
izgubljenega znanja spominjajo na 
stare čase. Prvi tak običaj ali pa kar 
praznik je pustovanje. Za pusta si 
sami skrojimo kostume in se za 
en dan prepustimo brezskrbnemu 
rajanju. Po prazniku veselja in norčij 
sledi praznik veselja in upanja, 
velika noč. Veliko noč s stanovalci 
obeležujemo z izdelavo butaric in 
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Vse skupaj se je začelo tistega 
davnega jesenskega dne, zdaj 

že pred 87 leti, v trgovini mojega 
starega očeta v Škofji Loki. To je 
bil moj rojstni kraj in tam so bila 
tudi moja najlepša doživetja v 
počitniškem času, pred začetkom 
vojne, skupaj z bratom ob reki Sori.

Poleg brata sem imel še sestro, starša 
pa sta bila oba sodna uradnika. 

GoSPod Zoran ŽeleZnik - 
MOJA pOT IN MOJI SpOMINI

Zaradi njunih služb ter usklajevanja 
le-teh smo se veliko selili. Najprej 
s Ptuja v Krško, nato v Laško in 
zatem v Kranj, kjer sem uspešno 
zaključil gimnazijo in bil kot odličen 
učenec oproščen mature. Vedno 
sem vedel, da bom študiral medicino 
ali veterino. Odločil sem se za 
študij veterine v Zagrebu. Izbral 
sem zelo prav, ker sem vse življenje 
imel poklic za hobi. Po končanem 
6-letnem študiju v Zagrebu sem 
opravljal eno leto obvezni staž v 

Ljubljani na Veterinarskem zavodu. 
V tem času sem odkril nagnjenje 
in veselje do mikrobiologije. Rajši 
sem bil v laboratoriju  in ne na 
terenu. Po končanem staležu me 
je prijatelj usmeril na specializacijo 
virusnih bolezni. Zaposlili so me na 
Veterinarskem zavodu za 4 leta, kjer 
je bil potreben virolog. Počasi sem 
osvajal potrebne metode in tako 
sem ostal na Veterinarskem zavodu 
48 let, vse do upokojitve. Medtem 
sem poučeval tudi na Veterinarski 
fakulteti, najprej kot docent in 
nato kot redni profesor. Veliko 
sem predaval, zlasti o problemu 
stekline. Na zagrebški fakulteti sem 

center starejš ih cerknica

barvanjem pirhov. Letos pa smo 
tudi prvič naredili butaro velikanko. 
Kmalu po prihodu lastovic, ko zunaj 
že vse zeleni, smo zorali njivo in 
se pripravljali na sajenje krompirja 
po starem običaju. Semenjski 

krompir smo naredili kar sami in 
potem, tako kot nekoč, s konjsko 
vprego in plugom, posadili krompir. 
Po skrbnem obdelovanju njive 
nam je narava povrnila z obilnim 
pridelkom, ki smo ga na našem 
tradicionalnem pikniku krompirja 
spekli in pojedli. Ko se pomlad 
prevesi v poletje, praznujemo 
tudi prvi dan poletja s prireditvijo 
Pozdrav poletju, kjer je stanovalcem 
gospod Janez Kandare prikazal star 
ljudski običaj »zdevanje ostrnic«, 
edinstven način sušenja sena na 
Notranjskem. Tik pred zimo, ko 
naš center objamejo barve jeseni, 

pa zadiši po pečenem kostanju 
in kuhanem vinu, za martinovo 
pa ne manjka prava Martinova 
pojedina. Hitro zatem nastopi 
veseli december, čas ko smo najbolj 
zaposleni z obdarovanjem, veseljem 
in okraševanjem. Stanovalce in 
naše najmlajše obiščeta sveti 
Miklavž in Dedek Mraz, s skupnimi 
močmi okrasimo naše prostore in 
postavimo smrekico, posadimo 
božično žito in pečemo medenjake 
po receptu naših babic. Ob 
koncu leta jim še pričaramo pravo 
silvestrsko vzdušje s plesom in se 
skupaj z njimi zavrtimo ob veselih 
ritmih članov ansambla Jelen. V 
našem centru nam ni nikoli dolgčas. 
Veliko časa preživimo tudi v naravi, 
hodimo na sprehode, gremo na 
krajše izlete do okoliških krajev, 
za malo drugačno popestritev se 
pa odpeljemo z lojtrnikom do 
Cerkniškega jezera.

Brez zgodovine ni sedanjosti. 
Vrednote, ki nam jih  predajajo 
in zapuščajo naši starejši bomo 
negovali in vzpodbujali še naprej 
ter se trudili, da ohranimo ta delček 
preteklosti, ki povezuje starejše in 
mlajše generacije.

Anja Purkart, animator
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DA BI lAhKO pOMAgAlI, 
MORAMO OSTATI ZDRAVI

Vizija Centra starejših Cerknica 
je postati dom telesno aktivnih, 

zdravih in predvsem zadovoljnih 
starostnikov. Zavedamo se, da ima 
telesna aktivnost veliko pozitivnih 

doktoriral iz smeri virusi. Še bolj 
ljubi, kot leta predavanja, so mi 
ostali spomini na lepa ter plodovita 
leta ekipnega dela v laboratoriju. 
Medtem sem bil nekaj let tudi lovec 
v Radovljici, kar mi je koristilo v 
času stekline, za zaščito divjih živali, 
predvsem lisice. Takrat smo veliko 
sodelovali z zveznim laboratorijem v 
Tübingenu v Nemčiji. 

Poleg službe in svoje profesionalne 
poti sem imel tudi ženo, s katero 
sva se poznala iz gimnazije ter z njo 
dočakala celo zlato poroko. Rodila 
sta se nama hči in sin, dva zdrava 
otroka, a je kasneje v mladosti, 
sina Primoža, žal doletela bolezen 
multipla skleroza. Tako sem nekaj 
let sam skrbel za sina, dokler je 
šlo. A je žal prišel tudi čas, ko je to 
presegalo najine moči in sin je prišel 
v Cerkniški dom. Kmalu za tem je 
še mene doletela kap in po dobri 
rehabilitaciji v Laškem, sem tudi sam 
prišel v ta dom.
Od tedaj so minila že dobra tri leta 
in od vsega začetka sem zadovoljen 
v vseh pogledih. Rad in veliko 
berem, hodim na sprehode. 
Za konec mojih spominov, naj 
dodam na vprašano le še moto 
ali bolje navodilo mojega očeta: 
Poštenost najdlje traja. In tega sem 
se vedno držal, to me je spremljalo 
in ni mi žal. Spomini ostajajo, pot pa 
se nadaljuje…

Sandra Pirc, delovna terapevtka

center starejš ih cerknica

fizioloških učinkov na eni strani 
ter pomembno velik vpliv na 
psihosocialno komponento zdravja 
in predvsem na zadovoljstvo z 
življenjem v starosti, na drugi strani, 
kar je vsekakor naš primarni cilj. 

Izhajajoč iz naše vizije in ob 
zavedanju pomena skrbi tudi za 
naše zaposlene smo se v letošnjem 
letu posvetili promociji zdravja 
med stanovalci in zaposlenimi. 
Aktivno smo pričeli delovati v 
smeri promocije telesne aktivnosti 
med starejšimi in zaposlenimi 
ter spodbujanja k vključevanju v 
različne aktivnosti, pozornost pa 
smo posvetili tudi zdravi prehrani. 

Zasnovali smo kar nekaj novih 
programov in izpeljali nekaj 
projektov ter izoblikovali načrte 
za prihodnost. Pri promociji 
zdravja med stanovalci v prvi 
vrsti stremimo k preprečevanju 
dolgotrajnega poležavanja v 
posteljah. V spomladanskih in 
poletnih mesecih smo organizirali 
redno vadbo na prostem ter preselili 
vadbo, ki poteka v okviru Aktivnega 
dne v naravo. Organiziramo redne 

skupinske sprehode, pri katerih javni 
delavci in prostovoljci nepokretne 
stanovalce vsakodnevno vozijo na 
sprehode in jim tako omogočimo 
tudi gibanje na prostem. Za 
stanovalce varovane enote in 
bolj pokretne stanovalce drugih 
enot organiziramo redne skupne 
pohode v bližnji okolici. Pričeli 
smo z organiziranimi krajšimi izleti 
v naravo s prijatelji srca. Redno 
izvajamo športne igre na prostem, 
kot so balinanje in kegljanje. 
Zasnovali smo Aktivno pot v 
naravi, poslužujemo pa se tudi fitnes 
naprav v urbanem parku v bližnji 
okolici centra. Da bi omogočili 
samostojno telesno aktivnost naših 
stanovalcev tudi v slabem vremenu, 
pa smo oblikovali Aktivno pot na 
eni izmed enot ter Aktivne stopnice, 
ki smo jih popestrili z lahkimi 
vajami. Stanovalce in zaposlene tako 
spodbujamo, da če ne gre drugače, 
za svoje telo poskrbijo tako, da 
namesto dvigala uporabijo stopnice. 
Med zaposlenimi smo promocijo 
zdravja pričeli s skupinskimi treningi 
teka. Skupaj smo se včlanili v 
športno društvo Sovica in redno 
obiskujemo različne organizirane 
teke kot so DM tek, Nočni teki in 
Ljubljanski maraton. Na področju 
promocije zdravja preko zdravega 
načina prehranjevanja pa zaposlene 
in stanovalce spodbujamo k pitju 
vode, uživanju svežega sadja in 
zelenjave, organiziramo dneve, ko 
manj kadimo. Redno pripravljamo 
motivacijski informativni material 
ob pomembnih dnevih kot je dan 
zdravja, dan boja proti raku, rožnati 
oktober in podobno. 

Strokovnjaki so že ugotovili mnoge 
pozitivne učinke promocije zdravja, 
sami pa ugotavljamo, da smo 
vzpostavili bolj tesne medosebne 
odnose, čutimo manj stresa, veliko 
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center starejš ih cerknica

pUSTIlA NAM JE 
SPoročilo…

Mineva štirinajst dni od slovesa 
moje ljubljene mame Sonje 

Verbec. Rad bi se zahvalil vsem, ki 
ste ji stali ob strani v zadnjih letih 
njenega življenja: Martina, Irena, 
Nada, Željko, Franci, vse negovalke, 

zdravnica, 
sostanovalke... 
zahvala velja 
prav vsem, 
čeprav jih 
nisem naštel.

Kot veste je 
Sonja pisala, 
opisovala 
svoje občutke, 
vse dokler 
so ji to moči 
dopuščale. 

Ostalo je veliko popisanega, veliko 
misli je pristalo na papirju. Res je 
lepo brati, kar nam je sporočala:

Ko človek dozori- prestopi v 
četrto življenjsko obdobje, ko mu 
pojemajo moči, se mora v sebi 
odločiti in poiskati kraj, dom, kjer 
bo mirno položil svojo glavo, v 
zavesti, da nikogar ne obremenjuje, 
v zavesti da je izpolnil svoje 
življenjske naloge.

Moji prvi vtisi o domu: najprej gre 
zahvala socialni službi, ki zazna 
stisko in nemoč ljudi. Požrtvovalno 
osebje od snažilk, vzdrževalcev do 
zdravnice! Toplo mi je bilo pri srcu, 
ko mi je mlada medicinska sestra, ki 

nesebično služi svojemu poslanstvu, 
rekla, da jo delo s ostarelimi veseli. 
Vse sestre, vzdrževalci, kuharice 
ter vse osebje si zaslužijo za svoje 
nesebično in požrtvovalno delo res 
več priznanja kot ga dobijo, tudi v 
materialnem smislu.

Rada imam svoj dom. Že ko 
dostopaš te objame cvetje, letni 
dobi primerni aranžmaji, toplota 
ti seže do srca. To ne more biti 
brezdušni dom mnogih! Tu so topla 
srca z malimi vitezi v srčku! Cvetje 
krasi kotičke, ki nas popeljejo v 
vsak letni čas. Ko se sprehodiš po 
avli začutiš delovni utrip ustanove. 
Dejavnosti, terapije, interesne  
skupine, rekreacija,... se kot mavrica 
razvrščajo ves teden. Vsakodnevni 
pozdrav, topel pogled, nasmeh, stisk 
roke, objem, pomeni človeku več 
kot celo naročje daril.

Rada imam svoj dom. Umeščen je 
v neokrnjeno naravno okolje pod 
Slivnico na eni strani, na drugi strani 
pa teče potok Cerkniščica, ki s 
svojim prijetnim žuborenjem vzbuja 
pozitivne občutke. Slivnica, Jezero, 
Cerkniščica in vse ribice v njej, 
račke, cvetlice in ptice so prijateljice 
našega doma. Sprehod ob vodi 
proti Begunjam je pravo doživetje 
in mi napolni dušo s pozitivno 
energijo. Tudi v sobo sili ta lepota. 
Tako skozi okno, ki ga nikdar ne 
zagrinjam, spremljam dogajanje 
v naravi. Nikdar mi ni dolgčas v 
sožitju z naravo.

Rada imam svoj dom. Žal mi moči 
pojemajo. Zato samo v spominu 
zaživijo sprehodi ob potoku. Ko 
sem vsak dan ob potoku odkrila 
jaso, ki je tiho vsak dan čakala, da jo 
obiščem, da me vsak dan napolni s 
pozitivno energijo, cvetja, ki me je 
spremljalo od spomladi do jeseni, 

cvetja od spomladnih zvončkov, 
trobentic, teloha, šmarnic do znanilk 
jeseni ciklam.

Velja, kar je napisal moj brat Niko 
Grafenauer:
Sreča se najprej razkrije v očeh,
ker v njih najlepše sije njen smeh!  
Spomin ima neizmerno in zrcalno 
prostornino.

Imamo lepe spomine na vaš dom in 
se vam vsem od srca zahvaljujemo 
za vse, kar nesebično delite z vašimi 
varovanci.

Miha Verbec z družino – po zapisih gospe  
Sonje Verber priredil Miha Verbec

 Polica, 27. 7. 2017

Dan žena s Slovenko leta

Obisk predsednikove palače

fOTO UTRINKI

se družimo z našimi stanovalci in na 
ta način izboljšujemo organizacijsko 
klimo.

Šejla Gazibara, vodja zdravstvene nege in 
oskrbe
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Medgeneracijski tabor v času 
poletnih počitnic

Bili smo na morju

Zvočna terapija z gongi

Sožitje generacij na modni 
pisti

Mednarodni festival 
Plavajoči grad na obisku

Sprehod za SPOMIN

Wellness dan za razvajanje

Dan za domače živali

fOTO UTRINKI

center starejš ih cerknica

črnuče
center starejš ih

novo vodStvo v CS črnuče

V letu 2017 je prišlo v DEOS centru 
starejših Črnuče do menjave vodstva. V 

mesecu oktobru 2017 je prevzela vodenje doma 
Slava Divjak. Prav tako je prišlo do menjave 
vodje zdravstvene nege in oskrbe. Delovno 
mesto je avgusta 2017 prevzela Barbara Rant. 
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DOgAJANJE V CENTRU – fOTO UTRINKI

Veseli smo obiska otrok

Veselje ob obdarovanju

Pri nas radi zaplešemo 

Potopisno predavanje

Predavanje Pod morjem 
okoli sveta

Kreativnost nam ni tuja

Obiskali so nas dijaki srednje frizerke šole Predavanje izdelovalca maket 

center starejš ih Črnuče
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Letos smo se veliko družili na vrtu

Radi se igramo

Obisk prostovoljcev iz podjetja KRKA

Na sprehodu po Črtnučah

Obisk konja in medgeneracijsko druženje

Predavanje o aromaterapiji

center starejš ih Črnuče

Moje svetle lučke  

In še tako prefinjenega
in še tako uspešnega človeka
na konec življenjske poti,
lahko pospremimo prav mi.
Starost nas vedno prehitro oplazi,
vanjo nas pehajo tako stresni dogodki
kot uspehi, porazi.

In ko doživljamo vedno večja leta,
ko se navadimo na pravila tega sveta,
bolezen vso modrost lahko nam vzame
in tiha bolečina prikrade se v ljudi,
v krogu katerih smo včasih bili. 

In kaj storiti,
kako nadaljevati,
kakšno pomoč staremu človeku dati?
Ljubezni so željni,
stiska rok, prijaznih pogledov od 
povsod naokrog.

Vzemimo si zanje zatorej čas,
kot nekoč so ga oni si vzeli za nas.
Vse kar so doživeli – 
od drobnih dosežkov do vojnih 
grozot,
te pisane zgodbe se slišijo od povsod.

Zame občutka lepšega ni,
kot seči v srca je starih ljudi.
Zato, svetle moje lučke,
z veseljem čakam vsak novi dan,
ki v družbi z vami mi je dan.
Tako močno kot na nebu zvezde žare,
vsak vaš obraz se vtisnil bo v moje 
srce.

- Petra Jenko, delovna terapevtka
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gORNJI gRAD
center starejš ih

V DEOS, d.d., PE Centru starejših Gornji 
Grad že od samega začetka stremimo k 

sodelovanju z lokalno skupnostjo. Sodelovanje 
z vrtcem, šolo in različnimi društvi 
je skozi desetletje stkalo mrežo, ki je 
ne smemo in nočemo zanemariti. Pri 
medgeneracijskem sodelovanju gre za 
povezovanje med različnimi generacijami, 
gre za medčloveški odnos in odprtost 
Centra skupnosti. Gre za sožitje med 
vsemi nami. V družbi, kjer čas včasih 
prehitro beži, je potrebno najti tudi čas 
za sokrajane. Povezovanje razumemo 
kot izmenjavo izkušenj, spoznanj, kot 
druženje in učenje, pomoč ene generacije 
drugi, kot ustvarjanje, ohranjanje in 
širjenje socialne mreže. 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo je ključno tudi 
za dobro delovanje centra, za dobro počutje 
naših stanovalcev in dober glas, ki lahko seže 

tudi v deveto vas. Aktiviranje in uporaba 
znanja, zmožnosti in priložnosti, kar otroci 
vrtca in šole ter drugi krajani nedvomno 

imajo, je ključno za prinašajočo novo 
kvaliteto življenja, zagotavljanja občutka 
sprejetosti in varnosti stanovalcev. 
Nezanemarljivo pa je dejstvo, da  
medgeneracijsko sodelovanje lajša 
občutek osamljenosti, krepi duševno in 
telesno zdravje. 

Tudi v letu 2017 smo ohranili stik z 
lokalno skupnostjo, od nje črpali, kar 
se je dalo, in z veseljem vračali nazaj. 
Stkali smo nove nitke, ki bodo naši 
zgodbi dodale nov čar. S stanovalci 
smo odšli na krajše izlete, oglede 
razstav, zanje pripravili različne nastope, 

srečanja in aktivnosti, krajanom in širši okolici 
smo njihov podarjen čas tudi poplačali s 
prijaznostjo, odkritostjo in z organizacijo 
različnih predavanj.

Barbara Virant, direktorica centra

»tudi v letu 
2017	smo	
ohranili	stik	

z lokalno 
skupnostjo,	

od	nje	
črpali,	
kar	se	je	
dalo,	in	z	
veseljem	
vračali	
nazaj.«
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V letošnjem letu smo v DEOS 
Centru starejših Gornji 

Grad odšli na krajše in daljše 
izlete. 10. maja smo se odpravili 
proti mestu Velenje, kjer smo si 
skupaj z 8 stanovalci pogledali 
Muzej premogovništva Velenje. 
Muzej je nastal na podlagi dela 
številnih generacij slovenskih 
rudarjev in predstavlja zelo zanimiv 
način sodelovanja med delujočim 
Premogovnikom Velenje, ki muzej 
tudi upravlja, Mestno občino 
Velenje in Muzejem Velenje.

Ambicija muzeja je zgodbo o 
slovenskem premogovništvu 
približati čim večjemu številu 
obiskovalcev, ne glede na starostne, 
gibalne, jezikovne ali kakršne koli 
druge omejitve. Ravno zato smo 
se odločili, da si vse ogledamo 
in naredimo prečudovit izlet v 
mesto Velenje. Za nas so pripravili 
18 zanimivih scen iz življenja in 
dela rudarjev. Pogledali smo si 
bogato centralno zbirko slovenske 
tradicije premogovništva, kjer smo 
v spremstvu vodiča lahko pogledali 
razvoj premogovništva od prvih 
najdb premoga do svetovno znane 
velenjske odkopne metode – tako 
delajo rudarji danes. Predstavljena 
nam je bila tudi zgodovina 
Premogovnika Velenje in še 
mnogo drugih znamenitosti, kot 
so npr. »aufzuge« v črni garderobi, 
kopalnico, legendo o skoku čez 
kožo, galerijo v Beli garderobi in 
muzejsko trgovinico.

Lepše vreme nas je maja 
spodbudilo, da smo se zopet 
odpravili na lepše. Naslednji dan, 
so se razveselili ogleda razstave 
tulipanov v Mozirskem gaju še 
stanovalci varovane enote. Mozirski 
gaj je prijeten in očarljiv kotiček 
v naravi, ki nas je navdal z lepimi 
občutki in napolnil s pozitivno 
energijo ter nam pomagal, da 
smo se vsaj za urico ali dve otresli 
vsakdanjih skrbi.

Ogledali smo si do okoli 150.000 
tulipanov in le-te so v Mozirskem gaju 
letos popestrili še z večjim številom 
raznobarvnih slovenskih mačeh. 
Številne gredice so nas pričakale 
cvetoče in lepe. Doživeli smo tudi 
razstavo risanih junakov, navduševale 
so nas eksotične živali, v preteklost 
so nas ponesli etnografski objekti, 
negativnih energij pa so nas očistili 
čisto novi vetrni zvončki – največji 
uglašeni vetrni zvončki v Evropi.

Ena izmed stanovalk, Vida Šimunič, 
kar ni mogla nehati pripovedovati 
o vseh svojih doživetij: “Res mi 
bilo lepo. Že samo, da smo odšli v 
Mozirje, kjer sem bila doma, mi je 
polepšalo dan. Na koncu pa smo odšli 
še na razstavo. Ne bi mogel biti lepši 
dan.”

V prvih septembrskih dneh smo se 
s stanovalci odpeljali še na Črnivec. 
Tam smo si ogledali polnilnico 
izvirske vode 902. Polnilnica stoji na 
vrhu Črnivca, na nadmorski višini 
902 m. Zato je voda dobila ime 
tudi 902. Zanimivo je bilo videti, 
kako za epruveto velike plastike 
nastane prava plastenka, v katero 
napolnijo vodo različnih okusov, jo 
zaprejo in opremijo z etiketo. Vsak 
izmed stanovalcev je dobil tudi 
ravno napolnjeno vodo. Po ogledu 
polnilnice smo se odpravili čez cesto 
v Gostišče 902 na kavo in sladoled.

Špela Podvratnik, delovna terapevtka

V središču Gornjega Grada stoji 
galerija Štekl, v kateri mali in veliki 
umetniki od aprila do oktobra 
razstavljajo svoja dela. Obisk galerije 
je za stanovalce centra kvaliteten 
izkoristek prostega časa, saj se lahko 
poleg kulturnega izobraževanja tudi 
razgibajo. Ogledali smo si več razstav, 

IZlETI STANOVAlCEV

Na izletu v Muzeju premogovništva Velenje 
(Vir: PV)

Obisk Mozirskega gaja (vir : Špela Bitenc)

center starejš ih Gornj i  Grad
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delovanja. Obletnico so obeležili 
s postavitvijo razstave, ki so jo 
postavili v avli kulturnega doma. 

Stanovalce je obisk razstave 
navdušil, nad našim obiskom pa so 
bili navdušeni tudi razstavljavci.

Barbara Virant, direktorica centra

V današnji družbi, ko se vse bolj 
oddaljujemo od sočloveka, ne 

le skrbniki psov, temveč tudi stroka 
ugotavlja vse večji pomen stika z 
živaljo in terapevtski učinek na ljudi. 
Tako smo v letošnjem letu začeli 
sodelovati z zavodom PET. To je 
zasebni zavod, katerega poslanstvo 
je dvig kakovosti življenja 

center starejš ih Gornj i  Grad

od slik na slikarsko platno do 
kvačkanih umetnin. V juniju smo si 
ogledali razstavo, ki so jo pripravili 
učenci foto krožka OŠ Frana 
Kocbeka Gornji Grad. Učenci so 

pripravili razstavo “Foto beležka 
Gornjega Grada”. Slike so posneli 
s kamero luknjičarko (pinhole 
camero), ki ima tako kot prvotna 
camera obscura namesto objektiva 
drobno luknjico. Ker Center 

starejših Gornji Grad že od vsega 
svojega obstoja temelji na dobrem 
sodelovanju z lokalno skupnostjo, 
vrtcem in šolo, smo se odločili, da 
otroke povabimo, da razstavljajo 
tudi pri nas. Njihova razstava je v 
poletnih mesecih krasila avlo Centra.
 
Ker vemo, da se stanovalci 
radi udeležijo razstav, smo si v 
septembru ogledali prav posebno 
razstavo. Člani lovske družine 
Gornji Grad so v letošnjem letu 
praznovali 70-letnico svojega 

Obisk polnilnice izvirske vode 902 (Vir: 
Gregor Benda)

Umetnine razstavljavcev vsakič znova 
navdušujejo (vir : Špela Podvratnik)

Udeleženci lovske razstave (vir: Marko 
Vincek)

Na sprehodu (vir: Helena Kotnik)

PoSredovanJe S PoMočJo 
pSA – SODElOVANJE Z 
ZAVODOM pET

posameznika s posredovanjem s 
pomočjo psa.

Enkrat mesečno se nam pridruži 
prostovoljka ga. Helena Kotnik. 
Skupaj z delovno terapevtko Špelo 
Podvratnik skušata odgovoriti 
na vse večjo potrebo po tovrstni 
pomoči ljudem in jim omogočiti 
lažje vključevanje v vsakdanje 
življenje ter posledično bolj 
kakovostno preživljanje aktivnega 
in prostega časa. Hkrati s pomočjo 
terapevtskih psov spodbujamo tudi 
k medsebojnemu sodelovanju in 
nesebični pomoči sočloveku.
Slika 6: Na sprehodu (vir: Helena 
Kotnik)

Ga. Helena kot vodnica posreduje 
v DEOS Centru starejših Gornji 
Grad s svojima psičkama Senno in 
Auriko. Vodnica psa je odgovorna 
za zagotavljanje nastanitve in oskrbe 
živali v skladu s predpisi za zaščito 
živali. Oseba, ki izvaja terapevtsko 
posredovanje s pomočjo psa, je 
odgovorna za dobro počutje psa 
med samim izvajanjem le-tega. 
Zagotoviti mora, da so pogostost, 
trajanje in intenzivnost izvajanja 
posredovanja prilagojena počutju 
psa in poskrbeti, da se žival ob tem 
dobro počuti. Delovna terapevtka 
Špela pa pri posredovanju 
prevzame vlogo izvajanja aktivnosti. 

Aktivnosti so 
prilagojene 
stanovalcem, 
predvsem pa 
sestavljene tako, 
da lahko stanovalci 
v naši skupni uri 
uživajo. Največ jim 
pomeni, če lahko 
peljejo psički na 
sprehod ali pa jih 
samo nežno božajo 
v naročju. Medtem 
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ne-FeStival

V DEOS CENTRU STAREJŠIh 
gORNJI gRAD pOpESTRIlI 
BIVANJE Z RUSKIM 
keGlJiščeM MORNARSKO KOlO

V DEOS Centru starejših 
Gornji Grad je od četrtka 

6.7.2017, do nedelje, 9.7.2017, 
potekala delavnica pod odličnim 
koordiniranjem prostovoljcev  
Metke Bahlen Okoli, Andreje 

Džakušič in Simona Macuha, članov 
Kulturno umetniškega društva 
Transformator. Prvi dan so naredili 
krog predstavitev, kjer so ugotovili, 

Ne-festival (vir: Transformator)

ko začutijo mehkobo, toplino in 
pristnost Senne in Aurike po navadi 
privrejo na plan tudi vsa čustva 
po svojih domačih živalih. In tako 
dokazujemo kako s štirinožnimi 
prijatelji lahko pomagamo 
stanovalcem, ki se v življenju 
spopadajo s telesnimi in psihičnimi 
obremenitvami. 

Obisk psa terapevta zelo podpira 
tudi direktorica centra ga. Barbara 
Virant, ki rada poudari, da je 
kosmatincem vseeno, če smo mladi 
ali stari, šaljivci ali resni. Pomembno 
jim je, da smo njihov prijatelj in 
zaščitnik. Psi imajo na stanovalce 
pozitiven učinek. 
Kot je pesnica Pam Brown dejala: 
»Pes prebudi tvoje srce, da je 
dovzetno za radost in prijateljstvo, 
pa tudi za žalost.«

Špela Podvratnik, delovna terapevtka

da se marsikatera prigoda konča s 
frazo “zdaj smo pa tu.” Ta poved je 
postala rdeča nit delavnice in tudi 
njen naslov. Skoznjo so stanovalci 
obenem premislili vsebino, ki 
nagovarja k premisleku – ne samo 
kaj delajo – ampak tudi kje. Na 
podlagi najljubšega predmeta 
stanovalcev so izpod peres nastale 
zgodbe, polne čustev in spominov. 
Zgodbe o predmetih, ki so jih 
v nekaj stavkih zapisali na papir 
in obenem oblikovali zloženko/
časopis. Zadnji dan aktivnosti 
so se stanovalci udeležili javne 
predstavitve pod kozolcem, kjer sta 
dva izmed stanovalcev prebrala svoji 
zgodbi. 

Špela Podvratnik, delovna terapevtka

V  DEOS Centru starejših 
Gornji Grad smo prišli na 

idejo postavitve ruskega kegljišča, ki 
bi stanovalcem, pokretnim in težje 
pokretnim, krajšal čas. Postavitev 
in izdelava ruskega kegljišča je 
bil izziv tudi za zaposlene, saj so 
se, vzdrževalca Gregor in Drago, 
ter delovna terapevtka Špela, 
dogovorili, da vse potrebno uredijo 
sami. Vzdrževalec Drago je podaril 
les, keglje in kroglo pa je izdelal oče 
Gregorja. Ogrodje sta postavila 
vzdrževalca sama, prav tako sta 
za hranjenje kegljev in kroglo iz 
odpadnega materiala (odpisane 
kuhinjske plastike za krompir – 
počeno dno in starih koles). Za 
naris igralne površine smo uporabili 
barvo za ceste. Na delovni terapija 
pa je stanovalec izdelal ploščo z 
napisom. 

Mornarsko kolo je pripomoček, 
katerega namen je z vajami 

povečati gibljivost ramenskega 
obroča. Uporabljamo ga lahko 
za preventivo in rehabilitacijo po 
poškodbi ramen. Gibljivost sklepov 
ohranjamo z aktivnimi vajami v 
polnem obsegu giba večkrat na dan. 
Če giba ne moremo izvesti do konca 
v obremenjenem položaju (proti 
gravitaciji), si pomagamo z vadbo 
v razbremenjenem položaju ali pa 
gib do končanega položaja izvede 
druga oseba (fizioterapevt, delovni 
terapevt).

Načrtna vadba za izboljšanje 
že okrnjene gibljivosti sklepov 
zahteva izvedbo aktivnosti v 
razbremenilnem položaju sklepa, ko 
je pritisk na sklepne površine med 

Rusko kegljišče je postavljeno 
skladno z navodili in pripravljeno 
na prave turnirje ter namenjeno 
stanovalcem Centra in njihovim 
obiskovalcem. Aktivnost se izvaja 
tako načrtovano (javni delavec) 
kot individualno (v popoldanskem 
času in med vikendi - na željo 
stanovalcev. 

Barbara Virant, direktorica Centra

center starejš ih Gornj i  Grad

Stanovalci radi kegljajo (vir : Špela Podvratnik)
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gibanjem najmanjši. Razbremenitev 
dosežemo z vadbo na dobri drsni 
vodoravni podlagi, s pomočjo 
škripca ali mornarskega kolesa, 
razgibavanja v vodi, najboljša 
možnost pa je vadba ob pomoči 
terapevta.

Ramenski sklep ima med vsemi 
sklepi v človeškem telesu največjo 
gibljivost. Med starejšo populacijo 
se ta gibljivost lahko zaradi 
neaktivnosti znatno zmanjša. Tako 
lahko s pomočjo mornarskega 
kolesa preventivno ohranjamo ali 
povečamo gibljivost v antefleksiji, 
del retrofleksije, abdukciji, addukicji, 
rotaciji in tudi cirkumdikciji. Prav 
tako pri izvajanju aktivnosti sodeluje 
komolčni in zapestni sklep.
Ker se v DEOS centru starejših 
Gornji Grad radi postavljamo pred 
izzive, so se delovna terapevtka in 
vzdrževalci odločili, da mornarsko 
kolo izdelajo kar sami. Ideja je bila 
vsem izredno všeč. Vzdrževalec 
Gregor se je domiselno spomnil, 
da bi lahko za kolo uporabili star, 
pokvarjen, invalidski voziček. Tako 
je z malo truda nastalo uporabno 
mornarsko kolo, ki ga stanovalci 
vsakodnevno radi uporabljajo.

Špela Podvratnik, delovna terapevtka

Vadba na mornarskem kolesu (vir: Špela 
Podvratnik)

Špela na lovski razstavi s svojimi stanovalci 
(vir: Barbara Virant)

DEMENCA

Demenca je
ob koncu nekega življenja
boriti se 
v sedanjosti,
s preteklostjo
opraviti sedaj to,
kar prej ni bilo opravljeno.
Izjokati zdaj to,
kar prej ni bilo izjokano.
Izgovoriti zdaj to,
kar prej ni bilo izgovorjeno.
   
- Špela Bitenc

Življenje z demenco je težka 
preizkušnja za vse, ki so v stiku 

z osebo, ki zboli za to boleznijo, za 
osebo samo, za svojce, prijatelje, 
znance… K samostojnosti oseb z 
demenco pa lahko pripomoremo 
tudi s tem, da v središče postavimo 
celostno osebo, s čimer se 
odmaknemo od tradicionalnega 
pogleda na posameznika, kjer je v 
središču sama bolezen ter pomoč in 
zdravljenje posameznika z demenco. 

Zavedati se moramo tudi tega, da 
je duhovno in čustveno življenje 
oseb z demenco globoko, kar je 
za nas bistvenega pomena, saj 
lahko preko tega področja z njimi 
najdemo stik. V praksi namreč 
nemalokrat ne vemo, kako reagirati 
pri posameznih težavah oseb z 
demenco. Nemalokrat se zgodi, da z 
njimi delamo kot da so otroci, kar ni 
le ponižujoče in neprimerno, ampak 
tudi onemogoči posameznika 
z demenco, da bi ohranili svoje 
zmožnosti, ki so mu še ostale.

Delo z dementnimi osebami mi je 

v veselje. Rada pomagam ljudem 
v stiski in sem jim v oporo, ko to 
potrebujejo.
  
Špela Bitenc, animatorka

center starejš ih Gornj i  Grad
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hORJUl

Vsem stanovalcem in vsem zaposlenim 
želimo, da bi vsakodnevno življenje in 

delo v našem Centru doživljali v čim bolj 
domačem vzdušju. Da bi skupaj preživljali 
dneve v sožitju, toleranci, medsebojni 
strpnosti, prijaznosti in spoštovanju. Pred 
vami, dragi bralci, je nova številka glasila 
NITKE ŽIVLJENJA, kjer kaj zanimivega 
napišemo tudi Horjulci. 

Neko dopoldne je zazvonil telefon. Sosed 
se je  predstavil in vprašal, če imamo v 

domu kaj prostora. Povedal nam je, da pomaga 
iskati prosto mesto v domu za prijatelja in hkrati 
daljnega sorodnika, ki želi bivati prav pri nas v 
Horjulu. Seveda smo se odzvali, gospoda smo 
vpisali  v čakalno vrsto in navezali prvi stik. 

STANOVAlEC SE pREDSTAVI 
JoŽeF kavčič

Dom je bil v tistem trenutku poln.  Minilo je nekaj časa, 
sprostilo se je  prosto mesto in gospoda smo  povabili 
na obisk in sklenitev dogovora.

Gospod Kavčič je prišel  v spremstvu svojega sina, 
»korajžen«, dobrovoljen in nasmejan. »Tako sem se 
odločil,« je dejal. »Sedaj bom tukaj v Horjulu, pri vas. 

center starejš ih
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center starejš ih hor ju l

Upam, da mi bo dobro.«
Sprva smo mu lahko ponudili 
le bivanje v dvoposteljni sobi. 
Kljub temu je bil zadovoljen 
in optimistično naravnan: »Na 
enoposteljno sobo bom že počakal, 
ko bo, pa bo.«  Vmes doda: » Veste, 
vozim še avto, vendar sem ga 
trenutno posodil sinu.« Dogovoriva 
se, kje bo lahko parkiral svoj avto, 
ko ga bo spet dobil v uporabo.

Kmalu za tem  se je vselil. Čez nekaj 
dni sva se  dobila, da mi je zaupal 
svoje prve vtise in občutja. Preprost, 
kot je, je izjavil: »Bo.«. Iz njega je 
izžarevala blagost, dobra volja in 
mirnost. In to so lastnosti, ki ga 
označujejo še danes. 

Vzela sem si čas in ga poslušala. 
Začel je  pripovedovati utrinke iz 
svojega življenja:
Rodil se je leta 1931 v Logatcu 
na Martinj Hribu kot edini sin. 
Obkrožen pa je bil s trojico sestra.  
Doma so imeli malo kmetijo in 
kmečki mlin. V hlevu so navadno 
imeli dva repa: kravo za mleko in 
vola za vprego voza. V svinjaku 
pa so imeli dva pujsa, da so imeli 
zabelo in malo mesa za dneve 
težjega dela in praznike. Osnovno 
šolo je končal v domačem kraju.
Leta 1947/1948 se je vpisal na 
realko. V Ljubljano se je vsak dan 
vozil z vlakom.  Ker je v tistem času 
primanjkovalo potniških vagonov, se 
je v šolo velikokrat peljal v živinskih 
vagonih. Le-ti pa so bili zlasti v 
zimskih mesecih zelo mrzli, saj niso 
bili ogrevani. 

Še vedno se spominja, da je nekega 
dne na vlaku pozabil dežnik. Še 
preden  je to spoznal, je vlak 
odpeljal in šel svojo pot naprej, on 
pa je žalostno zrl v zadnji vagon 
odhajajočega vlaka. Do konca 

šolskega leta je potem moral 
hoditi po dežju brez dežnika ali 
pa je glavo sklonil pod dežnik k 
sošolcu. Dežnik je bil za tista čase 
dragocenost, saj se ga ni dalo kupiti 
v vsaki trgovini. Ne spominja se več,  
kdaj je dobil nov dežnik. Izguba 
dežnika je bila zanj grenka izkušnja.
Kljub zgodnjemu vstajanju, mrazu 
in opazkam nekaterih meščanskih 
sošolcev, češ kaj boš ti s kmetov, 
je leta 1951 uspešno opravil veliko 
maturo. Diplomiral je iz matematike 
in fizike.

Opravil je izpit za kinooperaterja.  V 
jesenskem in spomladanskem času 
je predvajal celovečerne zvočne 
filme  v Polhovem Gradcu, Črnem 
Vrhu, Šentjoštu, Žažarju, Horjulu. V 
času, ko ni bilo v vsaki hiši radia, kaj 
šele televizije, je poskrbel, da so tudi 
kmečki ljudje lahko obiskali »kino« v 
domačem prosvetnem ali gasilskem 
domu (1955 – 1960).
Poučeval je matematiko in fiziko v 
zimskem času na večerni kmetijski 
šoli v Polhovem Gradcu in na 
večerni osnovni šoli Delavske 
univerze Ljubljana, enota Polhov 
Gradec (1958-1965).
Pomembno se mu je zdelo, da imajo 
odrasli s podeželja (kmečki ljudje) 
končano popolno osnovno šolo.         
Poleg redne službe je bil izredni 
pedagoški svetovalec – inšpektor za 
matematiko  in fiziko (1960 – 1963), 
vodja medobčinskega strokovnega 
aktiva za matematiko  in fiziko 
(1978-1990).
Leta 1962  je postal ravnatelj OŠ 
Polhov Gradec.

V začetku se je šola nahajala v 
polhograjski graščini, kjer so bile 
razmere zelo slabe. Učilnice so bile 
premajhne, pohištvo je bilo staro, 
prostori mrzli. Zgodilo se je, da so 
učencem čevlji na hodniku zmrznili. 

Pojavila se je potreba po novi šoli 
s svetlimi, toplimi in zračnimi 
učilnicami.

Leta 1968-69 se je intenzivno boril 
za novo šolo. Moral je utemeljevati, 
razlagati, prepričevati, prestopiti 
marsikateri prag, imeti sestanke 
s starši, krajevnimi zastopniki in 
predstavniki Zavoda za šolstvo in 
občine.  

Spomladi leta 1968 so odborniki 
skupščine občine Ljubljana Vič – 
Rudnik sprejeli sklep o zagotovitvi 
denarja za gradnjo nove osnovne 
šole  v Polhovem Gradcu. V juniju 
1968 je gradnja stekla, 4. decembra 
1969 pa se je pričel pouk v novi šoli. 
Tako je bil poplačan velikanski trud 
za sodobno šolo in to v času, ko še 
ni bilo samoprispevka za gradnjo 
šol.

Šola je bila moderna, edina v 
Sloveniji je imela zimski bazen 
(podeželski otroci – bazen). Tako 
smo poskrbeli, da so se naši 
podeželski otroci naučili plavati 
kar doma. To je bila prva šola s 
kabinetnimi učilnicami.
Leta 1972-73 je šola dobila 
asfaltirano igrišče Leta 1974 je 
potekala lepotna ureditev okolice 
šole po nizozemskih načrtih 
in z rožami in grmičevjem z 
Nizozemske.

Kot ravnatelj je organiziral 
prešolanje učencev višjih razredov  
iz podružničnih šol Črni Vrh 
in Šentjošt (nekdaj se učenci 
podružničnih šol niso mogli vpisat 
v srednje šole v Ljubljani, ker se jim 
spričevalo ni priznalo). Ustanovil 
1. oddelek podaljšanega bivanja 
za šolarje tistih staršev, ki so bili v 
službah, uredil prostor za prvi vrtec 
v Polhovem Gradcu ( spominja se, 
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da je bilo 1. mesec  vpisanih le 8 
otrok, 3. mesec 12, danes pa jih je 
okoli 140).

Kot strokovni sodelavec Zavoda 
za šolstvo je pomagal pri 
modernizaciji pouka matematike 
od 1. do 8. razreda. Svoje 
strokovno pedagoško znanje 
je  podajal drugim učiteljem na 
predavanjih in hospitacijah. 
Rad je delal z učenci v razredu in 
pri raznih krožkih. Veselil se je z 
učenci, kadar so bili uspešni na 
raznih tekmovanjih. Na učence je 
ponosen, saj so mnogi med njimi 
uspešno končali magistrske in 
doktorske študije.

Tudi učenci so ga imeli radi. Po 
priljubljenosti je prednjačil pred 
ostalimi učitelji.

Gospa Anica Kos Plestenjak, 
njegova nekdanja učenka, danes pa 
mati 11-ih otrok, se ga spominja 
s hvaležnostjo. Na tekmovanju je 
zmagala in po nagrado je morala 
v Vinico. Gospod Jože Kavčič 
jo je z lastnim avtom odpeljal v 
Ljubljano na zbirno mesto in ji 
za na pot dal še nekaj svojega 
denarja. Brez njegove pomoči ji 
nikoli ne bi uspelo priti v Vinico 
po nagrado.

Leta 1960 se je poročil; žena je bila 
učiteljica zgodovine in zemljepisa
V zakonu sta se jima rodila 
dvojčka: Tomaž in Matjaž
Tomaž je zaradi bolezni leta 2006 
umrl.

Matjaž dela na ameriški ambasadi 
kot svetovalec za gospodarske 
zadeve.

Z ženo sta raziskovala zgodovino, 
znamenitosti in običaje Polhovega 

Gradca. Izdala sta 3 lepe in 
dragocene  knjige:
• V znamenja ujeti čas na 
Polhograjskem (2000)
• Ko je leto na Polhograjskem skoz 
(2005)
• Iz skrinje polhograjske graščine 
(2009)

Jože Kavčič 
je  častni občan 
občine Dobrova - 
PolhovGradec.

Z zanimanjem 
sem poslušala  
utrinke iz 
njegovega 
življenja. 
Poslovila sva se 
in si obljubila, da 
bova kmalu spet 
kakšno rekla. Dnevi bežijo, sem in 
tja se srečava in malo poklepetava. 
Zanima me, kako se vživlja, kako 
mu gre. Odgovori mi, da dobro, 
da si ni mislil, da bo tako dobro in 
tako »komot«, da je kot v hotelu. 
Z življenjem v centru je zelo 
zadovoljen.

Za odhod v dom se je odločil 
sam, po ženini smrti, saj ni vešč 
gospodinjskih opravil, pa tudi 
domačim ne želi biti v nadlego. 
Osebje se mu zdi zelo ustrežljivo in  
prijazno, kar se odraža na celotnem 
ozračju Centra. Zadovoljen je, ker 
ima svojo sobico, ki je zanj pravo 
malo kraljestvo.

Ima avto, ki mu pomeni veliko, saj 
se lahko odpelje na krajše izlete,  s 
seboj pa povabi tudi sostanovalce 
Centra. Brez avta bi bil kot ptič brez 
kril.

V Centru  prebiva tudi njegov 
nekdanji učenec, s katerim sta sedaj 

vzpostavila prijeten, prijateljski 
odnos.

Najraje ima ponedeljke in srede, saj 
se takrat udeleži programa Aktivni 
dan, ki ga v  centru organizira in 
razvija Zavod Aktivna starost od 
poletja 2016. Tam se druži skupina 

ozaveščenih stanovalcev in zunanjih 
udeležencev, ki skupaj krepijo telo 
in duha, s skupnim kofetkanjem pa 
poskrbijo za smeh in dobro voljo. 
Pravi, da se s celotno skupino dobro 
ujamejo in sodelujejo. Postali so 
dobri prijatelji.
Zakaj smo torej predstavili zgodbo 
našega gospoda Jožeta Kavčiča?
Ker je iskren do vseh, prinaša dobro 
voljo v hišo (saj vemo, kako je tudi 
lahko v starosti…), ker je naš – 
vzeli smo ga za svojega.  S  svojim 
življenjem in vzgledom kaže, kako 
se da živeti s smislom tudi v zrelih 
letih in uživati življenje s polno 
žlico, pa čeprav si že v domu…
saj vemo, poslednji tabu in zadnja 
postaja…

Zgodba sicer ni filmska, je pa 
slovenska, klena in opogumljajoča, 
daje življenju smisel.  

Emanuela Grom, delovna terapevtka

center starejš ih hor ju l
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IZlET

 NAŠI STANOVAlCI SO 
 ZApISAlI 

DOgODEK IZ OTROŠTVA

Bilo je kmalu po 2.svetovni vojni, 
stara sem bila okrog 11 let. 

Živeli smo v Laškem, v gimnazijo 
sem hodila v Celju (takrat je bilo 
še 8 razredov). Dnevno smo se 
vozili z vlakom. Bili smo tako zvani 
»vozači«. Vlak je vozil samo 2x 
na dan v obe smeri in sicer zjutraj 
in pozno popoldan, avtobusi pa 
takrat še niso vozili. Med poletnimi 
počitnicami sem morala v Celje po 
nekih opravkih in okrog 11. ure 
dopoldne sem bila gotova in bi 
morala čakati do 17. ure, zato sem 
šla peš. Iz Celja do Laškega je 12 
km, to je bilo približno 2 uri in pol 
hoda. Bila je huda vročina, z asfalta 
se je dobesedno kadilo in je bil že 
kar zmehčan. Nosila sem gumijaste 
platnene copate, rekli smo jim 
»gumarice«, in guma na podplatih 
se je pri vsakem koraku vedno bolj 
lepila na asfalt, kar mi je oteževalo 
hojo. Približno na tri četrt poti sem 
že imela čisto razlepljene podplate 
in sem copate sezula, ter naredila 
nekaj korakov bosa. Začutila sem 
ostro pekočo bolečino in sem se 
opotekla do prvega cestnega kamna. 
Ko sem si pogledal stopala, sem 
imela mehurje (od opeklin) po peti 
in na blazinicah vseh prstov na 
nogi. Peklo me je, vroče je bilo kot 
v puščavi in jokala sem, ker nisem 
vedela kako naj grem naprej. Nekaj 
časa sem tako obupano sedela, 
kar zaslišim nek zvok avtomobila. 
Takrat še nihče ni imel avta, razen 
rešilca in zdravnika. Bil je dr. 
Mrmolja, zdravnik iz Laškega. 
Ustavil je in me vprašal kaj se mi je 
zgodilo, zakaj jočem. Pokazala sem 
mu svoje opečene podplate, vzel 

me je v avto in mi v ambulanti rane 
oskrbel. Bil je to edini avto daleč 
na okoli in prav takrat je pripeljal 
mimo. Imela sem veliko srečo in bila 
sem neizmerno hvaležna.
 
Pristovšek Karla

Del govora, ki ga je Marija Remc 
kot 9-letna deklica recitirala na 
pogrebu kralja Aleksandra leta 
1934:

Vsa narava, ki nam daje življenje in 
veselje se je spremenila.
Drevje je izgubilo svoje listje, polja 
svoje sadeže in vrtovi vse rože. Tiho 
in mrtvo je vse okrog nas. Le malo 
dneva sveti sonce na nebu in še to 
je skoraj brez toplote. Vsi vemo, 
da bo prišla znova pomlad, ki nas 
bo vse ogrela. Spet bodo ozelenela 
polja in zacveteli bodo travniki in 
znova bo šumel veter s košatimi 
kronami dreves. Tudi naša domovina 
se je spremenila. Izgubila je svojega 
vladarja.

Preprosta res je hiša naša,
da marsikatera jo prekaša,
njene borne nizke stene
od zunaj so samo lesene.

In streha slamnata jo krije,
a skozi okna nam ne sije
prijazno sonce nič drugače
kot v mestne hiše in palače.

Če zunaj pa vihar razsaja,
z vso zadovoljnost nas nas navdaja,
saj naša  hišica preprosta,
za vse zavetja je  zadosti.

Ivana Pižem (pesem je avtorica napisala 
leta 1949,  2 meseca  po poroki)

Čeveljčke lakaste si bom kupila, 
mal se bom našminkala, pa ga bom 
dobila.

Lepšega kot si ti ,
glavco postrani drži,
za klobukom pušeljček,
na smeh se drži.

Nedelja je bila,
ponedelk je pa plav,
me ljubi zapustil
to je imel še prav.

Še čeveljčke sem zbiksala
pa mašnco nardila,
pa ta bo moj, pa un bo moj,
pa ta mi večkrat piti da,
ne bom ga zapustila.

Zapisala Vaupotič Marija v  spomin na 
starega očeta (imela je 3-4 leta, ko ji to 
pesem pel stari oče)

Komaj sem čakal na ta dan 
izleta, ker v Pivki še nisem bil. 

Vreme je bilo ugodno za tak izlet, 
le zelo je pihalo, ker nisem tega 
navajen. Občutil sem utrip dogajanja 
v kraju. Za mene  je bil ogled 
tega vojaškega muzeja – celostno 

center starejš ih hor ju l
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doživetje – enkraten, kaj vse smo 
slišali in videli (tanke, puške, letalo, 
velika lokomotiva, podmornica, 
helikopterje,…)

Takoj mi je spomin ušel v leto 
1955, na moje enoletno služenje 
vojaškega roka v  Makedoniji v 
JLA. Največji vtis je name naredila 
podmornica in veliki tanki ter ogled 
v sobi – z našo novejšo slovensko 
zgodovino. Prostori so lepo urejeni, 
veliki prostorni in poleg vojaških 
predmetov še opis.

Vodič nam je povedal in pokazal 
tudi zunanji ogled Pivke in njene 
slikovite okolice. Lepo je, da 
imamo tu v Sloveniji Park vojaške 
zgodovine. Po ogledu še kosilo v 
vojaški restavraciji, bil sem zelo 
zadovoljen.

Nato smo odšli na ogled priznane 
domačije Šobec, znotraj ogled 
malega muzeja, starih kmečkih 

orodij, črne kuhinje z 
opremo, hlev, zelenjavni 
vrt,…

Sledil je ogled kratkega 
filma, lep prikaz razvoja 
in življenja tu. Zaključek 
in vrhunec je bil prihod 
Martina Krpana, ki je z 
odličnim posnemanjem 
in pripovedovanjem 
vse navdušil. Bil je 
odličen »Martin Krpan«. 
Čestitam!

Lastnik hiše je bil prijazen in 
zgovoren, lepo nas je pritegnil 
k poslušanju in ogledu in dobro 
postregel. Nato smo se odpeljali 
lepo in udobno z avtobusom nazaj 
v Horjul.

Organizacija izleta v celoti je bila 
odlična. Zahvala gre gospe Emi! 
Hvala!

Jože Kavčič

MOlITVENA SKUpINA

SpREhOD ZA SpOMIN

pRIJATElJI SRCA

Kmalu potem, ko sva z možem 
prišla v dom v Horjul,  naju je 

obiskal prijatelj, ki deluje kot župnik 
pri sv .Trojici v Ljubljani. Takrat mi 
je predlagal, naj bi tukaj organizirala 
molitev rožnega venca. Temu 
predlogu nisem mogla nasprotovati. 
Odločila sem se za molitev ob 
sobotah ob 9.30 uri v domski kapeli, 
saj ta dan ni organiziranih drugih 
dejavnosti. Žal pa je udeležba za 
enkrat dokaj skromna (5 do 6 
udeležencev) in upam, da se nam še 
kdo pridruži.

Snoj Senegačnik Jožica

V četrtek 21.9.2017 je bil 
svetovni dan alzheimerjeve 

bolezni. Po svetu je bil organiziran 

V Centru starejših Horjul 
smo v mesecu maju začeli s 

projektom Prijatelji srca. Projekt 
temelji na prostovoljni bazi, 
glavni cilj pa je okrepiti vezi med 
zaposlenimi in stanovalci. Zaposlen 
enkrat tedensko nameni pol ure 
svojega časa stanovalcu. V tem 
času si sama izbereta aktivnost, ki 
odgovarja obema. Najpogosteje se 
dogovorita za sprehod po okolici 
Horjula, klepet ali v miru popijeta 
kavico. Tudi igranje igre Človek 
ne jezi se je med priljubljenimi. 
Projekt je dobro sprejet tako med 
zaposlenimi kakor med stanovalci. 
Spoznanje, da lahko z malo dobre 
volje polepšaš dan stanovalcu da 
tisti občutek sreče in zadovoljstva, 
ko si rečeš: »Vredno je bilo.«

Emanuela Grom, delovna terapevtka

pohod za podporo te bolezni. V 
centru starejših Horjul smo šli 
na krajši pohod. Zbrali smo se v 
avli centra, tudi tisti na vozičkih. 
Naredili smo krog okoli centra. 
Pot nas je vodila mimo cerkve, 
občine, pokopališča in nazaj v dom. 
Spremljalo nas je lepo sončno 
vreme. Bili smo veseli, da  smo tudi 
mi sodelovali v svetovnem dnevu 
Alzheimerjeve bolezni. 

Štefka Lukša

center starejš ih hor ju l
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Foto utrinki iZ ŽivlJenJa 
CENTRA

Praznujemo častitljiv jubilej 

Dan so z nami preživeli prostovoljci Krke

Kuža na sliki vedno prinese veselje v hišo 

Skupaj ustvarjamo iz slanega testa

Zaposleni smo se odpravili raziskovat Bizeljsko

Obiskali so nas Rdeči noski

Z rožico in nasmehom polepšamo dan

Medgeneracijski sprehod po Horjulu

center starejš ih hor ju l
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»Znotraj	
organizacije	
smo	in	tudi	v	
prihodnosti	
želimo	biti	
strokovni,	
prijazni,	

ustrežljivi	ter	
domačnostni«

MEDVODE
center starejš ih

V Deos, d.d., Centru 
starejših Medvode 

želimo ohraniti neko 
posebnost, ki jo imamo v 
lokalnem okolju, hkrati pa to 
sodelovanje z vsemi partnerji 
še nadgraditi. Veliko truda 
vlagamo v to sodelovanje. 
Pri tem največ poudarka 
posvečamo Občini Medvode 
in njenim službam, s katerimi 
dobro sodelujemo.
Znotraj organizacije smo in tudi v prihodnosti 
želimo biti strokovni, prijazni, ustrežljivi ter 
domačnostni, da bodo naši stanovalci in bodoči 
stanovalci naš center prepoznali kot njihov nov 
dom. V skladu s tem vam v naslednjih zapisanih 
vrsticah in slikah predstavljamo zgodbe 
prostovoljcev, stanovalcev in zaposlenih, ki s 
svojim trudom in udejstvovanjem pripomorejo, 
da je podoba našega Centra prijazna do 
stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev.

Blaž Razvornik
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Končujem magistrski študij 
psihosocialne pomoči. Tekom 

študija smo imeli prakso, ki nas je 
usposobila za delo terapevtov. Ker 
sem želela pridobiti še več izkušenj, 
znanja, prakse in samozavesti, sem 
se obrnila na DEOS, kjer sedaj 
delam kot prostovoljka. Sodelujem 
z delovno terapevtko, ki mi pomaga 
pri izbiri stanovalcev in urniku 
obiskov. V obliki sproščenih 
pogovorov nudim terapijo 
stanovalcem.

Večinoma so to ljudje, ki so 
osamljeni ali žalostni, ker so 
zapustili svoje domače okolje. 
Skozi pogovor želim doseči, da se 
v centru počutijo kar se da domače 
in prijetno. Spodbujam jih tudi k 
temu, da bi se začeli udeleževati 
kakšnih aktivnosti in se več družili 
z ostalimi stanovalci, saj velikokrat 
potožijo, da jim je dolgčas. Če le 
vreme dopušča in če se stanovalci 
strinjajo, se pogovorimo kar zunaj, 
saj je tako vzdušje še bolj sproščeno. 
Kot prostovoljka sem v DEOS 
Centru starejših Medvode pol 
leta. Povprečno imam na teden 2 
stanovalca. Z enim stanovalcem 
opravim približno 10 pogovorov, 
nato se, ko z delovno terapevtko 
presodiva, da me ne potrebuje več, 
dogovorim z drugim stanovalcem. 
Moj cilj v prihodnje je, da bi še 
naprej sodelovala z družbo DEOS 
in tako dobivala izkušnje. Delam na 

Po predhodnih pripravah 
za nastop ob 70-letnici v 

Smledniku, smo končno dočakali 
dan nastopa,10.05.2017. Okoli pol 
desete ure smo se zbrali pred našim 
centrom in se z organiziranim 
prevozom odpeljali v Smlednik. 
Ves čas nas je spremljalo sonce in 
neusmiljeno pripekalo.

Na naš nastop smo namreč morali 
čakati kar nekaj časa na soncu. 
Vročina nas je pošteno utrudila. 

Na samem nastopu, ki je sledil, smo 
bili uspešni, za kar smo bili nagrajeni 
z bučnim aplavzom. Zapeli smo 
dve pesmi. Po koncu celotnega 

V Centru starejših Medvode 
Zavod aktivna starost dvakrat 

tedensko izvaja program Aktiven 
dan, ob torkih in četrtkih od 9:30 
do 13:30  Vodita ga strokovnjak za 
telesno vadbo s Fakultete za šport in 
animator. 

Občani iz 
okoliških 
krajev in 
stanovalci 
program 
Aktiven dan, 
ki se izvaja  v 
našem centru, 
zelo radi 
obiskujejo, saj 
tako vzdržujejo 
svoje 
psihofizične sposobnosti.

Aktiven dan se vedno prične ob 
9:30 ob jutranji kavici ali čaju in 
druženju, ko malo poklepetamo. 
Ob 10. uri se prične telesna vadba 
pod strokovnim vodstvom vaditelja. 

PSiHoSoCialna PoMoč

NASTOp ZBORA pEVCEV 
IZ CENTRA STAREJŠIh 
Medvode oB 70-letniCi 
OBSTOJA VZgOJNEgA 
ZAVODA V SMlEDNIKU

AKTIVEN DAN

tem, da bom kot terapevtka odprla 
svoje samostojno podjetje, zato 
upam in si želim, da bom lahko 
pomoč nudila tudi svojcem, ki imajo 
v centru svoje bližnje ki jim je zaradi 
tega včasih težko. Zelo rada pridem 
v Center starejših Medvode in 
veselim se nadaljnjega druženja. 

Pina Gorišek, prostovoljka programa smo bili vsi udeleženci 
programa povabljeni k bogato 
obloženim mizam s hrano in pijačo. 
Bilo je prijetno, saj smo to druženje 
izrabili za medsebojne pogovore.

Zora Helena Turnšek,
stanovalka CS Medvode

center starejš ih Medvode
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DOTIK pRIhODNOSTI – 
SKANlAB TERApIJA – NOVA 
gENERACIJA glOBINSKEgA 
SEgREVANJA

Vadba je prilagojena vsakemu 
posamezniku, glede na njihove 
zmožnosti. Med samo vadbo 
naredimo tudi kratek odmor, ko se 
osvežimo s sokom.

Vaditelj nam poda tudi informacije 
o zdravi prehrani in pravilnem 
gibanju in še veliko koristnih 
nasvetov za naše telo, ki nam v 
zrelejših letih (v jeseni našega 
življenja) še posebej pridejo prav.

Po končani vadbi in koristnih 
nasvetih pa malo zbudimo naše 
možgančke z miselnimi 
vajami za spomin in koncentracijo.
 
Ker pa se pri teh letih kmalu 
utrudimo, se okoli 13. ure 
odpravimo v restavracijo, ki je v 
sklopu Centra starejših Medvode, 
kjer nas čaka kosilo do 13:30, ko se 
naš Aktiven dan zaključi.

Da bi bili naši Aktivni dnevi še bolj 
zanimivi, si jih občasno popestrimo 
s pikniki in krajšimi izleti po bližnji 

okolici.

17.10.2017 
smo bili v 
Škofji Loki 
na gradu, kjer 
smo si ogledali 
Loški muzej, 
ki je bil za 
vse prijetno 
presenečenje. 
Muzej 
predstavlja 

zgodovino gradu in celotno 
zgodovino loške regije.

Na zanimiv način prikazuje 
etnološko-obrtniške posebnosti 
kmečkega in  meščanskega življenja 
teh krajev ter številne druge zbirke.

Nekaj misli o izletu naših 
aktivnih članov:

G. Marija Kobal – V tem kraju 
sem bila doma, presenečena sem 
nad urejenostjo in bogato zbirko 
gradu, vse se je spremenilo,  še bolj 
pa sem bila presenečena, ko sem v 
predelu gradu novejše zgodovine 
zagledala slike mene in mojega 
moža v mladih letih, ko sva bila še 
aktivista med vojno.

G. Gaber Ivanka – Malo smo 
obnovili, kar smo v preteklosti že 
videli, veliko pa je dodanega in 
novega od mojega zadnjega obiska. 
Spominjam se, ko smo sem hodili 
na prireditve in piknike za izseljence.

G. Gašparin Janez – Zelo mi je 
všeč muzej in kar sem videl, mi je 
dalo malo misliti, kaj vse so bili 
sposobni ljudje v tistih časih delati 
vse ročno in tako lepe stvari, mislim 
da jim ni bilo lahko. Menim, da 
je potrebno danes te stvari zelo 
ceniti. 
G. Pelicon Jelka – Prijetno sem 
presenečena nad bogato zbirko 
gradu, zelo mi je bilo všeč.

Enotno mnenje vseh članov, ki 
redno obiskujejo AKTIVNI DAN:
Pridemo na razgibavanje, malo 
poklepetamo, si izmenjamo 
različne izkušnje in vsakdanje 
koristne informacije. Vedno je kaj 
novega, zanimivega, nikoli se ne 
dolgočasimo, družimo se in vedno 
nam je lepo.

Tatjana Vidic, javna delavka

Skanlab je terapevtska naprava, ki 
je bila razvita na Norveškem leta 

1988. 

Temelji na metodi kapacitivnosti oz. 
na sistemu kondenzatorskega polja. 
Naprava ustvarja visoko frekvenco 
izmeničnega toka s frekvenčnim 
območjem med 0,5 in 1,0 MHz, 
pri čemer pacient predstavlja 
del kondenzatorja, s 500 kHZ 
digitalno vodenim ojačevalnikom za 
globinsko prodiranje in natančnim 
nadzorom temperature. Sestoji iz 
elektrode, s katero obravnavamo, 
in statične elektrode. Lokalizirana 
in varno dostavljena toplota v 
globoko izpostavljena področja 
povzroča razširitev krvnih žil, 
pospeši krvni pretok in poveča 
hitrost metabolične presnove. 
Hkrati vodi do večje prožnosti 
vezivnega tkiva in posledičnega 
izboljšanja fleksibilnosti. 
Lokalizirana toplota zmanjša tonus 
mišic in tako zmanjšuje bolečino v 
obravnavanem področju. Toplota 
ostane v tretiranem obočju vsaj 45 
minut (temperatura tkiva se poveča 
za 1,2-1,6°C). Trajanje zdravljenja 
je odvisno od globine tkiva. V 
povprečju traja 4 do 6 minut.

center starejš ih Medvode
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Pri delu s skanlabom so opazili 
naslednje efekte: 

1. Termični efekt
• Povečanje temperature tkiva 

za 1°C, poveča metabolizem v 
celicah.

• Poveča cirkulacijo krvi v času 
vazodilatacije.

• Poveča kapilarni pritisk.
• Poveča permeabilnost celične 

membrane.
• Poveča transport metabolnih 

produktov skozi celično 
membrano.

• Poveča koncentracijo belih in 
rdečih krvničk.

2. Lokalni efekt
• Poveča celično aktivnost.

3. Netermični efekti
• To so efekti, ki se dogodijo 

prav pri lokalnih metabolnih 
aktivnostih brez vpliva od 
centralnega živčnega sistema 
ali hipotalamusa (Lerner 
E.J., Biological effects of  
electromagnetic field IEEE, 
spectrum Maj 1984). 

4. Prožnost
• Prožnost v kolagenskem 

veznem tkivu se poveča, ko se 
temperatura poviša.

• To bo omogočilo 5-10 krat 
večjo prožnost v vlaknastem 
vezivnem tkivu (brazgotina, 
kita). Vzrok za to je nizka 
viskoznost vezivnega tkiva.

Indikacije: delne rupture 
ligamentov/mišic, tendinitis, 
kapsulitis, osteohondritis, 
degerativne sklepne spremembe, 
hematom, ishemične strukture, 
edem.

Kontraindikacije:  prepoved 
uporabe čez trebuh pri bolečini v 
ledvenem delu v času nosečnosti, 
terapija se ne izvaja v času akutnega 
vnetja (72h), prepoved tretiranja 
akutnega artritisa, previdnost 
pri zmanjšani senzibilnosti, 
izogibanje dela z Skanlabom preko 
srca, pri karcinomu in srčnem 
spodbujevalniku.

V sodelovanju s podjetjem 
SEMOS, ki nam je posodil napravo 
Skanlab, smo v DSO Medvode 
obravnavali starostnike, ki so imeli 
težave s degerativnimi sklepnimi 
spremembami. Skanlab se je pokazal 
kot zelo učinkovit.

Goran Ristovski, fizioterapevt

Center za socialno delo pri 
svojem delu za dosego čim 

boljšega rezultata pogosto sodeluje 
z drugimi izvajalci – institucijami na 
področju socialnega varstva kot tudi 
z institucijami z drugih strokovnih 
področij. Za potrebe tega članka 
bom predstavila in se  osredotočila 
na sodelovanje CSD Ljubljana Šiška 
in DEOS Centra starejših Medvode 
na področju t.i .družbeno koristnih 
del.

DRUŽBENO KORISTNA DELA 
oziroma še bolj pravilno DELA 
V KORIST SKUPNOSTI so tista 
dela, ki jih posameznik opravi po 
določbah sodišča in tožilstva in 

SODElOVANJE CENTRA ZA 
SOCIAlNO DElO lJUBlJANA 
ŠIŠKA IN DEOS CENTRA 
STAREJŠIh MEDVODE NA 
PodročJu druŽBeno 
KORISTNIh DEl

sicer:

1. Ko zaradi slabšega materialnega 
položaja ne zmore plačati globe 
za storjeni prekršek in tako 
namesto plačila globe opravi 
neko družbeno koristno delo za 
skupnost.

2. Ko se z opravo družbeno 
koristnega dela na predlog 
tožilca in s strinjanjem storilca 
in oškodovanca kaznivega 
dejanja odloži nadaljnji pregon 
kaznivega dejanja.

3. Ko posamezniku namesto 
zagrožene  kazni zapora do 2 let 
sodišče nadomesti kazen zapora 
z opravo dela v splošno korist. 

V vseh treh primerih izvrševanje 
dela v splošno korist po Zakonu 
o izvrševanju kazenskih sankcij 
pripravi, organizira, vodi in 
nadzoruje Center za socialno delo.
Seveda pa za to potrebuje številne 
organizacije kamor lahko pošlje  
posameznike, da opravijo družbeno 
koristno delo. Vsi ljubljanski 
centri za socialno delo so si 
tako  v zadnjih dobrih 10-ih letih 
pripravili mrežo nad 100 izvajalskih 
organizacij na različnih področjih 
družbenih dejavnosti. Glavni pogoj 
za vključitev v mrežo je, da so 
organizacije neprofitne.

Najboljšo prakso in izkušnje pri 
izvajanju družbeno koristnih del  
smo si v vseh zadnjih  letih pridobili 
prav na področju organizacij 
socialnega varstva in še bolj 
konkretno prav z organizacijami na 
področju izvajanja skrbi za starejše. 
Med tovrstnimi organizacijami 
skoraj najdlje zelo uspešno in v 
obojestransko korist sodelujemo 
prav z družbo DEOS in še posebej 
z DEOS Centrom starejših 
Medvode, Zbiljska 15, Medvode.

center starejš ih Medvode
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pOMlADNE IgREVsakega posameznika – kandidata 
za opravljanje družbeno koristnih 
del – smo dolžni povabiti na CSD 
in z njim opraviti individualni 
razgovor. V razgovoru uspemo 
prepoznati njegove osebnostne 
značilnosti in posebnosti, 
zaposlitvene izkušnje in želje, 
eventualne zdravstvene omejitve 
in težave, ki bi lahko pomembno 
vplivale na izvajanje del. Vse to so 
pomembni dejavniki pri odločanju 
strokovnega delavca katero 
izvajalsko organizacijo bo izbral 
konkretnemu posamezniku. Izbira 
izvajalske organizacije je namreč 
v izključni pristojnosti CSD-ja. 
Pri izbiri organizacije imamo za 
lažjo izbiro na voljo tudi osnovni 
nabor najpogostejših del  in nalog 
v konkretni organizaciji. Katera 
dela pa bo konkretno opravljal 
posameznik v organizaciji pa je 
odločitev mentorja v izvajalski 
organizaciji.
Med bolj uspešnimi mentorji in 
pogosto izbranimi izvajalskimi 
organizacijami sta zagotovo 
direktor Blaž Razvornik in DEOS 
Center starejših Medvode. Z njim 
zelo uspešno sodelujemo že kar 
nekaj let; začetki pa segajo  še v 
DEOS Center starejših Trnovo, ko 
je vodil tamkajšnjo ekipo.

Naj poudarim , da smo veseli zelo 
dobrega sodelovanja z družbo 
DEOS in upamo, da bomo 
sodelovanje poglobili še naprej.

Liviana Lesar, univ. dipl. sociologinja
Strokovna delavka CSD Ljubljan 
Šiška

Učenci VIZ Smlednik že 
tretje leto prihajamo v 

DEOS Center starejših Medvode 
in kot prostovoljci pomagamo 
starostnikom na Rokodelnicah. 
Skupaj ustvarjamo, včasih 
zapojemo; se imamo «fletno«. 
Lansko leto je delovna terapevtka 
Živa predlagala, da bi skupaj 
pripravili Pomladne igre. Izbrala 
je igre, skupaj smo razmislili 
kaj potrebujemo, potem smo se 
lotili dela. Na Rokodelnicah smo 
pripravljali pripomočke za izvedbo 

iger. Potrebno je bilo veliko 
striženja, lepljenja in barvanja, 
da je nastal labirint iz kartonov, 
za vožnjo po poligonu, 
znaki za usmerjane, 
lepi koši za met žogice, 
okrašeni s pomladnimi 
motivi, za sestavljanje 
piramid barvni valji 
napolnjeni z rižem. 
Izdelali smo tudi medalje 
za vse udeležence. 

Težko smo pričakovali 
dan iger. Vreme nam 
je bilo naklonjeno, saj se je 
prebudil lep, sončen majski dan. 
Na igre smo odšli že dopoldne 
in to vsi učenci, ki smo sicer v 
dveh skupinah izmenično med 

letom hodili na Rokodelnice.  
Pripravili smo prostor za igre. 
Te so potekale na terasi pred 
Centrom. Razporedili smo osem 
lokacij za potek iger. Učenci smo 
v parih prevzeli posamezne igre, 
pomagali so tudi delavci Centra 
in dve naši učiteljici iz Smlednika.  
Kmalu so prišli starostniki, ki so 
bili zelo motivirani, da odigrajo 
vseh osem iger: labirint iz kartona, 
po katerem se vodi žogo od 
začetka do konca labirinta, žoga in 
plastenka (igra g. Golje), poligon 
z invalidskimi vozički, sestavljanje 
piramide iz valjev, metanje žog v 

škatlo, vzorci iz elastik, 
žrebanje črk in iz njih 
sestavljanje čim daljše 
besede in obračanje 
paličic. 

Te so imele svoj 
namen ne le v zabavi 
in sprostitvi ter 
druženju ampak tudi 
v spodbujanju splošne 
telesne vzdržljivosti,  
grobe in fine motorike 

ter kognicije.  Vsi učenci smo bili 
med igrami polno zaposleni z 
beleženjem sodelujočih, njihovih 

rezultatov in z  razlago kako se 
igra pravilno izvaja.  Za še boljše 
razpoloženje je gospod igral na 
harmoniko. Predviden čas igranja 
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roŽnate Pletenine

ZApOSlENI

V mesecu oktobru smo se 
odzvali na pobudo Europe 

Donne Slovenije pri projektu 
»Rožnate pletenine 2017.« 

Europa Donna Slovenije že 
tretje leto v Rožnatem oktobru, 
mesecu ozaveščanja o raku dojk, 
z rožnatimi pleteninami za en 
mesec ovije drevesa v vseslovenski 
akciji »Rožnate pletenine«, ki 
mimoidoče opozarja na pomen 
osveščanja o raku dojk, pomenu 
preventive, zgodnjega odkrivanja in 
učinkovitega zdravljenja.

Zaposleni Centra starejših 
Medvode imajo razne hobije in 

so pripravljeni z njimi polepšat dan 
tako stanovalcem 
kot sodelavcem. 

Ena izmed njih je 
Helena Špik, ki s 
svojim lepopisom, 
smislom za 
zlaganje rim 
in okrasitvijo, 
poskrbi za veliko 
nasmejanih 
obrazov pri 
praznovanju 
okroglih obletnic. 
S svojim smislom 
za dekoracijo nam 
predvsem vsak 
december popestri 

je bil dobro uro, a ker so udeleženci 
tako motivirano igrali, jih nismo 
prekinili, ampak smo igre podaljšali, 
da je večina končala.
 
Ob koncu iger je gospod direktor 
vsem udeležencem podelil medalje 
za sodelovanje, vsi skupaj pa smo se 
posladkali z domačimi piškoti. 

Učenci VIZ Smlednik z mentorico

S pleteninami z ustvarjalnostjo 
osveščajo ter povezujejo številne 
članice, različne organizacije 
ter ustvarjalne posameznice in 
posameznike, ter skupaj povežejo 
»rožnate niti za zdravje«.

Ustvarjalnost neposredno 
povezujemo s skrbjo zase in 
svoje zdravje, saj s kvačkanjem in 
pletenjem razvijamo fino motoriko 
rok, mišljenje in ročne spretnosti, 
vztrajnost, razumevanje ter 
druženje. 

Z veseljem smo se pridružili 
projektu ter pri uricah pletenja 
z rožnato nitjo spletli naše male 
umetnine, ki so za en mesec okrasile 
vhod centra in rožnato obarvale 
drevesa v našem parku.

Anja Popovič, tajnica/računovodja

in polepša dneve Danica Bole, ki 
med letom skrbi tudi za lepši vhod 
v Center.

V nadaljevanju vam predstavljamo 
tudi Ireno Baškovč, ki je navdih za 
spodnjo pesem našla v stanovalki z 
demenco in svojemu očetu. 
Seveda imamo  še več zaposlenih, 
ki so talentirani za razne stvari in jih 
bomo predstavili v naslednji številki.

center starejš ih Medvode
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SPOROČAM TI

Prazna je moja glava
spomin mi peša
nemiren postajam
besed ne najdem
orientacije nimam
umikam se vstran
včasih v obupu zakričim
bojim se teme in bolečine
utrujen sem in brez moči
denarja ne poznam
ponavljam besede
celih stavkov ne zmorem več.
Tavam sem in taj
ne najdem poti nazaj
čakam in pričakujem tebe,
tebe, ki bi mi pomagala
me razumela,
si vzela čas
me objela
se me dotaknila
me umila, oblekla in počesala
mi namenila lepo besedo
poklonila kanček pozornosti
in srčno toplino.
Hvaležno sporočam ti
bodi ob meni
in ne pozabi me.

Izpoved dementne osebe
Zapisala Irena Baškovč

fOTO UTRINKI

center starejš ih Medvode

Vlado Kreslin na obisku

Družabne igre

Tačke pomagačke v CSM

 Žoga band

Pokop pusta Zaposleni na izletu v Muzeju 
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NOTRANJE gORICE
center starejš ih

pRAV ZA VSAKOgAR NEKAJ

Pravijo, da je dom tam, 
kjer je doma srce. 

DEOS center starejših 
Notranje Gorice je 
postal pravi dom, kjer 
ne samo, da so doma 
srca stanovalcev, temveč 
tudi srčnost zaposlenih. 
Letošnje leto je zagotovo 
leto presežkov, saj smo 
zabeležili povečano 
število obravnavanih in 
vključenih stanovalcev, še 
več različnih dogodkov, 
aktivnosti in prireditev, 
ki smo jih organizirali 
za stanovalce, svojce, 

zaposlene ter skupnost. Tudi število 
pohval je preseglo pričakovanja in 

nas dodatno motiviralo 
vsakič, ko smo prejeli 
zapisano besedo, ustno 
pohvalo, prijazen pogled, 
objem, stisk rok ali iskren 
nasmeh. Ni bilo težko 
ugotoviti, da le skupaj 
lahko ustvarimo prijazno 
okolje, v katerem se vsi 
počutimo dobro.

Poleg vseh rednih, 
dnevnih in tedenskih 
aktivnosti smo 
stanovalcem polepšali 
dneve z organizacijo 
izletov. Ogledali smo si 

muzej v Bistri, v Tomaju natrgali 
grozdje in si ogledali postopke 
predelave grozdja v mošt. Vitamina 
D smo se naužili s sončnimi 
žarki na Podpeškem jezeru, na 
Ljubljanski tržnici pa se posladkali 
z najrazličnejšimi vrstami čokolade 
ter drugimi dobrotami. Organizirali 
in odlično izpeljali smo dogodke 
vezane na letne čase in praznike. 
Letošnje leto smo pričeli z odmevno 
modno revijo, pustovanjem, 
nadaljevali s pikniki in tako 
organizirali žar piknik, fish piknik, 
golažijado, sladoledne zabave, 
šmornijado, oktober fest, kostanjev 
piknik, burek party, itd. 

»Pravijo,	da	
je	dom	tam,	
kjer	je	doma	
srce.	DeoS	

center	starejših	
notranje	Gorice	
je	postal	pravi	
dom,	kjer	ne	
samo,	da	so	
doma	srca	
stanovalcev,	
temveč	tudi	
srčnost	

zaposlenih«
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V DEOS centru starejših 
Notranje Gorice se 

zavedamo pomena timskega dela 
in sodelovanja med kadri, saj smo 
le tako lahko uspešni. Ker so 
naši zaposleni zelo ustvarjalni in 
skupaj s stanovalci čez celo leto 
okrašujejo Center, smo tudi letos 
organizirali natečaj »Naj kreativec«, 

Kot koordinatorji za centre starejših 
po Sloveniji smo izvedli več delavnic 
in prispevali svoj delček k projektu 
»Skupaj smo večji«. Pri tem so 
nam pomagali otroci iz vrtcev in 
šol, ekipa Radia 1, igralka Marjana 
Brecelj, Slovenka leta Andreja 
Podobnik, varuhinja človekovih 
pravic Vlasta Nussdorfer in še 
mnogi drugi. Kaj počnejo starejši 
v našem Centru, so prišli preveriti 
Firbcologi, ki so nas kasneje povabili 
tudi na ogled oddaje. Ta pa ni bila 
edina. Stanovalci so si ogledali 
snemanje oddaj Dan najlepših sanj 
in Slovenski pozdrav. Na svoj račun 
so prišli tudi navdušenci nad dobro 
glasbo, saj so uživali na muzikalu 
Moje pesmi, moje sanje v hali 
Tivoli, se poveselili na veselicah z 
različnimi ansambli in nastopili celo 
v videospotu enega izmed njih.  

Vsekakor smo se najbolj zabavali na 
koktajl zabavi, na kateri smo posneli 
video na poletni hit Despacito in 
ga preimenovali v DEOSpacito. 
Posnetek, v katerem plešejo starejši 
in mlajši, je imel veliko število 
ogledov in izredno pozitiven odziv. 
Prejeli smo preko petsto pohval, 
potrditev in spodbud. Vse to nas 
žene naprej, da dobre in pozitivne 
zgodbe tudi s ponosom pokažemo. 
V mesecu oktobru smo tako posneli 
prisrčno vabilo za božični sejem, v 
katerega smo vključili profesionalne 
fotografije naših najmlajših, 
oblečenih v pletenine, ki so jih 
izdelale pridne roke naših stanovalk. 
To je zgolj eden od primerov 
medgeneracijskega sodelovanja, ki 
pri nas poteka v času vseh šolskih 
počitnic. Zanj smo osvojili celo 
1. mesto na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje. 

Bolj se je leto bližalo koncu, več 
je bilo idej in zagona za nove 

projekte. V goste smo povabili 
stand up komika Klemna Bučana 
in prijatelje, ki so do solz nasmejali 
celoten Center. Ker je smeh pol 
zdravja, smo pripravili še ‘’Podarim 
– dobim’’ z Janezom Hočevarjem, 
ki ga vsi poznamo pod vzdevkom 
Rifle. 

Ob obletnici Centra smo odprli 
fotografsko razstavo ‘’To smo mi’’, v 
kateri smo slikovito prikazali odnose 
med stanovalci in zaposlenimi. 
Decembrski dobri možje so 
obiskali prav vse stanovalce in 
jih obdarili skupaj z najmlajšimi. 
Skozi vse leto smo krajšali čas 
tudi vsem stanovalcem, ki zaradi 
zdravstvenega stanja niso zmogli 
aktivno sodelovati pri organiziranih 
skupinskih dogodkih.  

Ob zaključku leta smo veseli, da 
smo s temi malenkostmi samo 
še dodatno obogatili naš stalni, 
vsakodnevni program in pokazali, 
da je lahko življenje v centru lepo, 
zabavno in poučno. Vsega tega pa 
ne bi  bilo brez pridnih, predanih, 
zagnanih zaposlenih, ki razumejo, da 
skupaj ustvarjamo zadnje spomine. 
Naj bodo najlepši.

Barbara Sorčan, fizioterapevtka

hVAlA, KER 
SMO!

na katerem smo najboljše nagradili, 
prav vsem pa smo se v obliki 
majhne pozornosti zahvalili za trud 
in požrtvovalnost. Med letom, še 
posebej ob praznikih, z drobnimi 
malenkostmi presenetimo zaposlene 
in jim tako še dodatno polepšamo 
dan. 

Skupaj nam je lepo, in zato se 
radi družimo tudi v prostem času. 
Tako smo se letos odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Prlekijo 
in že na avtobusu pripravili pravo 
zabavico. V poletnih mesecih smo 
organizirali piknik z glasbeno 
skupino, se športno udejstvovali, 
plesali in prepevali. Za dobro pijačo 
in jedačo so na pikniku poskrbeli 
kuharski mojstri iz naše domske 
kuhinje, ki naše brbončice razvajajo 
v Centru vsak dan – samo za evro in 
pol imamo možnost toplega obroka. 
Varstvo za otroke zaposlenih lepo 
teče naprej in prikrajša marsikatero 
skrb. Decembra pa je lepo videti 
nasmehe otrok, ko nas obišče dobri 
mož. 

center starejš ih notranje Gorice

Strokovna ekskurzija v Prlekijo

Čestitke ob svetovnem dnevu medicinskih sester



december 2017

35
NITKe žIVLJeNJA 5

Kot direktorica centra spoštujem 
in cenim vse svoje sodelavce. Prav 
vsak je pomemben in pogrešljiv 
člen. Verjamem, da smo vsi 
enaki - vsi enakopravni, zato sem 
s pooblastilom družbe DEOS, 
s ponosom podpisala Listino 
raznolikosti in tudi sama delujem 
tako, da vključujem vse in vsakogar. 
Spodbujam kreativnost in dobro 
voljo.

Verjamem, da delamo dobro. 
Verjamem, da smo lahko le skupaj 
sposobni vsega kar si zastavimo. 
Zato hvala vsem vam, drage moje 
sodelavke in sodelavci; hvala, ker 
smo!

fOTO UTRINKI

Športne igre z Jolando Čeplak

Cocktail party

Druženje s prostovoljci Krke

Firbcologi na obisku

Hoja po rosi, jutranja meditacijaŠtudentke Fakultete za socialno delo na 
obisku

center starejš ih notranje Gorice
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Izlet v Bistro Izpolnjena želja

Modna revija z Nino Šušnjara Na muzikalu Moje pesmi, moje sanje

Nastop godbe veteranov ob 1. maju Pika Nogavička na obisku po sobah

Praznično vabilo Preobrazba s srednjo frizersko šolo

center starejš ih notranje Gorice
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Prevzem 1. nagrade na F3ŽO Pri predsedniku za Dan državnosti

Prišla je Tetka Jesen z družino Projekt Skupaj smo večji

Pustno rajanje Rdeči noski na obisku

Stand up nastop Zabava na Slovenskem pozdravu

center starejš ih notranje Gorice
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TOpOlŠICA
center starejš ih

IZlET V MOZIRSKI gAJ

lIKOVNA RAZSTAVA 
ŠTEfANA plANINCA 

Prijetno sveže jutro je prav vabilo 
na sprehod v naravo. Tokrat 

smo se odločili, da stanovalce 
povabimo na ogled Mozirskega 
gaja. Med njimi so bile stanovalke, 
ki gaj dobro poznajo, pa tudi tiste 
- in tudi en stanovalec -, ki so zanj 

slišale, še nikoli pa ga niso obiskale. 
Vsi so bili navdušeni in zadovoljni, 

Spet smo imeli 
enega zelo lepih 

popoldnevov v 
Zimzelenu. Zgodil se 
nam je velik dogodek: 
odprtje razstave 
literarnih ilustracij 

da so se ogleda udeležili. Prijeten 
enourni sprehod med gredami 
cvetja, grmovnic, zelišč  dreves ter 
cvetličnih in drugih domiselnih 
aranžmajev smo zaključili s pitjem 
kavice.

akademskega slikarja Štefana 
Planinca.

Rodil se je v Ljubljani 8. septembra 
1925 v večji družini. Otroštvo je 
preživljal v Ljubljani, poletja pa pri 
sorodnikih na deželi v neokrnjeni 
naravi. Po osnovni šoli je končal 
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realko, nato pa učiteljišče ter po 
vojni likovno akademijo. Življenjska 
pot ga je zanesla v mnoge kraje, kjer 
je ob prijateljstvih doživel veliko 
novega in vse to ga je obogatilo.
Veliko je slikal in razstavljal. Zbirka 
njegovih del je izredno bogata in 
zanimiva. Njegova služba pa je bila 
likovna oprema mladinskih knjižnih 
del. Samo majhen del teh ilustracij je 
bil na ogled na naši razstavi. 

Veronika Balažic, stanovalka 

pROSTOVOlJKE KRKE

pOgOVOR OB KUhINJSKI 
MIZI

Počitniško deloV torek, 4. aprila, so se 
stanovalcem DEOS centra 

starejših Zimzelen Topolšica 
pridružile tri prostovoljke, zaposlene 
v podjetju Krka Novo mesto. Naše 
druženje je trajalo le dobre tri ure, a 
prostovoljke so se poslovile z lepimi 
vtisi.

Jona Mirnik: »Dom je odprt, 
domač. Všeč mi je bila odprtost 
stanovalcev, takoj so prišli do mene 
in se pogovarjali. Moja misel je bila, 
kako lepo je, da imajo stanovalci 
vrstnike okoli sebe, si pomagajo, se 
pogovarjajo.
Hvaležna sem za to priložnost 
druženja s stanovalci in da sem jim 
lahko predstavila svoje doživljanje 
druge in drugačne kulture, kot sem 
jo doživela v Indiji. Presenetili so 
me, kako pozorno so poslušali, 
spraševali in kakšen zanimiv 
pogovor se je razvil po predavanju. 
Res sem vesela!«

Vesna Šlamberger: »Všeč mi je 
bila živahnost doma. Zaposleni 
poznajo stanovalce po imenu, jih 
ogovarjajo ob srečanju. Videti je, 
da zaposleni niso tukaj le v službi, 

Na tokratnem klepetu 
ob kuhinjski mizi smo 

se pogovarjali o svetilih naše 
preteklosti.

Skozi zgodovino si je človek 
vseskozi prizadeval kako podaljšati 
dan. Na kakšen način zadržati 
svetlobo dneva.  Kako  so to 
počeli nekoč, smo se pogovarjali 
z direktorico Muzeja Velenje 
go. Mojco Ževart in njenima 
sodelavcema go. Tanjo Verboten 

Tudi letos se z našimi stanovalci 
in zaposlenimi družijo dijaki, 

ki jih je na počitniško delo usmerila 
Občina Šoštanj. 5. julija so se s 
stanovalci odpravili na sprehod v 
zdraviliški park, nato pa so skupaj v 
prijetni senci igrali še družabne igre 
in se pogovarjali. 

se ne »ukvarjajo« s stanovalci po 
službeni dolžnosti, ampak imajo 
z njimi pristen odnos. V kratkem 
času druženja smo se s stanovalci 
prijetno pogovarjali. Vesela sem, da 
sem dan preživela med njimi in tako 
obogatila tudi sebe.«

Prostovoljke Krke z Janjo Koželj, delovno 
terapevtko

Na mizi stoji eno od  svetil naše preteklosti 
-  čelesnik

in g. Simonom Špitalom. Iz zbirke  
Muzeja so prinesli  nekaj starih  
svetil, ki so jih uporabljali nekoč. 
Predstavili  so nam čelesnik,  ki daje 
svetlobo na način, da se prižge trska, 
ki je vpeta v kovano držalo, ob 
čelesniku je vedno stalo tudi vedro 
vode, da ne bi prišlo do požara. 
Svetila, ki so bila znana stanovalcem 
pa so bile prikazane petrolejke, 
lahtirne in svečnik… Pogovor je 
stekel tudi o pripomočku, ki so 
ga nekoč uporabljali kovači za 
izdelovanje navojev. Skratka bilo je 
zanimivo in živahno. 

center starejš ih topolš ica
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RIBOlOV

AKTIVNA pOT

ZIMZElEN pRAZNUJE

velikonočna raZStava

V torek, 11. julija, je bilo 
vreme prav primerno za 

tradicionalno ribiško dopoldne 
ob Šoštanjskem jezeru. Ribiči RD 
Šoštanj vsako leto poskrbijo za 
vabo, ki jo stanovalci na trnkih 
ponudijo ribjemu zarodu. Ulov se 
vedno vrne v jezero in tudi letošnji 
krap s fotografije znova plava v 
njem.

V DEOS centru starejših 
Zimzelen Topolšica smo 

28. marca predali namenu aktivno 
pot, sestavljeno iz 19 vaj, s katerimi 
uporabniki lahko razgibavajo 
različne dele telesa. Urejena je na 
hodniku v 4. nadstropju in je tako 
na voljo stanovalcem vsak dan, ob 
vsakem vremenu in letnem času, 

vaje lahko delajo sami, v družbi 
sostanovalcev in tudi svojcev. Na 
steni so jasna navodila z besedilom 
in sliko. Vaje so varne, saj pot 
poteka ob ograji, primerne pa so 
tudi za gibalno ovirane stanovalce.

Naš dom, naš Zimzelen je 
praznoval osmi rojstni 

dan. V ta namen smo pripravili 
praznovanje, ki pa smo ga letos 
popestrili s kvizom. Na začetku 
nas je pozdravila in nagovorila 
direktorica centra, Andreja Štefan 
Bukovič. Strnila je zadnja leta, 
kaj vse smo se naučili in pridobili 
ter nam zaželela vse dobro tudi 
v prihodnjem letu. Nato je bil na 
vrsti kviz. Kviz je bil sestavljen iz 
različnih vprašanj o našem domu, o 

Slovenji in podobno. Vsaka bivalna 
enota je imela tri predstavnike, ki 
so zastopali enoto. Vse ekipe so 
vedele veliko o našem domu, tako 
da je bil rezultat skoraj izenačen. 
Po dodatnih vprašanjih smo dobili 
prva tri mesta. Pa to sploh ni bilo 
pomembno, pomembno je bilo 
druženje in smeh. Po kvizu sta torto 
prerezala naša najstarejša stanovalca, 

V R avnah pri Šoštanju stoji 
dvorec Gutenbuchel. Skrbno 

varovan v objemu čudovitega 
baročnega parka je bil dokaj zaprt za 
javnost. Prvotno je bil dom znanih 
šoštanjskih industrialcev – družine 
Vošnjak, zadnjih 40 let pa je služil 
za potrebe Psihiatrične bolnišnice 
Vojnik.

V letu 2015 so pozabljeni dvorec 
Gutenbüchel prvič oživili. Vrata za 
obiskovalce je odprl ob 25. Dnevih 
evropske kulturne dediščine, ob 
občinskem prazniku Šoštanja konec 
septembra 2015. Idejna vodja vseh 
dejavnosti v dvorcu Gutenbuchel 
je Mateja Kumer, mag. inž. 
arhitekture.

Med rednimi obiskovalci prireditev v 
dvorcu so tudi stanovalci Zimzelena. 
11. aprila smo si ogledali letošnjo 
velikonočno razstavo. Navdušila 
nas je paleta barv, cvetja, velikih 
aranžmajev v obliki jajc, keramičnih 
izdelkov, v gnezdih med vejami pa 
so bila skrita drobna jajčka. Razstava 

RIBOlOV Stanovalci so novo pridobitev 
navdušeno pozdravili. 
Rozalija Miklavžina: »Odlično je. 
Všeč mi je, da so jasna navodila in 
da so zraven slike. Kot mlada sem 
rada telovadila, smučala bi, a v moji 
mladosti nisem imela te možnosti. 
Vedno pa sem veliko hodila. Ker 
je moja soba v četrtem nadstropju, 
bom zagotovo velikokrat na tej 
aktivni poti.« 

96 letna Štefka Rožman in 97 letni 
Franc Moličnik. Praznovanje sta s 
petjem popestrila tudi Ivo in Anton, 
ki je zaigral na svojo harmoniko. Vsi 
skupaj smo zapeli, zaplesali in se 
imeli lepo.

center starejš ih topolš ica
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nas vsako leto očara. Še lepše je 
bilo, ker tudi okolica dvorca buhti v 
pomladi. Nežen dež je osipal svilene 
cvetne liste rožnate magnolije, dišale 
so jablane in češnje, vse je zelenelo 
in cvetelo. Lepa je pomlad in lepo 
smo se imeli.  

GoSPa veronika BalaŽiC, 
NAŠA SUpER SENIORKA

TERApIJA Z gONgI

pOhOD K SUZANI ŠpORTNE IgRE 
STANOVAlCEV DOMOV 
CElJSKE REgIJE

pOgOVOR OB KUhINJSKI 
MIZI Z gOSpO METKO 
KlEVIŠAR IN gOSpO 
Martino kloBčar

V torek smo se udeležili 
podelitve priznanj SUPER 

SENIOR 2017, ki se je odvijala 
v okvirju F3ŽO v Cankarjevem 
domu. Priznanja je podelila 
ministrica za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti Anja 
Kopač Mrak.

Gospa Veronika Balažic, ki je bila 
med nagrajenci je strnila svoje 
misli: »Kljub turobnemu dnevu je 
bila pot v Ljubljano prijetna. Bilo 
je slovesno, ogromno občinstva. 
Najprej so podelili priznanja za 
uvrstitev med deset izjemnih zgodb 
po izboru strokovne komisije, nato 
pa trem seniorjem po izboru ljudi. 
Bila sem zelo presenečena, ko so 
me kot prvo poklicali k podelitvi 
priznanj, saj tega nisem pričakovala. 
Rada bi se zahvalila strokovni 
komisiji, ker je moj članek dobro 
ocenila in vsem, ki so glasovali 
zame.«

Razmislimo o namenu obiska 
zvočne kopeli, sklenimo 

premirje s seboj, umirimo svoj 
um. Tako nas nagovarja ga. Nives, 
prostovoljka, ki enkrat na mesec 
izvaja zvočno kopel z gongom za 
stanovalce Zimzelena.

15. oktober je svetovni dan 
hoje. Vsako leto gremo v 

ta namen na daljši sprehod v naši 
okolici. In ker je naš Center obdan 
z gozdovi, veliko poti brez težkih 
vzponov ni. Fizioterapevtka Suzana 
je doma v Topolšici in ker do nje 

ni težko priti, imamo tako že 4 
leto zapored tradicionalni pohod k 
Suzani. Njena tašča, gospa Cilka, nas 
vsako leto zelo lepo pogosti in tako 
je bilo tudi letos. Pripravila nam je 
grozdni čaj, kavo in spekla odlično 
pecivo, s katerim smo se prijetno 
posladkali. Gospa Cilka hvala za 
vse! Imeli smo se lepo in nasmejano. 
Obljubili smo, da se prihodnje leto 
zopet vidimo.

V sredo, 14. junija, smo se 
odpravili na športno družabne 

igre stanovalcev domov Celjske 
regije. Tokrat nas je gostil Dom 
Upokojencev Franc Salamon 
Trbovlje  – Enota Prebold. 
Po slabem mesecu dni treningov 
smo se sproščeni in nasmejani 
odpravili na pot. Metka Mahne, 
Metka Aslani, Ivo Atelšek, Jože 
Koren, Mirko Ledinšek in Franček 
Klančnik je bila ekipa, ki je zastopala 
Zimzelen. Naša ekipa je dosegla 
odlično 9. mesto. 

V sklopu srečanj Pogovori 
ob kuhinjski mizi smo v 

Zimzelenu 20. julija gostili Metko 
Klevišar, upokojeno onkologinjo, 
eno izmed pionirk paliativne 
oskrbe pri nas, soustanoviteljico 
Slovenskega društva hospic, 
Slovenko leta 1995, predavateljico, 
publicistko in prevajalko, Julko 
Žagar, upokojeno družinsko 
zdravnico in njeno prijateljico, ter 

Gospa Veronika Balažic (druga z desne)

center starejš ih topolš ica
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Martino Klobčar, mag. zdravstvene 
nege, vodjo zdravstvene nege in 
oskrbe v Zimzelenu. Pogovor smo 
naslovili Priprave na starost. 

Metka Klevišar in Julka Žagar živita 
v domu sv. Jožefa v Celju in druge 
slovenske domove za starejše dobro 
poznata, saj sta jih že pred 30 leti 
pričeli obiskovali s predavanji, 
pogovori. Zato je Klevišarjeva iz 
svojih izkušenj in opažanj lahko 
zatrdila, da so se v zadnjih letih 
domovi zelo spremenili – tako 
v arhitekturi, ponudbi storitev, 
pristopih k izvajanju nege in oskrbe 
kot tudi  po vsebini in odnosih med 
stanovalci in zaposlenimi.

Za konec je Metka Klevišar 
povedala, kaj ji daje upanje. »Da 
imam nekaj ljudi, s katerimi se 
dobro razumem, na katere se lahko 
zanesem. Midve z Julko srečava 
veliko ljudi in od vseh nekaj dobiva. 
Prinesejo nama veliko dobrega, 
o njih lahko razmišljava in ta 
srečevanja nama pomagajo naprej. 
Globoko sem tudi prepričana, da je 
po tem življenju še nekaj čez in tudi 
to mi daje upanje.«

Diana Janežič, sodelavka za projekte

Pa smo dočakali »naš« dan, ko 
smo se odpravili na dolgo pot 

po vzhodni Sloveniji. Na avtobusu 
skoraj ni bilo več prostora, toliko se 
nas je zbralo. Imeli smo čudovitega 
šoferja Draga, ki je pri nas že 
preizkušen, saj nas je vozil že na 
več izletov. Imeli smo izkušeno 
voditeljico Diano, ki izlete ne le 
organizira, temveč jih tudi zelo 
strokovno vodi in skrbi za vse 
udeležence. Poleg tega nas temeljito 
seznani z vsemi značilnostmi poti, 
po kateri potujemo. Mi pa smo 
samo zelo radovedni, poslušni in 
hvaležni potniki.

Kod smo potovali? Ptujska gora, 
Ormož in ogled zbirk v gradu 
Ormož ter kosilo v CSO Ormož. 
Voditeljica nas je temeljito seznanila 
s Slovenijo, njenimi podatki in 
važnejšo zgodovino od Brižinskih 
spomenikov dalje. Vse je bilo 
zanimivo pogledati, a nas je celotna 
pot že utrudila, zato smo se odpeljali 
na kosilo v dom za starejše. Zelo 
smo bili zadovoljni, se še malo 
poslikali, nato pa krenili na obratno 
pot proti domu. Izlet nam je veliko 
ponudil, gospa Diana se je zelo 
potrudila in nam veliko nudila, 
pa je našo izletniško čredo varno 
pripeljala domov.

Veronika Balažic, stanovalka

Soba brez knjig je podobna 
telesu brez duše, je dejal 

Cicero, rimski državnik in govornik.
23. april je svetovni dan knjige in 
avtorskih pravic. Kako je to postal? 
23. april je v Kataloniji, v Španiji, 
dan vrtnice in dan knjige. Ta dan 
si Katalonci po tradiciji podarjajo 
vrtnice (fantje dekletom kot znak 
lepote) in knjige (dekleta fantom 
kot simbol znanja). Praznik je tudi 
priložnost za spodbujanje k prodaji 
knjig: kdor na jurjevo kupi knjigo, 
dobi v dar še vrtnico.

Seveda je praznik tesno povezan s 
književnostjo: tega dne sta umrla 
znamenita književnika: Miguel de 
Cervantes in William Shakespeare. 
Oba leta 1616. V počastitev teh 
in vseh književnikov sveta je 
UNESCO leta 1995 razglasil 23. 
april za svetovni dan knjige in 
avtorskih pravic.

V Sloveniji je praznik knjige naletel 
na odličen sprejem; iz enega dneva 
smo praznovanje raztegnili na pet 
dni in v tem času se zgodi veliko 
dogodkov, prireditev, povezanih s 
knjigo, branjem, recitiranjem.

V Zimzelenu nekateri stanovalci radi 
berejo, imamo knjižnico in veliko 
knjig tudi na bivalnih enotah, vsak 

IZlET STANOVAlCEV NA 
pTUJSKO gORO

lITERARNI KlUB  ZIMZElENA 
– SVETOVNI DAN KNJIgE

center starejš ih topolš ica
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mesec imamo s sodelavko Knjižnice 
Velenje bralno čajanko. Od letos 
imamo tudi literarni krožek, ki ga 
obiskuje do 10 stanovalcev. Veseli 
nas, da naš čas lahko dopolnjujemo 
ob knjigah.

POZDRAV ZIMZELENU 
(Avtor: Corel Tone)

Lepa naša šaleška dolina, 
ko se rožce povsod razcveto.
A najlepše je pa v Zimzelenu,
ko veselo se pesmi pojo.

Danes bomo spet skupaj zapeli,
slovenska pesem pozdrav vam je naš,
naj se sliši vse tja do Velenja,
v Zimzelenu veselja je dan.

Refren:
Oho – oho – ohopa, 
naj razlega čez dol in čez plan.
Naj se sliši vse tja do Velenja,
v Zimzelenu veselja je dan.

Zdaj pa vam še mi zaželimo,
da še večkrat bi skupaj bili, 
da bodo rožce lepo vam cvetele,
in sreče polno bo vaše srce. 

Refren:
Oho – oho – ohopa,
naj odmeva čez dol in čez plan.
Naj se sliši vse tja do Ljubljane,
Zimzelen ti zdaj domek si naš.

center starejš ih topolš ica
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TRNOVO
center starejš ih

KAJ JE DELOVNA TERAPIJA?  
   

Delovna terapija (angl. 
Occupational therapy) je na 

uporabnika 
usmerjena 
zdravstvena  
profesija, ki 
se ukvarja s 
promocijo 
zdravja ter 
doseganjem 
blagostanja 
preko 
okupacije. 
Delovna 
terapija je 
zdravstvena stroka, ki omogoča, da 
se ljudje kljub različnim okvaram, 

DElOVNA TERApIJA

boleznim in prizadetostim 
vključujejo v smiselne vsakodnevne 
aktivnosti, kar pozitivno vpliva na 
njihovo zdravje in dobro počutje. 

Delovni terapevt je zdravstveni 
delavec, ki z uporabo terapevtskih 

dejavnosti in tehnik pomaga 
posameznikom, katerih življenje 
je zaradi bolezni, poškodb, motenj 
v telesnem ali duševnem razvoju 
ali staranja ovirano, oteženo ali 
omejeno.

Primarni cilj delovne terapije je, 
da omogoči ljudem da sodelujejo 
v vsakodnevnih aktivnostih. Za 
dosego tega rezultata delovni 
terapevt dela z ljudmi in 
skupnostmi, da bi povečal njihove 
sposobnosti za sodelovanje v 
okupacijah, ki jih HOČEJO 
opravljati, MORAJO ali pa je to od 
njih PRIČAKOVANO. 

Delovna terapija je pri nas širši 
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javnosti še vedno malo poznana veja 
terapevtske obravnave. Njen cilj je 
ljudem, ki se soočajo z boleznijo, 
poškodbo ali drugimi okoliščinami, 
omogočiti bolj aktivno, zadovoljno, 
lažje in samostojnejše delovanje v 
svojem vsakodnevnem življenju. 

Delovni terapevt na 
podlagi pogovora 
in specifičnih testov 
ugotovi  funkcionalno 
stanje posameznika. 
Na tej osnovi  delovni 
terapevt skupaj s 
posameznikom 
zastavi  posamezniku 
prioritetne kratkoročne 
in dolgoročne cilje, 
usmerjene V ČIM 
VIŠJO STOPNJO  
SAMOSTOJNOSTI 
Ožjem in širšem 
življenjskem okolju. 

• Ožje dnevne 
aktivnosti (oblačenje, 
hranjenje, nega telesa 
in obraza, mobilnost, 
transfer, osebna 
nega) 

• širše dnevne 
aktivnosti (nakupovanje, 
kuhanje, čiščenje, skrb za druge 
ljudi ali domače živali, uporaba 
javnega prevoza, rokovanje z 

denarjem)
• delo ali izobraževanje (iskanje 

zaposlitve, usposabljanje za 
zaposlitev, sodelovanje v šoli ali 
na drugih izobraževanjih)

• aktivnosti prostega časa.

Delovni terapevt 
vas bo naučil 
vsakodnevnih 
aktivnosti, in  vas na 
novo privadil nanje. 
V te aktivnosti 
sodijo:  osebna nega, 
oblačenje, hranjenje, 
oblačenje, presedanje, 
premikanje po 
prostoru- upravljanje 
z invalidskim 
vozičkom in 

svetovanje glede uporabe 
pripomočkov za lajšanje- olajšanje 
IZVAJANJA ŽIVLJENJSKIH 
AKTIVNOSTI. 

VAJE ZA SpOMIN

1.	VAjA:	
Znotraj besede poišči čim 
več drugih smiselnih besed. 
Zaporedje črk v drugi besedi naj 
ostane nespremenjeno. 

Primer : ADVOKAT –  vok
   

BALDAHIN – 

BLAGOSLOV- 

BOMBARDON –

POSTOPAČ – 

DOKUMENT –

PROPUSTNICA – 

center starejš ih trnovo



46
NITKe žIVLJeNJA 5december 2017

3.	VAjA:	
Poskusite se spomniti vsaj  4 
BESEDE,ki imajo predpono:

KRE 

STA

KRA

4.	VAjA:	
ANAGRAMI

5- ČRK:

VARNO = 

VEDNO = 

VEDRO = 

VEZNI = 

VIHAR = 

VIOLA = 

4 –ČRKE: 

PILA = 

SILA = 

SITO = 

VSAK = 

center starejš ih trnovo

2.	VAjA:	
Iz črk besede ČEVLJARSTVO 
sestavite čim več novih in 
smiselnih besed OST 

PRE

KON 
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RADOVEDNOST

Od rojstva pa do onstranstva
vodi pot,
z radovednostjo tlakovana.
In le, če radoveden si
boš nekaj znal.

In kar naenkrat spoznaš,
da svoje znanje
lahko nevsiljivo okoli sebe seješ,
ako kdo dojame to kar dojel si ti.

Spoznaš, da del celote širnega sveta 
vesolja si.
Takrat srce od sreče zadrhti.

Stanovalka MARTINA POČKAJ

SREČA

Zvon življenja je SRCE.
Milo poje, ko se dan budi
srečen dan
iz katerega otroški smeh DONi,
četudi kdaj pa kdaj
trmasti jok  ga preglasi,
v DOMu kjer ljubezen
in spoštovanje bivata
sreča je DOMa.

Stanovalka MARTINA POČKAJ

center starejš ih trnovo

pRISpEVKI NAŠIh 
STANOVAlCEV

SPOŠTOVANJE 
SOČLOVEKA 
  
V življenju je
spoštovanje
sočloveka osnova
za srečo!
Nikoli ne stori
nikomur nič takega
česar ne želiš,
da bi to kdo
storil tebi.
Za vedno skušaj
obvarovati delček
otroka v sebi
in srečen boš.

Naj nad teboj
sije sonce,
ki prinaša
zdravje,
kajti to je
največja sreča !

» čolnič življenja »
naj te pripelje
do cilja tvojih
želja!

Stanovalka MARTINA POČKAJ

5.	VAjA:	
UGANKA
Dan pred včerajšnjim sem bil star 
12 let in naslednje leto bom star 
15 let. To je res samo en dan v 
letu.
Kdaj imam rojstni dan?

Rešitev: Rojstni dan imam 31. 12.
Rojstni datum je 31. 12. Če je danes 1. 1., potem 
sem bil predvčerajšnjim (30. 12.) star 12 let, 
včeraj (31. 12.) pa sem imel rojstni dan in postal 
star 13 let. Letos (ker govorim že 1. 1.) bom 
konec leta star 14 let, naslednje leto pa 15 let.

TODA = 

TONA =  

PLES =

3- ČRKE:

AKT = 

BOR = 

LOK = 

 LOP = 

TOP = 

VES = 
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ŽIROVSKA

Oj, 
mi smo pa tam na Žirovskem doma,
v prelepi dolini na koncu sveta.
Smo skriti med hribi, 
pa to nič ne de,
po celem nas svetu poznajo ljudje.

Pri nas na Žirovskem navada je ta, 
da glavico brihtno Žirovec ima! 
In vedno pripravne pa pridne roke 
in zraven še dobro, veselo srce. 

Če hočete varno po svetu hodit, 
vsaj enkrat na našo plat morate prit, 
da boste kupili si gojzarjev par,
Žirov pozabili ne boste nikdar.” 

Ob klekljanju pesem povedala  stanovalka 
STANISLAVA  GANTAR, 93 let 

EKO DElAVNICA

1 .SIVKA JE NEPOGREŠLJIVA 
ZA ZDRAVJE 
Sivka je s svojim omamnim vonjem 
osvajalski pohod po domovih začela 
že v antičnih časih. Preko rimskih 
kopalnic si je sivka kmalu utrla 
prostor tudi v vse druge domače 
prostore, s kasneje odkritimi 
koristnimi zdravilnimi lastnosti pa 
je našla svoje mesto tudi v kuhinji. 
Za domačo rabo je, poleg prijetnega 

odišavljenja prostorov, sivka 
priljubljena še zaradi ene izjemno 
koristne lastnosti – z njo lahko na 
naraven način iz doma odženemo 
nadležne molje. 

2. SIVKA DELUJE 
POMIRJEVALNO
Sivka je blago pomirjevalo proti 
vznemirjenosti, živčni izčrpanosti 
in spalnim motnjam, prav tako 
zdravi prebavne motnje živčnega 
izvora. V ljudskem zdravilstvu sivka 
spodbudi tek, ureja prebavo, odvaja 
žolč, blaži trebušne krče, odpravlja 
napenjanje, odganja vetrove in žene 
na vodo, miri in uspava, a nasprotno 
tudi prepreči  omedlevanje. Zunanje 

center starejš ih trnovo

dišeče sivkine kopeli  zdravijo 
motnje v prekrvitvi in blažijo 
težave v meni. Eterično olje je 
sestavina mazil proti revmi pa tudi 
proti kožnim boleznim z močnim 
srbenjem ter izdelkov za ustno 
higieno. V fitomedicini je droga 
pogosta sestavina pomirjevalnih 
čajev, njeni izvlečki pa sestavine 
pomirjeval, zdravil za odvajanje 
žolča in krepil, zunanje pa tudi 
pripravkov za zdravljenje manjših 
ran, opeklin in površinskih sončnih 

opeklin.  Sivkine vrečke odišavijo 
prostor, razkužijo perilo, odganjajo 
molje, komarje, muhe in drugi 
mrčes.

ČAJ IZ SIVKE
Poparki iz sivke imajo bolj blago 
delovanje kot eterična olja, 
vendar vseeno delujejo kot blago 
pomirjevalo proti vznemirjenosti, 
živčni izčrpanosti in nespečnosti, 
prav tako pomagajo pri prebavnih 
motnjah živčnega izvora. Sivkin čaj 
spodbuja tek, ureja prebavo, odvaja 
žolč, blaži trebušne krče, odpravlja 
napenjanje in vetrove, žene na vodo, 
miri in uspava ter tudi prepreči 
omedlevanje. Uporablja se tudi za 
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izpiranje ran, masažo lasišča in pri 
srbenju kože. Sivka se uporablja 
tudi v kombinaciji z drugimi 
pomirjevalnimi in karminativnimi 
drogami.

S stanovalci DEOS Centra starejših 
Trnovo smo izdelke iz sivke izdelali 
od začetka do konca. Tako smo 
konec avgusta sivko nabirali in 
posušili v delovni terapiji. Posušeno 
sivko smo osmukali, stebla pa 
narezali. Oktobra smo tako delali že 
prve vrečke iz sivke in pili sivkin čaj. 
Čaka nas še milo… Kako smo se ob 
delu zabavali si poglejte ob slikah.

center starejš ih trnovo
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ZA	KVAlITeTno	
StaRoSt 
lAHKo	nAjVeČ	
NaRediMo SaMi

Zavod aktivna starost v osmih deOS centrih starejših izvaja  
program Aktiven dan.

V celoti je prilagojen najstarejšim, ki se pogosto srečujejo s 
številnimi bolezenskimi stanji, deformacijami in onemoglostjo. Niz 
prilagojenih aktivnosti zajema vse kar potrebujejo za ohranjanje 
samostojnega življenja; fizično vadbo, miselno vadbo, informacije 
o aktivnem življenjskem slogu in druženje. 
 
Pridružite	se	številnim	starostnikom,	ki	so	se	že	prepričali	o	
učinkovitosti	programa.

starostnikom 
prilagojene 
aktivnosti

izboljšana 
gibljivost, 
miselne in 
spominske 
funkcije

strokovno
vodstvo

Povečanje 
samostojnosti 

za življenje, 
brez Pomoči 

drugih

individualen 
pristop 

potrditev 
UčinKoviToSTi 

s strani 
fakultete 
za šport, 

univerze v 
ljubljani

www.zavodas.si I Zavod aktivna starost – socialno podjetje 

Več informacij je na voljo na	brezplačni	številki	
080	27	37, na spletni strani www.zavodas.si ali na 
recepciji	vseh	DeoS	centrov	starejših.


