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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
december je čas za naš časopis Nitke življenja, tokrat 
je pred vami šesta številka, katero smo skupaj ustvarjali 
zaposleni in varovanci. 

V prvem delu se vam bo predstavila uprava družbe, 
nagovoril vasj bo direktor družbe, gospod bojan Kranjc. 
Za vas smo pripravili dva zanimiva intervjuja. Prvi je z 
gospo Tino remic, ki govori o spletni platformi Junaki 
na domu. drugi je z gospo urško dolinšek, ki govori 
o pomenu gibanja in telesne aktivnosti starejših za 
zdravje. Hkrati predstavi storitev Aktivni dan za aktivno 
starost, ki ga izvajamo v vseh osmih deosovih centrih 
starejših.
 
V drugem delu se vam bodo predstavili vsi centri s 
svojimi  aktivnostmi in prispevki, ki so jih pripravili 
stanovalci, zaposleni, prostovoljci. Skozi te zgodbe 
boste spoznali življenje naših stanovalcev in zaposlenih 
v deosovih centrih starejših, hkrati pa si ustvarili sliko o 
dejavnostih v posameznem centru.

Ker je že december vsem našim bralcem želimo sreče 
in predvsem zdravja v prihajajočem letu 2019.

Uredniški odbor
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BESEDA DIREKTORJA 
uvodnik

Preteklo leto je bilo delovno zelo raznoliko. 
Kot vsako leto pa smo tudi letos vsi zaposleni 
družbe DEOS delovali v smeri zagotavljanja 
najkakovostnejše oskrbe naših stanovalcem. 

Eden izmed ključnih poudarkov je bila 
pridobitev koncesije za opravljanje 
institucionalnega varstva za dodatnih 94 mest 
v naših domovih. S tem smo bistveno 
pripomogli k večji pokritosti potreb po 
tovrstnih storitvah v našem lokalnem 
okolju. V letu 2018 smo sodelovali 
na našem prvem mednarodnem 
projektu, CrossCare – čezmejni 
celostni pristop k oskrbi starih, z 
italijanskimi in slovenskimi partnerji. 
V sklopu projekta smo izvedli pilotno 
verzijo projekta, s katero smo skušali 
premostiti pomanjkanje programov za 
starejše, ki bi starejšim, ki živijo doma, 
na enem mestu zagotavljali pomoč, ki 
jo potrebujejo za samostojno življenje v 
domačem okolju. Pilotna izvedba projekta je bila 
zelo lepo sprejeta in tako se je v vsakodnevne 
aktivnosti v 5 naših domovih vključilo več kot 
40 starostnikov iz lokalnega okolja. V letu 2018 
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. Nadaljevali smo z delom na 

Drage	bralke	in	bralci!
Leto	2018	se	bliža	koncu	in	zopet	se	srečujemo	na	prvih	straneh	
naše	revije	Nitke.	Veseli	me,	da	se	lahko	zaradi	kakovostnega	dela	
naših	zaposlenih	v	tej	izdaji	ponovno	pohvalimo	s	številnimi	dosežki	
in	projekti,	ki	smo	jih	izpeljali	v	letu	2018.	Prav	tako	pa	vam	bomo	
predstavili	pomembnejše	cilje,	ki	jih	bomo	zasledovali	v	prihodnjem	
obdobju.	Na	ostalih	straneh		se	bodo	predstavili	tudi	naši	Centri,	ki	vam	
bodo	prikazali	življenje	v	DEOS	Centrih	ter	aktivnosti	in	dogodke,	ki	
lepšajo	dneve	našim	stanovalcem	in	prebivalcem	iz	lokalnega	okolja.

poenotenju procesov dela, saj se je le to 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. Poleg tega 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 v 
preteklem letu je bila vzpostavitev 
aktivnega varstva  v Deos Centru 
starejših Medvode. V lokalnem okolju 
smo namreč zaznali potrebo ljudi po 
drugačnih oblikah varstva starostnikov. 
S tem namenom smo vzpostavili 

program, ki svojcem omogoča, da svoje bližnje 
pripeljejo vsak dan v varstvo, kjer jim nudimo 
kakovostno preživljanje prostega časa, dobro 
kosilo in prostor za počitek. 

Skupaj s podjetjem Moj Načrt, d.o.o. smo 
sodelovali pri vzpostavitvi vseslovenske 
platforme za oskrbo starejših na domu in s 
tem postavili temelje za rešitev, ki bi starejšim 

»Eden	izmed	
ključnih	

poudarkov	je	
bila	pridobitev	
koncesije	za	
opravljanje	

institucionalnega	
varstva za 
dodatnih	94	
mest	v	naših	
domovih.«

Bojan	Kranjc
direktor družbe deOS, d.d.
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»v letu 2018 
smo	izvedli	

obsežno	anketo	
zadovoljstva,	ki	
je	zajela	naše	
stanovalce,	

njihove	svojce	in	
naše	zaposlene.	
Rezultati ankete 

so	bili	zelo	
zadovoljivi.«

na enem mestu nudila vse kar potrebujejo za 
kvalitetno življenje v domačem okolju. 

V letu 2018 smo s ciljem izboljšanja počutja 
naših stanovalcev nadaljevali tudi z delom 
na področju dietetike, 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.

Kot v prejšnjih letih smo velik poudarek 
namenili tudi aktivnemu in zdravemu življenju 
naših stanovalcev in naših zaposlenih. S tem 
namenom smo v preteklem letu pričeli s 
številnimi izboljšavami na tem področju. Med 
najvidnejše spada postavitev novih 
telovadnih parkov ter uvedba programa 
Aktivna pot v vseh naših Centrih, 
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… 
Zavedamo se izrednega pomena, ki 
ga ima vključevanje naših domov v 
širšo skupnost in potrebe starejših 
v lokalnem okolju, zato smo v letu 2018 v 
sodelovanju z Zavodom Aktivna Starost, Fitnes 
Kliniko ter Fakulteto za Šport, Univerze v 
Ljubljani nadaljevali s programom Aktiven dan. 
Program namreč zagotavlja kakovostno življenje 
v pozni starosti, predvsem prek povečanja 
posameznikove samostojnosti, neodvisnosti in 
socialne vključenosti. 

V letu 2018 smo izvedli obsežno anketo 
zadovoljstva, ki je zajela naše stanovalce, njihove 
svojce in naše zaposlene. Rezultati ankete so 
bili zelo zadovoljivi. Stanovalci, njihovi svojci 
in zaposleni, so naše delo dobro ocenili, hkrati 
pa so nam pokazali, na katerih področjih še 
obstajajo možnosti za izboljšave našega dela.

V prihodnost gledamo z veseljem, še naprej se 
bomo trudili slediti naši viziji in vrednotam. 
V letu 2019 načrtujemo nadgraditi ponudbo 
storitev za starejše iz lokalnega okolja DEOS 
Centrov starejših. Verjamemo namreč, da 
so Centri starejših zaradi svojega znanja na 
področju dela s starejšimi najprimernejši 
ponudniki za pomoč starejšim v svojem 
lokalnem okolju. 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 
2019 bo velik del naših aktivnosti posvečen 
našim zaposlenim in ustvarjanju boljših delovnih 
pogojev. Zaradi napovedanih zakonodajnih 
sprememb na področju dolgotrajne oskrbe, 

bomo naše aktivnosti usmerili tudi 
v spremljanje, in prilagajanje družbe 
na nove razmere. Prav tako pa bomo 
še naprej sistematično iskali nove, 
inovativne rešitve celostne oskrbe 
starejših, pri čemer se bomo povezovali 
z organizacijami na lokalnem kot tudi 
mednarodnem področju. Prek razvoja 
obstoječih in novih rešitev, bomo še 
naprej prispevali k razvoju dolgotrajne 
oskrbe v Sloveniji.

Bojan Kranjc,
direktor družbe DEOS, d.d.

uvodnik
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INTERVJU, tina	remic,	direktorica	podjetja	
Moj	načrt,	d.o.o.	

uvodnik

Prvič: Sistemska neurejenost oskrbe na 
domu v Sloveniji 
Vsak deseti Slovenec brezplačno skrbi za 
svojega starostno oslabelega, kronično bolnega 
ali invalidnega svojca. To pomeni, da je pri nas 
približno 200.000 ljudi, ki nekaj ur na teden 
ali celo ves dan neformalno skrbijo za svojca, 
prijatelja, znanca, soseda in mu tako omogočajo, 
da živi doma. V tej vlogi se včasih znajdejo čez 
noč, drugič postopoma, velikokrat pa se sami 
niti ne zavedajo, da opravljajo opravila, ki jih 
fizično in psihično izčrpavajo. Sčasoma lahko 
to vpliva na zmanjšanje delovne zmožnosti in 
na poslabšanje njihovega zdravja. Slednje v luči 
sistemskega razpadanja slovenskega zdravstva 
predstavlja dodatno breme državi.

Poleg tega je zakonsko oskrba na domu slabo 
urejena, saj so ure subvencionirane oskrbe 
omejene na 20 ur tedensko. Za veliko večino 
takšna omejitev pomeni, da morajo dodatno 
pomoč iskati na črnem trgu, kar seveda pomeni, 
da ljudje iščejo nepreverjene izvajalce storitev 
pomoči na domu, za opravljene storitve nimajo 
nobene garancije kvalitete, nimajo pregleda nad 
opravljenimi storitvami, težko najdejo ustrezno 
zamenjavo izvajalca v primeru odpovedi z 
njegove strani ipd. Kritična sem tudi do osnutka 
zakona o dolgotrajni oskrbi, saj tega področja 
ne ureja. Vsekakor bi si v tem delu želeli več 
sodelovanja države s stroko. 

Drugič: Pomoč na domu je prihodnost. 
Prepričana sem, da bo pomoč na domu v 
različnih oblikah v prihodnosti vse bolj prisotna, 
saj nas na to dejstvo opozarjajo že same 
demografske spremembe, ki čakajo Slovenijo 
v prihodnosti. Če oskrba ne bo zagotovljena 
v obliki in obsegu potreb, potem bodo seveda 
vse alternativne oblike pomoči na domu več kot 
dobrodošle. 

Kaj	točno	je	spletna	
platforma	Junaki	na	
domu?
Spletna platforma Junaki na 
domu nudi možnost spletnega 
naročila različnih storitev 
pomoči na domu in predstavlja 
enotno vstopno točko za iskanje 
primernega izvajalca takšnih 
storitev. 

Junaki na domu so namreč najrazličnejši 
izvajalci, ki nudijo storitve pomoči potrebnim: 
od spremstva in družabništva, gospodinjske 
pomoči in postrežbe na domu, fizioterapije, 
delovne terapije, frizerskih storitev, masaže, 
medicinske pedikure do socialnovarstvenih 
programov, ki se izvajajo v domovih za starejše 
in so namenjeni starejšim, ki še bivajo v 
domačem okolju (primer programa Aktiven dan, 
več na https://www.zavodas.si/program/).

Torej	gre	za	običajno	spletno	stran,	kjer	
je	možno	naročiti	določene	storitve?
Vsekakor so Junaki na domu več kot to. Ne 
gre le za običajno spletno stran za naročanje 
storitev, saj poleg klasičnega naročanja storitev 
povezuje naročnika do kvalificiranega, vnaprej 
preverjenega, primerno izobraženega izvajalca 
storitev. Omogoča transparentno naročanje 
storitev. Naročnik lahko izbira in primerja 
izvajalce na podlagi cene storitev, izobrazbe, 
preteklih referenc in ocen. Dodatno bodo 
izvajalci opremljeni z mobilnimi aplikacijami, s 
pomočjo katerih bodo prejemali naročila, beležili 
čas in vsebino izvedene storitve na terenu, 
medtem ko bodo kvaliteto storitev potrjevali 
naročniki z e-podpisom. 

Zakaj	platforma	Junaki	na	domu?
Po mojem videnju je razlogov za vzpostavitev 
platforme oskrbe na domu več.
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Tretjič: Oskrba na domu je izjemno draga
Po besedah dr. Jože Ramovša z Inštituta Antona 
Trstenjaka Slovenija trenutno za dolgotrajno 
oskrbo namenja 0,9 odstotka BDP, evropsko 
povprečje je 1,3 odstotka. To pa pomeni, da 
bi pri nas zaradi večjega odstotka starejših in 
oskrbovanih ta delež moral znašati približno 1,5 
odstotka BDP, saj brez denarja ni mogoče delati 
čudežev. 

In ker po moji oceni s strani države 
ni pričakovati zadostne finančne 
pomoči za oskrbo na domu, bodo 
ljudje potrebovali dodatne storitve, 
ki jih bodo morali plačati sami. In 
ravno zato je nujno, da se v Sloveniji 
vzpostavi enotna točka, kjer bo 
naročanje takih storitev transparentno 
in bo omogočalo tudi primerjavo med 
cenami različnih izvajalcev, ki nudijo 
enake storitve. S tem se vzpostavlja 
konkurenca na trgu, kar običajno vodi 
v nižanje cen. 

Je	za	nudenje	tako	specifičnega	
nabora	storitev	potrebno	svetovanje	in	
posebna	koordinacija?	
Absolutno. V ozadju pametnih mobilnih 
aplikacij, ki bodo opozarjali, da nekdo potrebuje 
pomoč, bodo vedno morali stati ljudje, ki bodo 
naročila in klice sprejemali in se nanje odzivali 
ter ljudem ustrezno svetovali.

Zato imamo v sodelovanju z DEOS, d.d. 
organizirano strokovno službo, ki zagotavlja 
podporo in svetovanje naročnikom. Poleg 
tega strokovna služba izvaja proces pregleda 
izvajalcev, saj je potrebno pred vključitvijo v 
platformo preveriti njihovo ustreznost z vidika 
izobrazbe, ustreznih referenc in strokovne 
usposobljenosti.

Kako	je	s	plačilom	storitev?
Plačilo je zelo enostavno. Platforma podpira 
postopek klasičnega spletnega nakupa - kot 
ga ljudje poznajo in redno uporabljajo pri 
drugih spletnih nakupih, npr. oblek, čevljev 
ali rezervacije počitnic. Za vse tiste, ki so 

računalniško manj vešči, pa je predvidena pomoč 
naše strokovne službe na telefonski številki 
080 27 37.

Kako	pa	je	urejeno	plačilo	izvajalcem	
storitev?
Tudi za izvajalce storitev smo dobro poskrbeli. 
Celoten obračun se lahko, ni pa nujno, izvaja 
preko platforme. To je še posebej pomembno za 
majhne izvajalce storitev (s.p.-je, mikro podjetja, 

ipd.), ki se nimajo časa ukvarjati z izdajo 
računov in birokracijo, ki jo izdajanje 
računov potegne s seboj. 

In	za	konec	še	vprašanje	–	zakaj	
ime	Junaki	na	domu?	
Ideja za junake na domu je prišla s tujine, 
po vzoru uspešne platforme za oskrbo 
starejših HomeHeroes. Vsekakor si 
želimo s platformo zgraditi skupnost 
srčnih, prijaznih ljudi, ki starostnikom 
brezpogojno pomagajo vedno in povsod 
- torej si vsekakor zaslužijo tudi naziv 
junaka.

»vsekakor 
si	želimo	s	
platformo	
zgraditi 

skupnost	srčnih,	
prijaznih	ljudi,	
ki	starostnikom	
brezpogojno	

pomagajo	vedno	
in	povsod«

uvodnik

POTREBUJETE ASISTENCO NA DOMU?
Naročite svojega junaka na domu na 
junaknadomu.si ali pokličite na 080 27 37.

ŽELITE DODATNO ZASLUŽITI IN 
SE PRIDRUŽITI EKIPI JUNAKOV NA 
DOMU?
Če ste srčni, prijazni, ustrežljivi, zanesljivi in 
potrebujete priložnost za dodaten zaslužek, potem 
je platforma junaknadomu.si pravi naslov za vas. 
Za več informacij pokličite na 080 27 37.
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IntErVjU:	UrŠKa	doLInŠEK,	CEo	Fitnes	
klinika	by	Urška	

uvodnik

ne sme biti izgovor za telesno neaktivnost pri 
starejših. Vsekakor pa je potrebno zaupati le 
strokovno izobraženim trenerjem, kineziologom, 
ki znajo vadbo prilagoditi vsakemu 
posamezniku.
 
Ali	starostniki	zmorejo	prisluhniti	
svojemu	telesu	in	opaziti,	da	določena	
motorična	sposobnost	začne	upadati?	
Dejstvo, da se v času njihove mladosti niso 
posebno posvečali ustrezni vadbi, kljub temu, 
da so se gibali bistveno več kot mladostniki 
današnjega časa. Obremenitve na telo so 
bile enostranske, ki so pogosto povzročale 
deformacije, hrana je bila bolj zdrava, ampak 
pogosto energijsko slaba in onemogočala 
optimalno obnovo telesa. V današnjem času 
imamo bistveno več informacij s področja 
telesa in kineziologi se na podiplomskem 
študiju na fakulteti izobražujejo prav v smeri 
prilagojene vadbe za starejše. Žal starostnik 
ne zazna sprememb na telesu pravočasno in 
v osnovi je kontrola telesa zelo slaba. Upad 
mišične mase in posledično izgubo moči, 
seveda zato tudi ravnotežja prepisujejo starosti. 
Koordinacija, gibljivost, agilnost,…so tudi 
motorične sposobnosti, katerih zmogljivost se z 
leti zmanjšuje, ampak z ustrezno vadbo jih lahko 
vzdržujemo na zavidljivi zmožnosti do konca 
življenja.

Pred	več	kot	dvema	letoma,	februarja	
2016	je	bil	pod	okriljem	Fitnes	klinike	
oblikovan	program,	ki	je	bil	vključen	
v	program	zavoda	Aktivna	starost	
–	Aktiven	dan.		V	čem	se	program	
razlikuje	od	številnih	ostalih	ponudb	
rekreacije	starejših?
Program je bil zasnovan na osnovi dolgoletnih 
izkušenj, aktivnega spremljanja starejše 
populacije in zaznavanja pomanjkljivosti  pri 

Dolgoletne	izkušnje	s	
starejšimi	na	področju	
telesne	priprave	so	te	
vzpodbudile	k	oblikovanju	
programa	Fitnes	klinike,	ki	
je	sestavni	del	Aktivnega	
dne	že	v	osmih	centrih	
starejših	po	Sloveniji.	
Katero	je	glavno	vodilo	pri	
oblikovanju	vedno	novih	
programov	za	starejše?

Res je, programe vadbe za starejše oblikujem 
že več kot 18 let  in kljub temu, da pod mojim 
vodstvom vadijo tudi zaposleni, managerji, 
mladostniki,…ostaja starejša populacija 
moja priljubljena “publika”. Vedno znova 
me spodbudi dejstvo, da lahko kljub starosti 
dosežemo zavidljive rezultate, ki starostniku 
bistveno izboljšajo kvaliteto življenja. Vsa ta 
leta pišem številne uspešne, skoraj neverjetne 
zgodbe, ki me vedno znova odvračajo od 
tarnanja številnih, da ni vredno se potruditi za 
rezultate, ker je pač za njih prepozno. Nikoli ni 
prepozno je vedno moj odgovor.

Starejši	se	soočajo	s	številnimi	
bolezenskimi	stanji,	poškodbami,	
deformacijami	in	degenerativnimi	
spremembami	in	verjetno	se	številni	
ne	želijo	udeležiti	telesne	aktivnosti	
zaradi	nezmožnosti	ali	strahu	pred	
poslabšanjem	bolezenskega	stanja?
Žal se lahko le redki starostniki pohvalijo, da 
jih ne pesti katera izmed omenjenih težav, 
ampak na žalost tudi ne vedo, da je prilagojena 
telesna aktivnost priporočljiva pri večini 
bolezni ( povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, 
osteoporoza, srčno popuščanje,…) in pri 
zelo pogostih degenerativnih spremembah 
v sklepih je krepitev mišic najbolj učinkovita 
protibolečinska terapija. Bolezensko stanje 
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obravnavanju le te. Strokovnjaki Fitnes klinike 
- izobraženi trenerji oz. kineziologi izvajajo 
program z visoko mero empatije do starejših. 
Vsakega novega člana vključimo v program 
s testiranjem in izdelavo vadbenega kartona, 
kjer se vpisujejo rezultati in vse posebnosti 
za optimalno opredelitev smernic za vadbo. 
Zaradi lažjega razumevanja vadbenih vsebin 
in individualnih smernic program na začetku 
vsebuje “Klepet s strokovnjakom” v obsegu 
15min, ko trener – strokovnjak na razumljiv 
način podaja različne vsebine o sestavi telesa, 
delovanju lokomotornega sistema, ustrezni 
prehrani,…kako se uspešno boriti proti tegobam 
s katerimi se srečujejo starostniki. Cilj klepeta je 
predvsem prisluhniti posamezniku in s tako čim 
bolj optimalno predstavljati strokovne vsebine. 
Sledi 45 min aktivnega dela – prilagojene vadbe 
in zaključek z analizo vadbe ( 15min), ker želimo 
dobiti povratno informacijo o razumevanju 
in sledenju programa. To je tudi čas ko 
posamezniku lahko podamo “domačo nalogo” 
oz. enostavno vajo ki jo bo samostojno izvajal 
do naslednjega srečanja. 

Ali	ostale	vsebine	Aktivnega	dne	
sestavljajo	povezano	celoto,	ki	
starostniku	omogočajo	zelo	kvalitetno	
preživljanje	časa	v	centrih	starejših	
DEOS?
Aktiven dan omogoča posamezniku poleg 
aktivnega programa tudi prijetno druženje, kajti 
dan pričnejo s “kofetkanjem” kjer se spoznavajo 
in poklepetajo tudi z zunanjimi obiskovalci, ki 
prav tako obiskujejo program. Po zaključku 
aktivnega dela s trenerjem sledi kognitivna 
delavnica, ki vsebuje številne igre in metode, 
kako ohranjati tudi možgane v “fit formi”. 
Zaključek programa je kosilo in ponovna 
priložnost za druženje. Celoten program Aktiven 
dan je zelo skrbno načrtovan in se z vsemi 
vsebinami povezuje v idealno funkcionalno 
celoto.

Nekateri	udeleženci	so	vključeni	v	
program	že	od	začetka,	ali	zaznate	
napredek	med	posamezniki	in	kako	jih	
motivirate	za	nadaljnje	udejstvovanje	v	
program?
Na začetku uvajanja programa sem naletela 

na številne očitke, da ima posameznik preveč 
omejitev, da je starost res visoka in ne moremo 
doseči napredkov. Seveda me je to samo še 
dodatno vzpodbudilo in tako sem povabila prof. 
dr. Hadžiča iz Fakultete za šport k sodelovanju 
in odločili smo se narediti raziskavo, kjer smo 
ugotavljali učinke 3 mesečne redne vadbe 
po našem programu. Napredek smo merili s 
pomočjo standardiziranih testov za seniorje 
in dobili zavidljive rezultate. Rezultat 91 letne 
gospe, ki je uspela pred raziskavo vstati iz stola 
brez opore le 5x po 3 mesecih pa 11x je več 
kot zavidljiv. Izjemen rezultat je dosegel tudi 83 
letni gospod, ki je test hoje opravil s hojco, po 
končani raziskavi 300m brez hojce. Še bi lahko 
naštevala številne napredke in mislim, da mi ni 
potrebno dodatno razlagati, kako motiviramo 
kandidate ne programu.

PRIDRUŽITE SE NAM NA AKTIVNEM 
DNEVU!

Program Aktiven dan se izvaja dvakrat na teden 
dopoldan od 9:30 do 13:30 in poteka v vseh 
DEOS centrih starejših. 

Za prijave in dodatne informacije smo vam 
na voljo na recepcijah vseh DEOS centrov 
starejših na telefonski številki 080 27 37 ali na 
elektronskem naslovu info@zavodas.si

Zavod aktivna starost je seznamu organizacij, ki 
jim lahko namenite del svoje dohodnine. Vsak 
med nami ima namreč možnost, da skupno 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 nam, 
pa bomo s temi sredstvi lahko izvajali koristne 
programe za najstarejšo populacijo, ki jih sicer 
nebi mogli.

NIč VAS NE STANE, DA STE 
DOBRODELNI!

uvodnik
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cERKNIcA
center starejš ih

Z NASmEHOm V NOV DAN

Dotik in nasmeh sta sredstvo 
komunikacije, ki ju človek 

potrebuje skozi celotno življenje. 
Z malo pozornosti in dotikom 
lahko polepšamo dan in dosežemo 
terapevtski učinek, saj v nas vzbudi 
občutke sreče in zadovoljstva. V 
DEOS centru starejših Cerknica se 
trudimo vsakodnevno osrečiti in 
nasmejati naše stanovalce s toplino 
in dobro voljo. Veliko se smejimo, 
objemamo in tako sklepamo 
posebne vezi. 

Poleg vseh individualnih in 
skupinskih aktivnosti, ki jih redno 
izvajamo v notranjih prostorih in na 
prostem, je bilo v letu 2018 še 
mnogo posebnih dogodkov. 
Pretekle mesece smo si obarvali kar 
se da pisano. Po novoletnem rajanju 

smo pripravili razstrupljevalni dan s 
hranilnimi sadno-zelenjavnimi 
napitki ob meditaciji. Vsak mesec 
praznujemo rojstne dni ter se 
zabavamo in posladkamo ob torti z 
našimi stanovalci. Praznovanja nam 
vedno popestrijo otroci iz vrtcev in 
šol, pevski zbori ter drugi gosti. 
Težko pričakovani mesec februar pa 
je za naš center prav poseben. Na 
pustni torek letos smo se zaposleni 
našemili v ambasadorje nasmeha 
Rdeče noske in stanovalcem 
pričarali nepozabno pustovanje. 
Tudi stanovalci so si nadeli pustne 
kape ali obrazne maske. Stanovalci 
enote Lavanda so se našemili v 
kmete in uprizorili nekaj prizorov 
kmečkih opravil. 

Plesali smo ob spremljavi 
harmonike Benjamina Škraba, ki nas 
tudi sicer obišče večkrat letno. Že 
naslednji dan, na valentinovo, pa je 
za glasbo poskrbel domačin Stojan 
Šparemblek. Ob tej priložnosti je 
naša kuharica za vse stanovalce in 
zaposlene pripravila majhno 
pozornost, ročno narejene srčke. 
Pripravili smo tudi dan razvajanja za 
moške in dan razvajanja za ženske. 
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Stanovalce smo razveselili z masažo 
rok in lasišča ter urejanjem pričeske 
in ličenjem. 

 

Za veliko noč smo skupaj barvali 
pirhe, pekli velikonočne ptičke ter 
otvorili velikonočno razstavo. 

Stanovalka Stanislava Dragolič, je 
ročno ustvarjala prekrasne punčke iz 
cunj, ki so bile prodane na 
dobrodelni dražbi. Izkupiček je 
gospa namenila in tudi simbolično, 
v obliki vrednostnega bona, predala 
Društvu za nenasilno komunikacijo 
v Ljubljani. Njena želja in namen, da 
ženska pomaga ženski je bil 
izpolnjen. Lepa gesta je lahko vsem 
v zgled ter vzpodbudo za 
medsebojno pomoč. Za naše 
stanovalce smo organizirali tudi Noč 
knjige. Skupaj z vodjo zdravstvene 
nege in oskrbe so si stanovalci 
popestrili večer ob branju poezije in 
dobrem čaju. Na lep sončen, 
spomladanski dan pa se je pred 
našim centrom odvijal tudi pravi 
modni spektakel. Po rdeči preprogi 
so se sprehodili prav posebni 
manekeni, naši stanovalci ter dekleta 
in fantje iz sosednjega varstveno-

delovnega centra. Lepo urejeni so 
predstavili modne smernice za 
pomlad in poletje. 

Tradicionalno smo tudi v letošnjem 
letu pripravili izlet za stanovalce. 
Užitke med cvetjem v toplem, 
pisanem okolju je nudila letošnja 
destinacija Mozirski gaj. Na poti 
smo imeli kratek postanek na 
Trojanah, kjer smo se posladkali s 
krofi. 

 

Pomemben sestavni del naših rednih 
dogodkov pa so bila tudi letos 
medgeneracijska druženja. V tem 
duhu je potekalo tudi naše 
ustvarjalno druženje z Benom 
Žnidaršič, ki bo našim stanovalcem 
zagotovo ostalo v lepem spominu. 

Skupaj smo ustvarili sliki, ki nam 
krasita večnamenski prostor. 

 

Tudi poletje pri nas že tradicionalno 
pozdravimo s pesmijo in prikazom 
opravil, ki so jih opravljali naši 
predniki. Tako je bilo tudi letos.

 

Veseli pa smo bili, da smo lahko 
ponosno in slovesno na prvi dan 
poletja odprli tudi preurejeno enoto 
Lavanda. Stanovalci varovane enote 
lahko zdaj na svež zrak stopijo 
neposredno iz dnevnega prostora. 
Kot novost pa letos za stanovalce 
mesečno organiziramo Babičino 
kuhinjo. Po hodnikih centra takrat 
zadiši po domačih dobrotah. 
Stanovalci skupaj z animatorko 
pripravijo in se na koncu posladkajo 
z pripravljenimi sladkimi jedmi. Po 
dobri hrani pa je dišalo tudi ob 
drugih priložnostih. 13-letnico 
delovanja Centra smo letos 
proslavili s piknikom za stanovalce, 
zaposlene in goste. Družbo so nam 
delali otroci zaposlenih, ki so v tem 
tednu v centru uživali na 
medgeneracijskem taboru. 
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DEmENcI pRIJAZEN DOm

V DEOS 
centru 

starejših Cerknica 
si prizadevamo, 
da smo v tem 
kar počnemo, 
najboljši, zato 
se vedno znova 
izpopolnjujemo 
in nadgrajujemo 
svoje znanje 
ter strokovno 
usposobljenost. V začetku leta 
smo se priključili projektu Društva 
Spominčica za vzpostavitev 
Demenci prijazne točke v našem 
lokalnem okolju. Demenci prijazna 
točka je namenjena osebam z 
demenco, zlasti v začetni fazi 
bolezni, ki so še samostojni in 
aktivni, njihovim svojcem, pa 
tudi zaposlenim v bližnjih lokalih 
institucijah, sosedom in vsem 
prebivalcem, ki želijo izvedeti 
kako prepoznamo začetne znake 
bolezni. Oporo nudi vsem, ki 
ne vedo kako se osebi oboleli z 
demenco približati in ji pomagati. 
Točko v našem Centru sta uradno 
odprli predsednica združenja 
Spominčica, gospa Štefanija L. 
Zlobec in direktorica Centra, 
gospa Biserka L. Nelec. Na vhodna 
vrata sta slavnostno nalepili znak 
Spominčice, ki označuje kraj, kjer 
se ljudje v stiski lahko obrnejo po 
pomoč. Veseli smo te pridobitve, 
saj menimo, da smo na področju 
dela z osebami z demenco dobro 
podkovani in imamo izobražen, 
strokoven kader, ki lahko na tem 
področju ponudi veliko. V Centru 
že dobri dve leti uspešno deluje 
tudi skupina za samopomoč 
svojcem oseb, obolelih za demenco, 
ki jo vodi strokovna sodelavka 
Marjeta Kraševec, ki je obenem 

tudi usposobljena za koordinatorja 
Demenci prijazne točke. Vsi skupaj 
tako prispevamo in si prizadevamo 
za boljšo kvaliteto življenja, 
mobilnost, dostopnost do storitev 
primernih za osebe z demenco in s 
tem tudi k večji avtonomiji. 
Organizirali in izvedli smo številna 
izobraževanja in usposabljanja 
o demenci za svojce, občane in 
zaposlene iz posameznih poklicnih 
skupin v lokalnem okolju,  S tem 
želimo  pripomoči  k lažjemu 
prepoznavanju morebitnih znakov 
demence pri strankah, svojcih, 
znancih, s ciljem, da bi znali 
ustrezno ukrepati, pristopiti k 
obolelim, se z njimi primerno 
sporazumevati, jim svetovati in jih 
napotiti po ustrezno pomoč.
Trudimo se slediti vsem trendom 
izboljšav na področju dela z osebami 
obolelimi za demenco ter dosledno 
upoštevati vse nove smernice. V 
letošnjem letu smo tako, na pobudo 
zaposlenih, ki so se udeležili 
izobraževanj na tem področju, 
preuredili celotno varovano 
enoto. Enota Lavanda je dobila 
nove barve sončnih odtenkov, ki 
poživijo prostor. Stene krasijo slike 
prelepih pokrajin in nasadov sivke, 
ki jih je za naše stanovalce naslikal 
Danijel Šparemblek. Preuredili 
smo tudi dnevni prostor in vgradili 
panoramska vrata, zaradi katerih je 

Vroče poletne dni pa smo izkoristili 
tudi za osvežitev v morski vodi. 
Odpravili smo se proti Strunjanu in 
si privoščili dan »dopusta«. 

 

Nismo pa pozabili na lepote, ki nam 
jih tudi notranjska ponuja nedaleč 
od našega Centra. Sončne žarke smo 
s stanovalci lovili na Bloškem jezeru. 

Verjamemo, da je pred nami 
še veliko skupnih dogodkov, ki 
nam bodo pričarali nasmeh na 
obrazu in toplino v srcu. Vemo, 
da našim stanovalcem lahko 
damo spoštovanje, prijaznost, 
razumevanje, strokovno nego 
in fizično pomoč ter v mnogih 
primerih tudi zelo pomembno 
prijateljstvo in človeško toplino. Za 
vse naštete vrline se bomo trudili 
tudi v prihodnje in skupaj skrbeli, da 
bo Center starejših Cerknica varen 
pristan za vse naše stanovalce in 
okolje v katerega se bodo z veseljem 
vračali naši gostje in prijatelji.

Katja Opeka, fizioterapevt

center starejš ih cerknica
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Ko	ZadIŠI	Po	doMačI	
KUHINJI

Kuhinja je srce vsakega doma in 
vonj domačih dobrot 

marsikomu izmed nas prikliče 
prijetne spomine. Da je občutek 
domačnosti pomemben tudi v 
ustanovah kot so domovi za stare 
ljudi, se v Centru starejših Cerknica 
dobro zavedamo, zato smo iskali 
načine kako toplino domače kuhinje 
približati vsem našim stanovalcem. 
Tako se je tudi porodila misel, da bi 
preproste jedi pripravljali kar na 
enotah, v pripravo pa bi vključili vse 
zaposlene. Poskusili smo s 
preprosto peko jajc na enotah 
Centra za zajtrk, v peko pa smo 
poleg kuhinjskega osebja vključili 
tudi direktorico, vodjo zdravstvene 
nege in socialno delavko. Stanovalci 
so bili nad idejo navdušeni zato smo 
se odločili, da peko jajc na enotah 
izvedemo vsak mesec. 

mOJA IZBIRA, mOJE 
PrILoŽnoStI

G. Mladen Žnidaršič, v začetku 
tega najinega pogovora, bi vas 
prosila za kratko predstavitev; od 
kod prihajate in kako ste živeli do 
prihoda k nam?
Rodil sem se leta 1962 v Pazinu v 
Istri na Hrvaškem. A že po nekaj 
mesecih smo se zaradi očetove 
službe preselili v Slovenijo, kjer 
sem živel 50 let. Osnovno šolo 
sem obiskoval v Kopru in tam 
tudi nadaljeval šolanje na srednji 
poklicni šoli. Po šolanju sem delal 
kot avtomehanik pri različnih 
privatnikih, po nekaj letih pa 
nadaljeval samostojno pot tudi kot 
mehanik.

Imate družino?
Da. Leta 2001 sem spoznal sorodno 
dušo, Natašo. Leta 2004 sem se 
poročil in 2006 ter 2008  dobil 
hčerki Kristino in Valentino. Nato 
smo se leta 2013/14 preselili v 
Francijo v Monako. Tam pa sem 

center starejš ih cerknica

dnevna soba zdaj bolj domača in 
prijetna, še bolj pomembno pa je, 
da lahko stanovalci iz nje stopijo na 
prečudovito urejen vrt. Ta prenova 
pa je le droben korak na naši 
razgibani in zahtevni poti k cilju, da 
bi življenje starostnikov, obolelih 
za demenco na enoti Lavanda, 
naredili čim bolj domače, prijetno in 
kakovostno. 

Anja Purkart, animator

Kljub uspešni peki jajc na enotah pa 
smo želeli v vsakdan naših 
stanovalcev vnesti še kaj novega, kar 
bi vplivalo na njihovo zadovoljstvo 
in užitek v hrani. Ideja o peki 
domačega kruhu se nam je zdela 
privlačna, zato smo poskusili. Ni 
potrebno poudarjati, kako ganjeni 
so bili stanovalci ko je na enotah 
zadišalo po domačem kruhu in da 
sedaj tudi kruh pečemo enkrat na 
mesec. Na izbiro pa imajo beli in 
črni kruh, ki ga včasih obogatimo s 
semeni, spekli pa smo tudi že 
krompirjev in čebulni kruh.
Kuhinjsko osebje se trudi da bi se 
čim večkrat srečalo s stanovalci 
na bolj osebnem nivoju, zato se 
občasno udeležuje tudi delavnic, 
ki potekajo v okviru programa 
aktivni dan. Takrat pripravimo 
kratko predstavitev na temo, ki 
je aktualna in zanimiva, ali pa 
skupaj z udeleženci pripravimo 
kakšno preprosto jed. Sodelujemo 
pa tudi na aktivnostih delovne 
terapije. Stanovalcem smo na takih 
aktivnostih že spekli in predstavili 
zanimive jedi, kot je belokranjska 
pogača. Kuharica Brigita Škrab 
aktivno sodeluje tudi pri projektih 
kot so koktejl patry, ledena kava s 
stanovalci in modna revija. Rojstni 
dnevi pa ne bi bili popolni brez 

naše torte, za katero se vsak mesec 
posebej potrudimo. Zaposleni v 
kuhinji smo veseli spodbude vodstva 
in uspešnega sodelovanja s sodelavci 
v Centru ter vsake priložnosti, da 
vonj domače kuhinje približamo 
našim stanovalcem. 

Katarina Mahne, vodja kuhinje
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8. januarja 2016 doživel hudo 
možgansko kap, kateri je sledilo pol 
leta življenja v bolnišnici. Nato smo 
se z družino vrnili nazaj v Slovenijo.

Kdaj se je vaša pot nadaljevala v 
Center starejših Cerknica?
Bolezen me je prikovala na električni 
voziček in 16. septembra 2016 sem 
prišel v vaš Center v Cerknico. 
Življenje je v tistem trenutku 
pred mene postavilo nove izzive, 
doživetja in spoznanja. Ob podpori 
zaposlenih, dobri fizioterapiji ter 
z domačimi ob strani, sem na 
novo odkrival, do tedaj še meni 
nepoznano. »Hodil« sem po 
neuhojeni poti, vztrajal in se strmo 
vzpenjal proti zastavljenemu cilju, 
ki je bil »biti čim bolj samostojen, 
neodvisen, mobilen ter slišan«.

Kako ste si poleg jasnih 
usmeritev in ciljev, še osmislili 
svoje bivanje ter preživljanje 
prostega časa v Cerknici?
Leta 2017 sem želel za Miklavža 
svojima hčerkama Valentini in 
Kristini nekaj podariti. Poskusil sem 
se v tehniki pirografije, to je žganja 
v les in jima naredil medvedka Pu 
in konja. Tako sem odkril svojo 
novo, ustvarjalno plat in dobro mi 
je delo, kajti ponovno sem se čutil 
koristnega, vrednega. Čas mi je 
hitreje ter lepše tekel in tako se je 
nadaljevala moja pot z žganjem slik 
na vezno ploščo.

Koliko slik oz. pirografij ste do 
sedaj že ustvarili? 
Ob slabem vremenu ali kadar ne 
pohajam naokoli, rad ustvarjam. 
Naredil sem že preko 40 slik in jih 
delam tudi po naročilu. Sežgem 
lahko katerikoli motiv, saj mi to 
predstavlja velik izziv. Osnove 
prerišem, detajle dodam sam z 
gledanjem. Tako sem imel v mesecu 

center starejš ih cerknica

avgustu, v avli Centra tudi prvo 
prodajno razstavo. Razstavljenih 
sem imel 15 slik, 4 od teh so se 
tudi prodale. S prispevkom od slik 
si želim kupiti boljšo napravo za 
žganje v les, s katero se bom lahko 
izobraževal ter tako izpopolnil svojo 
tehniko pirografije. Idej je še polno 
in načrti neomejeni. Pri ustvarjanju 
mi pomaga tudi brat, ki mi priskrbi 
material, les za žganje ter Vesna, 
delovna inštruktorica, ki mi priskrbi 
kar najboljše motive za ustvarjanje.

In kakšne so vaše želje, 
usmeritve za naprej?
Spoznal sem osebo iz Slovenije, ki 
je začela ustvarjati na isti način, kot 
jaz, kot samouk. V začetku je risal 
slabo, sedaj pa dela prave unikate. 
In prav to mi je dalo še večji zagon 
za ustvarjanje. Osmislilo je moja 
prizadevanja, da mi lahko uspejo še 
kvalitetnejši izdelki. 

Imate tudi kakšen osebni moto 
ali vodilo, ki vas žene naprej?
Ja. Če hočeš doseči cilj, moraš imeti 
trdno voljo kot slon. 

Hvala g. Mladen za vašo 
iskrenost, pogum in vedrino, 
s katero nas navdihujete. Naj 
vam ne zmanjka idej za nove 
priložnosti in srečno na vseh 
vaših poteh. 

Sandra Pirc, delovna terapevt

VSAK DAN JE LAHKO LEp

Živim v času, ki je poseben 
in zahteven za vse nas, ne 

glede starost, spol, stan in položaj. 
Življenje je izziv, ne glede na to ali 
si zdrav, ali pa poskušaš obvladovati 
tisto kar še imaš, čeprav te tepe 
problem bolezni, ki je pogosto 
prisotna v poznih letih življenja in 
ki je pravzaprav velikokrat razlog, 
da človek postane stanovalec centra 
starejših, tako kot jaz.

Do tistega trenutka, ko sem 
se ponesrečila sem živela zelo 
razgibano. Prostovoljstvo je bilo 
moje  življenje vsak dana. Dati lepo 
besedo, ali nasmešek nekomu, ki 
je bil tega potreben je bilo meni 
malenkost, toda prejemniku so se 
vedno znova zasvetile oči in zdelo 
se mi je, da sem mu vrnila delček 
upanja. Kako nebi to storila vsak 
dan, če sem bila polna sile življenja. 
Nekaj časa sem bila prostovoljka 
v Domu starejših v Postojni. Imeli 
smo ure pravljic, bralne ure in 
ročna dela. Tudi v društvu ŠENT 
v Postojni sem nekaj časa imela 
ure ročnega dela. Delali smo 
punčke iz cunj. 10 let sem vodila 
skupino MODRE SINIČKE v 
Pivki in v tem času smo naredile 
več kot 500 PUNČK IZ CUNJ za 
UNICEF Slovenije. Vse punčke 
so prodali sproti, ker so bile zelo 
lepe in solidno narejene. Kam so 
šle punčke, ki so jih prodajali v 
turističnih prodajalnah, smo izvedeli 
preko sporočil na dopisnicah, ki so 
bile pripete na punčke. Sporočila 
smo dobivali iz veliko Evropskih 
držav pa tudi v Ameriko jih je 
zašlo nekaj. Za uspešno delo  mi je 
UNICEF podelili ZAHVALO. 15 
let sem bila prostovoljka pri društvu 
TVOJ TELEFON iz Postojne, 
ki deluje v sklopu SOPOTNIKA 
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Slovenije in dela 24 ur na dan 
na brezplačni številki 116-123. 
Tvoj telefon je bil ustanovljen za 
otroke – šolarje, da bi se ti odprli in 
povedali kaj se jim v času šole tam 
dogaja. Sedaj so otroci kot klicatelji 
v manjšini. Največ je starejših 
z različnimi problemi. Društvo 
SOPOTNIK združuje še Društvo 
ČRIČEK iz Ormoža, Telefon ZA-
TE Ljubljana, KLIC UPANJA Celje, 
ki je že proslavljalo 30 let obstoja in 
SAMARIJAN.

Mladinski Forum Slovenije bedi nad 
delom prostovoljcev, pokrovitelj pa 
je predsednik države, ki je vedno 
osebno, vsakemu posebej, izročil 
priznanje oziroma zahvalo s stiskom 
rok in slikanjem. Sama sem dobila 
priznanje štirikrat, nazadnje, petič 
pa za življenjsko delo prostovoljke 
od Državnega sveta RS. Ponosna 
sem na to, da sem delala nekaj kar je 
koristilo sočloveku, četudi le s toplo 
besedo preko telefona.

No, tudi sedaj ko sem v Centru 
starejših v Cerknici, kamor sem 
prišla po zlomu kolka, me delo 
kar samo poišče. V Centru so mi 
ponudili prav to kar rada delam. 
Omogočili so mi izdelovanje 
PUNČK IZ CUNJ. Da pa ne 
bi delala kar tako, smo moj prvi 
izkupiček za prodane punčke 
podarili MATERINSKEMU 
DOMU V Ljubljani. Trenutno 
imamo tudi devet punčk na razstavi 
v Medgeneracijskem  centru  Gaber,  

v Starem trgu pri Ložu.  
Lepo je podariti punčko otroku, 
prav takšno kakršna je, saj je 
unikatna in kot taka samo otrokova. 
Lahko ji pripoveduje vse kar ga 
teži ali kar se mu zgodi lepega. 
Punčka nikomur nič ne pove, ker 
zna molčati – skrivnosti so pri njej 
varne. 

Slava Dragolič, stanovalka

FOTO UTRINKI
OBISKALI SO NAS: 

Zdrav duh v zdravem telesuAnsambel Jeleni

Izlet na Volčje jezeroBoštjan Meh

Dedek MrazRdeči noski

Tačke pomagačke

OŠ Rakek

Privoščili smo si naš letošnji 
pridelek – krompir.

Tince
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črnUčE
center starejš ih

V domu starejših DEOS Črnuče  smo 
hiša prijaznih in srčnih ljudi z veliko 

topline ter nasmeha, kjer z odgovornostjo in 
razumevanjem skrbimo za aktivno življenje.. 
Naša ustanova  je tudi  zelo dobro vključena v 
lokalno skupnost, velikega pomena so našim 
stanovalcev številni raznovrstni obiski, nastopi in 
delavnice zunanjih izvajalcev. 

Veliko je medgeneracijskega povezovanja 
predvsem obisk iz šol in vrtcev, saj otroci 
in mladi v ustanovo prinašajo razigranost, 
odkritost, radovednost in seveda prijaznost.  V 
letošnjem letu pa smo uvedli tudi nova projekta 
likovno delavnico in druženje ter razpravljanje 
ob kavici. Naši stanovalci so z navdušenjem 
sprejeli novosti in se z veseljem vključujejo v 
večjem številu. 

cELOLETNI pROJEKT LUx 
DELAVNIcA 

Avtorji: mag. Jošt Snoj, akademski slikar, 
pedagog in teolog, doc. dr. Barbara Salobir, 
dr. med., specialistka interne medicine in 
animator Špela Lipold.
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Slikarska delavnica LUX je 
namenjena ostarelim osebam kot 
pomoč, tolažba in zdravilo v njihovi 
starosti. V mnogih podobnih 
ustanovah imajo umetnost za del 
zdravljenja. Umetnost ni samo 
rekreacija, dopolnilo k prostemu 
času, pač pa tudi vstop v samega 
sebe in odkrivanje vzgibov v 
notranjosti, ki jih oseba, kolikor 
je sposobna, lahko reflektira. Ne 
gre toliko za  klasični analitični 
pristop  terapevtske umetnosti 
, katere nosilci so terapevti,  v 
katerem odkrivamo  diagnozo 
problema posameznika, pač pa za  
bolj celosten proces ustvarjanja, naj 
bo se tako preprosto,   v katerem 
umetnost dviga in zdravi. To 
lastnost ima umetnost v sebi , ker 
sestavlja človeka , ga poživlja  in mu 
osmišlja bivanje.

Zapisala: Špela Lipold, animator

ZA EN DAN pREVZEmEmO 
DELO,KI GA OpRAVLJAJO 
SODELAVcI

Center starejših Črnuče je drugi 
dom za stanovalce, hkrati pa je 

tudi začasni dom za zaposlene. Za 
naše stanovalce želimo zagotoviti 
čim boljše pogoje bivanja in čim 
boljše storitve.

Da bi zadostili želenim ciljem 
potrebujemo ekipo zaposlenih, ki bo 
kos vsem izzivom, ki so pred nami. 
Rešitev se ponuja v organizaciji 
timskega dela, kje ima vsak možnost 
samoodločanja, kjer vlada duh 
medsebojne pomoči, kjer lahko 
vsak izrazi svojo kreativnost, kjer je 
potrebno tudi prevzeti odgovornost.
Dobro medsebojno sodelovanje je 
pogoj za zadovoljstvo zaposlenih in 

posledično za izvajanje kvalitetnih 
storitev.

Da bi dosegli spoštovanje med 
zaposlenimi različnih profilov je 
koristno, da občasno ,stopimo 
v čevlje sodelavca, ali drugače 
povedano za en dan prevzamemo 
delo, ki ga opravljajo sodelavci. Da 
medicinska sestra za en dan opravlja 
delo bolničarja, da diplomirana 
medicinska sestra za en dan opravlja 
delo bolničarja, da bolničarka za 
en dan opravlja delo strežnice, da 
glavna medicinska sestra za en dan 
opravlja delo tehnika zdravstvene 
nege na oddelku ali delo bolničarja.
 

Zamenjava delovnega mesta nam 
omogoča drugačen vpogled na delo 
svojih sodelavcev, krepi spoštovanje 
med nami, nam odpre nova obzorja 
in nas nauči kako pomembno je 
dobro sodelovanje.

Zapisala: glavna sestra Mateja Vodjav

FranC	BErGant:	ŽIVLjEnjE	
pREpLETENO S ŠpORTOm

Franc Bergant je bil rojen 1. 10. 
1941 v Ljubljani, odraščal je 

skupaj s starejšo sestro. 

S športom se je začel ukvarjati zelo 
zgodaj, leta 1947 v športnem 
društvu Partizan. Sprva se je 
ukvarjal s splošno telesno vadbo, 
leta 1949 pa je prestopil v športno 
društvo Partizan Bežigrad, kjer se je 
pričel ukvarjati s košarko, atletiko, 
orodno telovadbo in akrobatiko. 
Pričel je s tekmovanji v orodni 
telovadbi na nižji stopnji: preskok, 
bradlja, krogi. V sklopu društva 
Partizan so se člani udeležili 
otvoritvenega krosa Podpeč, kjer je 
Franc Bergant zasedel tretje mesto v 
krosu. Zaradi dobrega rezultata je 
bil povabljen v različna atletska 
društva med katerimi je izbral 
Odred, kjer je treniral tek na 1000 
metrov in 1500 metrov. Z dobrimi 
rezultati se je uspel uvrstiti v 
slovensko reprezentanco in 
tekmoval na 1000 metrov na nivoju 
Jugoslavije. Med mladinci je dosegal 
odlične rezultate, bil je med prvimi 
tremi v Sloveniji. 
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Po končani nižji gimnaziji so 
ga začele zanimati igre z žogo, 
predvsem nogomet in rokomet. 
Vpisal se je Višjo šolo za telesno 
kulturo, leta 1961 je poučeval 
telesno vzgojo na Osnovni šoli 
Vide Pregarc. V prostem času se je 
ukvarjal s smučanjem. Uspešno je 
opravil izpit za učitelja smučanja. 
Zelo rad je učil smučanje mlajše 
in starejše otroke, zaradi česar je 
leta 1967 odprl smučarski klub 
Golovec Moste. V klub so sprejeli 
veliko otrok in nadarjene otroke so 
spodbudili k prestopu v smučarska 
kluba Olimpija in Akademik. 
Kasneje je odšel k smučarskemu 
klubu Olimpija, kjer je na začetku 
učil otroke stare med 6 in 10 let v 
alpski šoli smučanja. V alpski šoli 
smučanja so trenirali tudi: Tomaž 
Čižman, Mavec Alenka, Tomaž 
Cerkovnik, Bojana Dornik, Anja 
Zavadlav in kratek čas tudi Mateja 
Svet. V Olimpiji je deloval tudi kot 
organizator, strokovni vodja, kasneje 
je bil tudi predsednik. V Olimpiji je 
deloval 20 let prostovoljno, še vedno 
pa je poučeval v osnovnih šolah 
telesno vadbo.

Uspešno delo v smučarskem klubu 
Olimpija mu je prineslo vabilo v 
Smučarsko zvezo Slovenije, kjer je 
vodil odbor za alpsko smučanje. 
Vodil ga je 10 let. V Smučarski zvezi 
Slovenije je sodeloval z Tonetom 
Vogrincem. Ko se je upokojil je 
pustil tudi delo v Smučarski zvezi 
Slovenije.

Po upokojitvi se je še vedno 
aktivno ukvarjal s športom, vodil 
je smučarske tečaje, postal je 
rokometni sodnik v Republiški 
ligi. Ko je še aktivno sodeloval s 
smučarskim klubom Olimpija, je 
vodil smučarske tečaje za starše in 

starejše. Ustanovil je Veterančke, 
kjer je bila povprečna starost 
udeležencev v smučarskih tečajih 
med 50 in 84 let. Smučali so v 
dolomitih in v Avstriji. Veterančki 
so izdajali tudi svoj časopis. 
Šport se Bergant Francu zdi zelo 
pomembno. Tako za otroke kot 
tudi starejše. Za starejše še posebno, 
zaradi ohranjanja vitalnosti. Pravi, 
da za ukvarjanje s športom ni nikoli 
prepozno in leta nikoli niso ovira.

V smučanje je vključil tudi svojega 
sina in hči. Sin se je uvrstil v 
reprezentanco za Olimpijske igre 
in sicer leta 1988 ter 1992. Sin 
je bil eden redkih, ki je zastopal 
dve državi hkrati: Slovenijo in 
Jugoslavijo. Hčerka pa je prišla do A 
reprezentance.
Za svoje delo je prejel ljubljansko 
športno Rožičevo priznanje, v 
sklopu Smučarske zveze Slovenije 
pa Bloškega smučarja. Obe nagradi 
je prejel za najbolj zaslužne v 
smučanju.

Zapisala: Petra Cestar, diplomirana 
delovna terapevtka

OBISK DOmA KARITAS »IVANA 
pAVAO II« BANJA LUKA

Tudi med zaposlenimi vlada 
prijetno in veselo vzdušje. Tako 

smo se odpravili v Banja Luko in 
tam obiskali dom starejših Karitas 
»Ivan Pavao II«. Že ob obisku smo 
občutili izjemno toplino doma in 
zelo prijazen sprejem direktorice 
doma. Bila je zelo prijazna in nam 
je povedala zgodovino doma, 
razkazala prostore, delo in življenje 
v domu. Videli smo, da obravnavajo 
svoje starostnike tako, kot naš dom 
z veliko ljubeznijo in topline.

Dom starejših Banja Luka

Za njihov topli sprejem smo jim podarili 
naš ročni izdelek 

Ne da se opisati občutkov, ki jih 
človek doživi takrat, ko vidi, da je s
svojo pomočjo pričaral nasmeh na 
obrazu in veselje v sočloveku, ki je 
bil
te pomoči deležen. Zato se bomo 
pri nas v podjetju vedno znova 
trudili,
da bomo lahko ponudili pomoč čim 
številnejšim, ki jo potrebujejo.

Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki se jih spominjamo.

Zapisala: Špela Lipold, animator
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čLanEK	Za	GLaSILo	
cENTROV STAREJŠIH 
drUŽBE	dEoS

Trenutno končujem 1. letnik 
magisterija psihosocialne 

pomoči na Fakulteti za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici. 
Splošni cilj  študija je nudenje  
pomoči ljudem v različnih 
življenjskih krizah,  poglabljanje 
vpogleda v aktualne težave, krepitev 
samozaupanja, opolnomočenje za 
samostojno reševanje problemov, 
razvijanje socialnih spretnosti 
in spodbujanje osebnostne 
rasti. Svetovanje temelji na t.i. 
kognitivno-vedenjski terapiji, ki je 
sklop psiholoških znanj, metod in 
tehnik, ob pomoči katerih terapevt 
pomaga klientu pri razumevanju 
njegovih težav ter spreminjanju 
miselnih in vedenjskih vzorcev, 
ki te težave ohranjajo. Pristop je 
usmerjen na obvladovanje težav, 
s katerimi se klient ukvarja v 
trenutnem življenjskem obdobju 
(»tukaj in zdaj«). V sklopu študija 
opravljamo tudi prakso, ki sem jo 
opravila v centru starejših občanov 
Črnuče. Center se nahaja v izjemno 
lepem zelenem okolju na obrobju 
Ljubljane. Notranjost je lepo urejena 
in izredno čista, sobe so zračne 
in okusno opremljene, stanovalci 
pa se lahko udeležujejo različnih 
dogodkov kot so tombola, krativne 
delavnice, druženje ob limonadi, 
vaje za spomin , koncerti...Opravila 
sem 5 obiskov pri gospodu, ki 
v centru okreva po možganski 
kapi. Gospod je izrazil željo, da 
bi svoj govor vadil s pogovorom. 
Možganska kap povzroča številne 
spremembe, ki največkrat nastanejo 
tako rekoč čez noč. Lahko se 
spremeni zmožnost človekovega 
gibanja, izguba ravnotežja, spremeni 
se zmožnost govora, branja in 

PočIVaVŠEK		toMaŽ	–	MojI	 	
VTISI O pSIHOSOcIALNI 
PoMočI

V mesecu juliju 2018 je na 
pogovore k meni hodila 

študentka M.  in moram reči, da sem 
bil zelo zadovoljen.  

Prišla je za 2 uri, ki sta zelo hitro 
minili. Ker sem po možganski kapi 
in imam upočasnjen govor, si zelo 
želim izboljšave le-tega. Želim si, 
da bi zmogel hitreje govoriti. Pri 

pisanja.  Vračanje govora je hkrati 
povezano z obsežnostjo in mestom 
okvare v možganih, ter človekovim 
telesnim in duševnim stanjem. 
Vsekakor pa je kot pri vsaki 
rehabilitaciji,  tudi po okrevanju po 
možganski kapi najbolj pomembno 
posameznikovo sodelovanje in 
volja, da stvari spremeni na bolje. 
Pri tem je gospod pokazal zelo 
močno željo in voljo po okrevanju. 
Delala sva vaje za spomin, igrala 
šah, brala časopis ali pa se le 
pogovarjala v sproščenem okolju na 
zunanji terasi. Čeprav je bil njegov 
govor upočasnjen in sprva težje 
razumljiv sem z veseljem opazila, 
da postaja pogovor iz obiska v 
obisk bolj tekoč,  lažje razumljiv 
in da se zmožnost izražanja 
boljša.  Pomembno je, da človek, 
ki je izgubil govor, dobi  pomoč 
v različnih obdobjih od nastanka 
težav. Pomoč je dobrodošla 
tudi kasneje, ko je že zaključeno 
zdravljenje v bolnišnici in oseba 
s težavo živi doma ali v domu 
starejših Vsekakor bom, v kolikor 
bo le dopuščal čas, še prišla na obisk 
v dom starejših občanov Črnuče.    

Avtor: Menič Maja

tem so mi pogovori s študentko M. 
zelo pomagali, saj sem govoril bolj 
tekoče. 
Poleg govora, sva igrala tudi šah, v 
katerem sem jo premagal. Bil sem 
občinski prvak v šahu.

Delala sva tudi vaje za urjenje 
spomina.

Pogovorov s študentko sem bil 
zelo vesel, obenem sem Centru 
starejših Črnuče hvaležen, ker so mi 
omogočili te pogovore.
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center starejš ih Črnuče

FOTO UTRINKI IZ LETOŠNJEGA LETA

Potopisno predavanje 
o Kubi z g. Blažem 
Razvornikom. 

Nastop vrtca Črnuče. 

Imeli smo tudi modno 
revijo. 

Letos smo imeli veliko 
nastopov različnih pevskih 
zborov: Pentakor (na sliki).

Vesela druženja ob 
praznovanjih rojstnih dni.

Veseli smo bili obiska 
otrok.

Pustno rajanje. 

Nastop osnovnošolcev 
Maksa Pečarja za 8.marec 

Druženje ob ledeni kavi.

Otroška gledališka 
predstava Sneguljčica.

Stand up Gojmir Lešjank-
Gojc.

Na pikniku smo imeli tudi 
domski pevski zbor in 
veselo prepevali. 

Partizanski pevski zbor.

Še predno je zadišalo 
po čevapčičih nam je 
direktorica Slava Divjak, 
zaželela veselo druženje. 

Zapisala: Špela Lipold, 
animator
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GORNJI GRAD
center starejš ih

pRIpRAVNIŠTVO DELOVNE TERApIJE 
V DEOS cENTER STAREJŠIH GORNJI 
GRAD

Vpis na faks… diploma… 
opravljanje pripravništva. 

Kam? Enostavno vprašanje 
– v DEOS Center starejših 
Gornji Grad. Zakaj? Ker 
hočem spoznati, kako deluje 
delovna terapija v domu 
in kako je delati s starejšo 
populacijo. Delo delovnega 
terapevta je zelo razgibano, 
kar mi je bilo všeč, saj sem 
tudi sama bolj dominantna 
oseba. Posebej všeč mi je bilo 
izvajanje različnih aktivnosti. 
Skupinske obravnave, kjer 
sem lahko tudi sama izrazila 
svoje ideje in individualne 
obravnave, kjer sem lahko spremljala napredek 
vsakega posameznega stanovalca. Sodelovanje s 
fizioterapevtko in ostalimi člani zdravstvenega 
tima je bilo prav prijetno, saj če sem kdaj 

rabila pomoč kogarkoli so 
mi bili vedno pripravljeni 
priskočiti na pomoč. Tudi 
z stanovalci doma sem se 
odlično ujela tako z moje kot 
njihove strani, kar sem čutila 
predvsem po tem, ko sem se 
bližala koncu pripravništva, 
ko so mi vsi povedali, da jim 
je žal da odhajam. Pri delu 
delovnega terapevta je najbolj 
pomembno medsebojno 
razumevanje tako s strani 
zaposlenih kot stanovalcev, saj 
nas le to pripelje do osebnega 
zadovoljstva vseh, ki smo v 
domu. Menim, da je tudi delo 

delovnega terapevta izredno lep poklic, saj se 
tudi od starejših ljudi lahko naučimo veliko 
modrosti.

Anja Kopušar
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center starejš ih Gornj i  Grad

V ZAVODU STANISLAVA SmO 
PočaŠčEnI	In	PonoSnI	na	
KRASNO SODELOVANJE S 
cENTROm 

Pred odprtjem Energetsko 
medenega vrta ob prostorih 

Zavoda Stanislava v Gornjem Gradu 
smo priložnost za sodelovanje 
ponudili DEOS Centru starejših 
občanov v Gornjem Gradu. V 
direktorici Barbari Virant in delovni 
terapevtki Špeli Podvratnik smo 
našli prijetni sogovornici, navdušeni 
nad idejo, da tudi stanovalci centra 
uredijo svoj kotiček na vrtu. Barbara 
in Špela sta zasnovali lep kotiček, 
ki so ga kasneje stanovalci skupaj z 
hišnikoma Dragom in Gregorjem, 
Špelo Bitenc ter Špelo Podvratnik 
lepo uredili. Vsi so se veselili 
otvoritve vrta, saj je bil to tudi zanje 
velik dogodek.

Z gornjegrajskim centrom pa 
sodelujemo na več načinov. Članice 
Zavoda Stanislava se pri njih rade 
oglasimo in pripravimo kakšno 
delavnico, na kateri ustvarjamo 
različne stvari. Stanovalci pa se radi 
udeležujejo naših razstav in zanje so 
vedno odprta vrata v terminu, ki jim 
najbolj ustreza. 

Poleg tega so stanovalci popestrili 
že dve naši razstavi, in sicer razstavo 
jaslic ter razstavo ob Veliki noči. 
Omogočili smo jim prostor, kjer so 
lahko na ogled postavili vse, kar so 

SoočanjE	Z	BoLEZnIjo	

Soočanje z boleznijo, nemočjo 
poskrbeti zase, velikokrat 

privede do odločitve, da je treba 
v dom za starejše. Preden svojci 
doma sprejmejo takšno odločitev, se 
soočajo z veliko dilemo ali bo res to 
tisto, kar bo prineslo dobro za vse. 
Sprejeti težko odločitev je težko, 
soočeni ste s strahom, jezo, žalostjo, 
na drugi strani pa obremenjeni s 
službo, delom…. Veliko breme 
čutite zaradi preteklih odnosov, ki 
so nemalokrat pogojeni z krivdo, ki 
ste jo dobili skozi dosedanji odnos. 
V vas kar oživijo stare izrečene 
in neizrečene besede, ki vam 
predstavljajo še dodatno skrb in 
željo urediti vse najboljše za svojega 
domačega.

Svojec, ki je bolan in ne zmore 
poskrbeti zase, je žalosten; z vso 
močjo se upira, da bi preprečil 
odhod nekam, kjer mu ni dom, 

ob obeh praznikih ustvarili v centru.

Veseli nas, da medgeneracijsko 
sodelovanje med Centrom, 
Osnovno šolo Frana Kocbeka in 
našim zavodom tako lepo deluje. 
Vsi se namreč zavedamo, da je 
starost obdobje, ko se še posebej 
dobro počutimo v družbi ljudi, ki 
nam na usta izvabijo nasmeh. Takšni 
so šolarji, takšni smo v zavodu in 
takšni so za nas stanovalci, ki jih 
razveselimo že z malenkostmi. 
Takšne so tudi Barbara ter obe 
Špeli. Vedno najdejo prijazno 
besedo in priložnost za medsebojno 
druženje in sodelovanje.

Vodja Zavoda Stanislava
Zdenka Zakrajšek

zavetje, kjer ne čuti varnosti, kjer bo 
odvisen od vseh drugih ljudi, samo 
od domačih ne. Prepletenost strahu, 
žalosti in razočaranja velikokrat še 
poslabša situacijo obema vpletenima 
stranema.

Tu se vplete še tretji faktor, drugi 
sorojenci, strici, tete, vso sorodstvo, 
ki pritisne na tistega, ki skrbi za 
bolnega svojca: »Bi pa ja lahko 
poskrbel zanj, kaj vse ti je v življenju 
nudil!«

Ja, bi bilo, če bi človek zmogel 
narediti vse, tako pa smo zares vsi 
samo ljudje!

In, ko končno sprejmete odločitev, 
se vam šele zares zdi, da ste ga na 
celi črti polomili in, da nič ni tako 
kot bi moralo biti. Res je, da v 
domu skrbimo, da so svojci urejeni, 
nahranjeni, da so čisti, da imajo 
družbo…

Srečevanje z manipulacijo je  v 
bistvu najbolj boleče, ker si ne 
upate povedati na glas kako in kaj 
in svojca pripeljete v dom pod 
pretvezo. To se meni osebno zdi 
najhujša kršitev v odnosih, ki ima 
vedno posledice. In ena od največjih 
je krivda, sledi obtoževanje, kar rodi 
dve vrsti reakcije.

Prva reakcija je tista, da svojci 
potem sploh ne pridejo več na 
obisk in pustijo vse nedorečeno in 
nedokončano. In tu je predvsem 
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mOJ DRUGI DOm 

Vse življenje si človek daje samo 
načrte, a pride dan, ko se čas 

skoraj ustavi in te postavi pred 
dejstvo. Bolezen, zlomi ti začnejo 
v trenutku krojiti življenje brez 
izhoda. Takrat stojiš pred dejstvom 
– kam? Sama sem se v tem trenutku 
še v bolnišnici spomnila na dom, 
kjer ti lahko pomagajo. In prva 
misel je bil DEOS Center starejših 
Gornji Grad. Ker je pač najlepši 
in najbogatejši. Tam sem že bila 
tudi na otvoritvi in že takrat sem si 
mislila, da bi mi lahko bilo tam lepo. 

In sedaj tudi sem. Po infarktu že 
pred dvema letoma, a takrat me 
je še zamikal dom.  In sedaj po 
zlomljenem kolku sem zopet tu, 
da me postavijo na »trdna tla«. 
Občudujem zaposlene, njihove 
sposobnosti in srčnost, njihovo 
dobro voljo, njihovo skrivanje 
razočaranosti nad določenimi 
ljudmi, njihovo pripravljenost 
pomagati pri posameznikih – kot mi 
v glavi in v srcu zazveni Gregorčičev 
verz, ki mi ga je mama zapisala 
ob 14  letnici – »Odpri srce, odpri 

bolečina, kjer se porajajo občutki 
zavrženosti, nemoči in nezaupanja. 
Kar pa se izraža skozi odnose, kjer 
živite eni in drugi.

Druga stvar pa je velik občutek za 
to, kaj vse je treba pri vaših svojcih 
izvajati. Tu lahko gredo stvari res 
v nerazumno smer, kar pa v bistvu 
prinaša nelagodje, včasih že trpljenje 
tistemu, za katere skrbimo vi in mi. 
In na ta način največkrat pride do 
konflikta in slabe volje tudi med 
nami in vami.

Iz teh zgodb lahko izluščimo, kako 
življenje neusmiljeno polaga v 
Dušo krivdo, jezo, žalost, včasih že 
nekakšno maščevalnost.

In tu so stvari res zapletene in način 
naše vzgoje je tak, da spodbuja vse 
te, bi rekla negativne občutke, ki jih 
gojite potem v vseh odnosih.
Največ časa preživim z vašimi  
dragimi svojci, ki pridejo v dom, 
da bi bili preskrbljeni. In pri 
tem opažamo, da nismo samo 
negovalci, smo tudi neke vrste 
psihologi, svetovalci, včasih tudi 
tihi spovedniki. Največkrat smo 
poslušalci zgodb o življenju, o 
odnosih v družini. Največkrat 
spodbujamo, bodrimo, tolažimo in 
pri tem uporabljamo vsa znanja, ki 
jih premoremo.

In vsi, ki delamo v 
domovih, se trudimo narediti največ 
kar je v naši moči. Sprejeti vse 
ljudi, ki pridejo k nam z odprtim 
srcem, neobremenjeni z vašimi 
odnosi ustvariti največ, da je vsem 
dobro. Sprejeti neobremenjeni z 
predsodki in jih spoznati na način, 
da lahko ustvarimo dober odnos. 
Izvemo osnovno, potem pa iz tega 
poskušamo narediti dober, čuteč 
odnos, ki bo vse bogatil in dajal 

občutek sprejetosti in zadovoljstva.
In vsi, ki delamo z vami smo ljudje s 
svojimi zgodbami, zato smo včasih 
tudi mi slabe volje in nedostopni, ker 
smo samo ljudje!

Vaja za odpuščanje sebi

Vaja je namenjena osvobajanju sebe 
in odpuščanju žalosti, jeze, nemoči…
vsega, kar vas obremenjuje. Včasih 
so vsa ta negativna čustva skrite 
globoko v naši podzavesti in od tam 
povzročajo nemalo nevšečnosti. Ker 
je čas, v katerem živimo hiter, je to 
tudi vaja, ki vam pomaga umiriti sebe 
in svoje telo.

Preden začnete si poiščite miren 
prostor v katerem si lahko prižgete 
tudi svečko.

Usedite se udobno in zaprete oči.
Naredite 3 globoke vdihe in izdihe 
nato dihajte v svojem ritmu.
Začutite utrip svojega srca, kako bije, 
kako poganja kri po žilah in kako 
hrani celo telo z krvjo.

Potopite se v svoje srce, kot bi 
se potapljali v globino morja, 
najčistejšega, takšnega pri katerem 
vidite dno. In čisto na dnu morja 
je majhna žareča krogla in samo 
dovolite, da se razraste čez celo srce, 
čez cel prsni koš, čez celo vaše telo.
In vi ostanete v srcu.

V njem začutite, koliko je žalosti, jeze, 
besa, nemoči…..vsega negativnega 
v odnosu do vas samih…..in si 
dopustite, da vse to odide in, da na 
izpraznjene prostore napolni čista in 
brezpogojna ljubezen.

Prepustite se toku, ki vas vodi 
v globino vaše podzavesti in jo 
osvobaja in obenem polni z čisto in 
brezpogojno ljubeznijo.

Ko začutite olajšanje, praznino, se 
napolnite z temi občutki in ko ste 
pripravljeni odprete oči.

Marjetka Vodovnik, bolničarka 
negovalka
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roke, otiraj bratove solze«. Res je to 
poslanstvo vseh v tem lepem domu 
in tega bi se morali zavedati vsi 
stanovalci. Pa vem, da temu ni tako. 
Nekaterim manjka srčnosti, smisla 
za red in disciplino ter prijaznosti. 
Bolj bi morali biti pripravljeni na 
medsebojno pomoč. Ampak vsak 
nosi svoj križ. Opogumljajo nas 
prisrčen nasmeh ali jutranji pozdrav 
ko stopiš v avlo ali jedilnico. Še 
lepše pa nam je pri telovadbi zunaj 
pred Centrom, kjer se mi zdi, 
da smo trpeča, a srečna družina. 
Rada vidim kako nam omogočajo 
sodelovanje in druženje s stanovalci 
varovane enote. Na telovadbi tako 
žoge »frčijo« po tleh in po zraku, 
medtem ko pri nekaterih ne gre tako 
gladko. Ampak z domislicami naših 
terapevtk in nas posameznikov se 
potrudimo, da gredo kakšne roke 
še bolj v zrak. In zato ta čas komaj 
čakamo, saj ga preživimo koristno in 
obogateno. 

Vesela sem, da v tem centru strmijo 
za tem, da se imamo lepo, da 
nam položijo na usta nasmešek in 
dobro voljo. S tem nam polepšajo 
dopoldneve ali popoldneve težavnih 
dni. Hvaležni smo vsem zaposlenim, 
vsakemu posebej in osebno upam, 
da so hvaležni tudi svojci. Naj vedo, 
da je tukaj dobro priskrbljeno za vse 
nas in tako lahko oni brez slabe vesti 
skrbijo za svoje družine.
  
Marija Mermal

mISEL STANOVALcA 

Dogodki vsakdana so odvisni 
od posebnosti tistega dne; 

zadenejo nas lažje ali močneje, 
sigurno pa nas! Posledica tega je 
izliv v nekaj vrstic; za prozo sem že 
od mladosti nesposoben, saj sem 
imel vse proste spise – cvek.

Tukajšnje življenje se odvija po 
mojem pričakovanju glede na dane 
okoliščine. Ker sem kraj in naravo 
prebivalcev tega dela savinjske 
doline poznal že od prej – ženina 
starša sta od tu, se dejansko počutim 
zelo domače in si želim, da bi tako 
tudi ostalo.

Užijte dan!

Viki

UTRINKI DOGAJANJA

mATIJI V SLOVO
 

Poslovil se je Naš MATIJA,
najboljša šahovska partija,

saj v Domu ga ni junaka,
ki njemu vštric lahko koraka!
Al’ poleg šaha, Matija znal je peti,
pri Škrjančkih bil je redno vzeti,
ko pa na mizo so karte letele,
tud’ njega so redno zadele!
MATIJA, lepo je bilo s Teboj živet’,
če bi lahko, bi si želeli spet,
al’ usoda naša je pač taka,
da nihče ne vrne se, na Zemlje 
zraka!

Jovi in omizje na B1

Matjaž Debelak in spomin na 
Calgary 1988

Ogled ženskih smučarskih skokov 
na Ljubnem

Delavnica: zdravo življenje z Mojco 
Matjaž, dipl. med sestro iz ZD 
Nazarje

Barvanje pirhov

center starejš ih Gornj i  Grad



24
NITKe žIVLJeNJA 6december 2018

Oprah Winfrey je dejala, naj bomo hvaležni zato, kar imamo, saj bomo tako na 
koncu imeli več. Če se osredotočamo na to, česar nimamo, ne bomo imeli nikoli 
ničesar dovolj. Hvaležna sem za svoje spoštljive in delavne sodelavce, ki me vedno 
znova kaj naučijo in navdušijo. Hvaležna sem za stanovalce, ki vsak zase in vsak na 
svoj način v vseh nas zbudijo dobro.

                       Barbara Virant, direktorica Centra

Sodelovanje z Zavodom 
Stanislava; delavnica

Zavod PET: terapija s psi

Rusko kegljanje; turnir 
med stanovalci Zimzelena 
in Gornjega Grada

Aktiven dan

Svetovalnica za demenco

Zavod PET: terapija s psi

Rusko kegljanje; turnir 
med stanovalci Zimzelena 
in Gornjega Grada

Ekipa ruskega keglanja

Ogled razstave v Galeriji 
Štekl

Obisk kmetije Petek

Balinanje

Razstava »naših« del v 
Zavodu Stanislava 

Priprava sivkinih vrečk

Prijatelja srca

center starejš ih Gornj i  Grad
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HORJUL
center starejš ih

dEMEnCI	PrIjaZna	točKa	–	
DpT

V četrtek, 21. junija 2018, 
smo v Centru starejših 

Horjul odprli Demenci prijazno 
točko (DPT). Odprtja so se poleg 
strokovnih delavcev doma in 
krajanov udeležili tudi Janko Prebil, 
horjulski župan, Mojca Kucler 
Dolinar, direktorica horjulske 
občinske uprave, generalni direktor 
Bojan Kranjc, Tončka Klobučar, 
predsednica Krajevne organizacije 
Rdečega Križa Horjul in David 
Krivec, generalni sekretar Združenja 
Spominčica.

Na otvoritvi DPT je imela 
slavnostni nagovor tudi predsednica 
KORK Horjul, gospa Tončka 
Klobučar, ki je med drugim 

povedala: Zelo sem vesela, da 
lahko kot predsednica Rdečega 
križa Horjul sodelujem pri odprtju 
DPT. Na naši krajevni organizaciji 
Rdečega križa smo si že dolgo 
časa prizadevali, da bi bolnikom in 

svojcem oseb z demenco olajšali 
življenje. Demenca je v zadnjem 
času ena izmed težkih bolezni, za 
katero doma velikokrat ne najdemo 
rešitev in v velike težave pahne ne 
samo bolnike, temveč tudi njihove 
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VtISI	UdELEŽEnCEV	
ProjEKta	IntErrEG	–	
cROSScARE

V začetku junija je Društvo 
upokojencev Horjul dobilo 

povabilo, da se vključi v čezmejni 
projekt Interreg- Crosscare. V 
prvih medsebojnih kontaktih z 
direktorico doma Centra starejših, 
družbe DEOS v Horjulu, gospo 
Slavi Kosec, se mi je zdelo, da 
me seznanja o tem projektu kot 
predsednika DU Horjul in ne 
tudi kot možnega udeleženca v 
testni fazi projekta. Čeprav sva z 
gospo Kosec pred tem že dobro 
sodelovala, se mi je ponudba zdela 
vendarle  namenjena  nekomu 
drugemu, potrebnemu takega 
sodelovanja oziroma znanja. Bil sem 
tudi malo presenečen, češ ali je res 
že prišel čas razmišljanja tudi o taki 
prihodnosti?

Da, kar nekako presenečen in celo 
prizadet sem v trenutku odločanja 
razmišljal o sodelovanju s stanovalci 

bližnje. Zato smo zelo hvaležni 
domu starejših in Spominčici, da 
bomo imeli tudi v našem kraju  
točko, kamor se bomo vsi mi , 
bolniki, njihovi prijatelji in svojci 
obrnili po strokovno pomoč in 
pogovor. Demenca živi med nami 
in z nami, zato je pomembno, da si 
pred njo ne zatiskamo oči, ampak 
se o tem odprto pogovarjamo tudi s 
strokovnjaki. Veseli smo, da imamo 
zdaj tudi v našem kraju demenci 
prijazno točko. To je znak, da naša 
občina skrbi za krajane in da gre v 
korak s časom.

DPT je točka, ki je namenjena 
osebam z demenco, njihovim 
svojcem in vsem zaposlenim iz 
lokalnega okolja (policisti, trgovci, 
bančni in poštni uslužbenci, 
farmacevti, gasilci) kot tudi 
vsem ostalim v skupnosti, kjer 
se točka nahaja. Zaposleni, ki 
smo predhodno o tej temi dobro 
usposobljeni, na tej točki nudimo 
informacije, kako prepoznati prve 
znake demence, kako komunicirati z 
osebo z demenco in kam jo usmeriti 
po nadaljnjo pomoč. 

KAJ NUDI DPT?
• Informacije – kaj je demenca, 
kakšni so njeni znaki, kako jo 
prepoznati
• Pomoč – ko je oseba z demenco v 
stiski, ker ne ve, kdo je in kje živi
• Usmeritve – kam naj se osebe z 
demenco in njihovi svojci obrnejo 
po nadaljnjo pomoč 

Na Demenci prijazni točki smo  
na voljo za individualen pogovor 
in pomoč osebam z demenco 
v zgodnji fazi bolezni, ko so še 
samostojne in aktivne, njihovim 
svojcem in tudi drugim, ki bi 
mogoče radi o tej bolezni vedeli več. 
Nalepko, na kateri so trije cvetovi 

Spominčice z napisom Demenci 
prijazna točka, smo nalepili na 
vhodna vrata Centra starejših 
Horjul, tako da je vidna vsem. Po 
uradnem delu programa smo imeli 
pogostitev, kjer smo si v sproščenem 
pogovoru izmenjevali izkušnje. 

Maruša Kogovšek, koordinatorica DPT

horjulskega centra starejših. Saj 
sem že imel nekaj izkušenj z obiski 
znancev in tudi naših članov društva 
v domu, to drži. Tudi kakšno 
tolažilno besedo znam spregovoriti, 
pa tudi sočustvovanje mi ni tuje, 
sem razmišljal. Toda prihajati 
tedensko v center, se tu zadržati 
dobro polovico dneva, družiti se 
s stanovalci doma, z njimi deliti 
njihovo usodo, lepe pa tudi bridke 
trenutke, je bilo zame v prvem 
trenutku razmišljanja vendarle, 
posebno glede na moj razpoložljivi 
čas, skoraj nepredstavljivo.

Zdaj sem že tretji mesec del mešane 
ekipe testne faze evropskega 
projekta, stanovalcev doma in 
skupine sestavljene z domačih 
članov DU Horjul, ki redno vsako 
sredo prihajamo na pomenek, 
rekreacijo, fizio in delovno terapijo.

Prijazno osebje: referenčne 
ambulante, fizioterapije, delovne 
terapije in socialne službe redno 
skrbi za naše zdravstveno stanje, za 
naše počutje, za obolele sklepe ali 
prehitro utripanje srca, za bistrenje 
uma. Domski stanovalci so postali 
naši znanci, prijetni družabniki. 
Naši animatorji spretno izvabljajo 
iz vseh nas tisto človeško toplino, 
ki je v staranju postala upanje na 
prijazno ali vsaj znosno starost, ki 
slehernega srečneža, ki je dočakal 
dokaj visoko starost hrabri, ga vodi 
skozi življenje.

Da, po treh mesecih postajamo 
družina. Poznamo se po imenih, 
delimo notranja in vsakršna druga 
občutja s trenutki, ki nas povezujejo. 
Postajamo krhki ob spominih na 
mladost, močni, ko se vsak po svoje  
pod strogim mentorstvom lotimo 
koristnih fizičnih ali umskih opravil.
 

center starejš ih Hor ju l
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Zahvaljujoč vodstvu Centra starejših 
Horjul ter celotnemu strokovnemu 
osebju doma, skupno gradimo most 
spoštovanja, razumevanja, most 
solidarnosti in upanja. 

Matko Zdešar, predsednik DU Horjul

Z  veseljem sem sprejela povabilo 
za udeležbo na aktivnostih, ki 
skrbijo za fizično in psihično 
čilost  oskrbovancev v domu in 
zunanjih povabljencev v okviru 
čezmejnega projekta Interreg - 
Crosscare.  Program, ki je zanimivo 
in dinamično sestavljen, obiskujemo 
vsak teden ob sredah.

Osebje, ki izvaja program, je 
strokovno usposobljeno. Za nas 
imajo veliko dobre volje, pozornosti 
in potrpežljivosti. Na ta način 
spoznavamo življenje starejših 
občanov v domu.

Aktivnosti se z veseljem 
udeležujemo, ker so med 
nami prijazni odnosi. Tako 
se spoznavamo in vzajemno 
sodelujemo varovanci, mi zunanji 
udeleženci in strokovni delavci.
Skrbno pripravljen program nas uči, 
kako urimo možgane ter ohranjamo 
čilost telesa in duha.

Tako kot drugi udeleženci, 
sem vesela, da imamo možnost 
obiskovanja teh zanimivih in 
koristnih aktivnosti.

Tončka Klobučar

BoŽIčno	oBdaroVanjE	
OTROK
 

V prazničnem času je v 
Centru starejših Horjul še 

posebej veselo in razigrano. Našo 
hišo obišče Božiček in s skrbnim 
izborom daril obdaruje otroke 
zaposlenih ter jim nariše nasmeh na 
obraz in iskrice v očeh. Ob tej priliki 
bi se starši zahvalili družbi DEOS 
za plemenito dejanje in pozornost, 
ki jo namenijo našim otrokom 
in sodelavkam ter sodelavcem za 
pripravo lepega obdarovanja z igrico 
za najmlajše.

na	IZLEt	V	VIPaVSKI	KrIŽ	In	
ajdoVŠčIno
 

Stanovalci Centra starejših Horjul 
smo se tokrat podali v vipavsko 

dolino. Najprej smo se ustavili v 
Vipavskem Križu. Strnjeno naselje 
obdano z zidom skriva zanimivo 
zgodovino, kateri smo prisluhnili v 
grajski kleti ob kozarčku jabolčnika. 
Ob slikovitem pripovedovanju si ni 
bilo težko zamisliti turških vpadov, 
Napoleonove vojske in grofov 

Attems. Izvedeli smo zakaj je grofica 
Eleonora, ki je rada spala, dala 
zgraditi  vodnjak. In zakaj je bil 
Vipavski Križ, nekdaj Sveti Križ, za 
nekaj časa izbrisan iz zemljevida 
sveta. 

Obiskali smo tudi kapucinski 
samostan sv. Frančiška, se sprehodili 
po samostanskih hodnikih in 
si ogledali bogato knjižnjico. 
Knjižnjica hrani med drugim tudi 
molitvenik iz 15. stoletja, zbrane 
spise sv. Hieronima in dela sv. 
Avguština. V samostanski cerkvi 
smo občudovali sliko Slava Svete 
Trojice, ki jo je naslikal kapucinski 
brat Oswald in velja za največjo 
in najlepšo baročno sliko na 
slovenskem. Prisluhnili smo tudi 
pridigi Janeza Svetokriškega, ki je 
živel in deloval v tem samostanu.
Po obilnem kosilu in kozarčku 
rujnega smo se odpravili v sosednjo 
Ajdovščino, kjer smo obiskali  
Pilonovo galerijo. Ob njegovih 
slikah, grafikah in linorezih smo 
spoznavali življenje in delo našega 
slikarja, grafika, kiparja in fotografa 
Vena Pilona, ki je večino časa živel 
in ustvarjal v Parizu.

Izlet je bil zelo zanimiv, le 
vreme nam je malo nagajalo. 
Vendar smo se klub temu vrnili 
domov zadovoljni. Iskrena hvala 
naši delovni terapevtki Emi in 
zdravstvenemu tehniku Siniši za vso 
organizacijo.

Franc Pristovšek, Jakob Zdešar in Lovro 
Čuden
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BISTRA
 

Delovna terapevtka in hišnik 
sta mene in še nekaj ostalih 

stanovalcev odpeljala v Tehniški 
muzej Bistra. Videl sem stare avte in 
motocikle. Slikal sem se ob Titovem 
avtu. Potem smo odšli na Vrhniko. 
Ženske so jedle sladoled, moški smo 
pili pivo. Lepo je bilo.

Filip Knaflič

toMaŽ	
 

Ko sem imela v rokah 
decembrske Nitke življenja, 

se mi je porodila misel, da se tudi 
jaz oglasim in predstavim življenje 
mojega brata Tomaža, ki zadnje tri 
meseca biva v DSO v Horjulu.

Čeprav bo marca praznoval šele 
petdeseti rojstni dan, se mu je v 
letu 2017 življenje zelo spremenilo, 
saj je ob padcu s kolesom dobil v 
glavo tako hud udarec, da je postal 
nepokreten.

Tomaž je oseba s posebnimi 
potrebami praktično že od 
rojstva, saj je takratni splošni 
zdravnik že ob prvem pregledu 
v posvetovalnici ugotovil, da je 
njegova glavica prevelika in posumil 

tEraPIja	S	PoMočjo	PSa
 

Terapija s pomočjo psa je v 
svetu, pa tudi 

pri nas, vedno bolj 
cenjena in priznana. 
Študije dokazujejo, ne 
glede na metodološki 
pristop, da imajo psi 
na človeka veliko 
pozitivnih učinkov 
na psihološkem, 
socialnem, čustvenem 
in telesnem področju. 
Zato odločitev, da 
Center starejših Horjul 
začne obiskovati 
terapevtski pes, ni 
bila težka. In tu je že 
njegovo prvo pismo:

Živijo!
Pošiljam vam lepe počitniške 
pozdrave.
Gotovo se sprašujete, kdo vam 

zdajle piše?!?
Se še spomnite naših petkovih uric z 
gospo Emo?
Jaz sem vas obiskovala skupaj z 
mojo vodnico Ljubico in gospo 
Sonjo. Včasih sta se nam pridružili 
tudi moja štirinožna prijateljica Luna 
in njena vodnica Nika.
No, zdaj že gotovo veste, da vam 
pišem jaz-jazbečarka Tita.
Obe z vodnico vas že kar malo (no, 
pravzaprav zeloooooooooooo !!!) 
pogrešava.

Komaj čakam, da se spet vidimo 
in gremo skupaj na kakšen 
sprehod. Tudi naloge, ki smo jih 
skupaj reševali, že zelo pogrešam. 
Predvsem pa se že veselim vašega 
božanja, smeha in dobre volje (pa 
tudi kakšnega priboljška se ne bi 
branila).

Meni so počitnice kar hitro 
minile. Na srečo je pasja vročina 
že popustila (bilo je skoraj 
nevzdržno!!!).

Šla sem na Bled. Ne boste 
verjeli, dobila sem celo EN CEL 
grižljaj blejske rezine, po domače 

kremšnite, čeprav bi jaz z lahkoto 
pojedla celo kremšnito ali pa tudi 
dve!!! Z vlakcem sem se peljala okoli 
jezera in bilo je super. Kopala se pa 
v jezeru nisem.(Nisem jaz za take 
štose!!!)

Obiskala sem tudi Cerkniško 
jezero, ki pa ga skoraj ni bilo. Bilo 
je samo za približno tri velike 
luže vode, to je bilo pa tudi vse. 
Ampak v vodo pa vseeno nisem šla. 
Mogoče kdaj drugič. Tudi coprnice 
Uršule, ki domuje na Slivnici nad 
Cerknico,nisem srečala. 
Zdaj bom počasi končala s 
pisanjem. 

Upam, da se kmalu spet vidimo. Do 
takrat pa uživajte sto na uro. 
Prejmite en lep velik pasji pozdrav: 
HOV, HOV!!!

Tita  
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na hydrocefalus, oz. vodenoglavost. 
Sledili so številni pregledi, ki so 
diagnozo potrdili, vendar takrat se 
tega ni zdravilo tako kot danes, ko 
se taki otroci po operaciji praktično 
normalno razvijajo in nimajo 
posledic. Glavica je zelo hitro 
rastla in za Tomaža ni bilo obetov 
za preživetje niti par let. Vendar, 
ker življenje ubira svoje poti, se je 
pri dveh letih zgodil pravi čudež, 
bolezen se je ustavila in deček  se je 
začel razvijati, hoditi, govoriti. Do 
vstopa v osnovno šolo je že dohitel 
vrstnike in začel obiskovati navadno 
osnovno šolo. Žal je takrat zbolel še 
za epilepsijo in je potem nadaljeval 
osnovno šolo s prilagojenim 
programom v Ljubljani. Takrat je 
stanoval med tednom v zavodu 
Janeza Levca in se zelo dobro 
prilagodil. Morda mu sedaj tudi to 
pomaga, da se lažje navaja na novo 
okolico.

Zaposlil se je v Hoji v Polhovem 
Gradcu kot pomočnik v lesno 
predelovalni industriji, vendar so ga 
po štirih letih invalidsko upokojili. 
Potem sta z očetom mizarjem še 
mnogo let ustvarjala v domači 
delavnici, pred 15 leti pa je oče umrl 

za posledicami raka in z mamo sta 
nato še deset let  bivala v lepem 
sožitju. V bolezni in starosti ji je 
bil velika opora. Tomaž je sicer 
šesti, najmlajši  otrok v naši družini 
in vedno je bil in bo ostal naš 
ljubljenček. Prav on nas sedaj, ko 
smo se odselili od doma in imamo 
vsak svojo družino, med seboj 
povezuje in razveseljuje. Starša sta 
nam znala privzgojiti ljubezen in 
spoštovanje do vsakega človeka. 
Mamina zelo težka skrb pa je do 
konca bila, kako se bo Tomaž znašel 
brez nje. Res se je kmalu izkazalo, da 
zaradi bolezni in  pojava demence 
ne bo zmogel samostojnega 
gospodinjstva. Ko staršev ni več, 
je taka  oseba v družini  velika 
preizkušnja tudi za brate in sestre. 
Ko je mama pred štirimi leti zaradi 
hude bolezni zadnja dva meseca 
preživela v Domu v Horjulu, so  
tja poskusno sprejeli tudi Tomaža. 
Že po desetih dneh pa smo videli, 
da tako bivanje takrat  še ni bilo 
primerno zanj, saj je preveč pogrešal 
svoje domače okolje, vožnjo s 
kolesom, pohode na sv. Lovrenc 
in obiske sosedov. K sreči  se med 
seboj dobro razumemo in smo 
se složno odločili, da se midva z 
možem, ki imava že preskrbljene 
otroke preseliva k njemu nazaj na 
naš dom in mu nudiva potrebno 
oporo. Naša skupna sreča pa je 
trajala le eno leto. Kot, da  ne bi  
smelo biti prelepo v življenju,  je 
lani avgusta, ko se je s kolesom 
vračal od jutranje svete maše, tako  
nesrečno padel, da je utrpel hude 
poškodbe glave. Zdravniki glede na 
izvide niso mogli verjeti, da sploh 
živi, vendar tudi sedaj je Tomaž po 
čudežu preživel. Kljub operaciji 
in večmesečni  rehabilitaciji pa se 
za enkrat še ne postavi  na noge.  
Žal se mu  slabša tudi   demenca, 
ki  je zadnja leta napredovala. Ker 

smo vsi njegovi svojci še zaposleni, 
smo bili pred veliko dilemo: kaj 
storiti, da bi bilo zanj najbolje 
poskrbljeno. Veliko srečo smo 
imeli, da so nam v DSO Horjul z 
velikim razumevanjem prisluhnili 
in ga sprejeli med svoje. Tomaž je 
sedaj na varnem, je napredoval, sam 
sedi v invalidskem vozičku, sam se 
hrani, zelo rad se pogovarja, poje 
in se veliko heca z zaposlenimi, ki 
so ga zelo lepo sprejeli. Izkazuje 
zadovoljstvo in vsi se nekako 
privajamo. K sreči je Horjul blizu in 
po  svojih močeh ga obiskujemo in 
mu krajšamo urice, občasno pa ga 
peljemo na sprehod in malo domov. 
Življenje nas vsak dan znova 
uči, kako nepredvidljivo je in da 
moramo z ljubeznijo do naših 
bližnjih  sprejeti vse, kar se ne da 
spremeniti. Staršem pa smo najbolj 
hvaležni, da smo živeli v tako 
veliki in lepi družini in da  sta nam 
posredovala vzgojo in vero, ki nam 
pomagata prav živeti.

Zapisala v Polhovem Gradcu januarja 
2018 Cilka Škof

center starejš ih Hor ju l

pOVRATNIK

Res! Povratnica sem!
Leta 2015 sem prišla iz doma 

v Notranjih Goricah. Tam se nisem 
počutila  dobro – bila sem samo en 
mesec. Najbolj me je motil vlak, ki je 
ponoči tako ropotal, da nisem mogla 
spati od tistega  ropotanja. Sinova 
sem prosila, da bi mi čim preje našla 
drugi dom za ostarele, vseeno kje. 
Tu v Horjulu so imeli ravno takrat 
enoposteljno sobo prosto in takoj 
sem privolila in se preselila v dom v 
Horjul.

Za posteljo v domu je zaprosil tudi 
mož, saj sva zaradi moje bolezni 
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Zacvetele so že vse prerije
Zacvetele so že vse prerije,
zacvetel je ljubezenski cvet,
in spomin na indijanska plemena, 
širi se prek cvetočih livad.

V enem izmed plemen Meskalero,
živel je njihov vrhovni glavar,
vsi klicali so ga Vinetu,
ta  beseda nosila je mir.

Vinetu ljubil je Indijanko,
zala kot rožica je bila,
njeno ime  bilo je Ribana,
bila je prerijska rožica.

A takrat se je bližala  vojna,
Ribana naj vojno razdre,
Poroči naj se z belokožcem,
Vinetuja takoj zapusti.

Po spominu zrecitiral Tomaž Božnar

center starejš ih Hor ju l

zelo pogrešala drug drugega, pa tudi 
njemu zdravje ni najbolj služilo. Je 
težak sladkorni bolnik, slabo vidi in 
sliši, ima pa tudi gibalne težave, saj 
so mu pri dializi poškodovali živec 
na levi nogi, zaradi česar lahko hodi 
samo s pomočjo bergel. Kmalu  se 
je sprostila soba z dvema posteljama 
in tako sva se vselila v to sobo.

Sčasoma se je moje zdravstveno 
stanje izboljšalo in spomladi leta 
2016 sva se odločila, da odideva 
nazaj v svoj dom – saj še stari 
pregovor pravi » Ljubo doma kdor 
ga ima«. Prepričana sem bila, da sem 
dovolj močna, da bom lahko skrbela 
za naju oba z 
možem. Preživela 
sva čudovito leto 
doma. Uspela 
sem si podaljšati 
vozniško 
dovoljenje za tri 
leta in aprila leta 
2017 sva se celo 
sama odpeljala 
za en teden na 
počitnice v Izolo. 
Po vrnitvi iz 
morja se je moje 
stanje zopet 
poslabšalo. Zopet 
sem pristala v 
bolnici zaradi moje kronične bolezni 
levkemije posebne vrste. Boleham 
za to zahrbtno boleznijo že od 
leta 2007 – in to jaz, ki sem imela 
vedno zdravo kri in sem več kot 
130 krat darovala kri in plazmo. In 
bolezen udari na plan, ko najmanj 
pričakuješ. Sama nisem mogla več 
skrbeti zase, saj sem v kratkem 
shujšala za 25 kg, nisem mogla ne 
jesti ne piti. Domačih nisem hotela 
obremenjevati z oskrbo, saj imata 
sinova vsak svojo družino in svoje 
obveznosti. Po odpustu iz bolnice 
mi je s pomočjo posredovanja 

mlajšega sina uspelo, da so me v 
dom v Horjulu prijazno sprejeli 
nazaj v oskrbo. Na oddelku A3 
je bila prosta postelja v sobi s 
tremi posteljami in sem se vselila. 
Nadaljevala sem s standardno 
kemoterapijo, z biozdravili, 
prestala pa sem tudi operacijo 
– odstranili so mi bezgavke v 
črevesju. Ker je moje telo začelo 
zavračati tretma kemoterapije 
s tabletami, so se zdravniki na 
hematološkem oddelku odločili 
za zdravljenje s klasičnim 
obsevanjem, kar sem uspešno 
prestala in sedaj že nekaj mesecev 
zopet kontroliram blato in hodim 

brez pomoči 
hojce. Vse to 
mi je uspelo 
ob pozitivnem 
odnosu do 
življenja in 
neizmerni 
pomoči 
najbližjih.

Po štirih mesecih 
se je sprostila 
soba z dvema 
posteljama in 
se mi je v domu 
pridružil tudi 
mož. Sama sem 
se življenju v 

domu hitro privadila, saj je osebje 
v domu izredno prijazno in 
ustrežljivo. Tudi mož se privaja na 
drugačen ritem življenja. On sicer 
zelo pogreša najin dom, vendar 
upam, da se bo tudi on privadil. 
Smo pač različni ljudje in nekateri 
potrebujejo malo več časa za 
spremembe.

Meni je v domu zelo všeč, saj 
imamo različne aktivnosti. Imamo 
vsak dan telovadbo, ki je prirejena 
za naše zmožnosti in jo lahko 

opravljajo tudi ljudje na vozičkih. 
Skrbijo tudi za našo duševno 
telovadbo, z raznimi delavnicami, 
kjer krepimo iskrivost naših 
možganov.
Včasih se sprašujem, kaj bi bilo z 
nami starejšimi, če ne bi bilo takih 
prisrčnih ljudi in organiziranih 
domov za starejše. Hvala vsem , ki 
skrbite za nas.

Jožica - Pepca Setnikar



december 2018

31
NITKe žIVLJeNJA 6

mEDVODE
center starejš ih

AKTIVNO VARSTVO V 
DEOS cENTRU STAREJŠIH 
mEDVODE

V povezavi z lokalnim okoljem 
smo v Centru starejših 

Medvode zaznali potrebo po 
dnevno organizirani obliki varstva 
za starejše občane Medvod in 
bližnje okolice, ki imajo težave pri 
samostojnem bivanju doma. 

Dne 01.04.2018 smo v Centru 
starejših Medvode pričeli z novo 
storitvijo, in sicer z Aktivnim 
varstvom oz. Dnevnim varstvom 
za starostnike. Program 
Aktivno varstvo je namenjeno 
vsem starostnikom, ki zaradi 
nesamostojnosti pri osnovnih 
dnevnih opravilih, potrebujejo 
strokovno pomoč. Program poteka 
v Centru starejših Deos Medvode 

v času dnevne odsotnosti svojcev 
do največ 9 ur/dnevno oziroma 
med 7:00 in 16:00 uro in poteka 
pod strokovnim vodstvom v okviru 
vnaprej opredeljenega tedenskega 
urnika.

Jutranja kavica in časopis

Trenutno koristijo naše usluge ga. 
Štefka in ga. Jožica, ki sta sestri, ga. 
Slavka, g. Vinko in občasno g. Jože 
in g. Milan. Za njih skrbimo Tanja, 
Marinka in Damir.
Naš dan se prične s skupnim 

zajtrkom. Potem odidemo v svoje 
prostore, kjer spijemo kavo ali čaj in 
preberemo časopise. Sledijo razne 
aktivnosti, ustvarjalne delavnice, 
sprehod v park… čas do kosila 
hitro mine. Po kosilu sledi počitek, 
če kdo želi, ostali pa nadaljujemo 
z aktivnostmi: rišemo, barvamo, 
sestavljamo, spekli smo tudi piškote, 
posadili razna zelišča in rože, 
režemo jabolka…

Ga. Štefka rada zapoje kakšno 
pesem, ga. Joži pa pove, kako je 
bilo kot najstarejši izmed devetih 
otrok, ga. Slavka razlaga o življenju 
na kmetiji in o tem, da nikoli ni 
bila na morju, g. Vinko je spreten v 
sestavljanju didaktičnih igrač in rad 
počiva na masažnem stolu, g. Jože se 
tako simpatično smeji izpod čela, ko 
posluša ˝žensko čvekanje˝, g. Milan 
pa prebere vse časopise in tudi 
komentira prebrano.
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ZELIŠčno	CVEtLIčnI	
KotIčEK

Pomladno sonce je že prijetno 
grelo in ideja Blaža in Filipa, da 

se uredi teraso pred prehodom v 
park, je bila odlična.

Sajenje rožic

Pridne roke naših fantov (Filip, 
Senad, Franci ter prostovoljec 
podjetja Krka d.d.) so se lotile 
dela. Na pomoč sta priskočila tudi 
g. Gečev – naš stanovalec, ter g. 

KOSTANJEV pIKNIK

Priprava

Tudi letos smo si v Centru 
starejših Medvode jesen 

popestrili s tradicionalnim 
kostanjevim piknikom. Stanovalke 
so že med tednom pomagale 
pripraviti stvari za piknik: na 
gospodinjskih aktivnostih 
so pripravile kostanj, med 
popoldanskim druženjem z 
Damirjem in Marinko pa so izdelali 
˝škrniclje˝.

V petek je tako končno prišel dan, 
ko smo kostanj tudi poskusili. Ker 
je bilo zunaj v dopoldanskem času 
še precej mraz smo se s stanovalci 
za mize posedli v restavraciji, zunaj 
pa je glavni kuhar na gorilniku 
sproti pekel kostanj. Med tem, ko 

Telovadba na Aktivnem dnevu

Ob torkih in četrtkih se pridružimo 
Aktivnemu dnevu, kjer pod 
vodstvom Kaje potelovadimo 
po svojih močeh. Nikoli nam ni 
dolgčas. Kot bi mignil je ura 15.00 
in pripravimo se za odhod domov. 
Neprecenljivo je, kako zažarijo oči, 
ko se na vratih pojavijo svojci in se 
poslovimo do naslednjega dne.

Se vidimo jutri!

Tanja

Švara, ki prihaja na obisk k svoji 
mami. Z dobro voljo so izdelali 
praktična lesena  korita. Vanje so 
potem varovanci dnevnega varstva 
pod vodstvom Marinke in Damirja 
posadili zelišča, dišavnice in nekaj 
zelenjave. Za nasaditev rožic pa sta 
bili zadolženi Doris in Dani. Potem 
se je teraso opremilo še s  senčniki, 
mizami in stoli in pridobili smo 
prijeten kotiček za počivanje, klepet, 
branje ali pa občudovanje, kaj zmore 
in ponuja narava.

Zeliščno cvetlični kotiček

Tako čez poletje nabiramo meto in 
meliso za osvežilne napitke. Ognjič 
in timijan sušimo za čajčke. Sivka pa 
nam odganja mrčes. Med ostalimi 
pridelki pa je že dosti smeha 
in solzic prinesla naša paprika. 
Posajena je v koritu s čilijem in kdor 
˝rabuta˝ lepe rumene plodove in jih 
poizkusi , UH.... res so pekoče.

Zato posedite in poklepetajte 
z nami, kotiček je lep, dišeč in 
pomirja.
                 
Zaposlena in Stanovalka v CSM
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smo čakali, da se kostanj speče, smo 
se okrepčali z domačim jabolčnim 
sokom, nekateri pa so odigrali tudi 
kakšno družabno igro (človek ne 
jezi se, štiri v vrsto, spomin) ali 
preprosto uživali v druženju. Vsi 
zaposleni smo pri izvedbi piknika 
pridno sodelovali: pomagali pri 
prihodu stanovalcev, pri deljenju 
soka in kostanja, pri lupljenju 
kostanja za tiste, ki sami ne zmorejo, 
se s stanovalci družili in z njimi 
posedeli za kar pogosto zmanjka 
časa... Danes se je tako potrdilo 
geslo: v slogi je moč.

Ob koncu piknika so stanovalci 
pohvalili dogodek in povedali, da so 
se imeli ˝luštn˝. Na vprašanje ˝kako 
je bilo na pikniku˝ pa je bil najbolj 
izviren odgovor: ˝V redu, kaj pa 
češ˝. smile

Kostanjev piknik

Ena od stanovalk pa je odgovorila: 
˝Bilo mi je všeč. Odigrali smo 
igro spomina, pojedli kostanj in se 
družili. Tukaj mi ni nikoli dolgčas in 
ne hrepenim po domu˝.
Mislim, da je v tem stavku povedano 
to, kar si želimo zaposleni v 
Centru starejših doseči: Da bi bili 
naši stanovalci zadovoljni in bi se 
počutili domače in varno.

Stanovalka Ljubica in zaposlena Živa

AKTIVEN DAN SmO 
pROSLAVILI

Sončen dan smo naročili,
a deževnega dobili,
pa nič ne de,
otvoritev aktivnega varstva se 
prične.

Najboljša citrarka Centra se 
predstavi
in naša najboljša pevka zapoje ob 
njeni spremljavi.
Bučen aplavz sledi,
da kar po celi avli doni.

Gospod direktor natančno nov 
projekt predstavi,
gospod župan ga z navdušenjem 
potrdi
in celotno osebje doma pohvali.

Še naš pevski zbor ˝Čebelice˝ 
zažvrgoli
in domska ˝spikerica˝ par besed še 
spregovori,
ter vse prisotne na ogled prostorov 
povabi.

Kulinarični užitek sledi,
kanapejčki, rogljički, sladka 
nabodalca,
pa sok in sladek vinček,
da se ti slina cedi. 

Irena Baškovč

Otvoritev Aktivnega varstva in pogostitev

center starejš ih medvode

pRIpOVED STANOVALcA O 
PrEŽIVLjanjU	otroŠtVa	
mED VOJNO

Med vojno je vsakdo sprejel 
kakšno nalogo, da je pomagal 

doma pri opravilih ter svoji 
domovini.
Tako smo tudi otroci morali početi 
različna dejanja, ki so se nam vtisnila 
v spomin. Vse se je dogajalo med 
letoma 1944 ter 1945,ko sem bil star 
7 let.
Bila je mirna noč, vsa družina se 
je zvečer ulegla ter zaspala v miren 
spanec, nakar je ponoči nekdo 
potrkal na vrata. Jaz, ki sem ležal 
na peči sem hitro vstal ter zagledal 
partizana, ki je potreboval navodila 
za pot skozi temačen gozd iz naselja 
Homce do naselja Brdo. Prišla sva 
do domačije ˝Polaških˝, od tam pa 
je moje delo prevzel drug fant, ter 
odpeljal vojaka naprej. Velikokrat 
se nam je zgodilo, da smo morali 
voditi tudi partizane mimo nemških 
postojank, saj smo otroci poznali 
ogromno bližnjic ter gozdnih poti, 
ki niso bile tako izpostavljene 
Nemcem.
Občasno pa se je zgodilo, da je 
kakšen partizan tudi pri nas ostal, 
se najedel, umil ter malo počil po 
napornih dneh. Nekega dne sem se 
igral na polju ter v daljavi zagledal 
Nemce, ki so korakali proti naši hiši. 
Tako sem hitro stekel ter obvestil 
našega gosta, da prihaja okupator 
ter, da se naj skrije. Pograbil je 
orožje ter za hišo, ki je skrivala 
pogled Nemcem zbežal v gozd. Bil 
sem vesel, ker vem, da sem mu rešil 
življenje.

Leta 1944 je bila naša dežela 
osvobojena dobre 4 mesece. 
Spomnim se Šlandrove brigade, ki 
je izgnala Nemce iz naših krajev. Iz 
Ljubnega, Gornjega Grada, Rečice 
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ob Savinji ter Mozirja. Nekaj pa so 
jih našli še potem kasneje, kateri 
so se skrivali v zvoniku cerkve v 
Mozirju. Vendar ta osvoboditev ni 
trajala dolgo saj so se Nemci vrnili 
že kmalu v začetku leta 1945.

Med vsem tem delom nas otrok, 
se je bilo potrebno tudi javljati 
na nabor vojske, in sicer Nemške 
vojske. Spomnim se leta 1943, ko 
je bil moj brat star 17 let. Prvič 
ko bi moral na ˝štelnge˝ (nabor) 
si je zmešal kilogram sladkorja v 
vodo ter vse spil, tako se mu je 
vnel slepič in mu ni bilo potrebno 
iti v vojsko. Kasneje je bil že drugi 
poziv, takrat pa si je z kovinsko 
posodo porezal nogo. Tako se je 
spet znašel, da je lahko ostal doma. 
No, ko pa so ga poklicali partizani, 
se je odzval vpoklicu. To je bil tudi 
zadnji dan v mojem življenju, ko 
sem se poslovil od svojega brata, 
uradnega dokumenta o njegovem 
izginotju nismo nikoli videli. 
Prijateljica iz sosednje vasi pa je 
povedala kaj se je zgodilo, saj je pri 
njih moral opravljati stražo. Ko ga 
je zagledala pred hišo mu je nesla 
kruh ter nogavice. Brat je seveda 
kruh pojedel sam, ker je bil lačen, to 
pa so opazili oficirji, ter ga v gozdu 
ustrelili. Zaradi tega, ker je moj 
brat odšel v partizane so zaprli tudi 
očeta.
Takrat smo cela družina ter 
domačini občutili ter videli kakšne 
namere imajo oficirji, ki so bili 
poslani iz Srbije od Tita. Niso imeli 
namena pomagati osvoboditi našo 
domovino, ampak so hoteli obdržati 
skupno Jugoslavijo.
Po tem, ko so v naše kraje 
prikorakali Titovi oficirji je imela v 
naši hiši Šlandrova brigada svoj štab. 
General te brigade pa je bil poslan iz 
Titove vojske. Zelo rad se je pohvalil 
pred svojimi vojaki, in tako enkrat 

tudi odpeljal Belgijko, ki je bila 
partizanka, za hišo. Vendar ker se 
mu ni uklonila jo je ˝odstranil˝ ter se 
pohvalil pred svojimi kolegi, sem ji 
dal ˝links auf  pisker˝.
Otroštvo v tistem času je bilo vse 
prej kot igra ter lovljenje s prijatelji 
po gozdu, saj so vsa ta grozna 
dejanja pustila posledice in slabe 
spomine, namesto lepih otroških 
dni.

Po spominih iz otroštva našega stanovalca 
zapisal Filip Slokan

center starejš ih medvode

SALZBURG

Salzburg

V  mesecu septembru smo se 
zaposleni v Centru starejših 

Medvode odpravili na ogled doma 
starejših občanov k našim severnim 
sosedom, natančno v Celovec v 
Avstriji. Z velikimi pričakovanji 
smo bili vodeni po celem domu. 
Glede na to, da so cene bivanja 
in avstrijski standard veliko višji, 
nas le-ta ni fasciniral. V domu je 
zdravstveno negovalni tim, ki deluje 
po podobnih metodah kot pri nas. 
Večina ostalih izvajalcev kot so: 
zdravnik, fizioterapija, čistilke, ipd, 
pa so zunanji izvajalci in niso na 
voljo kot v našem Centru. V sklopu 
doma se nahaja vrtec, v njem so 
zunanji otroci ter otroci zaposlenih, 
ki pa so v stiku z oskrbovanci v 
domu. Če se dotaknem še malo plač 

zaposlenih, niso tako visoke kot smo 
pričakovali. Normativi zaposlenih 
so podobni, delavnik pa je evropski, 
torej celodnevni.

 
Mozartova rojstna hiša

Po ogledu in postrežbi smo se 
odpravili na ogled Mozartovega 
mesta Salzburg. Nad mestom 
kraljuje utrdba Hohensalzburg, 
stara 900 let in je v celoti najbolj 
ohranjeno gradišče v evropi. Skozi 
mesto teče reka Salzach.Sprehodili 
smo se po enem od mostov, ki je 
bil v celoti okrašen z ljubezenskimi 
ključavnicami. Srce Salzburga je 
Mozartov trg. Stoji dobrih 200 
m stran od skladateljeve hiše in 
je zaznamovan s kipom, ki so ga 
naredili Mozartu v spomin 51 let 
po njegovi smrti. Pot nas je vodila 
do baročne Salzburške katedrale, ki 
je ohranjena iz 17. stoletja V njej se 
nahaja kristalni kamen v katerem je 
bil krščen W. A. Mozart

Po sprehodu skozi mestno jedro 
smo si ogledali še cerkev in 
samostan sv. Petra, Mozartovo 
rojstno hišo ter se odpravili pred 
baročno Mirabelino palačo z 
njenimi vrtovi. Zgradili so jo leta 
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1606, njeni vrtovi so se čez obdobja 
veliko spreminjali. Danes pa jo 
karasijo rože in kipi rimskih bogov. 
Obdaja jo marmorna ograja, v njej 
pa se med drugim nahaja ena izmed 
najlepših poročnih dvoran na svetu.
Po nakupu spominkov in 
Mozartovih kroglic za naše domače 
smo se odpravili na pozno kosilo in 
proti domu.

Zaposlena

pRIJATELJI SRcA

Prijatelji srca

Projekt ˝Prijatelji srca˝ se izvaja 
v sodelovanju/združevanjem 

Zavoda aktivna starost in DEOS 
Centra starejših Medvode. Projekt 
temelji na prostovoljstvu, in sicer na 
sodelovanju med:
•  prostovoljci (prostovoljci Zavoda 
aktivna starost, občani Občine 
Medvode, otroci okoliških šol in 
zaposleni znotraj DEOS centra 
starejših Medvode)
•  starostniki, ki so stanovalci DEOS 
centra starejših Medvode.
Vsak prostovoljec in zaposleni 
znotraj DEOS centra starejših 
Medvode, ki je vključen v projekt, 
prejme ˝prijatelja srca˝ med 
stanovalci centra starejših Medvode. 
V obdobju druženja svojemu 
˝prijatelju srca˝ posveti čim več 
svojega časa. V kolikor želi, lahko 
˝prijatelju srca˝ donira finančna 

DELAVNIcE SILWAy V 
DEOS cENTER STAREJŠIH 
mEDVODE

Delavnice

Ko govorimo o preventivnih 
aktivnostih, ki zmanjšujejo 

tveganje za razvoj demence ali jo 
upočasnijo,  se pogosto usmerjamo 
na krepitev spomina, miselne vaje in 
orientacijo. A preventivno delovanje 
bo učinkovitejše, če pristopimo 
celostno, na več področjih 
človekovega delovanja.  Raziskave 
kažejo, da ne le kognitivne, pač 
pa tudi motorične in  senzorne 
aktivnosti ohranjajo, spodbujajo in 
krepijo zaznave ter vplivajo na višje 
miselne funkcije. Tudi pri  spominu  
igrajo pomembno vlogo zaznave in 
čutila, saj delujejo kot  vhodna  vrata 
spomina. Vsako čutilo ima svoja 
vrata, ki vodijo v poseben hodnik 
do različnih centrov v možganih. 
Zato vsak premik, gib, izgovorjena 
beseda, slikovita podoba, ki si jo 
predstavljamo v mislih, stimulira 
različne predele možganov. 
Večkrat in bolj intenzivno, ko neko 
aktivnost izvajamo,  bolj krepimo 
ali ohranjamo sposobnosti, ki 
nam služijo tudi pri vsakodnevnih 
opravilih.

Ker ni vseeno, kako preživljamo 
prosti čas in skrbimo za kakovostno 
staranje, smo strokovnjaki podjetja  
Silway (Silver - Way) skrbno izbrali 
igre, ki stimulirajo pri demenci 

sredstva za žepnino (za nova 
oblačila, čevlje, frizerja, dodatno 
zdravstveno oskrbo, fizioterapijo 
ipd.).

Projekt tako temelji na prostovoljni 
osnovi (z obstoječimi in novimi 
prostovoljci), pri čemer vsak daruje 
svoj čas v obliki družabništva in 
po želji tudi finančna sredstva. V 
obdobju druženja se prijatelja srca 
družita, sprehajata, pogovarjata, 
hodita na sprehode in kavico ter 
po nakupih. Ker projekt poteka 
v sodelovanju z DEOS centrom 
starejših Medvode, velja za vse 
tiste prostovoljce, ki so hkrati tudi 
zaposleni znotraj DEOS centra 
Medvode, da se v času druženja 
prijatelja srca ne posvečata 
službenim opravilom in se ju ne 
moti s službenimi stvarmi. Če se 
prijatelja srca družita znotraj DEOS 
centra starejših Medvode, imata 
priponko ˝prijatelja srca˝, ki za vse 
ostale pomeni, da se ju ne moti.˝

Namen družabništva je, da prijatelja 
srca vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma 
ustvarita poglobljen, zaupen, 
prijateljski odnos do te mere, da 
se njuno prijateljstvo spremeni v 
dolgoročen prijateljski odnos, ki 
traja dlje. V projektu sodelujejo in so 
navdušeni tudi otroci iz OŠ Preska 
in VIZ Smlednik, ki prihajajo ˝na 
druženje˝ vsaj enkrat tedensko.

Blaž

center starejš ih medvode
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najbolj izpostavljena področja. 
Uporabnikom ponujamo paleto 
aktivnosti, s katerimi bodo poskrbeli 
za prijetno medsebojno druženje, 
krepili spomin, ustvarjalnost, 
pozornost, koncentracijo, logično 
sklepanje, finomotorične spretnosti, 
zaznave (vidne, slušne, tipne) in 
komunikacijo.  Želimo si, da bi tudi 
starejši posamezniki preko zabave, 
na sproščen način krepili več 
področij in tako čim dlje ohranjali 
samostojnost in neodvisnost. 
Igre imajo pozitiven učinek na več 
področij ne le pri otrocih, pač pa 
tudi pri odraslih osebah.  Slika15 - 
Delavnice

Delavnice

V Centru starejših v Medvodah je 
naše podjetje s pomočjo delovnih 
terapevtk, v sodelovanju s člani 
Spominčice in psihologinjo, izvedlo 
delavnico, na kateri smo preizkušali 
sestavljanke, ki smo jih po obliki 
in vsebini prilagodili starejšim. 
Z njimi smo krepili vidno - 
prostorske zaznave in  kognitivne 
sposobnosti.  Ker so običajne 
sestavljanke, ki so primerne za 
širšo populacijo za starostnike s 
kognitivnim upadom in demenco, 
manj primerne za rokovanje, smo 
oblikovali sestavljanke z večjimi 
delčki, ki so prilagojene pogosto 
okrnjeni finomotoriki.  Vsebinsko 
smo se jim približali s fotografijami, 
ki prikazujejo realistične, osebam 
domače in poznane podobe. Ker 
je dolgotrajni spomin pri demenci 

najdlje ohranjen, takšne podobe 
omogočajo hitrejši priklic informacij 
in motivirajo osebo, da vztraja pri 
aktivnosti. 

Iskrice v očeh in nasmehi na 
ustnicah vseh nas so nam sporočali, 
da so bile delavnice dobro sprejete. 
Prav to nam je dalo spodbudo za 
nadaljnje delo.  

Več informacij o igrah in aktivnostih 
lahko najdete na spletni strani www.
silver-way.si.  

Samira Lah, mag.psihologije
Silway, vodja razvoja

mOBILNOST STAREJŠIH

1.10.2018 je bil Mednarodni dan 
starejših. Staranje prebivalstva 
je izziv prihajajočega obdobja, 
ki pred še večje izzive postavlja 
slovensko družbo. Trend staranja 
je v Slovenji izrazito pozitiven. V 
začetku leta 2010 je bilo v Sloveniji 
16,5 % vseh prebivalcev starih 65 
let in več, v začetku leta 2017 pa že 
19,1 %. Leta 2060 bo predvidoma 
vsak tretji Slovenec star 65 let in 
več. V počastitev tega dneva smo 
v četrtek, 04. oktobra s pričetkom 
ob 10.00 uri organizirali dogodek 
»MOBILNOST STAREJŠIH Z 
leti gradimo na kvaliteti«. Dogodek 
je potekal pred DEOS Centrom 
starejših v Medvodah.
 

Mobilnost starejših

Slavnostni gost dogodka je bil 
predsednik republike Borut Pahor. 
Na govorniškem odru so se nam 
pridružili tudi župan Občine 
Medvode g. Nejc Smole, predstavnik 
EU projekta »Zero Casulties/Vizije 
nič« g. Robert Štaba in direktor 
Zavoda Aktivna starost g. Miha 
Kranjc. 

Borut Pahor

Cilj dogodka je bil ozaveščati 
splošno javnost o tematikah, 
pred katerimi je zaradi staranja 
postavljena slovenska družba. 
Opozoriti smo želeli na 
pomembnost ohranjanja psiho-
fizične aktivnosti posameznika 
čim dlje v starost, na dejstvo, da 
bodo skladno z nižjo psiho-fizično 
sposobnostjo starostnikov potrebne 
infrastrukturne spremembe sistema 
v prometu in na dejstvo, da bomo 
morali v starosti tudi finančno znati 
sami poskrbeti zase.
Tematika mobilnosti starejših 
je bila na dogodku simbolično 
prikazana s starodobnimi vozili 
(Oldtimerji), ki so ravno zaradi 
rednega in temeljitega vzdrževanja 
in servisiranja ohranili funkcijo 
mobilnosti in z leti celo pridobili na 
vrednosti. 
Že zgodaj zjutraj se je na parkirišču 
centra zbrala pisana druščina. 
Na ogled so bili postavljeni 
starodobniki, od starih mopedov do 
avtomobilov znamk, ki so se vozili 
po cestah še v bivši državi. Stojnice 
so se bohotile z izdelki ročnih del 
stanovalcev in zaposlenih. 

center starejš ih medvode
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Ponudba na stojnicah

Cel dopoldan se je med šestimi 
DEOS centri starejših odvijalo 
tekmovanje v kuhanju golaža. 
Po ocenjevanju komisije je direktor 
na koncu razglasil zmagovalca, CS 
Medvode, ki je prejel praktično 
nagrado. Golaž smo postregli 
stanovalcem in obiskovalcem 
prireditve. Ves čas prireditve nas 
je zabaval ansambel Calypso. 
Prireditve se je udeležila širša 
lokalna skupnost. Tako so nas 
obiskali stanovalci in zaposleni iz 
ostalih DEOS centrov, uporabniki 
Društva Barka, prostovoljci iz 
Karitasa, župan občine Medvode…

Gordana in Blaž

FOTOGALERIJA

center starejš ih medvode
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NOTRANJE GORIcE
center starejš ih

ZA VSAKOGAR NEKAJ

Preteklo leto smo v DEOS 
Centru starejših Notranje 

Gorice postavili neke vrste rekord 
v izvedenih aktivnostih. 
Poleg rednega programa 
zdravstvene nege, 
fizioterapije in delovne 
terapije je bilo le teh kar 
311. To pomeni, da se je 
resnično veliko dogajalo. 
Za cilj smo si postavili 
maksimalno vključenost 
stanovalcev, zmanjševanje 
osamljenosti in 
apatije, večjo možnost izbire med 
aktivnostmi in predvsem dobro 
počutje, zadovoljstvo in večjo 
dobrobit vseh, tako stanovalcev kot 
zaposlenih.

Mesečni plan aktivnosti smo 
sestavljali tako, da smo osnovnim 

aktivnostim dodajali aktivnosti 
vezane na letni čas, praznike, 
pomembne dneve, itd., vse skupaj 
pa popestrili s priložnostnimi 
dogodki, kot so na primer muzikali, 

izleti, izpolnjene želje.

Posebno pozornost 
smo namenili tudi 
aktivnostim, katere 
smo izvedli po sobah 
stanovalcev. Predvsem 
tistih, ki se zaradi hude 
bolezni ali kakšnega 
drugega razloga, 
skupinskih aktivnosti in 

aktivnosti izven sobe, niso mogli 
udeležiti. Za njih smo pripravili 
posebne animacije, obravnave z 
vrhunskimi pripomočki, organizirali 
druženja, itd. Predvsem smo imeli 
v mislih, da nihče ne sme biti 
zapostavljen. Razumeli smo tudi, da 
niso vse aktivnosti za vse stanovalce 

in da je potrebno izhajati tudi iz 
življenjskih zgodb, izkušenj, znanj. 
Prav vse pa je mogoče, če se malo 
znajdemo, prilagodimo in damo 
priložnost. Težko je našteti kaj vse 
se je dogajalo, kaj vse smo počeli, 
kdo vse nas je obiskal. 
Zato vas vabimo na našo spletno 
stran  https://www.deos.si/
notranje-gorice/dogodki/, kjer 
boste dobili pravi občutek koliko 
truda smo vložili.

Seveda vseh aktivnosti ne bi bilo 
brez hotečih stanovalcev, dobre 
organizacije, izjemnih idej, pozitivne 
energije zaposlenih, gostujočih oseb 
ter prostovoljcev. Skratka vseh, ki 
dobijo ali dajo priložnost in prostor 
za izboljšavo.

Ana Petrič, direktorica centra

»Preteklo leto 
smo	v	DEOS	

Centru	starejših	
Notranje	Gorice	
postavili	neke	
vrste rekord 
v	izvedenih	
aktivnostih.«
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center starejš ih Notranje Gorice

Vodna	točKa

Svetovna zdravstvena organizacija 
opredeljuje zdravje kot stanje 

popolnega telesnega, duševnega 
in socialnega blagostanja in ne le 
odsotnost bolezni ali invalidnosti. 
Torej je zdravje nekaj, kar ni 
samoumevno, zanj se moramo 
truditi in vsakdo se lahko kritično 
vpraša ali je zdrav oziroma ali je 
njegov način življenja zdrav.
V današnjem svetu polnem 
različnih informacij, smernic in 
napotkov je včasih težko krmariti 
med nezdravim načinom življenja 
in pretirano skrbjo za zdravje. 
Prepričan pa sem, da lahko s 
kozarcem vode naredimo en korak 
bližje k skrbi za naše telo enostavno 
in učinkovito.

Državni zbor je 25. novembra 
sprejel ustavni zakon o dopolnitvi 
III. poglavja Ustave Republike 
Slovenije. V ustavo vnešen 70.a člen 
določa, da ima vsakdo pravico do 
pitne vode. Ker se v DEOS Centru 
starejših Notranje Gorice zavedamo 
pomena rednega pitja vode, smo s 
pomočjo Steklarne Hrastnik, ki nam 
je donirala velik komplet kozarcev 
in vrčev, ustanovili Vodno točko 
ob recepciji našega centra. Namen 
Vodne točke je predvsem, da lahko 
vsakdo (stanovalci, zaposleni, svojci, 
mimoidoči, ...) v našem centru 
vedno spije kozarec sveže pitne 
vode, se odžeja in pomaga telesu, da 
lahko normalno deluje. 

noč	V	CEntrU

Medgeneracijsko druženje je 
v DEOS Centru starejših 

Notranje Gorice že stalnica. Gre 
za to, da med šolskimi počitnicami 
organiziramo varstvo za otroke 
naših zaposlenih. Običajen dan 
poteka tako, da v jutranjih urah 
pomagajo pri spremstvu stanovalcev 
na skupinsko telovadbo, nato pri 
spremstvu na različne aktivnosti. 
Velikokrat so pobudniki kakšne 
aktivnosti prav oni. S starejšimi se 
radi pogovarjajo, ustvarjajo, povejo 
pa, da se vedno naučijo česa novega. 
Aktivnosti prilagodimo tako, da 
lahko vsak otrok posveti nekaj 
svojega časa vsakemu stanovalcu v 
centru. Projekt medgeneracijskega 
druženja v našem centru je v 
leta 2017 prejel tudi nagrado na 
Festivalu za tretje življenje obdobje. 
Kot se spodobi, smo se po nagrado 
odpravili skupaj s stanovalci in 
otroki zaposlenih. 

Ne pozabimo, da voda predstavlja 
50 – 75% našega telesa in da jo 
nujno potrebujemo 1500 do 2000 
ml za normalno delovanje.

Znano je, da zadostno pitje 
vode preprečuje zmedenost pri 
starostnikih, zmanjšuje možnost 
uroinfektov in zaprtja, telo lažje 
izloča presnovke, lažje se hladi in še 
bi lahko naštevali. Lahko zaključim 
z mislijo, da je bila pitna voda iz 
pipe še manj kot 100 let nazaj nekaj 
nepredstavljivega, danes pa imamo 
to srečo, da nam je vsem dostopna 
v naših domovih. Zato menim, da 
je pregovor: »voda še za v čevelj ni 
dobra« čisto iz mode.  

Nejc Šmalc, vodja tima

Otroci so sodelovali pri 
marsikaterem večjem projektu, 
najbolj pa se jim je v spomin vtisnil 
projekt ''Majhna pozornost za veliko 
veselje'', ko so vsem stanovalcem v 
centru razdelili novoletne čestitke 
in jih tako nepopisno osrečili. 
Ob koncu šolskih počitnic pa 
smo zaposleni presenetili njih. 
Organizirali smo t.i. ''Noč v centru''. 
Otroci so pozno popoldne, noč 
in jutro preživeli v centru. Zvečer 
so stanovalcem prebirali knjige in 
jim zaželi lahko noč. Pozno ponoči 
smo se z baterijskimi svetilkami 
sprehodili čez center, na nočni 
obhod. Za vse skupaj je bilo 
resnično nepozabno.
Otroci zaposlenih so si razširili 
svojo socialno mrežo, saj so 
sodelovali  s stanovalci in spoznali 
nove prijatelje med vrstniki, s 
katerimi še naprej ohranjajo stike. 
Veliko jim pomeni, da spoznajo 
način življenja starejših ljudi, slednji 
pa so nad njihovim obiskom vedno 
popolnoma navdušeni. 

Ne nehamo se igrati zato, ker smo stari, 
pač pa postanemo stari zato, ker se ne 
igramo več. -Helen Hayes.

Snežana Janković J, animatorka
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nEIZMErno	HVaLEŽna

Ko sem pred enim letom, kot 
prostovoljka odprla vrata v 

DEOS Centru starejših Notranje 
Gorice, si nisem mogla predstavljati 
niti v snu, kakšne lepe izkušnje in 
dogodki me bodo spremljali vse te 
dni mojega prostovoljskega dela. 

Prvi moj kontakt je bil z direktorico 
doma Ano Petrič. Gospa mi 
je razkazala celo poslopje, me 
predstavila zaposlenim in mi 
jedrnato in z veliko žara govorila o 
delu in aktivnostih v domu. Videla 
sem, da gospe Ani ne manjka 
ustvarjalnih idej za stanovalce. Ko 
je govorila o ljudeh, ki svojo jesen 
življenja preživljajo v tem centru, 
so ji oči žarele in bile polne veselja. 
Začutila sem, da oseba, ki tako 
lepo in z ljubeznijo poskrbi za 
ljudi, prispeva družbi velik del sebe. 
Spoznala sem tudi vse zaposlene. 

Celotna ekipa zaposlenih zelo 
dosledno in odgovorno opravlja 
svoje delo. 

Sodelovala sem z vsemi njimi, na 
različnih aktivnostih in dogodkih. 
S stanovalci doma sem ustvarila 
prijateljski odnos, počutim se kot 
del ekipe tega nadvse prijaznega 
kolektiva. Ponosna sem, da delam, 
ustvarjam z ljudmi, katerim idej, 
dobre volje, ljubezni ter spoštovanja 
do sočloveka ne primanjkuje. 

aKtIVEn	dan	In	VKLjUčEnI	
čLanI	ProjEKta	IntErrEG	
cROSScARE

Gibanje je nadvse pomembna 
dejavnost vsakega 

posameznika, še posebno 
starostnika. Telesna dejavnost 
ugodno vpliva na srčno-žilni sistem, 
respiratorni sistem, raven krvnega 
tlaka, holesterola in sladkorja, 
izboljša stanje kosti in s tem 
zmanjša tveganje za osteoporozo, 
zakasni zmanjševanje mišične mase 
in moči, izboljša ravnotežje in s tem 
zmanjša tveganje za padce, katerih 
posledica so pogosto poškodbe in 
zlomi, izboljša gibljivost in obseg 
gibanja, zmanjša živčno in psihično 
napetost, ohranja kognitivne 
funkcije, izboljša spanec itd.

mOJ NOVI DOm

Po 80. letu starosti so se mi 
težave s hrbtom in koleni začele 

stopnjevati. V začetku leta 2017 sem 
ugotovila, da si moram poiskati nov 
dom. Moj starejši in zame izjemno 
skrben sin, je bil zelo presenečen, 
ko sem mu povedala, da želim v 
dom. Pomagal mi je spisati prošnje 
v trinajst domov. Najboljši se nama 
je zdel center starejših Notranje 
Gorice. Ob pogovoru z izjemno 
ljubeznivo socialno delavko in 
ogledu doma, sva bila presenečena 
nad lokacijo in notranjo ureditvijo. 
Zdelo se mi je kot bi bila v hotelu. 
Nasmehnila se mi je sreča. Konec 
aprila 2017 so sporočili, da je prosta 

Vse te karakteristike  lahko pripišem 
prav vsem zaposlenim v DEOS 
Centru starejših Notranje Gorice. 
Neizmerno sem hvaležna življenju, 
da me je pripeljalo pred vrata tega 
doma in, da sem spoznala toliko 
prijaznih ljudi.                                                         
                                
''Iz korenin dobrote v krila pomoči. Poléti 
z nami!''

Prostovoljka Irenca Kostanjevič

V DEOS Centru starejših 
Notranje Gorice si prizadevamo, 
da se naše stanovalke in 
stanovalci veliko gibajo ter svoj 
čas preživljajo kar se da aktivno. 
S tem namenom jim v okviru 
centra ponujamo program 
Aktiven dan, ki ponuja inovativno 
obliko dnevnih aktivnosti, od 
izobraževanja do telesne vadbe 
ter vaje za vitalnost umskih 
funkcij, krepitev spomina in 
kreativnosti. Program vodi 
strokovno usposobljeno osebje 
s pristopom individualne 
obravnave in prilagoditve 
izvajanja vadbe zmožnostim 
posameznega udeleženca. V ta 
program se vključijo tudi zunanji 
obiskovalci in člani projekta 
Interreg Crosscare-a. Vsi skupaj 
pa radi povedo, da je Aktiven dan 
fantastičen.

''Življenje je kot bi vozil kolo. Da bi 
obdržal ravnotežje, se moraš gibati.''

Kaja Albreht, delovna inštruktorica
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enoposteljna soba. Soba je velika, 
locirana na jugovzhod, s svojo 
kopalnico in velikim balkonom, 
od koder je lep pogled na levi 
strani  na zeleno gozdno zaveso, 
na kmetijske površine ter v daljavi 
na Krimsko pogorje in bližnje 
cerkvice. Kmalu sem se privadila 
življenja v centru. Presenečena sem 
bila koliko dejavnosti se dan za 
dnem dogaja in če imaš voljo, da 
si aktiven udeleženec, ti ne more 
biti dolgčas. Ugotovila sem kako 
so vsi od direktorice do čistilke 
ljubeznivi do mene. Poleg tega 
ima center še to prednost, da ima 
svojo ambulanto in ti tudi to da 
neko varnost. Pobliže sem spoznala 
izjemno fizioterapevtko, medicinsko 
osebje, delovno terapevtko in vse 
ostale ter se vedno bolj počutila 
doma. Spoznala sem, da to, kar 
imam tukaj ne bi mogla imeti nikjer, 
še najmanj pa doma, pa verjetno 
tudi ne v kakšnem drugem domu. 
Za nič mi ni treba skrbeti, kot 
samo zase. V začetku septembra 
2018 sem šla v moj kraj stalnega 
bivališča na popravilo zob. Bila 
sem odsotna tri dni. Seveda sem se 
srečala z mnogimi prijateljicami na 
klepetu ob kavi. S presenečenjem 
sem ugotovila, da mi moj bivši 
dom, če ne bi bil tam moj zlati sin, 
ne pomeni nič več. Vrnila sem se 
popoldan. Bil je lep sončen dan brez 
oblačka. Usedla sem se in pogledala 
ven v čudovito zeleno naravo. V 
sebi sem začutila  neverjeten mir, 
hvaležnost za vse  in ugotovila: To 
je res moj pravi NOVI DOM. Bila 
sem neizmerno srečna.

Zora Bric, stanovalka DEOS Centra 
starejših Notranje Gorice

center starejš ih Notranje Gorice

Burger fest Dan mladosti

Solna terapija

Igre nekoč in danes

Praznični plesni nastop

Škratek v moji sobi

Tradicionalni izlet na Bled

Dobre vibracije z Dejanom 
Vunjakom

Koktejl zabava

Prepevanje s Sašo Lendero

Sladoledna zabava z Leone 
Al!ve in ansamblom Ideja

Zajček na obisku

FOTOGALERIJA
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Domsko kurentovanje

Kreativna delavnica z Majo 
Štamolj Drolc

Prevzem nagrade na F3ŽO 
(super zaposlena)

Snežinke - varstvo otrok 
zaposlenih

Žar piknik z Ansamblom 
Nalet

Fish piknik z ansamblom Hec

Mladostni z Marijo Merljak

Projekt Mala pozornost za 
veliko veselje

Spomladno rajanje z 
Miranom Rudanom

Izlet v Piran

Glasbena delavnica z Evo 
Hren

Ples z argentinsko skupino 
KM 43

Projekt Pliško zate

Sprehod za spomin

Dan objemov Novoletna modna revija z 
Nino Pušlar in Nino Šušnjara

Golažijada in oktoberfest

Praznična bleščica

Pustovanje

Stand up nastop
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TOpOLŠIcA
center starejš ih

SUPEr	ZaPoSLEna	–	ana	ŠIMEnC

Časopisna hiša Delo je letos objavila natečaj 
»Super zaposleni«, ki se nanaša na zaposlene 

v domovih starejših. Iz Zimzelena je naziv Super 
zaposlene osvojila Ana Šimenc. Silva Menih, pa 
je dobila največ glasov po izboru stanovalcev 
in njihovih svojcev. Pravila natečaja so namreč 
zahtevala, da so domovi starejših poslali na 
uredništvo Super 50 svoje nominirance, hkrati 
pa je potekalo še glasovanje po pošti, ki ni bilo 
vezano na predloge domov. Ker se obe zavedata, 
da je zmaga relativna stvar, sta zmagovalki obe, 
čeprav je priznanje v Cankarjevem domu, poleg 
še petih zbranih prejela samo Ana Šimenc.
Ana Šimenc: »Delo v domu je moje življenjsko 
poslanstvo. Delo te zapolni, včasih postavi 
pred dilemo, ki pa jo moraš rešiti na pristen 
in človeški način.« Zadnja leta dela z osebami 
obolelimi za demenco. Človeka in človečnost 
postavlja na prvo mesto, zato ji ni težko  
vzpostaviti iskrenega odnosa.
Silva Menih: Ve, da ji stanovalci zaupajo in jo 
imajo radi. »To čutim, to mi tudi izrazijo,« pove, 
ko skoraj ljubeče spregovori o svojem delu. Kot 
gospodinja dnevno skrbi za 19 stanovalcev na 

svoji enoti in pomaga še 19 –im na sosednji enoti.
Ana in Silva si želita, da domovi izgubijo negativen 
predznak.

Starejši so velikokrat osamljeni, zato jim bivanje v 
skupnosti povrne voljo do življenja.
Direktorica, Andreja Štefan Bukovič je iskreno čestita 
obema. Ponosna je na ekipo sodelavcev Zimzelena, 
ki sledi viziji in poslanstvu centra ter s svojim delom 
in spoštljivim ravnanjem, ustvarja zaupanje pri 
uporabnikih in svojcih.

Zapisala: Milojka Komprej

Zaposleni Silva Menih in Ana Šimenc
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OTVORITEV DEmENcI 
PrIjaZnE	točKE

DEOS Center starejših 
Zimzelen v Topolšici se je 

24. maja  umestil na slovenski  
zemljevid Demenci prijaznih točk 
(DTP). Točka je namenjena osebam 
z demenco, njihovim svojcem, 
poklicnim skupinam (trgovcem, 
policistom, gasilcem, poštnim 
uslužbencem,…) kot tudi vsem, ki 
bivajo v skupnosti, kjer se točka 
nahaja.
 

Direktorica Andreja Štefan Bukovič 
in Štefanija Zlobec na otvoritvi demenci  
prijazne točke

PraKtIčno	USPoSaBLjanjE	
KoZMEtIčarK

V letu 2017 in 2018 so v  
Zimzelenu dijakinje Srednje 

zdravstvene šole Celje, opravljale 
praktično usposabljanje smer 
kozmetični tehnik. Takole so svoje 
občutke strnile dijakinje Nika, 
Jerneja in Angelika. Obiskujemo 3. 
letnik, v katerem imamo predpisane 
tri tedne praktičnega usposabljanja 
pri delodajalcu. Odločile smo se za 
DEOS Center starejših Zimzelen, 
kjer smo s kozmetičnimi storitvami 
razvajale stanovalce in zaposlene. 
Poleg urejanja in lakiranja nohtov na 
rokah in nogah, smo jim nudile tudi 
nego obraza z urejanjem obrvi ter 
masažo celega telesa. 

LIKOVNE RAZSTAVE V 
ZImZELENU

V DEOS Centru starejših 
Zimzelen imamo čez leto več 

razstav.  V začetku leta smo gostili 
samouka Marcella Notersberga, ki 
slika in ustvarja portrete s svinčniki.

V mesecu aprilu je bila na ogled 
pletarska razstava domačina, 
vrbopletarja Ivana Verdnika. 
Razstava je nastala v sodelovanju 
z Vilo Mayer, avtoricama razstave 
Špelo Poles in hčerko pletarja 
Zofko Šuligoj. Zbrane stanovalce 

Med razvajanjem smo se s stanovalci 
družile, pogovarjale, se veselile in 
jim polepšale dni.

Odziv stanovalcev in zaposlenih 
je bil zelo pozitiven, takoj so nas 
sprejeli medse, nam naložili polne 
roke dela, pravijo pa, da nas bodo 
zelo pogrešali. Med iskrenimi in 
nasmejanimi stanovalci je bilo tudi 
nam delo pravi užitek.
 
Napisale: Nika, Jerneja in Angelika

center starejš ih Topolš ica

in obiskovalce je nagovoril Darko 
Menih, župan Občine Šoštanj.  
Dogodek sta z glasbo oplemenitile 
citrarke Jožica Klanfer in Anica 
Sešel.

V mesecu maju je razstavljala 
gospa Zdenke Volšek iz Limbuša 
pri Mariboru. Gospa Zdenka slika 
različne portrete znanih slikarjev. 

 
V poletnih mesecih smo gostili 
razstavo Likovnega društva univerze 
za tretje življenjsko obdobje Žalec, 
dela so nastajala po mentorstvom  
gospoda Oskarja Sovinca. 
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V čas jeseni smo vstopili z razstavo  
koroškega slikarja Antona Voduška. 
Otvoritev razstave je bila pravo 
doživetje, saj se je slikar izkazal 
za izjemno zanimivega, njegovo 
pripovedovanje je odlično dopolnil 
slikar in mentor Oskar Sovinc, 
stanovalce Zimzelena  so navdušile  
male plesalke iz skupine Topolški 
knedli.

center starejš ih Topolš ica

pOTEpANJA STANOVALcEV
DVOREc GUTENBUcHEL

Na dvorcu Gutenbuchel dvakrat 
letno pripravijo čudoviti 

razstavi cvetličnih aranžmajev eno  v 
adventnem in drugo  velikonočnem 
času. Mateja Kumer, ki je soavtorica 
razstav, nas vsako leto prijazno 
sprejme  in popelje skozi 
romantično dekorirane prostore 
dvorca.

IZLEt	na	BrEZjE	In	V	trŽIč

Konec maja smo se s stanovalci  
odpeljali proti gorenjski, 

natančneje na Brezje, kjer smo 
obiskali baziliko Marije Pomagaj in 
se udeležili svete maše. Stanovalci 
so bili pozitivno presenečeni, ko nas 
je duhovnik oznanil in pozdravil 
na začetku maše. Po maši nas je 
pot peljala proti Tržiču, kjer smo 
obiskali Tržiški muzej, ogledali smo 
si več  različnih razstav - usnjarsko 
in čevljarsko razstavo, slovenski 
smučarski muzej,... Polni novih 
vtisov smo se odpeljali v dom 
Petra Uzarja, kjer so nas toplo 
sprejeli in nahranili naše lačne 
želodce. Prijetno utrujeni in siti 
smo se odpeljali nazaj proti našemu 
Zimzelenu. Kot pravi pregovor: 
Povsod je lepo, a doma je najlepše.

   

VILA BIANKA

So taki in drugačni dnevi - lepi in 
manj lepi.

Današnji dan je bil lep dan. Zjutraj 
smo se udeleženci literarnega krožka 
odpeljali proti Velenju, kamor nas je 
povabil vodja Srečko Črep. 
Namenjeni smo bili na ogled Vile 
Bianke, ki je še nismo videli po 
obnovi. Prijazno nas je sprejela 
Barbara Kelher in nam povedala 
kratko zgodovino vile in Velenja. V 
lepo obnovljeni vili, katero prenovo 
sta zasnovala Rok in Pavla Poles, se 

SVETOVNI DNEVI

SVETOVNI DAN BOJA pROTI 
KAJENJU 

31. januar je svetovni dan boja 
proti kajenju. Kljub temu, da med 
stanovalci, ki prihajajo na telovadbo 
ni kadilcev, smo obeležili ta dan. 

izvajajo različna kulturna dogajanja, 
koncerti, poslovni sestanki, 
konference, poroke,... Trenutno v 
vili gostuje razstava slikarjev, 
tetraplegikov, ki slikajo z usti. Na 
koncu smo se posladkali še s kavo in 
veselim pogovorom o vsem 
videnem. Hvala gospodu Srečku za 
povabilo. Ko je bil čas odhoda, pa 
smo sklenili, da si bomo še na hitro 
ogledali mesto Velenje in njegove 
znamenitosti iz avtomobila. 

Zapisala: Balažic Veronika, stanovalka
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ŠpORTNA UDEJSTVOVANJA 
STANOVALcEV

Vsi vemo, da telovadba krepi telo 
in moč duha, zato dajemo velik 

pomen temu, da naše stanovalce 
spodbudimo in vključujemo na 
različne športne aktivnosti in 
vadbe, ki jih izvajamo v centru. 
Veliko stanovalcev redno prihaja na 
vsakodnevno skupinsko telovadbo, 
dobro obiskana sta tudi Žoga bend 
in telovadba z BioSinhronom. 
Med vikendi pa dobro živi naša 
aktivna pot. V spomladanskih in 
poletnih mesecih, kadar nam je 
vreme naklonjeno stanovalci radi 
zaigrajo rusko kegljanje. Letos so 
naši kegljači izzvali zaposlene in 
stanovalce Gornjega Grada, da se 
pomerijo v igranju ruskega kegljanja. 
Dobre volje in smeha ni manjkalo. 

Ekipa Zimzelena in Gornjega Grada

Osmo leto zapored smo se udeležili 
športno družabnih iger celjske 
regije, ki jih je letos organiziral 
Lambrechtov dom iz Slovenjskih 
Konjic. Dosegli smo 7. mesto. 

Tokrat smo pripravili malo 
drugačno telovadbo, poudarek je bil 
na dihalnih vajah. Pomagali smo si 
z dihanjem preko slamice, pihanjem 
balonov, dvorano smo napolnili  z 
milnimi mehurčki. Bilo je veselo in 
nasmejano.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga 
obeležujemo 7. aprila, nam je dr. 
Marina Žuber pripravila predavanje 
o pomembnosti zaužitja dovolj 
tekočine. Stanovalci so ji z veseljem 
prisluhnili in v pogovoru tudi 
sodelovali.

SVETOVNI DAN 
HIPErtEnZIjE	–	VISoKEGa	
KRVNEGA TLAKA

Ob svetovnem dnevu hipertenzije, 
ki ga obeležujemo 13. maja, je 
krajše predavanje za naše stanovalce 
pripravil študent zdravstvene nege 
Kemal Ejub. Takole je strnil nekaj 
dejstev: Ob svetovnem dnevu 
želimo osveščati prebivalstvo o 
pomenu urejenosti krvnega tlaka.  
Nezdravljen visok krvni tlak 
lahko povzroči različne kronične 
nenalezljive bolezni, kot so: srčno 
obolenje, možganska kap in 
odpoved ledvic. V DEOS Centru 
starejših Zimzelen smo stanovalcem 
pripravili krajše predavanje in 
meritve krvnega tlaka. 

V mesecu avgustu smo organizirali 
športne igre za stanovalce našega 
doma. Vsaka bivalna enota je 
sestavila ekipo štirih stanovalcev, 
ki so se pomerili v treh disciplinah. 
Stanovalci so uživali ob sodelovanju 
na igrah, navijači pa v navijanju. 

Poletni meseci so priložnost, da 
se odpravimo na ribolov.  Na 
šoštanjskem jezeru so stanovalci 
v družbi Matije namakali trnke in 
se ob povratku, seveda pohvalili z 
ulovom. 

 
Tone Corel, Andrej Škulj in Ivo Atelšek 
z ulovom
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PoLEtna	drUŽEnja	PrEd	
DOmOm

Poletni čas je čas, ko večino 
časa preživimo pred domom, 

skupaj s sostanovalci se poveselimo, 
poklepetamo, narava okoli našega 
doma nam pripravlja čudovite 
zelene prizore, rože cvetijo, koruza 
zori, naš zeliščni vrt oživi. 
Vsako leto v cvetočih mesecih 
organiziramo več druženj, ki 
privabijo naše stanovalce pred dom. 
Tradicionalno poletje začnemo 
s piknikom, kjer ne manjkajo 
čevapčiči,  ražnjiči… . Ob julijski 
in avgustovski vročini smo imeli  
sladoledni vrt. Tradicionalno pa  na 
prostem pečemo tudi palačinke. 
 

Zaključek poletja nam je pripravil 
Rudarski oktet z dalmatinsko 
obarvanim večerom na atriju.
 

Nastop Rudarskega okteta na atriju

pOGOVOR OB KUHINJSKI 
mIZI

Skozi vse leto dobro sodelujemo 
z muzejem Velenje, s katerimi 

skupaj pripravimo različne pogovore 
o starih običajih in navadah. 
Pogovori so dobro obiskani, 
stanovalci se radi razgovorijo o tem 
kako so živeli v mladosti, kakšne 
navade in običaje so praznovali s 
svojo družino.  

GONIm KOLO ZA ZDRAVO 
TELO

Je letošnji slogan za promocijo 
zdravja na delovnem mestu v 

Centru starejših Zimzelen. Vsako 
leto pripravimo aktivnosti z 
namenom ohranjanja telesnega in 
duševnega zdravja. 

Tako smo se  tudi letos, konec 
avgusta, zaposleni v službo pripeljali 
s kolesom.  Zbrali smo se na 
velenjskem  jezeru, po poti do 

EKSKURZIJA ZApOSLENIH

8. junija 2018 smo se odpravili 
na težko pričakovano ekskurzijo. 
Podali smo se odkrivat Trst in druga 
najlepša mesta tržaške pokrajine. 
Pot nas je najprej vodila v Oglej. 
V lepo ohranjeni starokrščanski 
Poponovi baziliki smo si ogledali 
stare talne mozaike, ki so nam 
približali zgodbe stare zaveze. Nato 
smo se odpeljali v Gradež, slikovito 
mesto, ki slovi kot »otok sonca« in 
sodi med lepše počitniške kraje na 
Jadranu. Vzeli smo si čas za sprehod 
po mestnem jedru in kavico ob 
morju. In že smo pot nadaljevali 
proti romantičnemu gradu Miramar, 
ki nas je očaral z eksotičnim 
vrtom. Nekateri so si ogledali tudi 
njegovo notranjost in bili navdušeni. 
Naslednja postojanka je bil čudoviti 
Trst, kjer so si nekateri »privezali 
dušo« z nakupovanjem, drugi pa so 
se sprehodili po obalnem delu mesta 
in si privoščili omamno tržaško 
kavico. Sledila je okusna večerja 
na kraški domačiji in zaslužen 

službe so se nam pridružili zaposleni 
na postojankah v Šoštanju in 
Topolšici. Ura »gonjenja«  iz Velenja 
in nekaj manj iz ostalih postojank, 
nam je okrepila telo, razbistrila duha 
in v službo smo se pripeljali vedri in 
nasmejani.

Zapisala: Tanja Ramšak 
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VEronIKE	SMo	ŽE	7	LEt

Ali je res minilo že 7  let, smo 
se začudile nedavno, ko smo 

prejele prijazno vabilo na druženje 
ob naši obletnici? Vsa ta leta smo 
doma Mira, Jožica, Anica, …, -  ko 
pa pridemo na obisk starostnikom 
v Topolšico, pa postanemo 
Veronike. To ime smo si izbrale, ko 
smo pred 7 leti v župniji Šoštanj 
osnovale skupino prostovoljk, ki 
skušamo krajšati ure osamljenosti 
oskrbovancem. Podobno, kot 
je bila svetopisemska Veronika 
sočutna spremljevalka Jezusu na 
križevem potu, želimo tudi me 
lajšati  tegobe starosti predvsem 
tistim varovancem, ki imajo manj 
obiskov sorodnikov. Obiščemo jih 
praviloma enkrat na 14 dni, če pa 

počitek. Naslednji dan smo odkrivali 
lepote doline Rezije in se srečali s 
slovenskimi zamejci. Očarala nas 
je ena izmed najlepših vasi v Italiji, 
Pušja vas, ki je leta 1976 doživela 
katastrofalni potres. Sprehodili 
smo se tudi skozi središče Rezije, 
vas Ravanca in obiskali edino vas 
v Reziji z ohranjeno originalno 
arhitekturo, Solbico. Od tod smo 
se odpravili nazaj domov.  Preživeli 
smo čudovita dneva, polna veselja, 
ki bosta meni gotovo ostala v lepem 
spominu.

Zapisala: Urška Napotnik

katera zmore, pa tudi pogosteje. 
Redkeje, a zelo rade, pa se 
podružimo tudi med seboj. V postu 
in adventu se srečamo z domačim 
duhovnikom v domski kapeli 
na kratkih duhovnih minutkah, 
nekajkrat letno nas skliče domska 
sodelavka Ana, da se pogovorimo, 
kar je potrebno.

Vsako leto enkrat pa se srečamo 
v času obletnice. Do lanskega leta 
smo se podružile kar v domu, lani 
in letos pa smo bile povabljene na 
kratko popoldansko popotovanje 
v neznano . Letos smo se zbrale 
v Topolšici, od koder nas je 
Ana vodila najprej do griča s 
samostanom in cerkvijo nad 
Nazarjami. Tam smo v izredno lepi 
kapeli sester Klaris v samostanu 
dobile pravo molitveno in pevsko 
duhovno popotnico, ki so nam jo, 
skrite za zagrnijalom, pripravile 
sestre Klarise. V Nazarjih jih je 
13 in čeprav živijo blizu nas, smo 
malo vedele o njih in njihovem 
poslanstvu. Sestra prednica nam je 
predstavila njihov red in delovanje. 
Kljub temu, da večino svojega časa 
premolijo (in čudovito večglasno 
prepevajo) , je prošenj ljudi v stiskah 
za njihovo pomoč v molitvi toliko, 
da sta dan in noč kar prekratka. 
Čez dvorišče smo se odpravile še 
na obisk k bratom frančiškanom. 
Večina nas ni vedela, kakšno knjižno 
bogastvo skriva nazarski samostan. 
Pater Andrej nas je seznanil z 
delovanjem obeh frančiškanov, 
nato pa nas povedel v skrivnosti 
bogate knjižnice. Dalmatinovo 
biblijo iz leta 1584, sveto pismo v 
stari slovenščini, je sicer že malo 
načel zob časa, pa vendar nam je 
Jožica s patrovo pomočjo lepo 
prebrala odlomek, ki smo ga lahko 
razumele tudi danes, po več kot 
400 letih. Božja beseda je ena in za 

večno. Kdor jo sprejme si prizadeva 
po njej tudi živeti, bo prav gotovo 
izpolnil namen svojega življenjskega 
popotovanja. Čeprav ni vedno 
lahko. 

Naše duše in srca so bile polne 
lepega, ko smo se po vijugasti strmi 
poti odpeljale v majhno savinjsko 
vas Dobrovlje. Na domačiji 
Žagarjevih nas je pričakala naša 
znanka iz Šoštanja, Marjana, ki v 
poletnih mesecih vodi turistično 
kmetijo na domačiji njene mame. 
V lični in po starem opremljeni 
hiši, smo posedle k mizi pod  
bogkovim  kotom - Veronike, 
»domski godec« - prostovoljec 
Franci ter Andreja, Ana in Martina 
iz Centra Zimzelen. Pokusili smo 
Žagarjeve domače savinjske dobrote 
ter »prostovoljsko pecivo« , ki smo 
ga spekle in prinesle s seboj . Ob 
prijetnem klepetu in prešernem 
smehu ob dobrih šalah, smo kar 
spregledale, da je legla na Dobrovlje 
noč. Poslovile smo se od prijazne 
gostiteljice in vasi ter se polne lepih 
vtisov vrnile domov. Že po poti pa 
smo ugibale, kam nas bo pot vodila 
naslednje leto. 

Zapisala: Veronika - Jana Hozjan
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NA BREGU OB SAVI

Avtor: Corel Tone 

Na bregu ob Savi sva skupaj sedela, 
gledala v reko, kak′ mirno šumi,
na licu pa mojem solzica zastane,
naj′ne ljubezni med nama več ni.

Meglica in dežek zakrivata reko,
vračam na breg se spet k Savi nazaj,
ljubezen goreča, ti moja nesreča, 
kam si zgubila se, kje si sedaj?

Na bregu ob Savi zdaj sama posedam,
v srcu tišči in boli me močno.
Oj, vrni se, moja ljubezen nesrečna,
vsaj za trenutek, da vzameš slovo!

FOTO UTRINKI

Izdelovanje polstenih mil s 
študenti Pedagoške fakultete

Nastop Suške bande

Nastop društva podeželjskih 
žena

Rdeče češnje rada jem

Peka flancatov in pustovanje 

Modna revija s Senior trgovino

Obisk velikonočnega zajčka

Nastop MePZ Skorno
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VITAmINI 

Vitamini so organske snovi, 
potrebne za življenje. Bistveni 

so za normalno delovanje telesa, za 
uravnavanje presnove ter za rast, 
razmnoževanje in delovanje tkiv 
in organov. Človeško telo ne more 
tvoriti vitaminov ali pa jih tvori v 
nezadostnih količinah. 

TRNOVO
center starejš ih

Vitamin A : je v rdeči (korenje, 
paradižnik), temno zeleni (špinača, 
peteršilj, solate) in rumeni zelenjavi, 
rdečem, zelenem in rumenem sadju, 
mleku in mlečnih izdelkih, jajcih, 
ribjem olju,..

Vitamin D: je v ribjem olju, morskih 
ribah (sardine, losos, tuna), mleku in 
mlečnih izdelki, mesu, rumenjaku, 
kvasu,..

Vitamin E: je v kikirikiju, olju iz 
koruznih kalčkov, polnovrednih 
žitih, zeleni listnati zelenjavi, 
stročnicah, jajčnem rumenjaku,…
Vitamin K: je v listnati zeleni 

zelenjavi, brokoliju, cvetači, jogurtu, 
jajčnem rumenjaku, sojinem in 
ribjem olju,…

Vitamin C: najdemo v agrumih, 
jagodičju, kiviju, zeleni in listnati 
zelenjavi, paradižniku, meloni, 
cvetači, krompirju, papriki, 
brokoliju, brstičnemu ohrovtu, 
krompirju, zelju, peteršilju, šipku,…

Vitamini skupine B: vsebujejo 
polnovredna žita in žitni izdelki, 
soja, sadje, kvas, stročnice, krompir, 
jajčni rumenjak, arašidi, oreščki, 
mleko, večina zelenjave, ribe, meso – 
pusta svinjina,…



december 2018

51
NITKe žIVLJeNJA 6

Vitamin B2: vsebujejo mleko in 
mlečni izdelki, meso, ribe, jetra, 
polnovredna žita, listnata zelenjava, 
jajca, stročnice, kvas,…

Vitamin B3: se nahaja v jetrih, 
pustem mesu, perutnini, ribah, 
polnovrednih žitih, avokadu, 
dateljnih, figah, suhih slivah, 
praženih arašidih, kvasu, jajcih,…

Vitamin B5: se nahaja v jetrih, 
ledvicah, rumenjaku, kvasu,…

Vitamin B6: vsebujejo banane, 
polnovredna žita in kalčki, soja, 
perutnina, stročnice, rumenjak, 
listnata zelenjava, ribe, dinja, zelje, 
neoluščen riž, arašidi, orehi, kvas, 
jajca, mleko,…

Vitamin B7: kvas, mleko, sojina 
moka, neglaziran riž, arašidovo 
maslo, šampinjoni, cvetača, 
stročnice, goveja jetra, jajčni 
rumenjak, orehi,…

Vitamin B9: je v listnati zelenjavi, 
kvasu,…

Vitamin B12:  je v jetrih, govedini, 
svinjini, ribah, jajcih, siru, mleku in 
mlečnih izdelkih,…

center starejš ih Trnovo

PoMaranča	 	

V naših krajih so pomaranče 
značilno zimsko sadje, tam kjer  
jih pa pridelujejo pa simbolizirajo 
poletje. Vsepovsod priljubljeni 
sadeži so čudovito sladki in sočni. 
Pomaranče so tipično južno sadje za 
hladno podnebje.   
Pomaranča je do 12 metrov visoko 
drevo s podolgovatimi mesnatimi 
listi in popolnoma belimi cvetovi. 
Plodovi so okrogla, tipično oranžne 
barve, tako kot v hrapavem olupku 
kot notranjosti.

KIVI 

S svojega jedilnika nikar ne 
izpuščajte kivija, ki ni samo izjemno 
okusen sadež, ampak tudi nadvse 
zdravilen. Spodnja dejstva vas bodo 
zagotovo prepričala. Zeleni sadež, ki 
izvira iz Kitajske, so sprva imenovali 
kitajska kosmulja. Ko so ga v 
začetku dvajsetega stoletja pripeljali 
na Novo Zelandijo, pa so ga tam 
poimenovali po ptiču kiviju. Rjava 
kosmata lupina sadeža jih je namreč 
spominjala na perje tega ptiča. Kivi 
je postal simbol te otoške države v 
južnem Pacifiku, kjer so se njegovih 
pozitivnih učinkov že dobro 
zavedali. Kivi je namreč eno najbolj 

BANANE

Banane so zelo okusno in slastno 
sadje, ki je dragoceno s številnimi 
vitamini in minerali. 

Plodovi oranževca, ki spada med 
citruse, izvirajo iz toplih predelov 
Azije in južne Kitajske. Zdaj so 
uveljavile po vsem svetu, zato 
izvoz iz južne Afrike, Avstralije in 
sredozemskih dežel cveti še kot 
nikoli. Vzgojili so še številne sorte, 
kot so rdeča in rumena pomarančna. 
Vendar pa se moramo zavedati da 
uvožene pomaranče le niso tako 
»nedolžne«, saj jih od časa do časa 
poškropijo, da bi jih zavarovali 
pred hrošči, žuželkami in drugimi 
škodljivci.

hranljivih in zdravih živil, saj je v 
njem več vitaminov in mineralov na 
gram sadeža kot v večini drugega 
sadja.

Čeprav večina ljudi ob sadju, 
bogatem z vitaminom C, najprej 
pomisli na limone in pomaranče, pa 
bi si to asociacijo prej zaslužil kivi. V 
njem je namreč dvakrat več vitamina 
C kot v limoni ali pomaranči. Tako 
pravzaprav potrebujete le en kivi na 
dan, da telesu zagotovite dnevno 
potrebo po vitaminu C.

Kivi ima približno isto raven kalija 
kot banane, a je kar pol manj 
kaloričen kot to tropsko sadje. 
Vsebuje tudi številne druge vitamine 
in minerale (Vitamin E, folna 
kislina, kalij).
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Banane so plod bananovca, zelnate 
trajnice, ki po videzu spominja na 
palmo. Poznamo jih več sto vrst in 
zrastejo od dva do devet metrov 
visoko. Njihovi plodovi so večinoma 
podolgovate oblike. Večina je brez 
semen, čeprav jih nekatere vrste 
imajo. Ko so zreli, so običajno 
lepe rumene barve. Nekatere nam 
manj znane vrste dajejo rdečkaste, 
temnoroza ali zelene plodove. Na 
enem bananovcu zraste vsaj 60 
kilogramov banan na leto.
Kadar ste žalostni, si privoščite 
banano. Poleg tega, da ima obliko 
nasmeha, prav zares vsebuje 
hormon sreče, priljubljeni 
serotonin. Vsebuje tudi magnezij, 
ki je tesno povezan s pojavom 
depresije, tesnobe, razdražljivosti in 
drugih motenj razpoloženja.

Polne so vitaminov in vlaknin ter 
ogljikovih hidratov, ki vam bodo 
takoj nadomestili primanjkljaj 
energije. Vnos vlaknin je izjemno 
pomemben za zdravje človeka, saj 
ustrezen vnos vlaknin zagotavlja 
manjše tveganje za srčne bolezni, 
sladkorno bolezen in zaprtje, prav 
tako pa boste zaradi vlaknin dlje 
časa siti. Raziskave so pokazale, 
da banane vsebujejo kar tri 
naravne sladkorje in da dve banani 
zagotovita telesu dovolj energije 
za 90 minut. Banana je torej vir 
takojšnje, močne in zdrave energije. 

Banana je resnični čudežni rešitelj 
zdravstvenih težav. V primerjavi 
z jabolkom vsebuje štirikrat več 
beljakovin, dvakrat več ogljikovih 
hidratov, trikrat več fosforja, petkrat 
več vitamin A in železa, dvakrat več 
vitaminov in mineralov.

Potrtost 
Med ljudmi, ki trpijo zaradi 
kronične potrtosti, je banana 
neke vrste sadež, ki rešuje težave. 
Banana namreč vsebuje življenjsko 
pomembno aminokislino triptofan, 
ki je naš organizem ne proizvaja 
sam. Triptofan je naravni relaksant, 
ki nam pomaga v boju proti 
nespečnosti, obenem pa je osnova 
za nastanek seratonina, za katerega 
je znano, da nas osrečuje in sprošča.

Krvni tlak 
Banana, ta preprosto zanimiv 
tropski sadež, vsebuje izredno 
visoko koncentracijo kalija, obenem 
pa ima zelo majhno vsebnost soli. 
Odlično za borbo proti visokemu 
pritisku, v ZDA so celo uvoznikom 
banan edinim dovolili, da v 
reklamne namene uporabljajo tudi 
informacijo, da banana znižuje krvni 
tlak.

Moč možganov 
Dvesto študentov iz Velike Britanije 
je pomagalo pri raziskavi, ki je 
dokazala, da uživanje banane za 
zajtrk, malico in kosilo poveča 
aktivnost možganov. In kako 
učinkujejo banane? Hranljivost 
banan poveča delovanje možganskih 
celic, ki tako hitreje prenašajo 
informacije.

Zaprtost 
Banane so polne vlaknin in z dieto, 
osnovano na bananah, si lahko vsak 
posameznik hitro uredi prebavo 
brez uporabe zdravil. Seveda se 
morate pri večjih zapletih obvezno 
posvetovati z zdravnikom.

Piki komarjev
Preden posežete po kremi proti 
pikom komarjev, preizkusite staro 
metodo in vtirajte bananin olupek 
z notranje strani na obolelo mesto. 
Večina ljudi je preprosto navdušena 
nad učinkom, saj pik več ne srbi, 
opazno se zmanjša rdečica. 

center starejš ih Trnovo
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Vitamin Znaki pomanjkanja

vitamin A nočna slepota, kseroftalmija (suho očesno vnetje), večja dovzetnost za okužbe, suha 
in raskava koža, krhki lasje in nohti

biotin dermatitis (vneta koža), utrujenost, depresija, bolečine v mišicah

vitamin B1

beriberi (znamenja: motnje v delovanju srca in obtočil, nevrološke motnje in duševne 
spremembe)

vitamin B2 dermatitis (vneta koža), razjede na ustni sluznici in razpoke v ustnih kotičkih

vitamin B3 vneta in suha koža, prebavne težave, nevrološke motnje

pantotenska kislina utrujenost, motnje v spanju, slaba prebava, tresenje rok in mišični krči

vitamin B6 napadi krcev, vnetja in seboroični izpuščaji okrog oči, ust in nosu, slabokrvnost

vitamin B12 slabokrvnost, okvare živčevja (kažejo se kot mravljinčenje in odrevenelost udov)

folna kislina slabokrvnost, povečana možnost splava in razvoja nekaterih telesnih okvar (spine 
bifide ali hrbtenične reže)

vitamin D slabokrvnost, povečana možnost splava in razvoja nekaterih telesnih okvar (spine 
bifide ali hrbtenične reže)

vitamin C utrujenost, razdražljivost, bolecine v sklepih in udih, krvavitve na koži in sluznicah, 
večja dovzetnost za okužbe

vitamin E propadanje rdečih krvničk in s tem povezana slabokrvnost, slabši refleksi, utrujenost 
in slabša zbranost

vitamin K pomanjkanje je pri odraslih zelo redko (kaže se kot krvavitve na sluznicah, povečano 
nastajanje modric    

ZNAKI pOmANJKANJA VITAmINOV
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pESmI STANOVALKE 
MartInE	PočKaL

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.

JESENSKO JUTRO
IZZA TEMNEGA OBLAKA,
JE V SIVO JUTRO ZA HIP 
POKUKALO ZLATO SONCE,
RAZPROSTRLO SVOJE ZLATE, 
ŽARKE PREKO ROŽNIKA.

OBOK NEBA, SE JE ODDDEL V 
SIVO- BELE KOT SREBRNI SLAP, 
SKODRANE OBLAČKE.

PTICE SO ŠVISNILE NAD VRHOVI, 
ŽAMETNO ZELENIH SMREK
IN GLAS ZVONA, KI JE PRIPOTOVAL 
Z VETROM,
JE POBOŽAL MOJE SRCE!

SUNEK VETRA JE PRINESEL DEŽNE 
KAPLJE
IN Z NJIMI SEM PRISLUHNILA TIŠINI 
V SEBI.

ŠTROPOT DEŽJA,
SE JE ZLIL V POTOČEK,
KI JE ODBRZEL NAPREJ.
VSE TO ME NI SPRAVILO V ŽALOST!

SONČNI ŽAREK ,
KATERI ME JE ZJUTRAJ POČASTIL S 
SVOJO LEPOTO,
» JE OKREPIL MOJO DUŠO;« DAL MI 
JE MOČ DA SE JE VAME NASELILA 
VEDRINA,
KLJUB TEMU, DA JE ZUNAJ 
TUROBEN DEŽEVNI DAN.
POMLAD
SPOMINI NA ZIMO?

BranKo	KrIŽanIĆ-
STANOVALEc DEOS, cS 
TRNOVO

Stanovalec, Branko Križanić se je 
rodil v Karlovcu, mami Slovenki 

in očetu Hrvatu. 

Talent za risanje je kot pravi « 
podedoval« po mami katera je 
rada risala in ga v otroštvu  učila 
prerisovanja slik.  Žal mama v tistih 
časih ni imela možnosti  za šolanje 
za umetnost.
 
Branko je podedoval svoj talent in 
ljubezen do umetnosti po mami. 
Brankova želja po študiju je bila 
slikarstvo in kiparstvo, a sta ga 
starša prepričala in usmerila v študij 
arhitekture. 

Tako, je risanje 
postavil malo v kot 
in občasno narisal 
kakšno sliko in 
naredil kakšen kip.

V času študija v 
Ljubljani se je bolj 
ukvarjal z športi in je 
slikanje opustil.

Po koncu študija se je takoj zaposlil 
in ponovno bolj nadaljeval z 
risanjem slik. Prihajala so obdobja, 
ko je risal več in obdobja ko je risal 
manj. 

Stanovalec Branko je v dom prišel 
leta 2014. S seboj je prinesel  

pripomočke za 
risanje. 

Ko je prišel  v dom 
je imel več prostega 
časa in tako je 
ponovno v veliki 
vnemi nadaljeval z 
risanjem. Sočasno je 
dobil za rojstni dan 
od svojih domačih 
za rojstni dan 
sintisajzer, katerega 
se je začel učiti tu v 
domu kot samouk. 

Njegove pesmi  in glas sitisajzerja se 
sliši vsak torek ob druženju ob kavi 
na oddelku D-2, kjer  z veseljem 
zapojemo. 

In njegova slikarska dela si lahko 
ogledamo na stenah oddelka D-2.
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ŽIroVSKa,	StanISLaVa	
GANTAR   

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 

LEpE mISLI    

Pogum ni odsotnost strahu, temveč 
zmaga nad njim. Pogumen človek ni 
tisti, ki strahu ne čuti, ampak tisti, ki 
strah premaga.
— NELSON MANDELA 

Najboljši del človekovega življenja 
so njegova mala, brezimena in 
pozabljena dela dobrote in ljubezni.
— W. WORDSWORTH  

Ne hodi pred menoj, morda ti ne 
bom sledil. Ne hodi za menoj, 
morda ne bom vodil. Hodi ob meni 
in bodi moj prijatelj.
— ALBERT CAMUS

Vitalnost in lepota so darovi narave 
za tiste, ki živijo v skladu z njenimi 
zakoni.
— LEONARDO DA VINCI 

Vsakdo je videti lep, če odvržemo 
svoje predsodke in pričakovanja o 
tem, kakšni naj bi bili ljudje videti.
— ANTHONY DE MELLO

DEVINSKA ZVERINIcA

Imela sem priložnost spoznati 
kužka, kateri je že gospod v 

visokih letih.

Vedeno je lepo urejen, predvsem 
pa lepo vzgojen. Vsak dan je na 
sprehodu s prijazno gospo, ki ga 
vodi okoli. Nikomur še ni naredil 
nič groznega, le če ga kaj vznemiri 
spregovori v svojem jeziku in 
parkrat zalaja. Meni je »prirasel k 
srcu« me vedno znova razveseli, ker 
sva se zbližala nevsiljivo in počasi. 

TIŠINA
Zazrem se v sinje
moder oblak neba;

V daljavi uzrem
lesket naših prelepih gora!

Predam se milemu cvrkutanju
ptic, in šum vetra
moje misli
ponese do širnega
morja.

Prisluhnem vase in
srečna sem,
da živim…

POMLAD PRIŠLA JE V
NAŠO LEPO DEŽELO;

DNEVI SO VSE BOLJ TOPLI IN 
DALJŠI;
PISANE TRATE, DREVESA
SO Z ZLATIM SONČNIM
PRAHOM POSUTE.

JATE PTIC SO SE VRNILE
IZ DOLGEGA POTOVANJA 
NAZAJ!

OSTAL JE LE SPOMIN
NA BELO ZIMO.

Kadar ga ogovorim dvigne svojo 
sivo, a bistro glavo in mi poliže prst. 
Kako malo je treba, da človek 
spozna nove prijatelje in je 
zadovoljen! 

Naj izdam še njegovo ime TO JE 
MIKI, iz Devinske 1a. 
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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.
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