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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
Časopis Nitke življenja, je časopis katerega ustvarjamo 
skupaj zaposleni in stanovalci Centrov starejših DEOS, 
d.o.o. Pred vami je sedma številka, katera je ponovno 
pestra in zanimiva najrazličnejših zgodb iz posameznih 
centrov in skupnih aktivnosti ter projektov. 

V prvem delu vas bo nagovoril direktor družbe, 
gospod Bojan Kranjc, ki bo predstavil nove projekte, 
ki potekajo v sodelovanju z Zavodom aktivna starost. 
V nadaljevanju se bo predstavil Zavod aktivna starost 
s programom aktivni dan, prijatelja srca in junaki na 
domu.
 
V drugem delu se predstavljajo posamezni Centri s 
svojimi aktivnostmi, projekti in prispevki zaposlenih. 
V posameznih Centrih so kratke prispevke pripravili 
tudi stanovalci in prostovoljci, ki redno obiskujejo naše 
stanovalce. Skozi te različne zgodbe in tudi pesmi, 
boste spoznali življenje stanovalcev, prostovoljcev ter 
zaposlenih v Deosovih Centrih starejših. Vse zgodbe so 
podkrepljene s slikami, ki vam bodo pomagale ustvarjati 
sliko o vseh predstavljenih dejavnostih v posameznih 
Centrih.

December je čas našega časopisa in tudi čas 
praznovanj in skupnega druženja. Čas iskrenih 
nasmehov, objemov in novih zaobljub ter novih želja. 
Čas ko si podamo roke in si voščimo sreče, zdravja in 
pozitivnih trenutkov v prihajajočem letu 2020.

- Uredniški odbor
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Uvodnik

Leto 2019 je bilo za družbo DEOS prelomno. 
V skladu s trenutnimi trendi na področju 
oskrbe starejših, smo se odločili razširiti našo 
ponudbo storitev. Poleg storitve oskrbe v 
domovih za starejše, smo se s partnerji usmerili 
tudi na številne druge storitve, ki starejšim iz 
lokalnega okolja omogočajo daljše življenje v 
domačem okolju. Na tem področju že vrsto let 
sodelujemo s podjetjem Zavod Aktivna 
starost, so.p., ki v naših Centrih izvaja 
program »Aktiven dan«. Ta starejšim 
iz okolice Centrov, preko medsebojno 
povezanih dnevnih aktivnosti, omogoča 
boljšo psihofizično pripravljenost 
ter bolj samostojno življenje. Preko 
sodelovanja s podjetjem Moj načrt 
d.o.o., smo v letošnjem letu na področju 
Slovenije predstavili prvo platformo 
za oskrbo starejših »Junaki na domu«. 
Platforma na enem mestu združuje 
različne izvajalce ter najrazličnejše 
storitve, ki jih starejši potrebujejo, in 
sicer med drugim storitve asistence na domu, 
storitve fizioterapije, delovne terapije, masaž, 
pedikure, čiščenja, hišniških storitev in frizerskih 
storitev.  Na ta način lahko na enostaven način 
starejšim omogočimo vse, kar potrebujejo za 
samostojnejše življenje v domačem okolju. 
Podjetje DEOS tudi samo vpeljuje tovrstne 
programe, in sicer smo v letošnjem letu pridobili 
dovoljenje za delo za izvajanje službe pomoči 

Drage bralke in bralci!
Približuje se konec leta 2019 in veseli me, da se vam lahko ponovno 
predstavimo v naši reviji Nitke. V naslednjih straneh vam bomo skušali 
poustvariti življenje v DEOS Centrih starejših. Prav tako vam bomo 
predstavili številne novosti, izredne dosežke ter najpomembnejše 
inovativne projekte, ki smo jih realizirali v letošnjem letu. Usmerili se 
bomo tudi v prihodnost in vam prek naših ključnih ciljev predstavili 
našo vizijo za prihajajoča leta.

na domu ter socialnega servisa, prav tako pa 
smo v postopku pridobivanja dovoljenj za 
izvajanje zdravstvene nege, fizioterapije ter 
delovne terapije na domu. S 1.9.2019 smo tudi 
pridobili koncesijo za izvajanje službe pomoči 
na domu v občini Brezovica. Poleg tega smo v 
letošnjem letu okrepili tudi storitev aktivnega 
varstva starejših, ki se trenutno izvaja v DEOS 

Centru starejših Medvode in DEOS 
Centru starejših Trnovo, nameravamo 
ga pa prenesti tudi na naše Centre po 
Sloveniji. 

Pri tem pa nismo pozabili naše 
osnovne dejavnosti izvajanja storitve 
domskega varstva v osmih Centrih 
starejših po Sloveniji. Naši zaposleni 
so neprestano delovali v smeri 
zagotavljanja najprimernejše in 
najkakovostnejše oskrbe. Nadaljevali 
smo z nadgradnjo naših procesov in 
storitev s ciljem še izboljšati standard 

naših storitev. Nadaljevali smo z aktivnostmi na 
področju poenotenja dela, saj se je le to izkazalo 
za ključno pri izboljšanju komunikacije in širitvi 
znanj ter dobrih praks med centri. V naših 
Centrih smo bili v letu 2019 priča številnim 
izboljšavam, namenjenim dvigu standarda 
bivanja v naših centrih. K kontinuiranem razvoju 
storitve so prispevali strokovni aktivi družbe, 
razvojne skupine družbe in vsi ostali zaposleni, 

»Leto 2019 je 
bilo za družbo 

DEOS prelomno. 
V skladu s 

trenutnimi trendi 
na področju 

oskrbe starejših, 
smo se odločili 
razširiti našo 

ponudbo 
storitev«

»Rezultati 
ankete so bili 
zelo pozitivni, 

saj smo dosegli 
izboljšanje v 
primerjavi s 

prejšnjimi leti. «

Bojan Kranjc
Direktor družbe Deos, d.o.o.

ki so z inovativnim razmišljanjem pripomogli 
k razvoju naših storitev. Pri izvedbi sprememb 
pa so bila v ospredju mnenja in potrebe naših 
uporabnikov ter njihovih svojcev. V letu 2019 
smo tako kot v prejšnjem letu izvedli obsežno 
anketo zadovoljstva, ki  so jo izpolnili naši 
stanovalci, njihovi svojci in naši zaposleni. 
Rezultati ankete so bili zelo pozitivni, saj smo 
dosegli izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi leti. 
Stanovalci in njihovi svojci, so naše delo dobro 
ocenili, hkrati pa so nam pokazali, na katerih 
področjih še obstajajo možnosti za izboljšave. 
Rezultati ankete zadovoljstva zaposlenih, so 
nam prav tako predstavili področja, kjer bi si 
naši zaposleni želeli izboljšav, na splošno pa so s 
svojim delovnim mesto zadovoljni.

Tekoče leto je bilo na ravni družbe 
aktivno tudi v smeri razvoja storitev 
dolgotrajne oskrbe, preko aktivnega 
vključevanja v najrazličnejše razvojne 
projekte. V letu 2019 smo uspešno 
zaključili s projektom »CrossCare«, 
v okviru katerega smo z italijanskimi 
in slovenskimi partnerji oblikovali 
čezmejni model za celostno oskrbo 
starejših. Vodili smo projekt »200 
zaposlitev«, katerega cilj je izobraziti 200 mladih 
za opravljanje deficitarnih poklicev na področju 
socialnega varstva starejših ter jim pomagati pri 
njihovi zaposlitvi. Konec leta 2019 smo se tudi 
vključili v projekt ciljno usmerjenih izobraževanj 
z namenom dviga kompetenc naših zaposlenih 
preko projekta »KOC – AS«.

V prihodnost gledamo z veseljem, še naprej se 
bomo trudili naši viziji in vrednotam. V letu 
2020 bomo nadaljevali z uresničevanjem vizije 
in poslanstva družbe DEOS. Še naprej bomo 
usmerjeni v razvoj naših procesov, predvsem na 
področju socialnega dela, zdravstva in prehrane 
kot pomembnejših področij za zagotavljanje 
visoke kakovosti storitev za naše uporabnike. 
V naslednjem letu bo še naprej poudarek tudi 
na sistematičnem iskanju novih, inovativnih 
oblik celostne oskrbe starejših, pri čemer se 
bomo povezovali tudi z drugimi organizacijami 
tako na lokalnem kot mednarodnem področju. 

Zavedamo se tudi zakonodajnih sprememb, ki se 
obetajo na področju dolgotrajne oskrbe starejših. 
Le te bomo nagovorili z aktivnim spremljanjem 
in prilagajanjem družbe, pri čemer nas bo vodila 
skrb za vse deležnike družbe. Ker pa razumemo, 
da so naši zaposleni ključ do uspeha, bo ena 
izmed ključnih prioritet v letu 2020 ustvarjanje 
boljših delovnih pogojev.

- Bojan Kranjc
  Direktor družbe DEOS, d.o.o. 

Uvodnik

BESEDA DIREKTORJA 
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odloči za družabništvo in stanovalcem Centra 
prijateljstvo spremeni v dolgoročen prijateljski 
odnos. Vsem prostovoljcem, ki jih združujemo 
v okviru Zavoda AS nudimo podpis dogovora 
o prostovoljstvu ter povrnitev stroškov. 
Seveda se morajo vsi prostovoljci strinjati, da 
bodo spoštovali Etični kodeks organiziranega 
prostovoljstva ter to potrditi s podpisom. 
Veselimo se vseh novih prostovoljcev, ki bodo 
popestrili bivanje in zmanjšali osamljenost 
stanovalcev v Centrih starejših Deos.

Pridružite se nam! Za več informacij o 
programih nas kontaktirajte na telefonski številki 
080 27 37, ali  na elektronski pošti info@
zavodas.si, oziroma o programih povprašajte na 
recepcijah DEOS Centrov starejših.

- Miha Kranjc, strokovni sodelavec
- Blaž Razvornik, koordinator prostovoljstva

Družba Moj načrt je ustvarila portal Junaki na 
domu https://junaknadomu.si, kjer si tisti, 
ki potrebujejo pomoč na domu, bodisi starejši, 
invalidi, ljudje po raznih operativnih posegih, 
preprosto na spletni strani najdejo storitev, ki jo 
želijo oz. potrebujejo. Izberejo si izvajalca, ki to 
storitev opravlja v njihovem okolišu, preverijo 
razpoložljivost, naročijo izvedbo in izvajalec bo 
dobil obvestilo o naročilu, kdaj in kje naj storitev 
opravi. Seveda pa je vse storitve  možno naročiti 
tudi po telefonu 080 11 13 v tem primeru se 
s stranko dogovorimo, kakšno storitev in kje 
opravijo Junaki na domu. Na izbiro so različne 
storitve, od pomoči pri vsakodnevnih opravilih, 
oblačenju, gospodinjskih opravil, fizioterapijo, 
masaže, delovno terapijo, pedikuro, frizerja 
ali samo spremstvo k zdravniku, ali z vami 
preprosto spil kavo in poklepetal. Storitve 
naročajo tudi sorodniki, ki skrbijo za svoje 
starejše sorodnike, pa bi radi brezskrbno 
odšli na dopust, ali pa so drugačnih razlogov 

ZAVOD AKTIVNA STAROST, PROGRAM 
AKTIVEN DAN IN PRIJATELJA SRCA

JUNAKI NA DOMU

Uvodnik

Zavod aktivna starost je neprofitna organizacija, 
ki deluje na področju socialnega varstva starejših. 
Organiziramo in izvajamo različne programe 
prilagojene starejšim s ciljem dviga kakovosti 
življenja v tretjem življenjem obdobju.

Naš trenutno vodilni 
program je »Aktiven dan«, 
ki ga obiskuje preko 100 
oseb na lokacijah osmih 
DEOS Centrov starejših 
po Sloveniji (Ljubljana 
– Trnovo, Ljubljana 
– Črnuče, Notranje 
Gorice, Horjul, Cerknica, 
Medvode, Gornji Grad 
in Topolšica). Le ti so 
popolnoma prilagojeni 

starejšim, tako v smislu dostopnosti, opreme 
in prilagojenosti potreb naših uporabnikov. 
Aktivnosti na vsaki lokaciji potekajo dvakrat 
tedensko in so sestavljene iz medsebojno 
povezanih aktivnosti, ki jih vodita usposobljen 
vaditelj in animator. Te aktivnosti pokrivajo vse 
ključne vidike za aktivno in zdravo življenje 
starejših – fizično vadbo, kognitivno vadbo, 
druženje ter starostniku primerno prehrano. 
Na ta način lahko zagotovimo daljše in 
kakovostnejše življenje v domačem okolju. Potek 
programa:
• Vsak aktiven dan se začne s polurnim 

»kofetkanjem«, ki je namenjen zbiranju in 
druženju udeležencev. 

• Sledi uvodno izobraževanje o dnevnih ciljih 
in pomembnosti ter načinih vzdrževanja 
aktivnega in zdravega življenja sloga.

• Nato sledi telesna vadba. Ta je zasnovana 
individualno in izhaja iz potreb uporabnika. 
Za vsakega starostnika se izdela individualno 
zasnovan program vadbe, vaditelj pa tekom 
srečanj spremlja napredek in prilagaja 

zahtevnost vaj. Tako vsak član skupine izvaja 
čedalje zahtevnejše vaje in zmore vedno 
več. Takšna vadba omogoča boljšo fizično 
pripravljenost, izboljša osnovne vitalne 
funkcije in nekatera že obstoječa bolezenska 
stanja. 

• Po kratkem odmoru sledijo delavnice 
kognitivne vadbe. Te delavnice/aktivnosti 
potekajo pod vodstvom  animatorja in so 
zasnovane tako, da vzdržujejo in izboljšujejo 
spominske in druge kognitivne funkcije 
obiskovalcev. 

• Program se konča s kosilom, ki je tudi dobra 
priložnost za druženje udeležencev.

• Program je namenjen vsem starejšim, ki si 
želijo izboljšati svoje psihofizično stanje ter 
krog socialnih stikov in si tako omogočiti 
samostojnejše življenje v domačem okolju. 

Drug obsežnejši program, ki ga izvaja Zavod 
AS in poteka v vseh osmih DEOS-ovih centrih 
je organizirano prostovoljstvo oz. program 
Prijatelj srca. Z organiziranim prostovoljstvom 
smo pričeli v letu 2016, kasneje pa ga pričeli 
izvajati pod programom Prijatelj srca. Program 
ponuja raznovrstno ponudbo prostovoljskih del 
v osmih Centrih starejših. Svetujemo pa, da če 
želite delati kot prostovoljec si prvo odgovorite 
na vprašanje na katerem področju želite delati, 
kaj želite delati, ali je okolje starejših primerno za 
vas, koliko časa lahko namenim prostovoljstvu, 
ali sem komunikativen za delo s starejšimi. 
V Zavodu AS od bodočih prostovoljcev 
pričakujemo predvsem strpnost, prijaznost, 
komunikativnost in resnost pri opravljanju 
prostovoljskih del. Želimo si, da bi prostovoljci 
v našo družbo prišli z novimi idejami, da bi 
izkoristili svoje talente in konjičke in jih približali 
našim stanovalcem. Namen programa Prijatelja 
srca pa je, da se med prostovoljcem, ki se 

Uvodnik

»Organiziramo 
in izvajamo 

različne programe 
prilagojene 

starejšim s ciljem 
dviga kakovosti 

življenja v tretjem 
življenjem 
obdobju.«

zadržani. Naše izvajalce osebno preverimo in 
so usposobljeni za oskrbo, ki jo izvajajo, hkrati 
pa tudi od uporabnikov želimo prejeti povratno 
informacijo, kako je bila oskrba opravljena. 
Portal Junaki na domu je tudi točka, kjer se 
lahko pridružijo vsi tisti, ki želijo delati v oskrbi 
starejših, kar po razgovoru in ugotavljanju 
njihovih sposobnosti tudi storimo. Obiščite našo 
spletno stran in nas pokličite!

- Darja Vrhunc, direktorica
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CERKNICA
Center starejš ih

Z ROKO V ROKI USTVARJAMO 
MOZAIK	ŽIVLJENJA

Življenje je kot mozaik sestavljen 
iz različnih trenutkov življenja. 
Če bi bili vsi kamenčki rdeči, bi 
bila slika prazna in pusta. Prav 
različne barve kamenčkov ustvarijo 
unikatno zgodbo, ki jo s stanovalci 
ustvarjamo vsak dan posebej in 
skupaj tvorimo čudovito sliko 
našega in njihovega življenja, v 
Centru starejših Cerknica. Zato že 
ob zaključku leta, ko se poslavljamo 
od starih zgodb, začenjamo 
ustvarjati nove. 

Po novem letu si nabiramo novih 
moči in poskrbimo za svoje zdravje, 
kar je pri nas vsakodnevna rutina, ki 
jo vzdržujemo z redno telovadbo, 
mesečnim wellnessom in pravilno 

prehrano. Redno se sprehajamo ter 
sem pa tja pripravimo tudi kakšen 
smoothie dan. Sicer je zima zelo lep, 
čarobni letni čas, vendar moramo 
tudi to odgnati in priklicati pomlad. 
Letos so nam pri tem pomagali 
Kurenti, ki so k nam prišli vse iz 
daljnega Ptuja. 

 

Pomlad smo v domu obudili z 
različnimi spomladanskimi 
delavnicami ter očistili okolico 
Centra. Tako kot vsako leto smo za 
Veliko noč naredili in podarili 
butaro velikanko ter ustvarili veliko 
lepih izdelkov in jih postavili na 
ogled na tržnico v avli Centra. Letos 
smo se z izdelki stanovalcev prvič 
predstavili tudi v Mercator centru 
Cerknica.

Veliko pozornosti namenimo tudi 
naravi, ki obdaja naš dom, zato 
smo v sodelovanju z Društvom 
biodinamike Notranjska zgradili 
hotel za žuželke, poleg njive za 
Centrom postavili kompostnik ter 
posadili kar nekaj semen starih 
sort rastlin, saj nam je pomembno 
ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine.

Komaj smo dočakali tudi poletje, 
zato smo ga na prvi poletni dan 
tradicionalno pozdravili z bogato 
etnološko prireditvijo Pozdrav 
poletju ter v sklopu prireditve 
odprli razstavo »Ohranimo našo 
dediščino za bodoče rodove« sester 
Marije Gruden in Mire Sapač. Poleg 
piknikov, kot so bili sladoledni, žar 
piknik ob obletnici centra, sladkanja 
s palačinkami, smo potrebovali 
oddih in ohladitev tudi na morju, 
zato smo se odpravili v Strunjan 
na kopanje. Seveda pa nismo mogli 
mimo prelepega Pirana, ki so si ga 
stanovalci močno želeli obiskati.

Med poletnimi počitnicami nas je 
obiskalo tudi veliko število otrok 
od vsepovsod. S stanovalci so se 

družili, ustvarjali in sodelovali, ter 
se skupaj učili medgeneracijske 
solidarnosti.

 

Ko pa je potrkala na vrata jesen, 
smo jo pozdravili z modnimi 
jesenskimi trendi ter za stanovalce 
pripravili pravo modno poslastico. 
Po modni pisti so se naše 
manekenke sprehodile z devetošolci 
osnovne šole Notranjski odred 
Cerknica. Za glasbeno popestritev je 
poskrbel pevec Frenk Nova.

V sodelovanju s člani Mozaične 
sekcije KD Rak Rakek, smo 
steno pred Centrom olepšali z 
mozaiki, ki so postavljeni v sklopu 
svetovne akcije Fondacije Conin 
iz Mehike pod geslom »ZA SVET 
BREZ LAČNIH OTROK«. Za to 
priložnost nas je z obiskom počastil 
tudi predsednik države, gospod 
Borut Pahor.

 

Vse to in še več je prinesla barvita 
jesen. Zadišalo je po domačem 
pečenem krompirju, kostanju in 
pravi martinovi pojedini. 
In že se približujemo koncu 
leta, mesecu decembru, najbolj 
čarobnemu in pestremu času v 
letu. V tem času se obdarujemo, 
okrašujemo, vrtimo v poskočnih 
ritmih glasbe ter veselimo mnogih 
obiskov. Nestrpno pričakujemo, da 
se uspešno poslovimo od starega 
leta in odpremo novo poglavje, ko 
bo spet čas za nove zgodbe in nove 
kamenčke v mozaiku življenja v 
našem domu.

- Anja Purkart, animatorka

GOSPODINJSKE SKUPINE – 
NOV KONCEPT DELA

V želji, da naše storitve in  našo 
celotno dejavnostjo še bolj  
približamo uporabniku in  njegovim 
potrebam, smo letos marca, po 
vzgledu DEOS Centra starejših 
Zimzelen iz Topolšice, dejavnost v 
našem centru na novo organizirali. 
Tudi pri nas sedaj delujemo po 
delovno sožitnem konceptu domov 
četrte generacije, v »gospodinjskih 
skupinah«, s ciljem, stanovalcem 
zagotoviti možnosti izbire vrste in 
obsega pomoči, ki jo glede na svoje 
potrebe potrebujejo.

 

Gospodinje in vodji tima na uvajanju v 
Centru starejših Zimzelen

Center starejš ih Cerknica
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Izvajanje storitev poteka v sedmih 
gospodinjskih enotah, na katerih je 
prisotna gospodinja, ki skrbi za 
večino gospodinjskih opravil. Njeno 
delo je zelo podobno opravilom 
družinskih oskrbovalcev, ki 
oskrbujejo starejše ljudi v domačem 
okolju. Koncept dela omogoča 
zasebnost, individualni pristop, 
domačnost in toplino. V 
gospodinjski skupini se življenje 
odvija spontano, z veliko 
možnostmi za vključevanja in 
spodbujanja stanovalcev k 
interakciji, opazovanju, komunikaciji 
in sodelovanju, v smislu aktivnega 
sooblikovanja dnevnega ritma ter z 
upoštevanjem bistvenih značilnosti 
posameznikovih življenjskih zgodb.

Zadovoljni stanovalci enote A3 z 
gospodinjo Ireno

Posebna pozornost je namenjena 
tudi utrjevanju socialne mreže, 
tako v smislu spodbujanja stikov s 
svojci, bližnjimi in za posameznika 
pomembnimi osebami iz lokalne 
skupnosti, kot tudi sobivanju, 
medgeneracijskem povezovanju in 
prostovoljstvu. Vsi smo mnenja, 
da smo s konceptom dela v 
gospodinjskih skupinah naredili 

korak v pravo smer k prijaznejši 
obliki bivanja in oskrbe starejših 
ljudi v instituciji. 

- Biserka L. Nelec, direktorica Centra

SVETOVNI PROJEKT »ZA 
SVET	BREZ	LAČNIH	OTROK«

Po uspešni izgradnji dveh mozaičnih 
sten mozaične sekcije KD-RAK 
Rakek - (pri OŠ Rakek 2017 in pri 
gostišču Furman 2018), smo se 
skupaj s članicami mozaične sekcije 
odločili, da z mozaiki popestrimo 
tudi okolico Deos Centra starejših 
Cerknica. Ideja je bila, da na 
steno pred Centrom, ki je dolga 
105 metrov in visoka 3,5 metra, 
postavimo prav posebne mozaike v 
obliki sestavljanke.
Povsem naključno je kulturno 
društvo ravno v tistih dneh prejelo 
vabilo za sodelovanje v akciji 
svetovne organizacije »Organizacija 
za svet brez lačnih otrok«, ki 
podpira Fundacijo Conin iz 
Argentine. V okviru slednje akcije 
je bilo postavljenih že preko 255 
mozaičnih sten v 49 državah, na 
petih kontinentih, vse pod geslom 
! »ZA SVET BREZ LAČNIH 
OTROK«.

Ped 25 leti je bila v Argentini 
ustanovljena nevladna organizacija 
»Fundacija Conin«. Ustanovil jo 
je pediater dr. Abel Albino, ki se 
je boril za izkoreninjanje lakote in 
podhranjenosti otrok. Med drugim 
je bil tudi kandidat za Nobelovo 
nagrado za mir. Albinov tesni 
sodelavec, novinar Guillermo Daniel 
Balbi pa je pred dvema letoma 
ustanovil »Organizacijo za svet brez 
lačnih otrok«, ki z umetnostjo – 
izdelavo mozaičnih sten - podpira 

Fundacijo Conin. 
Podhranjenost in lakota otrok 
nista le problem Latinske Amerike. 
To je postal svetovni problem. 
Organizacija je sprva delovala na 
področju Argentine, kmalu pa se 
je razširila na več kot 50 držav 
vsega sveta na petih kontinentih. 
V državah, kjer podhranjenost in 
lakota otrok nista tako očitna, so 
ustvarjalci pristopili v projekt iz 
solidarnosti. Pomembno je, da so vsi 
ustvarjalci mozaikov prostovoljci. 
Vsaka mozaična stena mora imeti 
dva elementa in sicer silhuete 
odprtih dlani in slogan projekta v 
jeziku države, v kateri se nahaja. 
Mozaično steno naj bi dokončali 
v letu 2019, v času 25-letnice 
Fundacije Conin. Mozaična stena v 
Cerknici pa je v okviru slednje akcije 
nastala kot prva v Sloveniji. 

Načrt za izdelavo stene je nastal že 
v mesecu juniju. Koordinatorica 
projekta v DEOS Centru starejših 
Cerknica je bila Gordana Crepulja. 
Po izboru motiva, je bila izdelana 
šablona in podana so bila jasna 
navodila za izdelavo mozaikov. 
V Centru je potekala akcija 
pridobivanja keramičnih ploščic v 
živih barvah. Projekt je zasnovan 
medgeneracijsko. K izdelavi 
mozaika smo povabili otroke iz 
vrtca Martin Krpan iz Cerknice, 
učence osnovnih šol iz Cerknice in 
Rakeka, stanovalce Centra starejših 
iz Cerknice, mladince iz PUMO 
Radovljica pri Ljudski univerzi 
Radovljica pod mentorstvom Urške 
Ambrožič Potočnik in seveda 
vse  krajane, ki so na posebej 
organiziranih delavnicah lahko 
izdelovali elemente za skupni 
mozaik. 

Pri izvedbi projekta so nam 
nesebično stali ob strani tudi Občina 
Cerknica in različni donatorji, ki 
so prispevali potrebni material in 
finančna sredstva za izvedbo tega 
res velikega projekta. 
Skupaj nam je uspelo postavit 
veliko in čudovito mozaično steno, 
ki jo krasi 327 odprtih dlani od 
nekajmesečnega otroka, do 100 
let starega starostnika. Posebej 
pomembno in posebno pa se nam 
zdi, da silhuete dlani simbolizirajo 
medgeneracijsko sožitje in 
solidarnost, ki sta temelj našega 
delovanja.

- Gordana Crepulja, animatorka
 

JESEN	ŽIVLJENJA	GOSPE	
TEREZIJE PEKLAR – REZI

Ob koncu leta 2018, lepega 
jesenskega dne, nas je v Centru 
starejših Cerknica s svojim 
prihodom počastila ter vse okoli 
sebe prav hitro razveselila, gospa 
Terezija Peklar - Rezi. Tako smo jo 
doživljali mi, takrat še malo bolj od 
daleč. Sama je trenutke prihoda v 
nov dom, sprva sprejemala nekoliko 
drugače, predvsem bolj zadržano in 
takrat še skrito našim očem.

Z njenim privoljenjem jo na kratko 
predstavljamo. Ozrli se bomo na 
njeno prehojeno pot pred prihodom 
v naše kraje ter na vse dobro, ki 
ga opravi kar tako, mimogrede, z 
največjim veseljem, predanostjo in 
pozornostjo v našem domu. 

Gospa Rezi se je rodila v Brudnicah 
blizu Rimskih toplic, meseca 
septembra, sedaj že davnega leta 
1931. Osnovno šolo je obiskovala 
v domačem kraju, na kar ima zelo 
lepe spomine, dokler niso tudi 
zanjo prišle prezgodnje ure odhoda 
iz njej dragih krajev. A gospa 
Rezi se je vsaki situaciji po svojih 
najboljših močeh prilagodila ter se 
kasneje v domači kraj tudi vrnila in 
ustalila. Že s šestnajstimi leti se je 
zaposlila v tovarni lesne industrije 
Rimske toplice. S skrbnim možem 
sta ustvarila topel dom, obdana z 
dvema hčerkama, ki danes pozorno 
bedita, sledita in spodbujata svojo 
mamo pri vsem, kar še dobrega 
zmore, zase in za svojo okolico. 
In ker tega zares ni malo, želimo 
poudariti le tisto, po čemer gospo 
Rezi najbolj prepoznamo. 
Gospa Rezi je prekipevajoča od 
pozitivne in mladostne življenjske 
energije, kar udejanja dnevno, 

skozi telesne aktivnosti, še posebej 
v programu Aktivna starost. Je 
tudi aktivna članica skupine Žoga 
bend, pevskega zbora stanovalcev, 
miselne skupine ter vseh ostalih 
razpoložljivih aktivnosti, ki se čez 
tekoči mesec in skozi leto zvrstijo v 
smiselnem zaporedju.

Ob vsem naštetem, je zelo pozorna 
do svojih sostanovalcev in tudi do 
nas zaposlenih ter kjer le more, z 
nasmehom in toplo besedo priskoči 
na pomoč. Vedno opazi priložnosti, 
da postori kaj dobrega, ne le zase, 
ampak predvsem doprinese k lepši 
skupnosti. Že njen nasmeh, iskriv 
pogled ter dobra volja pri vsem, kar 
se lahko postori, so nalezljivi. Zato 
smo ji ob tej priložnosti in kratki 
predstavitvi iz srca hvaležni za vse, 
kar doda pri sestavljanju mozaika 
trdnih vezi med nami, ki ostanejo za 
vedno. 

 

Gospa Rezi, iskrena hvala za vse, 
kar nas ob Vas bogati in nam 
daje dodatnih moči.

- Sandra Pirc, delovna terapevtka
 

Center starejš ih CerknicaCenter starejš ih Cerknica
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DOBRO	JUTRO	PTIČKI

Vez človeka ni bila še z nobeno 
skupino živih bitij tako trajna, 
raznolika in polna simbolov, mitov 
ter ne nazadnje strokovnega vedenja 
in znanja kot prav vez s pticami. 
Že od prvih zapisov človeštva so 
predstavljale po eni strani simbol 
vojne, po drugi pa miru in ljubezni. 
Bile so objekt umetnosti in številnih 
znanstvenih raziskav.

Dobrosrčna donacija nam je 
omogočila, da se tudi v Centru 
starejših Cerknica lahko veselimo 
parčka skobčevk, ki na recepciji 
našim stanovalcem vsakodnevno 
popestrijo klepet ob kavici. Nad 
njimi so navdušeni tudi svojci, 
predvsem otroci, ki obiščejo naš 
Center.

Stanovalci na Varovani enoti pa 
so se razveselili kanarčkov, ki smo 
ju prav tako dobili  s pomočjo 
donacije. Skrb zanje je del 
aktivnosti, ki jo stanovalci, skupaj 
z animatorji zelo radi izvajajo. 
Stanovalci Centra radi posedajo 

okoli ptic, nekateri se z njimi 
pogovarjajo, drugi ju primerjajo z 
možem in ženo, saj se kdaj pa kdaj 
skregata, nato pa zopet poljubljata. 
Ptički starostnikom krajšajo čas, 
jih pomirjajo in ob igrivosti tudi 
nasmejijo.

Opaziti je, da so stanovalci ob 
stiku s pticami bolj pomirjeni. Na 
Varovani enoti vzbujajo različne 
občutke, predvsem občutek ljubezni 
in vrednosti ob skrbi, da pticam ne 
zmanjka hrane ali vode.

Stanovalka nam je zaupala: »Vsako 
jutro ju pozdravim z dobro jutro 
ptička in moj dan je lepši«.

- Janja Rupar, socialna delavka

AKTIVNA POT MALO 
DRUGAČE

V letošnjem letu smo na enoti A3 
izdelali nekoliko drugačno, barvito 
in razigrano  različico aktivne poti. 
našim stanovalcem smo želeli 
ponuditi pestro izbiro vadbenih 

postaj, ki jih bogati terapevtski 
učinek barv in igrivosti. Ne glede 
na leta lahko telesna dejavnost 
izboljša kakovost našega življenja, 
zato si želimo, da naši stanovalci 
kakovostno in aktivno preživljajo 
tudi svoj popoldanski čas, v varnem 
in zanimivem okolju. 

Celotna aktivna pot temelji na 
toplih barvah, energiji mandal 
in vzpodbuja k pozitivnemu 
razmišljanju. Vsebuje različne vaje 
za izboljšanje gibljivosti in mišične 
moči ter vaje za ravnotežje in 
kognicijo. Stanovalci se največkrat 
ustavijo pri vrtljivem kolesu, 
senzorno-kognitivni uri in tabli, 
kjer se preizkusijo v različnih 
spretnostih. Nova aktivna pot 
pomeni pomembno pridobitev in 
popestritev že zelo bogate palete 
aktivnosti v našem centru.

- Katja Opeka, fizioterapevtka

FOTO UTRINKI:

Ponovno so nas razveselili 
Rdeči noski.

Wellness razvajanje.

Nastop Žogabenda.

Medgeneracijsko druženje s skavti.

Rojstnodnevni obiski in nepozabna druženja.

Obiskal nas je twirling mojster Tim Udovič.

Zaplesali smo v gasilskem domu Begunje.

Dan žena z Notranjsko študentskim klubom.

Kreativna delavnica z glino.

Nabirali smo češnje.
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ČRNUČE
Center starejš ih

Center starejših Črnuče bo v začetku 
decembra dopolnil 7 let delovanja. 
Če v nekaj besedah strnemo misli 
in dogajanja v tem obdobju, lahko 
rečemo, da smo uspeli v tem času 
vzpostaviti posebno vez, dušo 
doma, kot smo si zadali kot naš 
glavni cilj.   Pomemben dejavnik pri 
graditvi odnosov med stanovalci in 
zaposlenimi, med stanovalci samimi 
ter med sodelavci je  bil predvsem 
v dejstvu, da je starostnik, ki se je 
za svoj novi dom izbral prav naš 
Center starejših, najpomembnejši ter 
njegove želje in potrebe na prvem 
mestu.

Z ekipo zaposlenih, katerih delo je 
poslanstvo in ne samo zaposlitev, si 
bomo tudi v prihodnje prizadevali, 
da se bodo naši stanovalci počutili 
v svojem novem domu, sprejete, 
zaželene in varne.

- Slava Divjak, direktorica Centra 
starejših Črnuče

CELOLETNI PROJEKT 
PLESNE ŠOLE BOLERO

Na našem prijetnem plesnem 
druženju, ki poteka dvakrat mesečno 
po 1 uro, se lahko naši člani Aktivne 
Starosti in naši stanovalci naučijo 
plesati različne plese. Na plesnem 
tečaju, ki je oblikovan premišljeno in 
prilagojen starostnim zmogljivostim 
in željam.

 

Plesne korake namreč spoznavajo 
počasi, jih večkrat ponovimo, da se 
usedejo v spomin in jih sestavimo v 
koreografije, ki so tako enostavne, 
da jih z lahkoto osvojijo.

Ugotovili so, da ples pomlajuje, 
povečuje gibčnost, ohranja dobro 
fizično pripravljenost, izboljšuje 
kondicijo, krepi mišice, skrbi za 
boljši spomin, večjo koncentracijo 
in pomaga v boju proti demenci. 
Strokovna in idejna vodja Plesnega 
Centra Bolero in tudi tečaja, 
priznana plesna pedagoginja in 
plesna sodnica Janja Pušl, nam je 
v sproščenih in zabavnih plesnih 
vajah, ob zvokih prijetne glasbe, 
popeljala v svet plesa.

- Animator Lipold Špela

AKTIVNI DAN

V DEOS centru Črnuče zelo 
uspešno korakamo v 4 leto s 
programom Aktiven dan za 
aktivno starost, ki je neprofitna 
organizacija in deluje na področju 
socialnega varstva starejših.

V sklopu programa starejšim 
nudimo aktivno preživetje dneva 
ob aktivnosti, ki so namenjene 
predvsem krepiti fizični in 
kongnitivnih sposobnostih, ter 
večanju kroga socialnih stikov.

Program poteka 3krat tedensko, 2 
krat tedensko pa v dveh skupinah. 
Da je program tako zelo uspešen, 
so zasluženi strokovnjaki Fitnes 
Klinike trenerji oziroma kineziologi 
in animator.

- Animator Lipold Špela

STALNE	EKIPE	ZAPOSLENIH	
V	CENTRU	STAREJŠIH	
ČRNUČE

S prihodom starostnika v dom 
starejših se srečamo zaposleni, 
uporabnik storitev in svojci z nizom  
pričakovanj in želja.

V želji, da bi našim uporabnikom 
nudili take storitve, ki si jih želijo, 
ki jih potrebujejo in si jih zaslužijo, 
se nenehno trudimo z uvajanjem 
sprememb in izboljšav.
Za dosego zahtev uporabnika je 
izredno pomembno prepoznavanje 
potreb, predvsem pa čim boljše 
sodelovanje zaposlenih s svojci.

Da bi zaposleni čim bolje poznali 
stanovalce, njihove potrebe in želje 
smo se v Centru starejših Črnuče 
odločili za uvedbo tako imenovanih 
stalnih ekip. Vsak oddelek 
ima tim zaposlenih v sestavi:  
diplomirana  medicinska sestra, 
tehnik zdravstvene nege, bolničar/ 
negovalec in strežnica.

Center starejš ih Črnuče
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Člani tima so vedno na istem 
oddelku. Tako dobro poznajo 
stanovalce, za katere skrbijo, 
poznajo vse njihove želje, jim lažje 
nudijo potrebno pomoč. Hkrati pa 
se krepijo dobri medosebni odnosi 
med zaposlenimi in stanovalci.

- Dipl. glavna sestra Mateja Vodnjav

ŠPORTNE IGRE

V mesecu juniju smo v našem domu 
organizirali miselno- športne igre za 
naše stanovalce.

Med seboj so se pomerili v 5 
disciplinah: miselni test, spretnostna 
hoja/vožnja okoli ovir, kegljanje, 
met žoge na koš in hitrostno 
tapkanje. Pridružili so se nam 
dijaki Srednje zdravstvene šole 
Ljubljana in učenci Osnovne šole 
Maksa Pečarja, ki so sodelovali pri 
izvedbi samih iger. Vsi udeleženci 
so dobili štartne številke kot na 
pravem tekmovanju. Na koncu smo 
podeli priznanja vsem udeležencem 
iger, prvi trije posameznih iger pa 
so prejeli simbolne nagrade naših 
sponzorjev. 

Najboljši trije vseh kategorij pa 
so dobili tudi medalje, priznanje 
in nagrade. Naj športnik  DEOS 
centra Črnuče je postal gospod 
Božidar Gorjan.

V odmoru med igrami so nam 
učenci pripravili glasbeni program, 
katerega so naši stanovalci z 
veseljem poslušali.  Stanovalci so 
bili zadovoljni in navdušeni nad 
popestrenim dopoldnevom tako 
da bomo še pripravili takšne in 
podobne dogodke.

- Dipl. fizioterapevtka Alja Bošnak-
Mramor

KOORDINACIJA

Koordinacija je sposobnost 
učinkovitega oblikovanja in izvajanja 
kompleksnih gibalnih nalog, ki se 
kaže v učinkoviti uskladitvi časovnih 
in prostorskih elementov gibanja. 
Koordinirano gibanje je tisto, pri 
katerem si gibalne faze sledijo na 
harmoničen način do želenega cilja. 
Osebe z gibalnimi izkušnjami imajo 
na voljo večjo količino podatkov o 
različnih gibanjih, kar jim omogoča, 
da se v novih gibalnih okoliščinah 
lažje znajdejo in gibalne naloge 
opravljajo kvalitetnejše.

Na koordinacijo gibanja vplivajo 
količina podatkov o različnih 
motoričnih nalogah v spominu, 
predstava o trenutnem stanju 
notranjega in zunanjega okolja 
pri izvedbi motorične naloge, 
utrujenost in psihološki dejavniki.

Dejavniki koordinacije:
Dejavniki koordinacije so povezani 
z dobrim delovanjem centralnega 
živčnega sistema človeka:
• sistem za sprejem in analizo ter 

prenos informacij;
• center za gibalni spomin;
• kortikalni in subkortikalni centri 

za oblikovanje gibanja. 

Osnovne značilnosti 
koordiniranega gibanja so: 
• pravilnost (natančnost/

ustreznost izvedbe gibov), 
• pravočasnost (časovna 

usklajenost gibov oziroma 
ustrezno zaporedje gibov), 

• racionalnost (ekonomičnost 
izvedbe gibov), 

• izvirnost (samoiniciativnost v 
prilagajanju gibanja različnim 
zahtevam), 

• stabilnost (zanesljivost; 
identičnost izvedbe v 
ponavljanjih – stalnost). 

V našem domu izvajamo trening 
koordiniranega gibanja enkrat 
tedensko v sklopu jutranje 
skupinske vadbe. Vaje za možgane, 
kot jim osebno pravim, so 
zelo različne.  Izvajamo veliko 
recipročnega gibanja, dvojnih  
nalog, … 

V nadaljevanju bomo opisali 
nekaj vaj:
1. Kroženje z rameni: z obema 

ramenoma izvajamo kroženje 
hkrati:  z desnim ramenom 
krožimo naprej, z levim 
ramenom pa istočasno nazaj. 
Uskladimo gibanje, da je hitrost 
obeh ramen enaka. Po 10 
ponovitvah strani menjamo.

2. Kroženje in dvig roke: z desno 
roko delamo velike kroge, levo 
roko dvigujemo naravnost 
navzgor. Pazimo da vsaka roka 
izvaja svoje gibanje. Po 10 
ponovitvah zamenjamo strani.

3. Dvig in spust nasprotne strani: 
dvignemo desno roko in levo 
koleno in ju hkrati spustimo, 
nato dvignemo levo roko 
in desno koleno in ju hkrati 
spustimo. Gibanje ponavljamo 
tekoče in ritmično.

4. Odpiranje knjige: izmenično 
odpiranje rok in nog. Začetni 
položaj: roki sta v višini ramen 
in narazen, koleni sta skupaj. 
Nato hkrati izvedemo gibanje 
v rokah in nogah: roki se 
zapreta – sta skupaj, nogi se 
odpreta in sta narazen. Gibanje 

izvajamo tekoče in ritmično. Če 
se zmotimo, ustavimo gibanje, 
popravimo položaj in začnemo 
od začetka.

- Dipl. fizioterapevtka Alja Bošnak-
Mramor

PRIKLJUČITEV	PREKMURJA	K	
MATIČNI	DRŽAVI 
 
Na lepo sobotno dopoldne smo 
se stanovalci odpravili na obisk k 
predsedniku države Borutu Pahorju. 
Gospod Borut Pahor ob 
pomembnih dogodkih odpre vrata 
svoje palače za vse obiskovalce 
in tokrat jih je, saj smo obeležili 
pomemben dogodek. Kajti 
17.8.1919 bilo Prekmurje 
priključeno Sloveniji. Pozdravil 
nas je z uvodnim govorom, nato 
pa so nam otorci iz Prekmurja 
pripravili prav poseben program. 
Predstavili so nam pomembne 
može Prekmurja ter zapeli kar nekaj 
prekmurskih pesmi. Uživali smo ob 
poslušanju pesmi in predstavitve 
v prekmurščini, ki jo premalokrat 
slišimo.

Po kratkem programu smo 
se sprehodili po prostorih 
predsedniške palače, kjer smo videli 
zanimivo pohištvo, slike vseh naših 
dosedanjih predsednikov. Prostori 
so svetli, lepo opremljeni in delujejo 

Center starejš ih Črnuče Center starejš ih Črnuče



DECEMBER 2019
18

NITKE ŽIVLJENJA 7
17
NITKE ŽIVLJENJA 7 DECEMBER 2019

Center starejš ih Črnuče

domače. Ogledali smo si tudi 
pisarno samega predsednika, kjer 
nas je tudi pričakal. Z dobro voljo je 
odgovarjal na naša vprašanja. Vzel 
pa si je tudi nekaj časa za slikanje z 
obiskovalci. Tudi naši stanovalci so 
se uspeli slikati z njim.

V ovalni pisarni pa smo sedeli za 
veliko mizo, kjer ima naš predsednik 
sestanke. Vodja protokola nam 
je razložila zapleten protokol in 
bonton obnašanja. Po končanem 
ogledu pa so naši stanovalci dobili 
tudi sladoled.  Z dobrimi vtisi smo 
se počasi poslovili ter odpravili proti 
našemu domu.

- Dip Petra Cestar

POPOTOVANJE V MESTO 
PIVA

Na lep junijski dan smo se z našimi 
stanovalci v družbi stanovalcev 
Centra starejših Trnovo odpravili na 
eno – dnevno potovanje v Žalec. 
Skupaj smo se pričeli zabavati že na 
avtobusu, kjer smo se spoznavali in 
prijetno klepetali z našimi novimi 
prijatelji iz Trnovega. Na začetku 
poti v Žalec smo bili vsi še nekoliko 
sramežljivi vendar smo kaj hitro 
pozabili na sramežljivost in pot je 
minila izjemno hitro.

Najprej je sledil resni del, ko smo 
si ogledali Muzej hmeljarstva 
in pivovarstva, V njem smo 
izvedeli vse o zgodovini hmelja, 
ki se je prvič  v Sloveniji pojavil v 
12.stoletju. Zelo smo bili ponosni, 
ko smo izvedeli, da Slovenija spada 
danes med največje pridelovalke 
hmelja. Domači hmelj uporabljamo 
tako doma, prav tako pa ga 
izvažamo na zahodne trge. Izvedeli 
smo tudi da uporabljamo tri vrste 
hmelja: savinjski golding, aurora 
in bobek. Seveda pa so nam tudi 
povedali kako iz hmelja pridobimo 
pivo. Postopka pa seveda ne smemo 
izdati.

Po zanimivem ogledu smo se 
odpeljali do fontane piva v Žalcu. 
Fontana piva stoji v lepem parku v 
centru mesta, ki je obdan z drevesi, 
ki nudijo prijetno senco v toplih 
dneh. Osnova za arhitekturno 
osnovo fontane je simbolna 
hmeljska kobula. Ponujenih je 
6 vrst piva različnih okusov in 
proizvajalcev. Vsi smo dobili 
stekleni pivski vrček v katerega smo 
si natočili po 1 dcl piva. Seveda 
pa smo lahko vrček vzeli kot lep 
spomin na naš izlet.

Po preizkušnji piva in počitku v 
senci smo se odpravili še na obisk 
v Center starejših Topolšica, kjer 
smo pojedli tudi izjemno dobro 
kosilo. Po prijetnem kosilu smo se 
prijetno utrujeni, vendar polni novih 
doživetij in poznanstev odpeljali 
nazaj proti našemu domu. Našega 

potovanja ne bomo pozabili. Bi se 
pa radi zahvalili stanovalcem Centra 
starejših Trnovo za prijetno družbo, 
Centru starejših Topolšica pa za lep 
sprejem in dobro kosilo.

- Dip Petra Cestar

ŽIVLJENJE	SE	MI	JE	OBRNILO	
NA GLAVO

Življenje nam z veliko hitrostjo piše 
in obrača liste, odteka kot reka, ki se 
ne vrača. Vsak človek nekje začne 
in tudi konča. Bilo je lepo in polno 
preizkušenj, ki so nas bogatile in 
utrdile. Zaslužen pokoj nam odmeri 
več časa zase, a leta nam prinašajo 
slabše počutje, jemljejo moč in 
pogum. Staranje prinaša nove 
tegobe in spoznanje, da moramo 
zbrati nove moči za čas, ki je še pred 
nami. Tako sem se sama po hudi 
bolezni odločila za bivanje v domu 
za starostnike. 
Temne in težke misli so spremljale 
mojo odločitev. Odločila sem se za 
dom v Gornjem Gradu. Bolezen 
me je popolnoma priklenila na 
posteljo in tako nemočna sem 
prišla v dom. Tam so me sprejeli 

GORNJI GRAD
Center starejš ih

prijazni in nasmejani zaposleni in 
kmalu odgnali črne misli. Kljub 
temu je trajalo dolgo, da sem svoje 
domovanje sprejela za svoj drugi 
dom, saj  je zelo težko sprejeti 
dejstvo, da ne moreš sam skrbeti 
zase. Pomoč, ki jo rabim, mi nudijo 
vseh 24 ur vsak dan. Z njihovo 
strokovno pomočjo se je tudi 
moje zdravstveno stanje izboljšalo. 
Njihova prijaznost in dobra volja, 
meni in vsem stanovalcem vlivata 
moč in voljo za preživljanje našega 
časa. 
Dneve nam popestrijo s številnimi 
dejavnostmi, ki nam zelo krajšajo 
čas. 
Seveda si moramo tudi sami 
popestriti svoje življenje in marsikdo 
si je zopet našel konjiček, za 
katerega prej ni imel časa. Veseli 
smo skupin, ki nam z raznimi 
prireditvami bogatijo življenje 
v domu. Še posebno smo veseli 

otrok, kajti z njimi postanemo 
tudi mi mlajši. Hvaležni smo vsem 
zaposlenim za njihov trud, za vsak 
nasmeh in vse lepe besede. Nadvse 
smo veseli obiskov naših najdražjih 
in prijateljev. A čas teče naprej, zato 
se je treba vsak dan veseliti novega 
podarjenega dne. 

Vedno nasmejani stanovalki Vera in 
Marija po nastopu Kulturnega društva 
Bočna

- Pavla Golob, stanovalka
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1.EXTEMPORE DEOS CENTRA 
STAREJŠIH	GORNJI	GRAD	IN	
DRUŠTVA GAL

Prva likovna kolonija poimenovana 
1.EX-tempore DEOS 2019 je 
potekala v sodelovanju z Zavodom 
Aktivna starost in Društvom 
Gal. Namenjena je bila slikarjem, 
kiparjem in drugim ustvarjalcem 
v likovni umetnosti in tudi vsem 
drugim, ki so se želeli udeležiti 
aktivnosti. Ustvarjalo se je na 
tematiko spomini, kjer so bile 
teme zelo različne. Vse od otroške 
razigranosti, šolskih spominov, 
mladostnih zaljubljenosti, prvih 
poljubov, lepot krajine in še bi lahko 
naštevali. Avtorji so izbirali med 
najrazličnejšimi tehnikami katerih 
dela so bila abstraktna, realistična, v 
tehniki kolaža, akvarela in pastela.

Slika avtorice Blanke Božič

Stanovalci so se ustvarjalcem 
pridružili po skupinah. Spoznali so 
različne materiale, ki jih uporabljajo 
pri likovnem ustvarjanju, kot tudi 
tehnike slikanja ter potek nastanka 
slike. Z umetniki so se družili in 
bili nad njihovim ustvarjanjem 
izredno navdušeni. Po zaključku so 
bila dela razstavljena v avli centra, 
kjer so bila na ogled stanovalcem 
in obiskovalcem doma. Stanovalci 
in zaposleni so ocenili najboljše 
delo. Nagrada za najboljše delo 
je samostojna razstava del v 
našem Centru starejših. S tem 

smo stanovalcem kot samim 
udeležencem programa dvignili 
kvaliteto življenja in dosegli 
izpolnitev cilja ter sklenili, da se ob 
letu zopet snidemo.

Slika avtorice Dragi Benčič

- Anja Kopušar, DT

KO STANOVALCI NIMAJO 
ČASA

Kot vsako sredo, se je stanovalka 
Pavla, tudi na prvo septembrsko 
sredo, odpravila v knjižnico, kjer 
stanovalcem pomaga pri izposoji 
knjig. Ko je prišla do vrat in jih 
odprla, je ugotovila, da je knjižnica 
zasedena. V njej so imeli sestanek. 
Knjižničarka Pavla se je odločila, da 
počaka pred vrati, za vsak primer, če 
bi prišel kateri izmed stanovalec, da 
mu izposodi knjige. 

Pride prvi stanovalec in pove mu, 
da je knjižnica zasedena, da naj 
počaka, saj bodo kmalu končali s 
sestankom. Nekaj časa stanovalec 
čaka, nato pa pravi, da  nima časa 
čakati, saj se mu zelo mudi, mora v 
trgovino po par stvari, zato odide. 

Pride drugi stanovalec, knjižničarka 
ponovi zgodbo, da je knjižnica 
zasedena. Tudi drugi stanovalec 
nekaj časa čaka. Ker mora nujno v 
spodnje prostore, kjer ga prijatelji 
čakajo, da bodo igrali družabne igre, 
nemudoma vrne knjige in oddide. 
Nazadnje pride še stanovalka, ki s 
knjižničarko spregovori nekaj besed. 
Ker se tudi ona naveliča čakati, 
gospe Pavli vrne knjige.  Stanovalka 
pove, da ima nujni opravek in da bo 
že drugič prišla po ostale knjige, ki 
jih želi. 

Igranje družabnih iger

Ko mi je gospa Pavla pripovedovala 
kaj se pripetilo, sva se obe pošteno 
nasmejali in prišli do sklepa, da res 
včasih drži trditev, da starejši nimajo 
časa in da se jim vedno nekam mudi.

- Anja Kopušar, DT

GORI, DOLI, NAOKOLI 
SKUPAJ S STANOVALCI

S stanovalci smo se tudi letos 
potepali. Med drugim smo v mesecu 
februarju, že tradicionalno, odšli na 
ogled ženskih smučarskih skokov 
na Ljubno ob Savinji. Ogledali smo 
si kvalifikacije in močno navijali za 
naše, Slovenske punce, da skočijo 
čim dlje. 

Na Ljubnem ob Savinji smo si 
pred pričetkom tradicionalnega 
Flosarskega bala, ki poteka v 

mesecu avgustu, ogledali Flosarsko 
zbirko. Gospod Martin Juvan nam 
je predstavil življenje flosarjev skozi 
zgodovino. Predstavil nam je gozd, 
pomen reke in lesa nekoč in danes. 
Ogledali smo si bogato fotografsko 
in materialno gradivo ter kratek 
filmček o samem delu flosarjev. 

Skupinska slika po ogledu flosarske 
zbirke

V našem Centru deluje tudi 
ustvarjalna skupina, kjer stanovalke 
iz različnih materialo pridno 
izdelujejo ročne izdelke. Odločili 
smo se, da jih za njihovo delo tudi 
nagradimo, zato smo jih peljali na 
izlet v Vinsko Goro. Tam smo si 
ogledali cerkev Šentjanž na Vinski 
Gori, cerkev zavetnika Svetega 
Janeza Krstnika, večnamensko 
dvorano, ki je opremljena s 
pohištvom pravega prvega 
parlamenta Republike Slovenije in 
potok, kjer so perice včasih prale 
perilo.

- Anja Kopušar, DT

AKTIVEN	DAN	SKOZI	OČI	
ŠTUDENTKE DELOVNE 
TERAPIJE

Po končanem 2. letniku delovne 
terapije, ko na fakulteti osvojiš že 
veliko znanja, sem si želela znanje 
nadgraditi z izkušnjami. Nasmehnila 

se mi je sreča, saj so v bližnjem 
DEOS centru Gornji Grad ravno 
potrebovali vaditelja za program 
Aktiven dan. Delo s starejšimi me 
je takoj pritegnilo in tako so se julija 
pričela naša srečanja. 

Udeleženci programa aktiven dan

Kot bodoča delovna terapevtka 
sam program vidim kot odlično 
priložnost za kvalitetno, aktivno, 
poučno in družabno preživljanje 
prostega časa. Veseli me, da je 
nekaterim vadba tako zlezla tako 
pod kožo, da se po njihovih besedah 
»počutijo bolne«, če spustijo kakšen 
termin. Naša druženja sem napeljala 
v nekoliko bolj zdravstveno- 
preventivne vode, saj menim, da 
ni nikoli prepozno za ozaveščanje, 
obiskovalcem pa sem na ta način 
predstavila zgradbo in delovanje 
človeškega telesa ter degenerativne 
spremembe povezane s staranjem. 
Pri vadbi smo krepili vse mišične 
skupine, da s fizično pripravljenostjo 
in močjo čim dlje ohranimo 
samostojnost pri skrbi zase, delu 
in prostočasnih aktivnostih, ter 
s tem ohranimo ali povečamo 
kvaliteto našega življenja. Naše 
vadbe niso nikoli potekale po 
ustaljenem vzorcu, temveč smo 
prilagajali vaje in število ponovitev, 
da tudi med telesno vadbo dodamo 
čim več kognitivnega dela, saj bi 
s ponavljanjem istega vzorca le 
rutinsko izvajali, kar so se možgani 
že naučili. 

Menim, da smo od projekta Aktiven 
dan veliko odnesli tako udeleženci 
kot jaz. Ne glede na to, da je med 
nami kar precejšnja generacijska 
razlika, sem v njihovo družbo rada 
prihajala ter se od njih tudi veliko 
stvari naučila.

- Klara Prislan

OB NOVEM LETU

Zopet noč in mesec sije,
Zdaj odbila ura bo polnoč,
da staro leto nam odbije
in novo leto, vošči nam bijoč.

Preteklost leta je za nami,
ne briga nič več nas za to,
kar se je zgodilo lani,
v pozabo pelje se lepo.

Ne slišiš ure, bije že,
zakaj si žalostna nocoj,
le raje k meni stisni se,
tvoj vroč poljub, bo hitro moj.

Sedaj me primi za roko,
staremu letu že dajemo slovo
in zaplešiva v belo, lepo,
veselja polno, novo leto.

- Božidar Šimic, stanovalec 

DOGAJANJE NA VAROVANI 
ENOTI OD ZIME DO JESENI

Zima, ki v vrtu traja od decembra 
do februarja, je čas počitka. V vrtu 
skupaj s stanovalci nimamo veliko 
dela. V hladnih in sneženih ali 
deževnih zimskih dnevih posvetimo 
pozornost načrtovanju vrta v novi 
sezoni. Ob posvetu, kaj bomo sejali 
na naše visoke grede, smo skupaj 
s stanovalci zluščili koruzo. Pričela 
se je pomlad in skupaj smo posejali 

Center starejš ih Gornj i  Grad Center starejš ih Gornj i  Grad
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prva semena iz katerih so kasneje 
zrasle čudovite zelenjavne sadike. 
Sadike paprike in paradižnika, ki 
smo jih pridelali, pa smo podarili 
našim zaposlenim v zameno za 
kakšno sladko dobroto ali pa kavo, 
katerih se stanovalci zelo razveselijo. 
Bili smo tudi ustvarjalni. Ob 
valentinovem dnevu smo izdelali 
knjižna kazala, ki so jih stanovalci 
z veseljem dali svojcem in jim ob 
tem izkazali kako zelo jih imajo 
radi. S pomočjo stanovalke iz 
stanovanjskega dela našega Centra 
smo skupaj izdelali rože iz krep 
papirja, ki so okrasile našo varovano 
enoto. Gospe Zdenka Zakrajšek 
in Ireno Podbrežnik sta pripravili 
spomladansko delavnico, kjer smo 
izdelovali ptičke in ptičje hišice in 
tako naznanili, da se pomlad vse 
bolj bliža. Potekala je delavnica pod 
mentorstvom gospe Tatjane Hafner, 
kjer smo izdelali čudovite umetnine, 
ki so bile razstavljene in na ogled v 
Zavodu Stanislava. 
K nam je prišel tudi zelo poseben 
obisk – petelin, katerega so se 
stanovalci zelo razveselili in si 
zaželeli, da bi ostal pri njih na 
obisku malce dlje časa. Odšli smo na 
izlet v Mozirje k hišniku Dragu, kjer 
smo si ogledali domače živali, malce 
poklepetali in prehitro je minil čas 
za odhod. Stanovalci so zelo uživali 
in si zaželeli, da v prihodnje spet 
odidemo na izlet po prelepih krajih 
Zgornje Savinjske doline.

Izlet v Mozirje

- Špela Bitenc, animatorka

UTRINKI DOGAJANJA

Nastopajoči Anton Plevčak s prijatelji 

Barvanje velikonočnih jajčk

Predavanje Karla Gržana 

Delavnica recikliranja 

Predavanje za stanovalce Medobčinskega 
društva gluhih in naglušnih Velenje

Pirhi za veliko noč

Terapija s psičko Senno in Auriko

Izlet v Mozirski gaj Tržnica varovane enote 

Ogled razstave v Zavodu Stanislava

Piknik stanovalcev Ogled fotografske razstave Osnovne šole 
Gornji Grad

Turnir v ruskem kegljanju z DEOS 
Zimzelen Topolšica 

Nagrajenec tombole Franc

Zgodbe o utripu življenja, zgodbe o preteklosti ter zgodbe o prihodnosti, 
so ponovno stkale nove niti, ki bodo naši zgodbi dodale nov čar. Kako 
toplo postane človeku pri srcu, ko ima priložnost, da sodeluje z dobrimi 
ljudmi in kako toplo je, ko se nekdo odzove povabilu po sodelovanju. 
Neizmerno sem hvaležna vsem vam, stanovalci, zaposleni, svojci in 
drugi dobri ljudje, da lahko z vami pišem nova in nova poglavja.

- Barbara Virant, direktorica Centra
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HORJUL
Center starejš ih

AKTIVEN DAN

V Deos Centru starejših Horjul 
že tretje leto uspešno poteka 
program Aktiven Dan za Aktivno 
Starost. Organizira ga ZAVOD 
AKTIVNA STAROST, ki je 
neprofitna organizacija in deluje 
na področju socialnega varstva 
starejših. Udeleženi so tako zunanji 
kot notranji člani. 

Program starostnikom dolgoročno 
zagotavlja boljše psiho-fizično 
stanje, kar jim omogoča, da lahko 
dlje časa in kvalitetno bivajo v 
domačem okolju, neodvisni od 
tuje pomoči. To se trudimo doseči 
s pestrim in raznolikim naborom 
dejavnosti, ki krepijo fizične in 
miselne sposobnosti ter širijo 
krog socialnih stikov. Individualna 
vadba pod strokovnim vodstvom 
zagotavlja napredek, ki ga opazijo 
starostniki in njihovi svojci. Da 
je program tako zelo uspešen so 
zaslužni strokovnjaki Fitnes klinike 
pod vodstvom Urške Dolinšek,  
njeni izobraženi trenerji oz. 
kineziologi in animatorja.

Nekaj izjav zadovoljnih 
uporabnikov programa:

Ga. Milena                                                                                                 
“Ker živim sama, sem se udeležila 
programa Aktivna starost za družbo 
in rekreacijo. Domov prihajam bolj 
sproščena in zelo so se mi polepšali 
dnevi.”

G. Jože
“Pridružite se prijetni družbi 
na uricah telovadbe. Dobil sem 
tudi nova poznanstva, večkrat 
se nasmejimo in hitro mine čas. 
Prihajam redno in se počutim zelo 
dobro.”

Ga. Julijana
“Zelo rada hodim in se redno 
udeležim srečanj in sem prav 
zadovoljna, počutim se dobro med 

svojimi vrstniki in telovadba me 
ohranja pri zdravju.”

Ga. Antonija
“Fizično in duševno se mnogo 
bolj počutim, zelo rada obiskujem 
srečanja in vedno se naučim kaj 
novega.”

G. Jožica
“ Program me ohranja pri zdravju, 
saj sem bolj gibljiva in lažje hodim. 
Rada bi da večkrat na teden, ker 
tako zelo uživam med druženjem.”

G. Vinko
“ Hodim že od samega začetka, sem 
navdušen in vzdušje je zelo prijetno. 
Počutim se bolj mladega in imam 
več energije.”

Zelo smo veseli, da so naši 
udeleženci programa Aktivne 
Starosti zadovoljni, da se bolje 
počutijo tako psihično in fizično, ter 
radi obiskujejo program.

- Špela Lipold, animatorka

VSESLOVENSKA 
PROSTOVOLJSKA AKCIJA 
DAN ZA SPREMEMBE

V petek 5. aprila 2019 smo 
prostovoljci KORK Horjul 
sodelovali v vseslovenski 
prostovoljski akciji Dan za 
spremembe. V okviru dogodka smo 

prvič izvedli projekt »Vozičkanja«. 
Namen tega projekta je bil, da 
razumemo medgeneracijske 
spremembe, da tudi druge 
generacije razumemo spremembe, 
ki se dogajajo starejšim generacijam. 
Ko se starejši človek ali sicer 
hendikepiran zaradi nesreče tudi v 
mlajših obdobjih znajde v situaciji, 
ki mu omejuje gibanje. Ko se 
tudi sami neposredno soočimo 
s tem in tudi sami preizkusimo 
kako je voziti se z invalidskem 
vozičkom šele razumemo človeka, 
ki je gibalno omejen in se do njega 
obnašamo spoštljivo in mu nudimo 
pomoč. Namen akcije je bil, da se 
tudi normalno gibalno sposobni 
soočimo s tem in se preizkusimo 
samo peljati z invalidskim vozičkom. 
Žal je bilo vreme slabo, tako da 
»vozičkanja« nismo mogli preizkusiti 
zunaj ampak smo to naredili kar 
znotraj prostorov Centra starejših 
Horjul. V projektu smo sodelovale 
prostovoljke KORK Horjul z 
učenci in učenkami ter mentoricami 
Osnovne šole Horjul.

Ta pomladni dan, Dan spremembe 
z Vozičkanjem smo preživeli skupaj 
stanovalci Centra starejših Horjul, 
prostovoljke krajevne organizacije 
RK Horjul  in učenci OŠ Horjul in 
drug drugemu pričarali prelep dan, 
ki se ga bomo z veseljem spominjali.
Najprej so stanovalce doma 
presenetili učenci Osnovne 
šole Horjul, saj so jim skupaj s 
harmonikaši prepevali ljudske in 
ponarodele pesmi. Iz srca so skupaj 
zapeli in obujali spomine na svoja 
mlada leta.

Prostovoljka RK Gabrovšek Ana 
je povedala nekaj lepih misli, kako 
ostati mlad kljub biološki starosti: 
uživajte v preprostih stvareh, 
pogosto se smejte na ves glas 

do zadnjega diha in cenite svoje 
zdravje.
Potem sta sledili dve delavnici, 
ki so ju pripravili učenci skupaj s 
stanovalci doma.
V prvi delavnici so učenci izdelovali 
rože in so jih potem podarili 
stanovalcem.
V drugi delavnici so udeležencem v 
škatle pripravili različne predmete, ki 
so jih spomnili na njihovo mladost. 
Ob spominjanju na te predmete je 
bilo veliko nostalgije in tudi smeha. 
Tako za stanovalce doma in učence 
je bila to prijetna izkušnja sobivanja 
in sožitja.
Nadaljeval se je kulturni program z 
nastopom pevskega zbora osnovne 
šole Horjul, nastop harmonikašev 
in recitacije. Program so z vso 
srčnostjo pripravile mentorice iz OŠ 
Horjul.

Hvala mladim prostovoljcem in 
prostovoljkam ter mentoricam iz 
osnovne šole Horjul za izredno 
bogat program. Zahvaljujemo 
se tudi delovni terapevtki Centra 
starejših Emanueli Grom.
Vsi, ki smo aktivno sodelovali v tem 
Dnevu sprememb, smo bili po kocu 
dneva zelo zadovoljni in zelo bogati, 
ker smo skupaj s stanovalci doživeli 
kako lahko bivamo v sožitju in drug 
drugega bogatimo in po tem dnevu 
smo vsi udeleženci postali bogatejši 
in bolj bogati ljudje.

- KORK Horjul, predsednica Tončka 
Klobučar

Center starejš ih Hor ju l



DECEMBER 2019
26

NITKE ŽIVLJENJA 7
25
NITKE ŽIVLJENJA 7 DECEMBER 2019

SLADKORNA BOLEZEN TIP 2

Sladkorna bolezen tipa 2 so včasih 
imenovali odrasla ali od inzulina 
neodvisna sladkorna bolezen. Spada 
med najpogostejšo obliko sladkorne 
bolezni in sicer v približno 90-
95%, vseh ki imajo sladkorno 
bolezen. Glavna značilnost SB 
tipa 2 je, da trebušna slinavka ne 
proizvede dovolj inzulina ali da 
telo proizvedenega inzulina ne 
uporabi dovolj učinkovito. Bolezen 
se pogosteje pojavlja pri ljudeh, ki 
imajo sladkorno bolezen v družini, 
lahko pa je tudi posledica prevelike 
telesne teže, nezdravega načina 
življenja,  nezadostne dejavnosti.
Sladkorna bolezen tipa 2 se razvija 
postopoma, lahko traja tudi več let 
( 3-12 let). Značilna je za starejšo 
populacija, vendar je v zadnjih 
letih v porastu tudi pri otrocih in 
mladostnikih z prekomerno telesno 
težo in tistimi, ki imajo nezdrav 
življenjski slog.

Ciljne vrednosti krvnega sladkorja 
na tešče so od 4-7 mmol/l, po 
obrokih od 5- 11 mmol/l.
Za zdravljenje sladkorne bolezni 
tipa 2 je velikokrat dovolj že dieta in 
antidiabetična oralna terapija, vendar 
je treba istočasno zdraviti tudi 
težave, ki se pojavljajo vzporedno 
( visok krvni sladkor, povišane 
maščobe v krvi, visok krvni tlak). 
Poskrbeti je potrebno tudi za 
zmanjšanje telesne teže z zdravo 
prehrano in telesno aktivnostjo. 
Če sladkorne bolezni tipa 2 ne 

zdravimo, lahko z leti pride do 
tako visoke glukoze v krvi, da je 
potrebno zdravljenje z inzulinskimi 
injekcijami.

Sladkorno bolezen tipa 2 
prepoznamo po simptomih kot so 
pretirana žeja, utrujenost, lakota, 
pogosto uriniranje, izguba telesne 
teže, zamegljen vid, suha in srbeča 
koža in ščemenje v nogah.

Pri nezdravljeni bolezni lahko pride 
do kroničnih in akutnih zapletov, 
ki pa predstavljajo veliko breme za 
sladkornega bolnika. Pod kronične 
zaplete štejemo kronični zaplet na 
malih žilah v ledvicah (nefropatija), 
okvara žilic na očesnem ozadju 
(retinopatija), okvara ledvic 
( nevropatija), srčni infarkt, 
možganski infarkt, ateroskleroza, 
angina pectoris ( kardiovaskularna 
obolenja), diabetično stopalo. 
Akutni zapleti so hipoglikemija, ki 
je posledica zdravljenja z inzulinom 
ali tabletami. Povzroči jo prevelika 
doza inzulina ali tablet, prevelika 
telesna aktivnost, premalo hrane/ 
opuščen obrok, pitje alkohola.  
Znaki ki so značilni za hipoglikemijo 
(nizek krvni sladkor) so tresenje, 

lakota, znojenje, strah, vznemirjanje, 
bledica, pospešen srčni utrip. 
Hiperglikemija (povišan krvi 
sladkor) je posledica premajhnega 
odmerka inzulina, prevelikega 
obroka, prehladnega ali drugega 
obolenja. Cilj zdravljenja sladkorne 
bolezni je odprava simptomov 
in znakov bolezni, preprečevanje 
akutnih zapletov sladkorne bolezni, 
preprečevanje kroničnih zapletov, 
zmanjšanje umrljivosti in izboljšanje 
kakovosti življenja. 

Tudi v domu starejših občanov 
Horjul se vsakodnevno srečujemo 
z sladkorno boleznijo tipa 2. Vsak 
posameznik ima individualno 
prilagojene odmerke in vrsto 
inzulina glede na svoje potrebe. 
Dan oskrbovancev, ki prejemajo 
inzulin, se začne z jutranjo meritvijo 
krvnega sladkorja pred zajtrkom 
in aplikacijo inzulina v podkožje. 
Poskrbljeno je, da sladkorni bolniki 
dobijo 5 obrokov na dan ( zajtrk, 
malica, kosilo, malica, večerja), 
drugače bi bila nevarnost pogostih 
hipoglikemij oziroma nizkih 
vrednosti sladkorja v krvi. Meritve 
pri večini oskrbovancev naredimo 
pred glavnimi obroki in se glede 
na vrednosti krvnega sladkorja 
odločimo o količini inzulina, ki ga 
oskrbovanec prejme. Na izmerjene 
vrednosti sladkorja v krvi vpliva 
veliko dejavnikov: prevelik/
premajhen obrok, stres, razna 
bolezenska stanja… kontrole pri 
diabetologu se izvaja na 3 mesece, 
v primeru prevelikih odstopanj 
krvnega sladkorja od zaželjenega 
območja, pa se naredi 5 dnevni 
profil meritev na podlagi katerega 
potem zdravnik oz diabetolog 
spremeni odmerke inzulina.

- Judita Jerina, DMS

SPREHOD	ZA	SPOMIN

21. septembra obeležujemo 
svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. 
Alzheimerjeva bolezen predstavlja 
najpogostejšo obliko demence. Gre 
za skupek simptomov, ki praviloma 
prizadanejo starejšo populacijo 
in so posledica odmiranja tistih 
možganskih celic, ki so odgovorne 
za spomin, orientacijo, mišljenje, 
razumevanje in presojo.

Število bolnikov se iz leta v leto 
povečuje, bolezen prizadane pa tako 
posameznika kakor tudi svojce.
Stanovalci, zaposleni in učenci OŠ 
Horjul smo se podali na sprehod 
po okolici Horjula v znak podpore 
bolnikom in njihovim svojcem 
ter z namenom osveščanja in 
zmanjševanja stigme. Alzhaimerjeva 
bolezen ne izbira spola in izobrazbe; 
vzame pa nam nekaj najbolj 
dragocenega: dostojanstvo in 
spomine.

- Emanuela Grom, delovna terapevtka

IZLET V LUKO KOPER IN 
PREDJAMSKI GRAD

Ob osmi uri smo se odpeljali iz 
Horjula v precej gosto meglo in 
upali , da se bo med potjo zjasnilo, 
kar se je resnično zgodilo. V soncu 
se je že lesketal Nanos in skrenili 
smo z avtoceste na staro cesto ter 
se ustavili v nekem malem, zelo 
slikovitem gostišču, kjer smo si 
naročili prvo jutranjo kavico ali čaj.
Ob deseti uri nas je pred vhodom 
v Luko Koper pričakala prijazna 
vodička in varnostniki. Varnostniki 
so pregledali avtobus in naše 
dokumente, saj se pristanišče nahaja 
na varovanem območju, vodička 
pa nas je popeljala po celotnem 
kompleksu pristanišča. V pristanišču 
sta bili 2 tovorni ladji, na eno so 
natovarjali avtomobile, druga je 
pripeljala iz Koreje s tako značilnimi 
zabojniki, visoko naloženimi, da 
se vedno sprašuješ, kako je možno 
pluti po razburkanem oceanu, ne da 
bi kaj padlo v vodo. Del pristanišča, 
kjer skladiščijo les imajo v zakupu 
Avstrijci in finci. Ko smo šli mimo 
je zadišalo po lesu. Imajo tudi 
prostor za sipek material, ki ga pri 
raztovarjanju povežejo s pokritim 
tekočim trakom, da se ne praši in 
onesnažuje okolja.
Opazili smo tudi ogromne kolute 
pločevine, ki jo tovorijo v Azijo 
iz nje pa izdelujejo avtomobile. 
Vodička nam je povedala, da 
posamezen kolut tehta 25 ton.
Videli smo tudi veterinarsko postajo 
in hleve, kjer so nastanjene živali, 
saj se na ladjah prevažajo tudi 
živali. V pristanišču se nahaja tudi 
fitosanitarna inšpekcija. 
Po pristanišču je prepovedano hoditi 
peš, vozijo se s kolesi ali posebnimi 
vozili. Kompleks je mnogo večji kot 
si ga predstavlja zunanji opazovalec.
Po ogledu pristanišča nas je pot 

vodila v Predjamo. Pokrajina je 
vsa zelena in srce bije hitreje, ko 
občuduješ to lepoto.
Predjamski grad je dobro skrit očem 
in ga zagledaš šele na cilju, kjer 
stoji v vsej svoji veličini prekrasna 
srednjeveška zgradba, vsekana in 
vzidana v skalo. Njegov lastnik je bil 
Erazem Predjamski in grad je dolgo 
veljal za neosvojljivega, dokler ni 
prišlo do izdaje. Grad Predjama slovi 
kot eden najlepših v Evropi. 

Ogledali smo si tudi lovski muzej. 
Lastnik je strasten lovec in v teh 
krajih je kaj loviti. Vse trofeje 
nagačenih živali so iz teh krajev in 
število je kar presenetljivo: srnjad in 
jeleni, velika in mala sova, ruševec, 
volk, medved, divja mačka in ris. 
Rastavljeno je tudi orožje in lovska 
oprema.

Center starejš ih Hor ju l Center starejš ih Hor ju l
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V nadstropju višje pa smo si ogledali 
zbirko iz 1. svetovne vojne.
Kosilo smo si privoščili v gostišču 
z lepim razgledom na grad. Srečali 
smo veliko turistov, predvsem 
Italijanov.
Vreme nam je bilo naklonjeno in 
vsi smo se vrnili zadovoljni z lepimi 
spomini na prekrasen dan.

- Zapisala Karla Pristovšek

KRESNIČEK
 
Kdo srečnejši je na svetu,
kdo srečnejši kakor jaz,
letam, skačem in nagajam,
z lučko pa si svetim pot.
 
Ta moja lučka, svetla lučka
mi vedno kaže pot,
brez nje bi bil rjava muha,
brez nje življenje bi zgubil.
 
Pesmico po spominu iz otroških dni 
zapisala Marija Vaupotič

LOJZE SLAK

Rodil se je na Dolenjskem , v vasici 
pri Mirni Peči. Sprva je bil godec 
na porokah, kasneje se je povezal 
z brati v ansambel. Leta 1964 je 
srečal Fante s Praprotna in z njimi 
nadaljeval glasbeno pot. Dosegli 
so velike uspehe. Imeli so turneje 
po Evropi, Ameriki, Kanadi in 
Avstraliji. Leto 1974 je bilo za 
ansambel žalostno, saj je v prometni 
nesreči utihnil glas Jožeta Šifrarja. 
Nadomestil ga je Franci Rebernik.
Pesmi Lojzeta Slaka so priljubljene 
med Slovenci, najbolj znane so: 
Kadar pa mim hišce grem, V dolini 
tihi, Visoko nad oblaki. Meni je 
najbolj všeč Prodajalka. 

Kadar sem žalosten si zapojem:
»Najlepša deklica je moja ljubca bla,
a zdaj je tista ljubica moja ženkica...«
Sem velik oboževalec Slakove 
glasbe. Zdaj veste, drage moje 
medicinske sestre, zakaj tako rad 
pozno v noč poslušam Slakove viže. 

☺ ☺

- Filip Knaflič

IN MEMORIAM FRANC 
PRISTOVŠEK 1931 - 2018

Bliža se obletnica moževe smrti in 
ob tem želim podati nekaj pojasnil, 
da je tudi moj pokojni mož Franc 
Pristovšek kot jugoslovanski 
diplomat prispeval svoj delež 
pri osamosvojitvi Slovenije. 
Pred tem je bil me drugim tudi 
štiri leta jugoslovanski konzul v 
Frankfurtu na Majni v ZR Nemčiji. 
To je finančno središče Nemčije 
in položaj generalnega konzula 
je bil enak rangu ambasadorja. 
Tam smo se seznanili z mnogimi 
zelo vplivnimi ljudmi, kot tudi z 
diplomati drugih držav. Mnoge od 
njih sem portretirala in ko jih slikaš, 
jih še bolje spoznaš in se z njimi  
spoprijateljiš. V hotelu Frankfurter 
Hof  sem imela razstavo njihovih 
portretov in to je bil kar velik 
dogodek.
Mecen diplomatskega kora je bil 
g. Schubert, lastnik tamkajšnje 
pivovarne. V svoji vili je prirejal 
sprejeme, kosila in večerje, kamor 
sva bila pogosto povabljena tudi 
midva. Bil je Genscherjev osebni 
prijatelj. Skupaj sta silvestrovala 
ali pa je bil g. Genscher gost 
na Schubertovemu posestvu v 
Berchtesgadnu, kjer je bila zanj 
pripravljena posebna Genscherjeva 
soba.

Ko je možu potekel mandat, sva 
se na poti v domovino Slovenijo 
vračala preko Berchtesgadna, 
kamor naju je povabil g. Schubert. 
Prenočila sva v t.i. Genscherjevi 
sobi.
Vrnila sva se leto pred 
osamosvojitvijo in mož je 
ponudil svoje usluge pri tem 
osamosvojitvenem procesu, a so ga 
začasno zavrnili, češ, vas bomo že 
poklicali, če vas bomo potrebovali. 
V nedeljo zjutraj, ko je JLA izdala 
ultimat, da naj se uklonimo ali 
pa bodo Slovenijo in Ljubljano 
bombardirali, so ob devetih zatulile 
sirene. Bežala sem v zaklonišče, ki 
je bilo v kleti stolpnice. A mož je 
medtem telefoniral v Frankfurt g. 
Fritzu, da bodo Ljubljano napadli 
in ta je slišal sirene ter dejal: »Kaj, 
tako daleč je že to?« Telefoniral 
je g. Schubertu, ta pa je obvestil 
g. Genscherja, ki je bil, kot vemo, 
takrat nemški zunanji minister. 
Čez pol ure je g.  Genscher  že bil 
obveščen in bil pripravljen sprejeti 
slovensko delegacijo. Mašinerija 
je stekla in naslednje dneve je po 
televiziji kazalo Dr. Drnovška 
med intervjujem v ZR Nemčiji, 
v ozadju pa je bil tako značilni 
vhod na Schubertovo posestvo v 
Berchtesgadenu, ki sva ga oba z 
možem poznala. Celo sam dr. Rupel 
je izjavil, da se čudi, kako hitro je 
bil Genscher pripravljen sprejeti 
njihovo delegacijo. Nihče ni vedel za 
to zaslugo, moj mož pa se ni hotel 
s tem vsiljevati, ker so ga prej tako 
ostro zavrnili.
Dolgo časa sem v sebi nosila 
potrebo, da o tem nekje 
spregovorim in izkažem čast v 
možev spomin. Tudi on je bil do 
smrti stanovalec Centra starejših v 
Horjulu.

- Karla Pristovšek

FOTO UTRINKI

Dan žena

Sodelovanje s KORK

Ples s 106-letnico

Sodelujemo z lokalnim okoljem

Izlet zaposlenih v Prekmurje

Kuharska urica

Rdeči noski

Župan nam predaja znanje o čebelah

Izobraževanje o čebelah

Glasbeni nastop

Terapija s polžem
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MEDVODE
Center starejš ih

NORTH	-	LAJEŽ	SREČE

Damir:
Vsi, ki boste obiskali Center 
starejših Medvode, boste lahko 
spoznali našega malega Northa. 
North je živel življenje uličnega psa 
v BiH. Kot mladiček se je moral 
boriti za vsak grižljaj hrane. Jaz sem 
zaposlen v DEOSu kot animator. V 
prostem času sem pogosto v Bosni, 
kjer hranim ter rešujem ulične pse, 
tako da sem že marsikaj videl in 
doživel glede življenja psov na ulicah 
BiH. North se mi je takoj zasidral 
v srce in tako sem se odločil, da ga 
pripeljem v Slovenijo. Uredili smo 
mu dokumente in veterinarsko 
oskrbo in tako je mali fantek lahko 
prišel k nam. Nekaj časa sem ga 
imel doma, potem sem se odločil, 
da ga vzamem s seboj v službo, da 
malo popestrim dan zaposlenim 
ter oskrbovancem doma Medvode.

North in Shadow iz Tačk pomagačk

Dan, ko sem Northa prvič pripeljal 
v službo, je bil prekrasen.... Čisto 
vsi so ga občudovali, tako zaposleni 
kot oskrbovanci, najprej so ga vsi 
klicali Palček, ker je bil tako majhen. 
Jaz že imam svoje pse in sem bil 
vesel, da ga je naša fizioterapevtka 
Martina opazovala na prav poseben 
način. Jasno je bilo, da ji je ukradel 
srce. Kmalu mi je zaupala, da bi 
ga rada posvojila in hitro sva bila 
dogovorjena.

Martina:
Že od malega sem si želela psa, 
ampak se mi ta želja ni nikoli 
uresničila. Ko je sodelavec prinesel 
malega »peseka« v službo, sem se 
takoj zaljubila vanj. Potem pa je 
padla ideja, da bi kosmatinček zares 
odšel z mano domov. In je res. Z 
dovoljenjem direktorja je lahko bil 
z mano v službi in od takrat mislim, 
da so ga stanovalci vzljubili in se 
ga tudi oni vsak dan razveselijo, 
ko pride v službo. Že na parkirišču 
North začne lajati in cviliti, ker 
komaj čaka, da vse pozdravi. 
Karkoli se dogaja v službi, North 
je vedno zraven. Stanovalci večkrat 
povprašajo po njem in ga radi 
pobožajo ali se igrajo z njim. North 
pa se vedno rad ustavi v jedilnicah, 
da poliže kakšno drobtinico ali dobi 
kakšen priboljšek. Je zelo živahen 
kosmatinček, ki rad, tako kot naši 
stanovalci, po kosilu zadrema. 

North pri počitku po kosilu 

Mislim, da je North prinesel 
pozitivno energijo v dom in nam 
njegova prisotnost popestri dan.

Damir:
Martina mi je zaupala, da zdaj ne ve 
več, kako bi živela brez njega. Poleti 
je odšla na potovanje in direktor 
se je ponudil, da bi malega hudička 
čuval, dokler se ne vrne. North se 
je direktorja tako navadil, da mora 
zdaj vsako jutro najprej do njega 
v pisarno, da ga pozdravi in dobi 
še kakšen priboljšek. Mene pride 
pogledati po osmi uri, ker ve, da bo 
čas za druge priboljške. Tudi moji 
sodelavki Tanja in Beti ga pričakata 
s pasjimi dobrotami. Včasih ga 
opazujem in premišljujem, kako je 
bil nekoč obsojen na životarjenje, 
zdaj pa uživa življenje na polno. 
Mislim si: »Uživaj, mali North!« 
Če vas pot kdaj zanese do našega 
Centra v Medvodah, boste malega 
Northa lahko videli in slišali njegov 
lajež sreče. ♥

Skupinska

- Damir Nasufović, Martina Jenko, 
North

POZDRAVLJENI!

Za prostovoljstvo sem se odločil, 
ker mi je tako veleval neki notranji 
glas. 
Takoj, ko sem prišel, sem dobil 
občutek, da se bom tu dobro 
počutil. In res sem se. Ker sem 
prišel ravno v času majskega piknika 
smo se odločili, da poskrbimo za 
sladico. Tako nam je s skupnimi 
močmi tudi dobro uspelo. Drugače 
skrbim, da varovancem čim bolj 
popestrim njihov prosti čas. Sestavili 
smo ekipe za tarok in remi in se 
dobro zabavamo. Z vsemi se dobro 
razumem in upam, da so zadovoljni.
Tudi v prihodnje se bom potrudil, 
da nam bo vsem skupaj lepo.

Peka gibanice s prostovoljcem Frenkom 

- Frenk

OBISKALI SMO MARIBOR 

Pred najstarejšo trto na svetu

˝pa prav na petek trinajstega˝ so se 
nekateri spraševali. Slabe misli so se 
razblinile ob napovedanem lepem, 
sončnem vremenu.

Ob 06:30 smo se zbrali pred 
Centrom starejših Medvode, 
razen enega zamudnika in se 
z avtobusom odpeljali proti 
Štajerski, novim dogodivščinam 
nasproti. Med vožnjo po avtocesti, 
s krajšim postankom za kavico 
smo oči in dušo pasli na lepotah 
prelepe slovenske dežele. Prispeli 
smo v mesto Maribor, ki leži pod 
Pohorjem ob reki Dravi in sredi 
vinorodne pokrajine.
Najprej smo se ustavili v domu 
starejših imenovanemu ˝Dom 
pod Gorco˝. Prijazno osebje 
nas je sprejelo s toplo besedo 
dobrodošlice in zvoki harmonike. 
Po multimedijski predstavitvi doma 
smo se razdelili v tri skupine in odšli 
na strokovno voden ogled doma ter 
nato ob kavici in prigrizku izmenjali 
še mnenja in izkušnje.
Zadovoljni smo se odpeljali v 
središče mesta Maribor, kjer nas je 
že čakal turistični vlakec ˝Jurček˝, 
ki nas je popeljal na ogled mesta 
z vodičem. Med enourno vožnjo 
si zvedavo ogledovali pročelja 
pomembnih mestnih znamenitosti, 
bogato arhitekturo mesta in se 
ustavili na Lentu pred najstarejšo 
vinsko trto na svetu, ki že več kot 
400 let raste v starem mestnem 
jedru. Njena izjemna starost je kot 
svetovna znamenitost zapisana 
tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. 
Pred trto smo za spomin naredili 
še skupinsko fotografijo, ker pa je 
ostalo še nekaj časa smo še malo 
pohajkovali po centru mesta. 

Predstavitev Doma pod Gorco

Center starejš ih Medvode

☺
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Nato smo se odpeljali v mesto 
Žalec, kjer smo obiskali znamenito 
˝Fontano piv˝, ponos hmeljarskega 
mesta. Po degustaciji različnih 
slastnih okusov piva, smo se 
ustavili še v Kampu Menina, kjer 
nas je naš najboljši kuhar razvajal s 
kulinaričnimi dobrotami.
Zvečer nas je pot vodila mimo 
Gornjega Grada čez prelaz Črnivec, 
mimo Kamnika in že smo varno 
prispeli domov, polni nepozabnih 
trenutkov in dobrega počutja.
V mozaik najlepših doživetij smo 
dodali še en čudovit dan.

Športne aktivnosti

Hvala vsem.

- Irena Baškovč

OBISK NARODNEGA MUZEJA 
SLOVENIJE

Narodni muzej ponuja zanimiv 
program Muzej za starejše, 
imenovan »Mi k vam, vi k nam«, 
v sklopu katerega nas je februarja 
v Centru starejših Medvode 
najprej obiskala gospa Tea Černe, 
profesorica zgodovine in muzejska 
vodnica in nam za pokušino 
predstavila tri velike zaklade 
slovenske dediščine: neandertalčevo 
piščal, slonokoščeni punčki iz 
Emone in srednjeveški meč.

Muzej

Neandertalčeva piščal je nedvomno 
največji zaklad muzeja, saj gre 
za najstarejše glasbilo na svetu, 
staro 60.000 let in najdeno prav v 
Sloveniji, v jami Divje babe blizu 
Cerknega. Izvedeli smo, da ta najdba 
postavlja neandertalce v povsem 
drugačno luč, dokazuje namreč, 
da niso bili primitivni človečnjaki, 
temveč inovativni in sposobni 
umetniškega ustvarjanja. Prisluhnili 
smo lahko ljudskim melodijam, ki 
jih glasbenik Ljuben Dimkaroski 
izvablja iz tega rekonstruiranega 
inštrumenta, replike tega glasbila pa 
smo lahko tudi potipali. 
Sledila je predstavitev antičnih 
igračk za deklice; teh dveh 
slonokoščenih lutk se je zaradi 
dolgih, vitkih in in pregibnih 
okončin prijelo kar ime antični 
barbiki. Sodita med izredno redke 
ohranjene slonokoščene lutke iz 
rimske dobe. Zaradi dragocenega 
materiala in skrbne izdelave sta bili 
dragocenost že v času uporabe. 
Bili sta položeni v grob deklice, ki 
je izvirala iz premožne emonske 
družine.  

In nazadnje smo lahko potežkali 
še repliko srednjeveškega meča in 
ugibali, koliko tehta.
Predstavitev je bila zelo skrbno 
pripravljena in ravno prav dolga, 
tako da je navdušila vse. Varovanci 
oddelka demence so še posebej 
uživali ob srednjeveški zgodbi o vili 
Meluzini in ob glasbi najstarejšega 
glasbila na svetu, poznavalci pa so 

lahko na koncu gospe Teji zastavljali 
vprašanja.
In tako smo seveda prišli na okus 
in si zaželeli uresničiti še drugi 
del programa – ogled Narodnega 
muzeja. Tega smo z našimi 
stanovalci in obiskovalci Aktivnega 
dne izvedli v začetku aprila. Tokrat 
smo si lahko še od blizu ogledali te 
tri originale zakladov.

In poleg njih še sedem drugih 
znamenitih muzejskih predmetov, 
med drugim npr. edini razstavljeni 
deblak v Sloveniji, situlo z Vač 
(eno izmed najlepše izdelanih 
in ohranjenih situl sploh), zlate 
našivke z Bleda, ki so najstarejši zlati 
predmeti najdeni na slovenskem 
prostoru. Oblekli smo si lahko tudi 
rimsko tuniko in togo, občudovali 
krasno ohranjen pozlačen bronast 
kip emonskega meščana, in še bi 
lahko naštevali... 

Naš gospod Milan, velik ljubitelj 
zgodovine, je bil ob koncu, tako 
kot vsi ostali, navdušen. »Le kolesa 
nismo videli«, se je pošalil, »sicer pa 
je bilo popolno«. No, in smo tako 
sklenili, da bo treba še v Mestni 
muzej, kjer ga hranijo, potem pa 
vsekakor še enkrat kar v Narodnega, 
saj je tam še toliko zakladov, ki jih 
na enem obisku ni bilo mogoče 
videti!

Pa vsa ta nova znanja o preteklosti 
niso bila vse – v muzeju smo užili 
tudi svojih 5 minut televizijske 
slave: posnela nas je namreč ekipa 
priljubljene jutranje oddaje Dobro 
jutro, najpogumnejši trije varovanci 
Aktivnega dneva pa so se celo 
direktno vključili v prenos v studio 
in pokomentirali temo dneva.

Muzej 

Ja, preživeli smo v vseh pogledih 
bogato in nepozabno dopoldne v 
muzeju!

- Miša Eržen

NAŠA GOSPA MARIJA IZ 
AKTIVNEGA VARSTVA

Ga. Marija

Ko je bila gospa Marija lansko 
jesen na obisku pri svoji medvoški 
sosedi, je tam izvedela, da njun 
skupni znanec že nekaj časa vsak 
dan od 7h do 16h obiskuje Aktivno 
varstvo v DEOS Medvode in se 
tam zelo dobro počuti. Ker se je 
gospe Mariji že nekajkrat pripetilo, 
da je doma, medtem ko so sta bila 
otroka v službi, nerodno padla, je 
takoj ugotovila, da bi bilo Aktivno 
varstvo optimalna rešitev tudi 
zanjo, ne le zaradi večje varnosti, 
ampak predvsem zaradi družbe 
in vseh aktivnosti, ki jih varstvo 

nudi. In ker je ženska akcije, se je 
od sosede napotila naravnost v 
DEOS k socialni delavki in se že 
takoj zmenila, da se bo z naslednjim 
tednom priključila. Popoldne, 
ko sta se otroka vrnila iz službe 
in so skupaj večerjali, je gospa 
Marija naznanila svojo odločitev 
– in otrokoma se je seveda odvalil 
kamen od srca, saj bo mama v 
družbi, na varnem in še za kosilo bo 
poskrbljeno.
Gospa Marija v naš dom vsak dan 
prihaja samostojno, peš, s pomočjo 
svojega zvestega spremljevalca 
rolatorja. Če slučajno zamuja na 
naš jutranji obred (pitje kave, 
branje časopisov in zabavo ob 
prebiranju dnevnih horoskopov), 
vemo, da se je na poti zamotila 
z božanjem sosedovih kužkov, 
pse namreč obožuje. Z našim 
animatorjem Damirjem, prav tako 
velikim ljubiteljem kosmatincev in 
skrbnikom zapuščenih psov, rada 
rečeta kakšno poznavalsko o tem 
človekovem najzvestejšem prijatelju 
ali pa se topita ob fotografijah le- 
teh. 
Poleg kužkov ima gospa Marija še 
precej drugih ljubezni in hobijev: 
doma redno spremlja športne 
prenose na TV (najglasneje 
navija za naše orle ter smučarke 
in smučarje), pri nas v Aktivnem 
varstvu pa vsak dan prebira in 
komentira dnevno časopisje in 
zavzeto rešuje križanke. Za svoje 
sive celice pa skrbi tudi tako, da 
skupaj z domskimi oskrbovanci 
obiskuje vaje za spomin, ob petkih 
pa rada prisluhne predavanjem v 
našem centru; kot nekdanji planinki 
so ji še posebno pri srcu potopisna 
predavanja o gorah. Tudi sama 
nam rada pripoveduje zabavne in 
že kar pustolovske zgodbe o svojih 
planinskih podvigih, pa o potovanjih 
s taborniki in možem, ki je bil 

zaposlen pri Zvezi tabornikov. 
Pa še nekaj naša gospa Marija rada 
počne, za kar ji je naš pletilski 
krožek zelo hvaležen: zelo pridno 
in potrpežljivo previja klopke 
volne, da potem našim domskim 
»štrikaricam« delo teče hitreje in 
brez odvozlavanja. Seveda je nekdaj 
tudi sama rada zelo veliko in res 
mojstrsko pletla, kar dokazujejo 
njeni lepi puloverji, ki jih lahko vsak 
dan občudujemo na njej. 
Po kosilu pa njen najljubši prostor 
postane počivalnik, na katerem 
najprej do konca reši križanko ali 
še kaj prebere, potem pa si privošči 
zaslužen dremež. Njena notranja ura 
jo zbudi okrog pol treh, ko se počasi 
odpravi proti domu.
Naj zaključimo s tem, da jo imamo 
radi in smo veseli njene družbe, ker 
je sama res dobra družba!

- Marija Frahm, Tanja Piskernik in 
Damir Nasufović

SKUPINA	ZA	SAMOPOMOČ

V vsakodnevnem življenju se vse 
pogosteje srečujemo z ljudmi, ki 
so oboleli za demenco. Ne glede 
na to, da lahko v različnih medijih 
preberemo ali pa slišimo veliko 
informacij in nasvetov, kako ravnati 
s takimi ljudmi, se svojci in prijatelji 
obolelih običajno znajdejo v veliki 
stiski – kako sprejeti in razumeti 
bolezen, kako ravnati z obolelim in 
ne nazadnje kako poskrbeti zase.
V ta namen je v CS Medvode  pred 
dobrima dvema začela delovati 
Skupina za samopomoč. Nanjo so 
bili povabljeni tako svojci obolelih, 
ki so že v institucionalnem varstvu, 
kot tudi tisti, ki zanje skrbijo še 
doma. Namen srečanj pa predvsem 
pogovor in podelitev dobrih praks 
med udeleženci.

Center starejš ih Medvode Center starejš ih Medvode
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Skupino vodim Urška Korošec (viš. 
delovna terapevtka). Z udeleženci 
sem se pogovarjala predvsem o 
stiskah in različnih težavah, ki 
so se pojavile pri spremljanju 
njihovih obolelih svojcev. Veliko 
naših pogovorov je temeljilo na 
prepoznavanju znakov demence, 
pravilni komunikaciji z obolelim, 
kako mu pomagati, če odklanja 
pomoč ter kako poiskati pomoč na 
Centru za socialno delo. Pomoč pri 
reševanju pravnih zadev je ponudil 
tudi direktor Blaž Razvornik.
V Skupini je bilo nekaj udeleženk, ki 
so se redno udeleževale pogovorov, 
nekaj se je srečanj udeležilo le 
nekajkrat, vesela pa sem bila tudi 
udeleženk, ki so s seboj pripeljale 
svoje partnerje, pri katerih so 
začele spoznavati spremembe v 
obnašanju ter poskušale poiskati 
pomoč pri ravnanju z njimi… Moj 
namen je bil, da jih razbremenim, 
da jim povem, da niso sami, da jim 
dam pogum in povem, da morajo 
poskrbeti tudi zase. Mislim, da je 
bil ta namen tudi dosežen, kar so 
velikokrat povedali tudi udeleženci 
Skupine.
S Skupino za samopomoč bom 
nadaljevala tudi v letošnjem letu.

- Urška Korošec

NEZNAN OBRAZ IMA SVOJ 
GLAS

Pozdravljeni vsi, ki to berete. 
Verjetno že nekaj časa opažate, da 
sem med vami. Da pa ne bo ugibanj, 
se vam na kratko predstavim.
Sem Irma Matjašec, doma iz 
prelepih Žirov na koncu Poljanske 
doline. Sem ponosna hčerka 
pogumne mame, ki je hvala bogu še 
vedno med nami, sestra, mami dveh 
otrok - sina Dejana in hcerke Anje, 

babi stirim vnukom - Žan Maiu, 
Tinkari, Evi in Žigu, prijateljica in 
nekdo, pri katerem se lahko izjoče 
ali nasmeji srce.
Vidim stisko a še raje od tega 
uzrem nasmeh, četudi na zgubanem 
in preizkušenem obrazu. Oči 
in nasmeh se namreč nikoli ne 
postarajo. Sijejo kot lučke v temi. 
Po dolgih letih iskanja mi je končno 
uspelo priti med vas. Vem. Nikjer 
ni z rožicami postlano a lažje je vse, 
ko se človek zave, da je na svetu 
še komu mar. Mar za ljudi, kajti 
vsi smo samo popotniki v času, ki 
vztrajno in potiho drvi v pogubo. 
Da pa nam bo vsem lažje, pa lahko 
poskrbimo sami. Drug drugemu 
bodimo sonce in lučka, ki sveti v 
temi. Kajti takrat je tudi temačen 
prostor razsvetljen...kajti sveti 
nam upanje. Upanje v lepši jutri, 
četudi gor boli me, dol boli me...
AUVA. Kajti BITI, SAMO BITI, 
NE IMETI, NE HOTETI, NE 
ŽELETI. BITI. SAMO BITI. Z 
VONJEM PO KRUHU...ravnokar 
pečenem, ko ga je mati vzela iz 
peci….z vonjem po kavi, z vonjem 
po domu, po družini… ZAME, 
ZATE IN ZA NAS….na vse to 
je bilo vredno čakati. Na koncu te 
vedno čaka darilo. Takšno, kot si ga 
zaslužimo.
Začenjam pisati nov list papirja, 
za sabo puščam vse kar je slabo, 
naprej nosim kar je dobro. Zdaj je 
je ta list še prazen. Upam in želim, 
da bo popisan in poslikan z lepimi 
zgodbami in spomini na vas in moje 
dni z vami.

Ker sem zelo ustvarjalna, se 
vam bom po svojih zmožnostih 
z veseljem pridružila pri raznih 
delavnicah in vas nemara tudi s tem 
malce razveselila. Zdaj smo ena 
velika družina in bodimo lučke drug 
drugemu, ki svetijo…ne le v temi, 
ampak tudi podnevi.

Hvala vam.

- Irma Matjašec

GA.	ANA	ERŽEN

Ga. Ana

V Medvodah imamo med našimi 
aktivci neverjetno 92-letni gospo 
Ano Eržen, ki strumno telovadi 
in blesti tudi v vajah za krepitev 
spomina - bržkone zaradi vseh 
rešenih križank in prebranih 
časopisov ter knjig. 

Pa to še ni vse: naša gospa Ana 
je prava pesnica! Tako kot ima na 
zalogi vedno kakšno šalo, nas redno 
razveseljuje tudi s svojimi pesmimi - 
tukaj sta 2 za pokušino: 

V	MEDVODAH
V domu je vsak drugi dan,
za nas starejše aktivni dan,
radi se pridružimo in z
odličnimi terapevti telovadimo.

Potem se pa vsem tako mudi,
da se ne moremo ustaviti,
pogledal bi k sosedu še,
če morda potrebuje te.

Če bi ponudil mu pomoč,
morda rabil jo boš ti nekoč,
potem poslušaj utrip srca,
in dobrota bo poplačana.

ŽIVLJENJE	NAŠE
Življenje naše je kot reka,
vse prehitro nam odteka,
zato spoštujemo se med sabo,
kot spoštujemo naravo.

Če srečaš znanca ga pozdravi,
tudi, če ti ne odzdravi,
nasmešek tvoj te nič ne stane,
mogoče drugemu zaceli rane.

Preteklost skušaj pozabiti,
ker ta ne more se vrniti,
uživaj v penziji naprej
in reci, da bo vse ˝OKEJ˝.

FOTOUTRINKI

Obisk Krkinih prostovoljcev

Peka piškotov

Vaje za ravnotežje

Zbiljsko jezero

Druženje ob kavi

Obisk predsednika države

Sprehod z VIZ Smlednik

Aktiven dan

Praznovanje rojstnih dni

Shadow – Tačke pomagačke

Pogozdovanje z ostalimi Deos Centri starejših

Piknik

F3žo

Počitek pred vhodom
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NOTRANJE GORICE
Center starejš ih

SKUPAJ NAM USPEVA

DEOS Center starejših Notranje 
Gorice je postal prepoznan po 
številnih aktivnostih in obravnavah, 
ki jih organiziramo in izvedemo za 
stanovalce, skupaj z njimi in z vsemi 
drugimi, kateri se zavedajo kako 
pomembno je bogatiti življenje. 
Zato vse, ki jih zanima dogajanje 
v našem centru, radi povabimo k 
ogledu naše spletne strani. Če pa 
se samo sprehodimo skozi letošnje 
leto, pa lahko rečemo, da je bilo več 
kot uspešno.
V letu 2018 smo izvedli preko 
350 različnih aktivnosti, vezanih 
na letne čase, mednarodne dneve, 
praznike, obeleženja. Vanje smo 
vključili izjemno število stanovalcev, 
zaposlenih, otrok, prostovoljcev, 
znanih oseb, ambasadorjev,… Prav 
nobene priložnosti nismo zamudili, 
saj se zavedamo, da lahko prav 

vsakdo z dobrimi nameni obogati 
jesen življenja naših stanovalcev.

Medgeneracijska vožnja z inovativnim 
kolesom Nada

V letu 2019 pa smo zgoraj 
omenjeno številko nenačrtovano 
celo presegli. Poseben poudarek 
smo namenili tistim, ki potrebujejo 
malce drugačno obravnavo, bolj 
čutno in individualno. Ob analizi 
leta ugotavljamo, da smo naredili 
vse, kar bi lahko in vse, kar smo 
zmogli. S takšnim zanosom bomo 
nadaljevali svoje delo tudi v 

prihodnosti. Verjamemo, da nam bo 
skupaj uspelo!

- Ana Petrič, direktorica centra

SKUPAJ ZA STAREJŠE

Pravijo, da ne štejejo leta v našem 
življenju, ampak življenje v naših 
letih. Tega se v našem centru dobro 
zavedamo, zato je nastalo gibanje 
''Skupaj za starejše''.
Gibanje »Skupaj za 
starejše« spodbuja k zviševanju 
kvalitete življenja starejših ljudi 
tako v centru, kot tudi v ožji in širši 
skupnosti. Prijaznost, spoštovanje, 
empatičnost, srčnost, toplina je le 
nekaj izmed vrednot, ki povezujejo 
vključene posameznike in skupine. 
Ambasadorji gibanja iz različnih 
področji podpirajo in spodbujajo k 
širjenju zavesti, da vsak lahko naredi 

vsaj eno dobro delo in tako prispeva 
za boljši jutri starostnikov. Skupaj se 
borijo proti stereotipom o starosti 
in odpravljajo diskriminacijo – v 
vsakomur vidijo samo še eno srce, 
željno morda le malo pozornosti 
in nežnosti. Objem, nasmeh ali že 
samo prijazen pogled lahko polepša 
dan ali celo življenje!
Verjamemo, da ima vsakdo izmed 
nas določeno kvaliteto, s katero 
lahko prispeva in naredi nekaj več. 
Nekaj več so pokazali tudi dobri 
ljudje, ki so se odzvali na naša 
povabila ali se kar sami ponudili in 
vstopili v naš svet. Vsak s svojim 
prispevkom, a skupaj z istimi 
vrednotami – narediti nekaj lepega, 
dobrega in koristnega. Ambasadorji 
gibanja ''Skupaj za starejše'' so 
do sedaj postali tudi mnogi znani 
Slovenci: stand up komik Klemen 
Bučan, igralka Marijana Brecelj, 
humanitarka Anita Ogulin, župan 
občine Brezovica Metod Ropret, 
modni oblikovalki Maja Štamol 
Droljc in Nina Šušnjara, pevki Eva 
Hren in Helena Blagne, psiholog 
dr. Kristijan Musek Lešnik, doc. dr. 
Nena Kopčavar Guček, Slovenka 
leta 2016 Andreja Sterle Podobnik, 
televizijski voditeljici Marija Merljak 
in Katarina Braniselj, direktorica 
Fitnes klinike Urška Dolinšek, in 
drugi dobri ljudje. Naša dejanja, 
primere dobrih praks, inovativne 
projekte, aktivnosti posnemajo tudi 
drugod, tako da gibanje dosega svoj 
namen. O njem ozaveščamo otroke, 
mladostnike in odrasle osebe. 
Pripravljamo medgeneracijske 
dogodke in pomembno vplivamo 
na dojemanje starosti ter lastne 
vrednosti in vrednosti vseh nas. 
V letošnjem letu smo dosegli velike 
zmage. Ena izmed večjih je bila 
zagotovo pridobitev inovativnega 
kolesa ''Nada''. Zgodba sega nazaj 
v leto 2017, ko je direktorica centra 

Ana Petrič na spletu zasledila 
posnetek mlajšega gospoda, ki na 
drugačnem, zelo zanimivem kolesu 
prevaža starejšega. Fascinirana 
je raziskovala in odkrila Dansko 
organizacijo ”Cycling without age”, 
katere članica je nemudoma postala 
tudi sama. Od takrat naprej je 
upala, da bo nekoč tudi naš center 
lastnik takšnega kolesa. Z dobrim 
sodelovanjem in prepoznavanjem 
našega srčnega, požrtvovalnega dela 
s strani svojke našega stanovalca, 
gospe Nade Košir, nam je uspelo!

Prevzem inovativnega kolesa Nada

Tako smo meseca aprila skupaj z 
ambasadorji, stanovalci, gosti in 
svojci predstavili inovativno kolo 
z Danske, prvo takšno v Sloveniji 
in celo na področju Balkana. Kolo 
je namenjeno vsem, ki se sami ne 
zmorejo več voziti in potrebujejo 
pomoč. V nekaj mesecih je kolo 
nabralo že kar nekaj kilometrov, 
poskrbelo za veter v laseh in 
premnogi nasmešek. Prepričani 
smo, da bo takšnih trenutkov v 
prihodnjem letu še več!

- Barbara Sorčan, fizioterapevtka

POČITNICE	V	ZAMENO	ZA	
PROSTOVOLJNO DELO

V DEOS Centru starejših Notranje 
Gorice precej energije vlagamo 
v ozaveščanje o demografskih 
spremembah in potrebi po 
razvijanju področja, ki zajema 

starejšo populacijo. Izobražujemo, 
razvijamo nove metode dela in 
zanimive prakse. Opažamo, da se 
premalo služb ukvarja s takšno 
problematiko, ter da so stiske starih 
ljudi in njihovih svojcev velike. 
Projekt ‘’Počitnice v zameno za 
prostovoljno delo’’ je le eden izmed 
številnih projektov, s katerim smo 
želeli narediti nekaj dobrega za naše 
stanovalce in lokalno skupnost. 

Počitnice v zameno za prostovoljno delo

Gre za pilotni projekt v Sloveniji, ki 
je dober primer medgeneracijskega 
sodelovanja, v katerem vsi veliko 
pridobimo. Nameni projekta 
so številni - medgeneracijsko 
povezovanje, uresničevanje 
medgeneracijske solidarnosti v 
današnjih družbenih razmerah, 
destigmatizacija starih ljudi, 
predstavitev inovativnih praks, 
približevanje dela s starimi ljudmi 
posameznikom in širši javnosti, 
pridobivanje novih izkušenj, 
prijateljstev, vezi ter izobraževanje 
prostovoljcev. Tako smo osmim 
prostovoljkam oddali učni 
apartma, v velikosti 48-kvadratnih 
metov (kuhinja, dnevni prostor, 
predprostor, spalnica, kopalnica, 
balkon), ki bi bil sicer v času 
poletnih počitnic neuporaben. 
Prostovoljke so v zameno za 

Center starejš ih Notranje Gorice
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brezplačno bivanje, ki je vključevalo 
tudi prehrano, čiščenje in paket 
terapevtskih storitev, tri ure dnevno 
posvetile našim stanovalcem. 
Prejeli smo preko 80 prošenj. 
Vse kandidate smo poklicali, jih 
pozvali k zapisu življenjepisa in 
predstavitve svojega motiva za 
vključitev v projekt. Dokumentacijo 
je pregledala komisija za sprejem 
in izbrane povabila na razgovor. 
Prostovoljke so bile vključene 
v dnevni program domske 
obravnave (različne aktivnosti, 
vožnja s kolesom, glasbena terapija, 
pomoč pri sprehodih, pogovori, 
druženja…) in organizacijo 
samostojne aktivnosti, v kateri so 
se predstavile. Vsi stanovalci so 
prostovoljke z veseljem sprejeli, 
prepričani pa smo, da se je stkalo 
veliko novih in lepih prijateljstev.

- Urša Mršnik, delovna inštruktorica
 

PROSTOVOLJCI OŠ 
BREZOVICA

Na koncu šolskega leta smo obiskale 
osnovno šolo Brezovica, s katero 
sicer redno sodelujemo in učencem 
predstavile projekt ‘’Počitniško 
prostovoljstvo’’.
Projekt zajema prostovoljno delo v 
smislu druženja s stanovalci centra 
starejših Notranje Gorice v času 
poletnih počitnic. 
Na povabilo se je odzvalo 15 
prostovoljcev, kateri so nas 
obiskovali vsako sredo dopoldne 
oz. po dogovoru in njihovih željah 
(mesečni popoldanski dogodki). 
Povezovanje starostnikov in 
učencev se je izkazalo za odlično 
medgeneracijsko sodelovanje, kjer 
se kaže medčloveški odnos, razbija 
mite o starejših, sooča s strahovi 

do starejših... To starostnikom 
prinaša kvaliteto življenja, zagotavlja 
občutek sprejetosti, varnosti, lajša 
osamljenost ter krepi psihofizično 
počutje tako starostnika kot otroka 
(učenca). 

Z mladimi prostovoljci po okolici

Učenci in učenke so dobili nove 
izkušnje, znanje ter nove zgodbe. 
Vključeni so bili predvsem pri 
pomoči na različnih družabnih 
igrah, kjer starostniki morda niso 
mogli tako sami sodelovati, kot so 
sicer s pomočjo otrok. Sodelovali 
so tudi pri različnih popoldanskih 
prireditvah; na sladolednem 
pikniku z Rebeko Dremelj, Fish 
pikniku, »Šmornijadi«, športnih 
igrah, pomagali pri razdeljevanju 
rojstno-dnevnih čestitk ter pri vožnji 
stanovalcev, kateri so uporabniki 
invalidskih vozičkov. Odziv 
mladostnikov je bil odličen. Vsi so 
se počutili zelo zadovoljno, saj so 
naredili nekaj dobrega tako zase, kot 
tudi za starostnike. Uvideli so, da 
je lahko v centru starejših prijetno, 
zabavno, družabno in za zadnje 
življenjsko obdobje celo popolno, 
saj se za vsakega starostnika najde 
aktivnost, ki ga izpolnjuje.

- Andreja Nose, delovna terapevtka

POMOČ	NA	DOMU

Deos Center starejših Notranje 
Gorice je pomoč na domu za 
občino Brezovica začel izvajati z 
dnem 1.9.2019. Do tega datuma 
je pomoč na domu na območju 
občine Brezovica, izvajal Center 
za socialno delo Ljubljana, enota 
Vič-Rudnik. Socialno oskrbo 
na domu izvajajo tri zaposlene 
oskrbovalke na območju občine 
Brezovica vsak delovni dan od 7:00 
do 15:00. Prispevek uporabnika za 
opravljeno uro znaša 4,29 EUR, 
občina Brezovica pa za opravljeno 
uro prispeva 12,26 EUR. Za občane 
to prinaša nadaljnjo oskrbo na 
njihovem domu, kar jim omogoča 
bivanje v domačem okolju, večjo 
samostojnost in varnost. Izvajamo 
različne oblike organizirane 
praktične pomoči, s katerimi se vsaj 
za določen čas nadomesti potrebo 
po institucionalnem varstvu v 
zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki. 

Izvajalke pomoči na domu

Storitev je prilagojena potrebam 
posameznega upravičenca in 
obsega sklope opravil, kot so 
pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih, gospodinjska pomoč in 
pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov. Uporabniki storitev so 
zelo zadovoljni, saj izvajalke že 
poznajo in jih zelo radi pohvalijo. 
So strokovne, prijazne, srčne ter v 
skupnosti poznane. 

- Lidija Avbelj, socialna delavka

FOTOUTRINKI

Hišni ansambel DE amigOS polepšal dopoldne

Kopalni dan v Atlantisu

Medgeneracijska delavnica

Igrarije s športnim društvom Jama

Krkin teden prostovoljstva

Modne navdušenke na LJ-FW

Center starejš ih Notranje Gorice Center starejš ih Notranje Gorice
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Norčavo pustovanje

Ogled filma ''Nikoli ni prepozno'' v 
Koloseju

Ptujski kurenti na obisku Poletni dan v Strunjanu

Rajanje z Rdečimi noski Sladoledna zabava z Rebeko Dremelj

V predsednikovi palači

Testiranje vozička Oldi

Velikonočni zajček v sobi

Žetev sivke na posestvu RenčeljNuška Drašček na obisku Ogled uličnega gledališča Ana Desetnica

Pravljični vstop v novo leto z ognjemetom 
in skupino Tosca Beat

Plesno popoldne s Tincami

Razstava cvetlic iz krep papirja Slasten zajtrk

Turnir v namiznem nogometu Srčkov plesVožnja z lojtrnikom

Obisk Zoo parka Rožman Otvoritev pomladi z Nino Šušnjaro

Pomladna modna revija

Pesniška zbirka pri 94-letih

S kabrioletom naokrog Slastne Palačinke takoj! Za zajtrk

Tradicionalni izlet stanovalcev v Mozirski 
gaj

Sprehod ob svetovnem dnevu 
Alzheimerjeve bolezni

Šmornijada

Center starejš ih Notranje Gorice Center starejš ih Notranje Gorice
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TOPOLŠICA
Center starejš ih

ZIMZELEN ZELENI DESET LET

V oktobru, natančneje 20. oktobra 
2009, je bila otvoritev DEOS Centra 
starejših Zimzelen Topolšica. Deset 
let delovanja je relativno kratko 
obdobje, a vendarle bogato in zelo 
plodno. Če se ozremo daleč nazaj se 
zdi, da je bil Zimzelen povabljen v 
sredo smrekovih gozdov.
Zgodovina kraja Topolšice 
sega stoletja nazaj. Prvi zapisi o 
zdraviliškem turizmu segajo v 
leto 1617, bolnišnična dejavnost z 
ustanovitvijo Državnega sanatorija 
za pljučne bolezni pa se v kraju 
začne leta 1919. Devetdeset 
let kasneje se je zdraviliški in 
bolnišnični dejavnosti pridružila 
še socialno varstvena z odprtjem 
Centra starejših Zimzelen. Kraj 
Topolšica in njeni prebivalci so 

tako rekoč zgodovinsko povezani z 
dejavnostjo, ki primarno postavlja v 
ospredje skrb za človeka in njegovo 
zdravje.

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

Zimzelen je v desetih letih delovanja 
zelenel s pomočjo ljudi, ki sobivajo 
v njem. Poleg osnovnega programa 
oskrbe in nege, ki se izvaja za 
uporabnike smo razvijali in širili 
programe tako na strokovnem 
področju, kot tudi na duhovno - 
kulturnem. Iz tako rekoč prazne 
hiše smo naredili topel dom. 
Sodelavke in sodelavci so steber hiše 
in prav njim gre posebna zahvala za 
ideje, zamisli in delo, ki ga opravljajo 
zavzeto in odgovorno.
Zaposleni v Zimzelenu dajejo 
naši viziji veter v jadra. Številni 
prebivalci občin Šoštanj, Velenje, 
Spodnje in Zgornje Savinjske doline 
s svojim prihodom v hišo z izvedbo 
delavnic, nastopov, predavanj, ali kot 
prostovoljci, dvigujejo energijo in 
plemenitijo Zimzelen.
Preteklost, sedanjost in prihodnost 
Zimzelena oblikujejo vrednote: 

transparentnost, humanost, 
strokovnost, odgovornost in 
inovativnost .
DEOS Center starejših Zimzelen je 
v desetih letih delovanja izoblikoval 
pristop izvajanja dejavnosti temelječ 
na zaupanju. Vse se dogaja, ker 
obstajajo volja, moč in vera v sebe 
in zmožnosti drugih.

- Andreja Štefan Bukovič

LIKOVNA KOLONIJA DRUŠTVA 
ŠALEŠKIH	LIKOVNIKOV

Dolgoletno sodelovanje Centra 
starejših Zimzelen ter Društva 
šaleških likovnikov in keramičark 
smo v mesecu maju nadgradili z 
likovno kolonijo, v kateri je 15 
slikark in slikarjev ter pet keramičark 
ustvarjalo na prosto izbrane teme. 
Salih Biščić, predsednik društva in 
slikar, je dejal, da so se umetniki 
številno in z veseljem odzvali 
povabilu vodstva Zimzelena, 
ustvarjena dela in izdelke pa so 
Zimzelenu podarili..

 

OTVORITEV	VADBENIH	
ELEMENTOV

»Gradbena dela« v našem parku 
pred hišo so pri stanovalcih zbudila 
zanimanje kaj novega bo nastalo. 
Pod budnim očesom stanovalcev 
smo postavili tri vadbene elemente, 
na katerih se lahko v naravi, na 
svežem zraku razmigajo in okrepijo 
svoje telo. Največ zanimanja je 
pritegnila senzorna pot, kjer se 
bosih nog prepustijo refleksoterapiji 
stopal. Večji kamni, lubje in nato 
manjši kamni marsikaterega 
stanovalca spomnejo na otroštvo, ko 
so se bosih nog lovili in preživljali 
poletne dni.  Mirna roka, pritegne z 
željo po preizkusu v kakšnem času  
bo uspelo priti vse vijuge elementa. 
Leseni ksilofon vabi k ustvarjanju 
različnih glasbenih ritmov.

 

PALIATIVNA OSKRBA

Paliativna oskrba je specialno 
področje zdravstvene nege, ki 
je namenjena stanovalcem z 
neozdravljivo boleznijo in njihovim 
bližnjim. Njen namen je vzdrževati 
optimalno kakovost življenja, 
s poudarkom na zagotavljanju 
njihovih potreb, želja ter 
pričakovanj, pomagati svojcem med 
boleznijo, umiranjem in žalovanjem.
Ko prepoznamo potrebo po 
tovrstni obravnavi, smo v 
Zimzelenu, na podlagi lastnega 
koncepta dela paliativne oskrbe 
strukturirali paliativni tim. V njem 
sodelujejo strokovnjaki različnih 
disciplin, z jasno opredeljeno 
odgovornostjo in zadolžitvami. 
S pomočjo timskega pristopa 
posamezniki med sabo prenašajo 
specifična znanja ter veščine, 
ki so osnova za zagotavljanja 
obojestranskega zadovoljstva, 
zagotavljanja spoštovanja in 
dostojanstva.
Izvajanje paliativne oskrbe je 
kompleksno in zahtevno delo, ki 
od posameznika zahteva plemenito 
srce, veliko mero strokovnega 
znanja in izkušenj. Skozi pristop 
paliativne oskrbe  zaposleni  
stanovalcu in njihovi družini, želijo 
osmisliti življenje kljub težki bolezni, 
s plemenitimi dejanji, toplo besedo, 
ali že preprosto s tem, da smo ob 
stanovalcu prisotni.

- Anita Bandelj, dipl.med.ses., vodja tima

Center starejš ih Topolš ica
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LAHKO	SI	ZMAGOVALEC	
BREZ MEDALJE

Šport. Telovadba. Druženje. Besede, 
ki močno zaznamujejo Zimzelen. 
Veliko stanovalcev se kljub težavam, 
ki jih prinesejo leta, aktivno 
udeležuje športnih dogodkov, ki 
potekajo v domu. Zimzelen in 
njegova okolica nam omogoča 
veliko sprehajalnih poti, na katerih 
so tudi klopi, kjer lahko med 
rekreacijo počijejo in si naberejo 
novih moči. Prvi spomladanski žarki 
pa zbudijo željo po igranju ruskega 
kegljanja. Sedaj že tradicionalno 
v poletnih mesecih organiziramo 
več turnirjev v igranju ruskega 
kegljanja, kjer stanovalci pokažejo 
svoje spretnosti in sposobnosti. 
Letos smo organizirali turnir med 
stanovalci in zaposlenimi, izvedli 
turnir Prijateljev, kjer so sodelovali 
člani različnih društev in odigrali 
turnir proti stanovalcem Gornjega 
Grada.

V mesecu avgustu pa smo izvedli 
športne igre bivalnih enot, kjer so 
se štirje predstavniki bivalnih enot 
pomerili v treh disciplinah. Preživeli 
smo lep dan, saj so nas spodbujali 
številni navijači in zaposleni.

 

Športno družabne igre domov 
celjske regije so letos potekale 
nekoliko drugače. Gostil jih je dom 
Sv. Jožef  Celje.  Vsak od  domov je 
moral pripraviti, ki je predstavljala 
dom ali kraj. Stanovalci, ki so letos 
zastopali barve Zimzelena so bili: 
Atelšek Ivo, Corel Tone, Klančnik 
Franc, Romih Vili, Skornšek Marija 
in Štruc Elizabeta. V svoji točki 
so na humoren način predstavili 
Topolšico, njene značilnosti in 
zapeli so himno Zimzelena, katera 
je poskrbela za dobro voljo vseh 
prisotnih. Najlepše presenečenje 
pa nas je pričakalo doma, saj so 
nas v recepciji, z glasnim aplavzom 
pričakali zaposleni in nam čestitali 
za doseženo tretje mesto.

LIKOVNE RAZSTAVE

V Deos Centru starejših Zimzelen 
Topolšica, jedilnico in recepcijo 
krasijo barvite slike različnih 
umetnikov. 
V mesecu februarju smo odprli 
likovno razstavo naše stanovalke, 
gospe Štefke Kordeš, ki je tudi 
članica Društva šaleških likovnikov. 
Ob otvoritvi razstave je Štefka 
povedala, da so razstavljena dela 
nastala v preteklosti in da zadnje 
čase ne ustvarja več, a da namerava 
čopič znova vzeti med prste.

V  marcu smo gostili člane društva 
KUD Polzela, ki so jedilnico 
in recepcijo popestrili s slikami 
pisanega cvetja. Za razstavo je kar 
trideset slikarjev društva prispevalo 
slike. 
V maju je svojo pisano razstavo 
odprla Lidija Tamše, članica KUD 
Svoboda Griže. Slika že od otroštva, 
intenzivneje pa odkar je v pokoju.

Čez poletne mesece pa smo 
občudovali slike slikarjev Društva 
šaleških likovnikov, ki so nastale v 
slikarski koloniji v Zimzelenu.

 

TEDEN	POSVEČEN	
OZAVEŠČANJU	O	
ALZHEIMERJEVI	BOLEZNI

21. septembra obeležujemo svetovni 
dan Alzheimerjeve bolezni. Našim 
stanovalcem smo meseca septembra 
pripravili več različnih aktivnosti in 
dogodkov, na katerih smo ozaveščali 
o demenci, krepili svoje telo in 
možgane. V tednu od 16. – 20. 
septembra pa smo jim vsakodnevno 
pripravili različne dejavnosti. 
Bivalne enote so se preizkusile v 
znanju in reševale kviz Male sive 
celice, prisluhnili smo naši socialni 
delavki Tanji Ramšak, ki je pripravila 
predavanje Demenca – Živimo pod 
isto streho, v četrtek smo se skupaj s 
svojci in krajani podali na pohod za 
spomin in si ogledali film Beležnica 
(Notebook).

Pohod za spomin

V mesecu septembru smo 
v sodelovanju s Spominčico 
organizirali tudi srečanje Alzheimer 
cafe v Vili Bianca, kjer sta bila 
gosta prof., dr. Zvezdan Pirtošek, 
nevrolog in Urban Kordeš, prof. 
kognitivne znanosti.

 

LITERARNI	KROŽEK	IN	
BRALNI KLUB

Center starejših Zimzelen, ali kot 
mu mi pravimo kar naš Zimzelen, 
doživljam iz dneva v dan kot zelo 
prijetno in domače okolje. Posebej 
sem vesela, ker nam omogoča tudi 
izobraževanje in duhovno rast. 
Tako imamo vsak mesec literarni 
krožek, ki ga zelo zavzeto vodi naš 
Srečo. Skrbno se pripravi nanj in 
vedno izbere zanimive pogovore 
o pesnikih in pisateljih, ki so se 
določeni mesec rodili ali umrli in 
ki so obogatili našo in svetovno 
kulturno zakladnico. 

Za obogatitev našega znanja nam 
je omogočen enkrat mesečno obisk 
Bralnega kluba v knjižnici Velenje. 
Tam si lahko izposodimo tudi 
kakšno knjigo. Prisrčna hvala za vse 
te možnosti.

- Metka Mahne, stanovalka

POTEPANJA STANOVALCEV

Vsako leto se odpravimo na dvorec 
Gutenbuchel, kjer v adventnem 
in velikonočnem času pripravijo 
čudoviti razstavi pisanega cvetja in 
pisanic. Tudi letošnja velikonočna 
razstava je bila čudovita, še posebej 
pa nas je navdušila cvetoča stoletna 
magnolija in ostala drevesa, ki 
cvetijo v okolici dvorca. Komaj 
čakamo, da vidimo kaj bodo 

pripravili v adventni pravljici dvorca. 
Kam na izlet?
Vprašanje, ki se nam je porajalo. 
Kam na izlet? Kakšno destinacijo 
si bomo izbrali? Želeli smo si 
v bližino, saj nas dolga vožnja 
preveč utrudi. In je prišla ideja. 
Gremo v Žalec. In kaj bomo tam 
počeli? Odšli smo v Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva, kjer nas 
je sprejela prijazna vodička Sara 
in skupaj z njo smo prepotovali 
zgodovinsko pot pridelave hmelja 
in piva v Žalcu ter njegovi okolici 
ter degustirali še hmeljev čaj. Nato 
smo se nekateri peš, nekateri pa 
z avtobusom odpravili do slavne 
Fontane piva. Kupili smo vrčke in 
odšli na pravo pivsko pokušino. 
Poizkušali in ocenjevali smo lahko 
šest vrst piva - eden od njih je bil 
kar zelene barve! Ker pivo med 
drugim tudi vzpodbuja apetit, se je 
naš izlet zaključil z odličnim kosilom 
v gostilni Čas. Vsi skupaj smo se 
po kosilu že kar pošteno utrujeni 
odpravili nazaj na avtobus in proti 
Zimzelenu. Med vožnjo nazaj ni 
manjkalo prešernega smeha in 
ubranega petja.

POLETNO	DRUŽENJE	
STANOVALCEV

Ko nas obiščejo prvi topli sončni 
žarki, dvorišče pred domom oživi. 
Stanovalci se z veseljem srečujejo 
pred domom, kjer ob zeleni kulisi 
narave in čistega zraka, prijetno 
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pokramljajo, kaj zapojejo in se 
poveselijo. Ker želimo, da čim 
več časa preživijo na zraku, jim za 
otvoritev poletja pripravimo kosilo 
pred domom, kjer naše kuharice 
poskrbijo za odlično hrano, v vročih 
poletnih dneh pa se hladimo s 
sladoledom in palačinkami.

In če smo imeli otvoritev poletja, 
moramo imeti tudi zaključek. Letos 
je za to poskrbel oktet TEŠ, ki nam 
je na našem atriju, ob zahajanju 
sonca, zapel venček dalmatinskih 
pesmi.

 

POGOVOR Z VLASTO 
NUSSDORFER 

Na klepetu ob Kuhinjski mizi 
smo letos gostili gospo Vlasto 
Nussdorfer in patra Karla Geržana. 
Po 35 letih dela v tožilstvu je gospa 
Vlasta Nussdorfer svojo poklicno 
pot strnila kot Varuhinja človekovih 
pravic. Je gospa z neomajno vero, da 
je potrebno v življenju biti pošten 
in delaven. Z njo smo se pogovarjali 
o številnih njenih plemenitih 
dejanjih, ki jih je usmerjala v zaščito 
najranljivejših skupin ljudi. Gospa 
Vlasta Nussdorfer je avtorica večih 
knjig in v eni od njih je zapisala:
»Sama bom sledila svojemu 
plemenitemu cilju; poti, po kateri 
sem hodila desetletja in pomagala 
marsikomu. Če bi poslušala druge, 
te poti nikoli ne bi bilo. Ali ni nekaj 
najlepšega v življenju, če slediš 
svojim sanjam?«

POGOVOR S PATROM 
KARLOM	GERŽANOM

V ponedeljek, 6. maja, nas je obiskal 
pater Karel Geržan. Njegov obisk je 
spodbudil tudi prebivalce Topolšice, 
da so prišli prisluhnit pogovoru z 
njim, ki ga je vodila Nataša Gerkeš. 
Pater Geržan je povedal številne 
prigode iz svojega življenja. Na 
preprost način je ubesedil  misli o 
življenju,  starosti, bolezni, upanju 
in veselju. Piše knjige  v katerih  se 

loteva življenjskih tem in dilem 
sodobnega človeka. Zase pravi, da 
živi preprosto življenje na kmetiji 
nad Lučami. Pogosto  ga medse 
vabijo ljudje na pogovorne večere,  
saj  s svojim razmišljanjem krepi 
spodbudo za življenje tudi tistim, ki 
gledajo obupu v obraz. Poslušalcem  
je s svojo iskrivostjo izvabil  nasmeh 
in v hiši pustil sled razmisleka o 
smislu življenja. 

- Nataša Gerkeš, stanovalka

FOTOUTRINKI

Dan žena

Peka pustnih flancatov

Peka štrudlja na BE Sivka 

Nastop plesne skupine Zasavke smo 
zakon

Obisk velikonočnega zajčka

Gospod Stane Koželj in njegovi izdelki

Telovadba ob svetovnem dnevu boja proti 
kajenju
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TRNOVO
Center starejš ih

PONOVNO	SREČANJE	PO	
MNOGIH	LETIH

Prišel je dan, četrtek, ko smo 
praznovali rojstni dan. Vsi slavljenci 
smo se zbrali v prostoru delovne 
terapije. Voditeljica nas je seznanila 
kdo vse smo med slavljenci, ki 
praznujemo v mesecu januarju. Kar 
veliko nas je bilo. Med slavljenci mi 
je v ušesih zazvenelo znano ime in 
priimek stanovalke, ki je podobno 
kot ime in priimek zdravnice iz moje 
mladosti.
Ko smo se na kratko predstavili in 
povedali nekaj o sebi in kaj smo 
počeli v življenju, spoznam in 
slišim, da je to zdravnica. Voditeljico 
povprašam ali je ta zdravnica delala 
v ZD v kraju od koder sem bil 
takrat doma. Odgovor je pritrdilen. 
Tudi zdravnica se me spomni. 
Zdravnica se spomni mojega imena 
in priimka in povpraša ali sem to jaz 
fant, ki je imel srečo, da je preživel 

ob padcu skozi okno. Res sem to 
jaz,  ponovno sem se rodil. 

»Otroške vragolije in na 
prigovarjanje fantov, ali si upam 
dotakniti antene zunaj, sem to brez 
premisleka tudi storil. Nagnil sem 
se skozi okno, to je bilo dotrajano 
okno v stari hiši, že zelo dotrajano,  
odlomila se je okenska polica in sem 
padel 10 metrov v globino na tla. 
Veste na glavo, na glavo sem padel.  
Imel sem veliko operacij. Preživel 
sem. Ta zdravnica je tudi sodelovala 
pri mojem okrevanju. Veste, vesel 
sem. Vesel  da danes lahko hodim 
in sem tukaj z vami.« 

- Stanovalec M.V. 

OBISK POLICISTOV PP 
LJUBLJANA-VIČ

V sredo, 2.10., sta nas obiskala 
policista s Policijske postaje 
Ljubljana Vič in nam pripravila 
predavanje o varnosti starejših v 
prometu. Povedala sta nam, kakšne 
nevarnosti prežijo na starejše 
v prometu in kaj lahko sami 
naredimo, da se izognemo neljubim 
dogodkom. Govorili smo tudi 
nepridipravih, ki se želijo materialno 
okoristiti, saj so starejši ena izmed 
najbolj ranljivih skupin prebivalstva. 
Za poučno in zanimivo predstavitev 
se policistoma najlepše zahvaljujemo 
in želimo čim manj intervencij! 

10. OBLETNICA ODPRTJA 
CENTRA	STAREJŠIH	TRNOVO
 
Juhuuu, praznovali smo 10. rojstni 
dan! Celo desetletje je že minilo od 
vselitve prvih stanovalcev v Center 
starejših Trnovo. Zato smo se 
zahvalili stanovalcem in zaposlenim, 
ki so z nami že od samega začetka, 
nagovorila sta nas generalni direktor 
g. Bojan Kranjc in prvi direktor v 
Centru starejših Trnovem g. Blaž 
Razvornik, plesali in peli smo s 
skupino Calypso ter jedli golaž in na 
koncu je sledilo presenečenje - torta 
z ognjemetom. Super smo se imeli, 
vsi skupaj se že veselimo naslednje 
zabave. Vse najboljše CS Trnovo in 
še na mnoga leta!

OBISK PGD TRNOVO

V petek popoldan smo se s 
stanovalci odpravili na krajši 
sprehod do gasilskega doma PGD 
Trnovo. Vreme je bilo kot nalašč, 
da smo si zunaj lahko ogledali 
veščine prostovoljnih gasilcev. Videli 
smo prikaz reševanja iz goreče 
garaže in postopke oživljanja, 
najbolj navdušeni pa smo bili 
nad reševanjem iz prevrnjenega 

vozila, kjer so gasilci  uporabili celo 
škarje za rezanje kovine. Gasilcem 
se najlepše zahvaljujemo za vse 
prikazano in jim želimo čim manj 
intervencij! 

POLETNI	UŽITKI

V Centru starejših Trnovo smo 
ta teden počeli tisto, kar imajo 
stanovalci najrajši – igrali tombolo 
poleg tega smo se na zraku sladkali 
z meloninim smutijem s sladoledom. 
Poleg aktivne vadbe smo spoznavali 
pomembnost le-te v starosti in urili 
spomin s pomočjo zgodovinskih 
zanimivosti.
 

 

TEDEN ŠPORTA IN OBISK 
ŠPORTNIKOV-IVO	ČARMAN	
IN	BRIGITA	LANGERHOLC	
ŽAGER

V sklopu Evropskega tedna 
športa so nas obiskali predstavniki 
Olimpijskega komiteja Slovenije s 
posebnima gostoma. Gospa Brigita 
Langerholc Žager, naša zelo uspešna 
tekačica, nam je predstavila dihalne 
vaje in z nami telovadila, gospod 
Ivo Čarman, smučarski tekač in 
nosilec bakle na olimpijskih igrah v 
Sarajevu, pa je pripovedoval o svoji 
enkratni izkušnji pred 35-imi leti. 
Ogledali smo si še filme z izseki 
zmagovitih trenutkov slovenskih 
športnikov, ob katerih smo bili zelo 
ponosni. Imeli smo možnost držati 
tri različne bakle iz olimpijskih 
iger. Dogodek je bil prisrčen in 
ganljiv, našim gostom se iskreno 
zahvaljujemo za obisk.

 

BEREMO SKUPAJ
 
Mesec skupnega branja še traja in 
mi beremo skupaj! Danes smo se 
lotili Ivana Cankarja - prebrali smo 
Skodelico kave, Pehar suhih hrušk in 
črtico Mladost. Ugotovili smo, da je 
bil Cankar res izjemen pripovednik, 
njegova dela pa niso ravno najbolj 
lahkotna. Poleg tega smo pripravili 
stojnico, s katere si lahko vsakdo 
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vzame brezplačno knjigo. Skupno 
branje nam je tako všeč, da bomo 
z njim nadaljevali tudi v prihodnje. 
Stanovalci pravijo, da imamo še cel 
kup domačih avtorjev, ki jih lahko 
obdelamo.

KAKO	DOŽIVLJAM	SVOJO	
STAROST?

Zbrane misli stanovalcev na 
vprašanje, kako doživljajo svojo 
starost:

»Tu sem srečna, vesela sem, da 
imam tako dobre ljudi okoli sebe 
in otroke, kateri me obiščejo vsak 
dan.«
- Stanovalka A.P.

»Lepo je, vsak dan grem takole 
ven, na sprehod. Samo to upam, 
da me bodo noge zdržale.«                                                                                                                                        
 - Stanovalka V. K.

»Nikoli nisem vnaprej razmišljal 
o starosti. Počel sem veliko 
stvari, sedaj pa jih ne morem.«                                                                                                                                          
- Stanovalec

»Vesela sem vsakega jutra, 
ko se zbudim. Skozi je treba 
delat. Včasih je šlo lažje pa tudi 
zdaj gre, vendar počasneje. 
Ampak kar moram hoditi.«                                                                                                                                     
- Stanovalka S.G.

»Ooo starost, kaj vem, ko naenkrat 
nič ne vidiš, slišiš, pa še noge 
te nočejo več držati, pa roke o 
roke poglejte kako se tresejo.«                                                                                                                                        
-Stanovalka M.J.

 

VAJE ZA KREPITEV SPOMINA

Prva vaja: Vrnimo se v šolske 
klopi. Veliko uspeha pri reševanju 
spodnjih računov: 

81+239=               122-80=                     

315x4=                  880:20=                

325+284=             513-218=                   

222x4=                  318:6=

454+545=             728-536=                   

518x3=                  648:18= 

Druga vaja: Besedilo je napisano 
tajno. 

Da ga boste razumeli, morate 
upoštevati naslednji ključ:
A = I, O = M, E = R in obratno iz 
I = A, M = O, R = E

PEIVLJACI M PRPRLKA JR PEIVLJACI 
M ERVNA DRKLACA, KA
JR MSTILI BERZ SVMJR MITRER. 
OIČRHI, S KITREM SR JR MČR
PMERČAL PI JR AMRLI ŽR SVMJA 
DVR HČREKA, KA JU JR OMČNM 
RIZVIJILI. PRPRLKR PI NA OIEILI 
AN JA JR NILIGILI SIOI FRŽKI 
DRLI. TUDA SPITA JR OMEILI PERD 
MGNJAŠČRO. KRE JR BALI 
VRS ČIS MD PRPRLI, SM JA ERKLA 
PRPRLKI.  

Tretja vaja: Napiši čim več 
besed, ki imajo dva O-ja (npr. 
GRAMOFON)

Četrta vaja:  Poiščite čim več besed, 
ki imajo dva pomena (npr.  zemlja-
Zemlja)

VICI IN ŠALE

Dedek v lekarni
Dedek gre v lekarno po vitamine za 
svojega vnuka. 
Lekarnar ga vpraša: »Kateri vitamin: 
A, B ali C? 
Dedek mu odgovori: »Vseeno, moj 
vnuk še ne pozna abecede.«
 
Žlička
Maja noče jesti. Njena mamica je 
že čisto obupana, zato jo pelje k 
zdravniku. Ta jo prijazno vpraša: 
»Maja, zakaj nočeš jesti, ko pa je 
tako dobro?« 
Maja mu v solzah odgovori: »Če pa 
nimam žličke!« 
 
Nečitljivo
Učiteljica slovenščine učencem vrne 
šolsko nalogo.
Tilen jo vpraša: »Ne znam prebrati, 
kaj ste napisali na koncu moje 
naloge.« 
Učiteljica vzame njegovo nalogo 
in prebere: »Tilen, bolj razločno in 
lepše piši.«
 
Dve dvojki
Jurček pride iz šole z obvestilom o 
ocenah in se hudo razjoče. 
»Zakaj pa jokaš?« ga vpraša babica. 
»Dobil sem dve dvojki!« 
»No, saj jih boš lahko popravil.« 
»Sem že poskušal, pa ne gre, ker sta 
napisani s kemičnim svinčnikom!«
  
Bolhi  
Bolhi se pogovarjata na pločniku:  
»Greva kar peš?« 
»Ne, najdiva enega psa.«

Center starejš ih Trnovo
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