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Oskrbovanci doma bodo

z boni odšli na počitnice
Stanovalci Centra starejših
Notranje Gorice bodo turistič-

ne bone uporabili tako, da

bodo skupaj z direktorico, ne-
katerimi zaposlenimi ter pro-
stovoljci odšli na počitnice.

/Vesna Levičnik

Notranje Gorice. »Odločitev je pa-
dla. V našem Centru starejših Notra-
nje Gorice se bomo potrudili, da sta-

novalcem turističnih bonov ne bo
treba dajati sorodnikom, ampak jih

bodo v največji možni meri porabili

zase,« je pred dnevi na družabnem
omrežju objavila direktorica centra

starejših Ana Petrič in požela val
odobravanja in pohval.

Kot so nam povedali v centru sta-

rejših, so stanovalci o vavčerjih veli-
ko debatirali. »Sprva so razmišljali,
da bi jih porabili za masaže ali nakup
nečesa. Ko je bilo jasno, da so na-

menjeni podpori slovenskega turiz-
ma in bodo namenjeni izključno no-

čitvi z zajtrkom, je bilo čutiti manjše
razočaranje, saj je večina stanovalcev
spoznala, da jih zaradi različnih ovir
ne bodo mogli izkoristiti,« je poveda-
la Petričeva, ki se s tem ni mogla

sprijazniti, prav tako je stanovalce že
navadila, da jim, če le lahko, pomaga.
»Zato sem si rekla, če omogočimo
koriščenje bona vsaj dvajsetim, je to

več kot nič in tudi svojevrsten dose-
žek. Poleg tega verjamem, da bo
podvig videl tudi kdo drug in morda

bodo 'počitnice' omogočene tudi sta-

novalcem po drugih domovih in cen-

trih, ali pa se kakšen vnuk opogumi

in odpelje svojo babico na lepše.« Do
tega trenutka je željo po počitnicah

potrdilo že 17 stanovalcev, še več se

jih bo odzvalo, ko jim bodo predsta-

vili ponudbo. Ta je po besedah Petri-
čeve »fantastična«.

Hribi, toplice, najraje na morje
»Veste, najraje sem hodila v hribe.
Dokler me niso izdale noge. Ampak

kamorkoli greš, je super. Spomnim

se, kako sem se nekoč odpravila v

gore v teniskah. Nazaj sem se spuš-

čala po tazadnji,« je v smehu poveda-
la Ivanka Dekleva. Kako rad je hodil
na morje in v hribe, se je spominjal

tudi Anton Tomažič. »Odlične bi bile
tudi toplice. Če grejo poleg luštne
punce, me lahko kar za teden dni
vpišejo,« je v smehu povedal Toma-

žič, ki je že prepričal prijatelja, da se

jim pridruži. »Skrbelo ga je, kako bo,

ker je na vozičku. Direktorica je po-
vedala, da je uredila tako, da bosta
na voljo tudi prilagojena postelja in
pomoč, če bo potrebno. Še negovalka

bo z nami in diplomirani zdravstveni
delavci.« Frančiška Kovač pa je s

skromnostjo v glasu in iskrico v očeh
povedala: »Tako si želim, da bi plava-

la. To sem rada počela. Šla bi v topli-

ce, da pregrejem kosti. Da me razva-

jajo in da so tako prijazni, kot so pri

nas zaposlene. Da nas imajo kot za

ene kraljične. Naša direktorica pravi,
da moramo pojesti, popiti in doživeti
vse, kar nam pripada.«

Otroci staršem pripravljeni
odstopiti vavčeije
Stanovalci centra v pogovoru niso
mogli skriti navdušenja nad idejo, da
bodo letos šli na počitnice. »Stanoval-
ce je na dveh sestankih zanimalo, ali
se bodo lahko vključili tudi tisti, ki so

na invalidskem vozičku. Samoinicia-
tivno so se javili zaposleni in kar ne-

kaj prostovoljcev, tako da bo zagoto-
vo poskrbljeno za vse,« je povedala

Petričeva in še dodala, da je stanoval-
cem predlagala, da poleg povabijo tu-

di svojce ali prijatelje, ki še živijo do-
ma. »To jim je bilo všeč.« Nad idejo so

bili navdušeni tudi sorodniki, s kate-
rimi je direktorica že govorila. »Ponu-

jali so jim celo lastne vavčeije, samo

da bi jim omogočili lepo preživet čas.

Svojce lahko samo pohvalim. Me je

pa razjezilo, ko mi je nekdo rekel, če
smo vprašali svojce, ali grejo stano-

valci lahko iz centra. Za .božjo voljo,

saj niso otroci. Saj lahko odločajo sa-

mi zase. Tudi stari ljudje se znajo ve-

seliti, smejati, kam iti, tudi kaj popiti

in se celo zaljubiti. To vse je ži-
vljenje,« je povedala Petričeva in pri-
pomnila, da če česa ne prenese, je to

pokroviteljski odnos. »Seveda pa bo-
do tisti stanovalci, ki res ne zmorejo,
ostali v centru, in za te bi si želela, da

bi jim lahko z vavčerjem omogočili
kaj drugega, izpolnitev posebne želje
- kakšno doživetje, poseben obrok,

storitev, dogodek. Za ta denar bi se

dalo marsikaj omogočiti.«

Kam bodo šli, nam trenutno še ni-
so želeli razkriti. »Gre za namestitev

v enoposteljnih in dvoposteljnih so-

bah luksuznega superior hotela. Z

vsemi prilagoditvami za osebe z ovi-

rami, zunanjim in notranjim baze-

nom, prostim vstopom v telovadnice,
kar je za nas tudi pomembno, vklju-

čenimi vsemi obroki in celo prevo-
zom iz našega centra in nazaj in še
precej drugih ugodnosti. Mislim, da
bo boljšo ponudbo težko dobiti, in to
je tudi tisto, kar je stanovalce dodat-
no prepričalo.« x

Tudi stari ljudje se znajo
veseliti, smejati, kam iti, tudi
kaj popiti in se celo zaljubiti.
To vse je življenje.

Ana Petrič, direktorica Centra
starejših Notranje Gorice
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Počitnice v zameno za prostovoljstvo

V DEOS Centru starejših Notranje Go-

rice pripravljajo pilotni projekt, s ka-
terim bodo prostovoljno delo združili
z bivanjem v apartmaju centra. Pri-
bližno 48 kvadratnih metrov velik uč-
ni apartma bodo namreč oddali v za-

meno za tri ure prostovoljnega dela
dnevno. Apartma bo v zameno za

prostovoljno delo mogoče najeti za

tri dni, in sicer od 1. do 3. julija, od 6.

do 8. julija, od 8. do 10. julija in od
13. do 15. julija. Kot so poudarili v

centru starejših, je namen projekta

medgeneracijsko povezovanje, ures-

ničevanje medgeneracijske solidarno-
sti, destigmatizacija starejših in pred-

stavitev inovativnih praks, pridobitev

novih izkušenj in izobraževanje pros-
tovoljcev z namenom, da bodo lahko
novopridobljeno znanje uporabili v

domačem okolju. Zainteresirani se

lahko prijavijo do torka, 23- junija,

prijavo pa morajo poslati Ani Petrič v

DEOS Center starejših Notranje Gori-

ce (Gmajna 7). Prijave bo nato pregle-

dala ekipa strokovnih delavk in iz-
brala osem najustreznejših kandida-

tov, ki bodo vabljeni na pogovor. Iz-

brani kandidati bodo nato vključeni

v dnevni program domske obravnave
(različne aktivnosti, vožnja stanoval-

cev s kolesom, spremljanje stanoval-

cev na aktivnosti, pomoč pri spreho-

dih, pogovori, druženja).

Stanovalce Centra starejših Notranje Gorice radi odpeljejo na letni izlet, prirejajo pa tudi več krajših izletov. O arhiv Centra
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