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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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»Tečejo, tečejo nitke, 
nitke življenja in nitke blaga.

Tečejo, tečejo nitke, 
nitke veselja in nitke gorja…«

Marija Ahačič Pollak

Nitke življenja

Pred vami je že deveta številka skupnega 
glasila Centrov starejših družbe DEOS, d.o.o.

Od izida prejšnje številke se je zgodilo mar-
sikaj in posledično se je v naših Centrih 
zbralo veliko zanimivih zgodb, srečanj, izle-
tov in poznanstev. Vse te zadeve želimo de-
liti z vami.

Med vsebino boste spoznali, da smo v letu 
2021 v Gornjem Gradu odprli edinstven Center 
za osebe z demenco v Sloveniji, veselimo pa 
se začetka gradnje novega Centra starejših v 
Kopru, saj se bo naša družina po koncu grad-
nje povečala za enega člana. To pomeni še več 
zanimivih zgodb z obalnega konca Slovenije. 

Seveda v tokratni številki ne manjka zanimi-
vih zgodb iz vseh DEOS-ovih Centrov. Želeli 
pa bi vas opomniti na novo rubriko Nasvetov 
strokovnih služb, ki  jo boste našli na koncu 
glasila. Vsekakor tudi ne smete pozabiti na 
nagradno križanko, ki vam bo prinesla malo 
razmišljanja ter veselja ob izpolnjevanju.

Leto 2021 je še vedno zaznamovala epidemi-
ja korona virusa in še vedno moramo spo-
štovati vse priporočene ukrepe. Kljub temu, 
da je obdobje drugačno, pa se bomo in se 
moramo tega leta spominjati tudi po lepih 
trenutkih, ki smo jih preživeli skupaj. Ure-
dniški odbor želi vsem bralcem v letu 2022 
veliko zdravja in trenutkov, ki jih ne bomo 
pozabili nikoli.

- Uredniški odbor
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BESEDA DIREKTORJA

Drage bralke in bralci!    
  
Približuje se konec leta 2021 in vese-
li me, da vam tudi letos lahko naše 
delo (in nas) predstavimo na straneh 
naše revije Nitke. V letošnji reviji  vam 
bomo skušali približati pestro življe-
nje v DEOS Centrih starejših. Skozi be-
sede naših zaposlenih in stanovalcev 
boste spoznali naš vsakdanjik. Prav 
tako pa vam bomo predstavili novosti, 
dosežke ter najpomembnejše inova-
tivne projekte, ki smo jih realizirali v 
letošnjem letu. Ker vedno stremimo 
k najboljši kakovosti življenja v naših 
centrih, pa vam bomo predstavili tudi 
zastavljene cilje in našo vizijo za še 
lepšo prihodnost. Usmerili se bomo 
tudi v prihodnost in vam prek naših 
ključnih ciljev predstavili našo vizijo 
za prihajajoča leta.

Tako kot predhodno leto, je žal tudi le-
tošnje močno zaznamovala epidemija 
COVID-19. Varovanje zdravja stano-
valcev, zaposlenih in obiskovalcev, je 
bila naša glavna skrb. Kljub temu, da 
epidemija še vedno prinaša številne 
omejitve, lahko v prihodnost zremo z 
optimizmom. S trdim delom smo na-
mreč uspeli ustvariti varnejše okolje 
za vse vključene. V naših centrih smo 
dosegli visoko stopnjo precepljenos-
ti, pri svojem delu pa smo dosledno 
sledili navodilom pristojnih institucij 
ter priporočilom stroke. Vključeni smo 
bili v delovne skupine na ravni države 
ter tako pripomogli k reševanju trenu-
tne problematike in razvoja stroke. Na 

tem mestu bi se najprej zahvalia vsem 
našim zaposlenim za njihovo požrtvo-
valnost in zavzetost v teh težkih ča-
sih. Pri ustvarjanju varnega okolja pa 
ste imeli veliko vlogo tudi stanovalci, 
svojci in drugi obiskovalci naših cen-
trov, saj ste s svojo potrpežljivostjo 
in odgovornim ravnanjem preprečili 
vnos okužb v centre.

Kljub težkim časom, pa nismo poza-
bili na razvoj naših storitev. V sredi-
ni leta je v Gornjem Gradu svoja vrata 
odprl Sodobni center za osebe z de-
menco Makov svet, ki predstavlja no-
vost v slovenskem prostoru. Prav tako 
smo pridobili dovoljenja za izgradnjo 
novega centra starejših v Kopru. Oba 
projekta s ponosom predstavljamo na 
naslednjih straneh. 

Razširili smo tudi našo ponudbo sto-
ritev pomoči starejšim na domu, tako 
v sklopu javne službe, kot tudi v okvi-
ru tržnega programa. V sodelovanju s 
partnerskimi podjetji smo nadgradili 
spletno platformo Junaki na domu, 
ki starejšim na območju celotne Slo-

  BESEDA DIREKTORJA

Irena Vincek, glavna direktorica, DEOS, d.o.o.
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venije nudi kvalitetne storitve oskr-
be na domu. V letošnjem letu je bila 
v ospredju tudi digitalizacija našega 
poslovanja. Prek uvedbe sodobnih 
informacijskih rešitev, smo uspeli op-
timizirati naše procese, izboljšati ko-
munikacijo med našimi službami in 
centri, ter zmanjšati vpliv našega po-
slovanja na okolje. Ker se zavedamo 
problematike deficitarnih poklicev na 
področju oskrbe starejših smo okrepi-
li tudi naše aktivnosti na področju iz-
obraževanja. Vzpostavili smo tesnejše 
stike z izobraževalnimi institucijami, 
prav tako pa razširili lastne izobraže-
valne programe. Izpostaviti gre pro-
gram nacionalne poklicne kvalifikacije 
socialni oskrbovalec, ki ga trenutno v 
sodelovanju z Zavodom za zaposlova-
nje ponujamo v Ljubljani, Velenju in 
Kočevju. Po daljši prekinitvi smo po-
novno pričeli z izvajanjem nekaterih 
ključnih programov, ki zagotavljajo 
višjo kakovost bivanja v naših centrih, 
kot npr. program Aktiven dan, ki stano-
valcem naših centrov, ter prebivalcem 
iz lokalnega okolja centrov omogoča 
boljšo psihofizično pripravljenost ter 
samostojnejše življenje. Kot novost v 
letu 2021, smo v DEOS Centru starej-
ših Črnuče uvedli izvajanje programa 
Aktiven dan na daljavo, kar nam bo 
omogočalo nadaljevanje programa 
tudi v primeru slabše epidemiološke 
slike. Ponovno smo vzpostavili tudi 
stike s prostovoljci ter pripravili pro-
stovoljske programe, ki dopolnjujejo 
ponudbo naših centrov. Eden izmed 
takšnih je program Prijatelj srca, ki 
starejše, ki si želijo več družbe, poveže 
s prostovoljcem. 

V tekočem letu smo bili aktivni tudi 

v smeri razvoja storitev dolgotrajne 
oskrbe, preko aktivnega vključevanja 
v najrazličnejše razvojne projekte. Iz-
postaviti gre predvsem pilotni projekt 
bivanja starejših na kmetijah, ki pred-
stavlja alternativo obstoječim storit-
vam na področju dolgotrajne oskrbe. 
Ključen je bil tudi projekt kompetenč-
nih centrov KOC AS, ki našim zaposle-
nim omogoča dodatna izobraževa-
nja ter razvoj ključnih kompetenc, ki 
lajšajo delo na področju socialnega 
varstva.

V prihodnost tako gledamo z vese-
ljem. Še naprej se bomo trudili sledi-
ti naši viziji in vrednotam. Še naprej 
bomo usmerjeni v razvoj naših proce-
sov, predvsem v smer izboljšanja ka-
kovosti naše storitve, ter izboljšanja 
delovnih pogojev za naše zaposlene. 
V naslednjem letu bo še naprej pou-
darek tudi na sistematičnem iskanju 
novih, inovativnih oblik celostne oskr-
be starejših, pri čemer se bomo po-
vezovali tudi z drugimi organizacijami 
tako na lokalnem kot mednarodnem 
področju. Zavedamo se tudi zakono-
dajnih sprememb, ki se obetajo na 
področju dolgotrajne oskrbe starejših. 
Le te bomo nagovorili z aktivnim spre-
mljanjem in prilagajanjem družbe, pri 
čemer nas bo vodila skrb za vse de-
ležnike družbe. 

Irena Vincek 
Glavna direktorica, DEOS, d.o.o.



7NITKE ŽIVL EN A december 2021

V GORNJEM GRADU NAJBOLJ SODOBEN CENTER ZA OSEBE Z DEMENCO V SLOVENIJI

Demenca je danes ena najhitreje 
rastočih bolezni, ki posega v vsakdan 
vedno večjega števila ljudi. Na sve-
tu je že več kot 50 milijonov obole-
lih, v naslednjih 20-ih letih naj bi se 
ta številka podvojila. Razsežnosti te 
problematike se dobro zavedamo v 
družbi DEOS. V ponedeljek, 12. 7. 2021 
se je v Gornjem Gradu na več kot 
2.300 m2 površine odprl nov sodobni 
center Makov svet, ki je arhitekturno 
in programsko v celoti posvečen ter 
prilagojen dostojanstvu posamezni-
ka z demenco. 

V starem Egiptu je bil mak simbol mla-
dosti, v perzijski kulturi simbol sreče, 
veselja. In danes naj bi tudi sodob-
ni center za osebe z demenco Makov 
svet, ki bo deloval v okviru obstoječe-
ga DEOS Centra starejših v Gornjem 
Gradu, postal simbol sreče in veselja, 
predvsem pa prijetnega ter kakovo-
stnega bivanja za osebe z demenco. 

Makov svet je pravi svet v malem. 
Razdeljen je v 4 gospodinjske enote, 
vsaka lahko sprejme do 12 oseb, torej 
skupaj 48 mest. 

Zasnovan je po najnovejših smernicah 
za delo z osebami z demenco tako, da 
omogoča zasebnost in družabnost. 
Sledili smo veljavnim normativom na 
področju institucionalnega varstva 
starejših, razvoju in dobrim praksam 
v Sloveniji in po svetu. Arhitekturna 
zasnova omogoča povezanost enot in 
zagotovitev samostojnosti vsake iz-
med njih. Vsaka gospodinjska skupi-
na ima tako možnost vključitve v in-
dividualno delo v okviru svoje enote 
in skupinskega dela v okviru skupnih 
prostorov. 

Osnovni namen ureditve prostorov je 
vzpodbujanje pozitivnih občutkov in 
čim boljša omejitev morebitnih ne-
gativnih dražljajev, ki bi lahko osebi z 
demenco povzročile vznemirjenje ali 
zmedenost. S skrbno izbiro materia-
lov, barv in opreme je v celoti prilago-
jen osebam z demenco. Arhitekturna 
zasnova omogoča bivanje oseb z de-
menco v eni etaži, brez stopnic, pra-
gov in drugih ovir, ki bi onemogočale 
gibanje osebam. V bivalnih prostorih 
in večnamenskih prostorih je zara-
di velikih oken in vrat dovolj naravne 

V GORNJEM GRADU NAJBOLJ SODOBEN CENTER ZA OSEBE Z 
DEMENCO V SLOVENIJI
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svetlobe, ki je pomembna za samo 
dobro počutje, kot tudi izvajanje ak-
tivnosti pri naravni svetlobi. Osebam 
z demenco in nasploh starejšim je 
pomembno, da imajo dovolj svetlobe 
takrat, ko so aktivni in manj, ko niso. 
Nekaj svetlobe je pomembne tudi po-
noči. Zato so na hodnik nameščeni 
senzorji gibanja, ki ob gibanju ponoči 
usmerijo nežno svetlo svetlobo, tako, 
da stanovalcem omogoči varno giba-
nje in hkrati ne povzroča prevelikega 
stimulansa. 

Makov svet ima štiri gospodinjske 
enote, Mak, Ajda, Žito in Klasje. Vsaka 
enota ima svoj večnamenski prostor, 
čajno kuhinjo s shrambo ter izhod na 
terapevtski vrt. Arhitekturna zasnova 
Makovega sveta, kjer so enote pozici-
onirane okrog dve terapevtskih vrtov 
omogoča, da so gospodinjske eno-
te samostojne in hkrati povezane z 
drugimi enotami. Ureditev posame-
zne gospodinjske enote omogoča iz-
vajanje aktivnosti prilagojene manjši 
skupini, večnamenski prostori in vr-
tova pa omogočata skupne aktivno-
sti s stanovalci drugih gospodinjskih 
enot. Program dela z osebami z de-
menco je v prvi vrsti oblikovan tako, 
da vzpodbuja posameznika k ohra-
njanju temeljnih življenjskih aktivno-
sti in k spodbujanju k aktivnostmi, ki 
oblikujejo nova področja za krepitev 
čutov vida, sluha, tipa, vonja in okusa. 
Manjše gospodinjske skupnosti pred-
stavljajo malo večjo družino, v kateri 
se družinske člane vzpodbuja k sode-
lovanju.

Arhitektura Makovega sveta omogoča 
samostojnost tudi pri mobilnosti. Eno 
etažna zasnova objekta, prost dostop 
do zelenih površin iz vsake sobe, te-
koči prehodi med enotami objekta 
omogočajo gibanje v prostoru. Krožna 
pot celotnega Makovega sveta in te-
rapevtskih vrtov omogoča lažjo orien-
tacijo stanovalcem. Za boljšo orienta-
cijo bo skrbela tako dobra znakovna 
podpora (napisi prostorov opremljeni 
s simboli – piktogrami), poimenovanje 
enot, senzorne sobe, večnamenskega 
prostora in vrtov, usmeritvene table 
ter aktivnosti usmerjenje v učenje za-
vedanja obsežnosti prostora. 

Terapevtska vrtova, Zarjin in Zorin vrt, 
sta zasnovana specifično za namen 
potreb oseb z demenco in sorodnimi 
stanji.. Vsebujeta elemente, ki omo-
gočajo izvajanje raznih terapevtskih in 
telesnih aktivnosti, ki bodo pripomog-
le h krepitvi in ohranitvi kognitivnih 
in fizičnih sposobnosti stanovalcev. 
S skrbno izbranimi elementi predsta-
vljata okolje, ki bo stimuliralo delova-
nje vseh čutil. Vrtova sta pregledna, 
lahko prehodna, zasajena z zelenjem, 
ki stanovalcem v varnem okolju omo-
gočata pozitivne občutke in zmanj-
šujeta negativne. Vrtova imata dovolj 
široko krožno pot (2 metra) iz tartana, 
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ki je prijeten za hojo in zaradi nedrse-
čem, mehkejše podlage, blaži morebi-
tne padce. Krožno urejene široke poti, 
jasna zasnova omogočata lažjo ori-
entacijo stanovalcev. Velik pomen za 
orientacijo ima tudi izbira kontrastnih 
barv, ki omogočajo lažje zaznavanje 
poti in drugih elementov vrta.  

Posamezni vrt je razdeljen na 4 dele, 
ki skupaj tvorijo celoto. S številnimi 
terapevtskimi elementi omogočata 
uživanje v vrtnarjenju na prilagojenih 
visokih gredah, sproščanje ob prijet-
nem zvoku vode iz fontane,  sedenje 
v senci na lesenih klopeh in uživanje 
v dišečih nasadih. Zasajena območja 
tako ponujajo pomemben stik z zuna-
njim okoljem, stik z naravo in živalmi. 
Cvetlični vrtovi omogočajo stimulaci-
jo vonja in vida ter izvajanje različnih 
delavnic (hortikularna terapija, aro-
materapija itd.). 

S skrbno ureditvijo bivalnih prosto-
rov, skupnih prostorov etaže in zele-
nih površin smo zasnovali okolje, ki 
bo stimuliralo delovanje vseh čutil 
ter pripomoglo k razvoju in ohranit-
vi orientacije in gibalnih sposobnosti 
stanovalcev. V kombinaciji z načrtova-
nimi koncepti dela (vključevanje sta-
novalcev v vsakodnevne aktivnosti, 
aktivnosti delovne terapije, senzorič-
ne delavnice, aktivnosti v terapevtskih 
vrtovih itd.) bo zasnovana rešitev po-
memben element pri izboljšanju po-
čutja stanovalcev. 

Pri izbiri notranje opreme smo spe-
cifično prilagojena potrebam oseb z 
demenco. Izbrali smo opremo, ki je 
zaobljenih oblik, nedrsečih površin, 
kontrastnih barv. Pohištvo je stabilno, 
zaobljenih oblik in dobro pričvrščeno. 
V sobah je poskrbljeno tudi za vizua-
lizacijo prostora, in sicer s primernimi 
kontrastnimi barvami pohištva in sten 
ter dekorativnega materiala. 

Pomemben element Makovega sveta 
bo predstavljala tudi senzorna soba, 
ki bo sledila »Snoezelen« konceptu. 
Gre za multisenzorni stimulacijski pri-
stop, ki temelji na čutnem zaznavanju 
v prijetnem in udobnem okolju ter za-
jema široka področja senzorike preko 
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V GORNJEM GRADU NAJBOLJ SODOBEN CENTER ZA OSEBE Z DEMENCO V SLOVENIJI

čutil (vid, sluh, tip, vonj in okus). Posa-
meznik je v svojem življenju odvisen 
od dražljajev. Dražljaje preko senzor-
nega sistema sprejmemo in obdela-
mo. Koncept ponuja izbor primarnih 
občutkov s pomočjo svetlobe, zvoka, 
dotika, vonja in okusa. 

Senzorna soba je obkrožena z zuna-
njima terapevtskima vrtovoma. Loče-
na je od ostalih enot in od zunanjih 
motečih dejavnikov. S posebno opre-
mo za vzpodbujanje ravni delovanja 
čutil vida, sluha, vonja bomo ustvarili 
posebno okolje. Prostor, ki s pomočjo 
različnih pripomočkov, spodbuja raz-
iskovanje čutil ter spodbuja občutje 
ugodja, pomirjenosti, sprostitve. Vse 
to pomaga k boljšemu počutju sta-
novalcev, krepitvi kognitivnih funkcij, 
povečuje motivacijo in krepi senzorne 
poti uporabnikov. 

Ključni elementi senzorne sobe bodo 

temeljili na zagotavljanju celostne 
čutne izkušnje v miru. Glasbeni pripo-
močki, glasbeni stolp, termične barve, 
aromaterapija, pripomočki za taktil-
nost, stolp s spreminjajočimi barvami 
bodo ustvarili priložnost za drugačno 
izkušnjo posameznika, povečanje ali 
zmanjševanje stimulacije ter hkra-
ti pomirjajoče okolje. Pri delu bomo 
upoštevali osnovna načela postopne 
stimulacije čutov, prijetnosti čutov, 
stopnjevanje obsega in intenzivnosti 
dražljajev, postopno zmanjševanje 
dražljajev pred zaključkom aktivnosti. 
Aktivnost bo prilagojena posamezni-
kovim željam in potrebam, ki jih bomo 
skupaj s stanovalci in svojci odkrivali 
preko življenjske zgodbe posameznika 
ter spoznavanjem posameznika preko 
drugih aktivnosti. 

Miha Kranjc, direktor DEOS
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IZGRADNJA DEOS CENTRA STAREJŠIH KOPER

V letu 2021 smo nadaljevali aktivno-
sti izgradnje novega centra starejših 
v občini Koper. Po pridobitvi konce-
sije za opravljanje institucionalnega 
varstva Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti v 
letu 2020, smo v letošnjem letu vložili 
še vlogo za gradbeno dovoljenje. Pri-
četek gradnje nove enote, načrtujemo 
konec leta 2021, dom pa bo odprl svo-
ja vrata v sredini leta 2023.

DEOS Center starejših Koper se bo 
raztezal na 13.000 kvadratnih metrov 
velikem zemljišču ob Badaševici v 
Olmu. DEOS Center starejših Koper bo 
nudil 275 nastanitvenih mest za sta-
rejše, od katerih bo 24 mest namenje-
nih osebam z demenco. Nova enota 
bo zgrajena po najnovejših priporo-
čilih za izgradnjo domov za starejše 
oz. jih bo v marsičem celo presegala 
(velikost prostorov, oprema,…). Name-
stitve bodo izključno v enoposteljnih 
in dvoposteljnih sobah, pri čemer bo 
enoposteljnih kar 40 % namestitev.

V Centru bomo poleg institucionalne-
ga varstva, stanovalcem ter starejšim 

iz lokalnega okolja nudili tudi številne 
druge storitve. Naš nabor storitev bo 
med drugim obsegal storitve Pomoči 
na domu, socialne oskrbe ter dnev-
nega varstva. Posebna pozornost pa 
bo namenjena namestitvam za osebe 
z demenco, saj želimo stanovalcem 
z demenco ustvariti okolje, ki bo kar 
najbolj prilagojeno njihovim potre-
bam. Tako smo v načrte Centra vpe-
ljali številne arhitekturne novosti, ki 
smo jih razvili v okviru izgradnje So-
dobnega Centra za osebe z demen-
co Makov Svet ki je odprl vrata v letu 
2021. Kot najpomembnejšo posebnost 
Centra, bi tako izpostavila varovano 
enoto za osebe z demenco s terapev-
tskim vrtom, krožnimi potmi ter pose-
bej zasnovanimi senzornimi elementi.

IZGRADNJA DEOS CENTRA STAREJŠIH KOPER
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ZAVOD AKTIVNA STAROST, PROGRAM AKTIVEN DAN IN PRIJATELJA SRCA

Poleg arhitekturne zasnove, je za viso-
ko kakovost storitve ključen tudi pro-
gram dela, ki mora vsebovati sodobne 
prakse dela na področju socialnega 
varstva. Delo v DEOS Centru starejših 
Koper bo temeljilo na psihosocialnem 
konceptu dela v sklopu gospodinjskih 
enot. 

Zavod aktivna starost je neprofitna or-
ganizacija, ki deluje na področju soci-
alnega varstva starejših. Organiziramo 
in izvajamo različne programe prilago-
jene starejšim s ciljem dviga kakovosti 
življenja v tretjem življenjem obdobju.

Naš trenutno vodilni program je »Ak-
tiven dan«, ki ga obiskuje preko 100 
oseb na lokacijah osmih DEOS Cen-
trov starejših po Sloveniji (Ljubljana 
– Trnovo, Ljubljana – Črnuče, Notra-
nje Gorice, Horjul, Cerknica, Medvo-
de, Gornji Grad in Topolšica). Le ti so 

popolnoma prilagojeni starejšim, tako 
v smislu dostopnosti, opreme in pri-
lagojenosti 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 živ-
ljenje starejših – fizično vadbo, kogni-
tivno vadbo, druženje ter starostniku 
primerno prehrano. Na ta način lah-
ko zagotovimo daljše in kakovostnej-
še življenje v domačem okolju. Potek 
programa:
• Vsak aktiven dan se začne s polur-

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

• Sledi uvodno izobraževanje o dnev-
nih ciljih in pomembnosti ter nači-

Zavod aktivna starost je neprofitna or

ZAVOD AKTIVNA STAROST, PROGRAM AKTIVEN DAN 
IN PRIJATELJA SRCA

V ospredje bomo postavili stanovalce 
in pri delu izhajali iz njihovih potreb. 
Pomembno je tudi poudariti, da bo 
kljub svoji velikosti, Center razdeljen 
na manjše, samostojne gospodinjske 
enote, ki bodo stanovalcem po eni 
strani omogočile zasebnost, hkrati 
pa nudile možnost druženja in vklju-
čevanja v razne aktivnosti. Za kvali-
tetno izvedbo programa pa je v prvi 
vrsti potreben ustrezno usposobljen 
kader. Zaradi tega smo na področju 
iskanja novih zaposlenih aktivni že 
sedaj aktivni. Smo v rednem kontaktu 
z Zavodom za zaposlovanje, lokalnimi 
šolami in drugimi partnerji. Ob odpr-
tju računamo da bo Center omogočil 
skoraj 150 novih zaposlitev.
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ZAVOD AKTIVNA STAROST, PROGRAM AKTIVEN DAN IN PRIJATELJA SRCA

nih vzdrževanja aktivnega in zdrave-
ga življenja sloga.

• Nato sledi telesna  vadba. Ta je 
zasnovana individualno in izhaja iz 
potreb uporabnika. Za vsakega sta-
rostnika se izdela individualno za-
snovan program vadbe, vaditelj pa 
tekom srečanj spremlja napredek in 
prilagaja zahtevnost vaj. Tako vsak 
član skupine izvaja čedalje zah-
tevnejše vaje in zmore vedno več. 
Takšna vadba omogoča boljšo fizič-
no pripravljenost, izboljša osnovne 
vitalne funkcije in nekatera že ob-
stoječa bolezenska stanja.

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

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

• Program je namenjen vsem starej-
šim, ki si želijo izboljšati svoje psi-
hofizično stanje ter krog socialnih 
stikov in si tako omogočiti samostoj-
nejše življenje v domačem okolju. 

Drug obsežnejši program, ki ga izvaja 
Zavod AS in poteka v vseh osmih DE-
OS-ovih centrih je organizirano pro-
stovoljstvo oz. program Prijatelj srca. 
Z organiziranim prostovoljstvom smo 
pričeli v letu 2016, kasneje pa ga priče-
li izvajati pod programom Prijatelj srca. 
Program ponuja raznovrstno ponudbo 
prostovoljskih del v osmih Centrih sta-
rejših. Svetujemo pa, da če želite delati 
kot prostovoljec si prvo odgovorite na 
vprašanje na katerem področju želi-
te 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, pri-
jaznost, komunikativnost in resnost pri 
opravljanju prostovoljskih del. Želimo 
si, da bi prostovoljci v našo družbo priš-
li z novimi idejami, da bi izkoristili svoje 
talente in konjičke in jih približali našim 
stanovalcem. Namen programa Prijate-
lja srca pa je, da se med prostovoljcem, 
ki se odloči za družabništvo in stano-
valcem Centra prijateljstvo spremeni 
v dolgoročen prijateljski odnos. Vsem 
prostovoljcem, ki jih združujemo v okvi-
ru Zavoda AS nudimo podpis dogovora 
o prostovoljstvu ter povrnitev stroškov. 
Seveda se morajo vsi prostovoljci stri-
njati, da bodo spoštovali Etični kodeks 
organiziranega prostovoljstva ter to 
potrditi s podpisom. Veselimo se vseh 
novih prostovoljcev, ki bodo popestrili 
bivanje in zmanjšali osamljenost sta-
novalcev v Centrih starejših Deos.

Pridružite se nam! za več informa-
cij 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, direktor, Zavod Aktivna 
starost, so.p.
Blaž Razvornik, koordinator prosto-
voljstva, DEOS d.o.o.
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JUNAKI NA DOMU 

      
 

Družba Moj načrt je ustvarila portal 
Junaki na domu https:// junaknado-
mu.si, kjer si tisti, ki potrebujejo po-
moč na domu, bodisi starejši, invalidi, 
ljudje po raznih operativnih posegih, 
preprosto na spletni strani najde-
jo storitev, ki jo želijo oz. potrebuje-
jo. Izberejo si izvajalca, ki to storitev 
opravlja v njihovem okolišu, preverijo 
razpoložljivost, naročijo izvedbo in iz-
vajalec bo dobil obvestilo o naročilu, 
kdaj in kje naj storitev opravi. Seveda 
pa je vse storitve  možno naročiti tudi 
po telefonu 080 1113 v tem primeru 
se s stranko dogovorimo, kakšno sto-
ritev in kje opravijo Junaki na domu. 
Na izbiro so različne storitve, od po-
moči pri vsakodnevnih opravilih, ob-
lačenju, gospodinjskih opravil, fiziote-
rapijo, 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 sta-
rejše sorodnike, pa bi radi brezskrbno 
odšli na dopust, ali pa so drugač-
nih razlogov zadržani. Naše izvajalce 
osebno preverimo in so usposobljeni 
za oskrbo, ki jo izvajajo, hkrati pa tudi 
od uporabnikov želimo prejeti povrat-
no 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 nji-
hovih sposobnosti tudi storimo. Obiš-
čite našo spletno stran in nas pokli-
čite!

Miha Kranjc, direktor Moj načrt, d.o.o.

JUNAKI NA DOMU 
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BIVANJE STAREJŠIH NA KMETIJAH

V podjetju DEOS d.o.o. skupaj s par-
tnerji izvajamo projekt „Identifikaci-
ja pogojev vključenosti uporabnika 
v programe (celo)dnevnega bivanja 
starejših na kmetiji“. Izvaja se v sklo-
pu Javnega razpisa za podukrep 16.9 
Podpora za diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdra-
vstvenim varstvom socialnim vklju-
čevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira 
skupnost, ter izobraževanjem o okolju 
in hrani. Javni razpis se sofinancira iz 
sredstev Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja in iz sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije.

V dosedanjem trajanju projekta smo 
izvedli že nekaj namestitev starejših 
oseb, ki so bile nad bivanjem navdu-
šene. Ponujamo nastanitve na treh 
kmetijah in sicer na turistični kmetiji 
Senior turizem, ki se nahaja v okolici 
Lenarta v Slovenskih goricah, na turi-
stični kmetiji Grobelnik iz okolice Sev-
nice, ter na kmetiji Cilenšek iz okolice 
Šempetra v Savinjski dolini. Kmetija 
Senior turizem ima odlične pogoje za 
namestitev starejših oseb in je pravi 
mali dom starejših. Gre za odlično tu-
ristično kmetijo, ki se namerava spe-
cializirati za bivanje starejših. Lastnik 
kmetije, gospod Matjaž Mohorko ima 
dolgoletne izkušnje na področju dela 
v zdravstvu in je trenutno vodja zdra-
vstvene nege in oskrbe v enem izmed 
domov starejših v Avstriji. Celotna 
kmetija je po visokih standardih pri-
lagojena za bivanje starejših oseb in 
oseb, ki uporabljajo invalidske vozič-

ke. Gre za odlično priložnost za sta-
rejše ljudi, ki so še dovolj samostojni 
in ne potrebujejo zdravstvene pomo-
či ampak le kakšno manjšo pomoč in 
družbo.  Kapacitete kmetije omogo-
čajo bivanje do 6 oseb naenkrat, kar 
omogoča v uporabnika usmerjeno iz-
kušnjo. Bivanje na kmetiji bo za sta-
rejše ljudi zagotovo pozitivna izkušnja, 
saj je kmetija Mohorko zares odlič-
no pripravljena. Ponujamo daljše ali 
krajše namestitve. Ponujamo pa tudi 
prehodne namestitve za ljudi, ki čaka-
jo na prosto mesto v katerem izmed 
naših domov. Kmetija Grobelnik iz 
okolice Sevnice lahko hkrati sprejme 
do 10 stanovalcev in ponuja nadstan-
dardno bivanje sredi dolenjskih vino-
gradov, ponaša se  z odlično kulina-
riko in večjo vinsko kletjo, v glavnem 
pa se ukvarjajo z vinogradništvom in 
sadjarstvom. Kmetija Cilenšek ponuja 
možnost dnevnega bivanja, izlete za 
skupine ter krajše nočitev za manjše 
število obiskovalcev, ukvarjajo pa se 
predvsem s čebelarstvom in apitera-
pijo.

Na kmetijah izvajamo različne aktiv-
nosti, ki se jih vključene osebe lah-
ko udeležijo po svojih željah. Kmetije 
so povezane s podjetjem DEOS d.o.o. 
in posledično z vsem našim strokov-
nim osebjem, povezane so z lokalno 
skupnostjo, šolami, društvi in lokalni-
mi organizacijami, ki bodo redno so-
delovale pri aktivnostih. Nastanitev 
je zelo primerna za aktivne starejše 
ljudi brez večjih zdravstvenih težav. V 

BIVANJE STAREJŠIH NA KMETIJAH
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BIVANJE STAREJŠIH NA KMETIJAH

ponudbo na kmetiji je vključeno biva-
nje v urejeni lastni sobi, ki jo stano-
valec po dogovoru z lastnikom lahko 
spreminja po svojem okusu, različne 
aktivnosti na kmetiji po lastnih že-
ljah in interesih, ter trije obroki hra-
ne dnevno. Tekom projekta partnerji 
uporabnikom nudijo tudi spremljanje 
zdravstvenega stanja, izobraževanja 
na področju aktivnega staranja in sto-
ritve dietetike. Z veseljem vas tudi po-
vežemo z lastnikom kmetije, ki vam bo 
po dogovoru razkazal posest in pro-
store.

Partnerji projekta so:

• DEOS, celostna oskrba starostni-
kov, d.o.o.

• Zavod Aktivna starost, so.p.
• Matjaž Mohorko, nosilec kmetijske 

dejavnosti
• Anja Skale, nosilec kmetijske de-

javnosti
• Slavka Grobelnik, nosilec kmetijske 

dejavnosti
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CERKNICA

POMEMBNO JE VSTATI IN ZAČETI ZNO-
VA. ZA SREČO, VESELJE, ZA NAS IN 
NAŠE ZDRAVJE!

Po viharnem obdobju smo se vsi v 
Centru starejših Cerknica poskušali 
približati vsakdanu, ki smo ga poznali 
pred obdobjem korone. Vsi smo že po-
grešali drug drugega in stvari, dogod-
ke, ki so nas povezovali. Okoliščine so 
nas prisilile, da smo se naučili živeti 
z določenimi omejitvami, a kar se da 
polno. Postopno smo začeli z druženji 

in skupinskimi telovadbami v manjših 
skupinah. Veliko aktivnosti je kasneje 
ob toplem vremenu potekalo na pros-
tem. Skupaj smo se družili, prepevali 
in uživali na toplih sončnih žarkih. Po-
leg vseh rednih stvari, ki jih izvajamo 
že tradicionalno, je leto 2021 zaznamo-
valo predvsem nekaj bolj pomembnih 
in drugačnih dogodkov, ki so se nam 
še posebej vtisnili v spomin.

Po težki preizkušnji zaposlenih in sta-
novalcev po okužbah smo začeli naš 

CERKNICA
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CERKNICA

vsakdan počasi postavljati na noge. S 
skupnim sodelovanjem in vztrajnostjo 
smo uspešno prebrodili težavno ob-
dobje. Stanovalce smo motivirali na 
različne načine, predvsem so tu imeli 
veliko vlogo tudi otroci, ki so stano-
valcem pisali vzpodbudna pisma. Ob-
dobje je zaznamovalo veliko lastno-
ročnega pisanja in pošiljanja pisem 
na način, ki smo ga bili vajeni pred 
dobo digitalne tehnologije in je našim 
stanovalcem bolj poznana. 

Letos smo tudi ogromno pekli in se 
sladkali s sladicami, ki so jih priprav-
ljale kuharice in animatorji. 
Rdeči noski nas obiskujejo nekajkrat 
letno, in so zelo pomemben člen v 
motivacijski skupini. Vedno od zapo-
slenih in stanovalcev izvabijo toliko 
nasmeškov in veselja, kar pa smo tak-
rat več kot potrebovali. 

V Cerknici enostavno ne gre brez 
pusta. Letos smo pustno rajanje po-
imenovali kar Maskovanje. Vonj po 
krofih, smeh po hodnikih in kričanje 
čarovnic z našega hribčka je le nekaj 
stvari, ki ta dogodek naredijo izjemen. 

Skozi celo leto smo gostili različne 
goste iz celotne Slovenije. Nekateri 
so nas obiskali že večkrat, spet druge 
smo gostili prvič. Ob dnevu mladosti 
smo prepevali ljudske pesmi in skupaj 
pozdravili pomladno vreme in dobro 
voljo.
Policijski orkester je popestril poseb-
no petkovo dopoldne. Pozdravil nas 
je tudi župan Cerknice gospod Marko 
Rupar. Policijski orkester se je ob tej 
priložnosti spomnil in pozdravil njiho-
vega nekdanjega člana, našega stano-
valca. Ob bogatem glasbenem progra-
mu so stanovalci in zaposleni uživali 
ob zvokih inštrumentov. Močni zvoki 
so doneli po okolici ter vsem pričarali 
lep konec tedna. 
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V juniju smo se zbrali na naši že šesti 
tradicionalni etnološki prireditvi Poz-
drav poletju. Praznovanje je kar naj-
lepše potekalo z mnogimi nastopajo-
čimi. Kot posebnost prireditve sta bila 
dva starodobna traktorja, katera sta 
pripeljala na ogled gospoda iz Društva 
ljubiteljev stare kmetijske tehnike. 

Vožnja z lojtrnikom je bila organizira-
na že nekaj časa nazaj, vendar so nam 
letos razmere narekovale, kdaj smo 
se znova lahko popeljali okrog jeze-
ra. Vseh lepot Cerkniškega jezera smo 
se lahko naužili med panoramsko vo-
žnjo s tradicionalnim lojtrnim vozom 
s konjsko vprego. Popeljali smo se 
skozi center Cerknice, mimo Dolenje 
vasi proti Cerkniškem jezeru in nazaj. 
Opazovali smo naravo in arhitekturno 
spremenjeno domačo vas ter prepe-
vali domače pesmi. 

Brez morja poleti ni šlo. Stanovalci so 
bili veseli, da smo ponovno lahko obi-

skali primorsko in uživali ob morju. 

Vsako leto stanovalci uživajo na vrtu 
varovane enote, kjer priredimo žar pi-
knik. Vonj po čevapčičih in sveži ze-
lenjavi pusti poseben pečat stanoval-
cem. Uživali smo ob dobrotah z žara 
ter se prepustili rajanju ob domači 
glasbi. 

Ker je mišična moč naših stanoval-
cev nekoliko upadla zaradi koronskih 
omejitev, smo poskušali stanovalcem 
povrniti mišično moč. Z akcijo v pro-
jektu Simbioza giba smo želeli poseb-
no pozornost nameniti tako vplivu 
fizične aktivnosti na našo čustveno, 
duševno stabilnost kot tudi pomenu 
skrbi za duševno zdravje. Verjamemo, 
da je lahko zdravilen za naše misli 
že miren sprehod v naravi ali kakšna 
druga aktivnost s katero nato lažje 
preženemo skrbi. Letos smo v okviru 
teme Skrb za dobro duševno in fizično 



20 NITKE ŽIVL EN A december 2021

CERKNICA

počutje v času epidemije covid-19, or-
ganizirali teden aktivnosti kot so spre-
hod, vadba za ravnotežje, žoga bend, 
vadba s smovey obroči in črvovadba. 
slika 9 Stanovalci so se aktivnosti z 
veseljem udeležili, izkoristili smo lepe 
sončne dni in se dobro razmigali. So-
delovali smo tudi v projektu mobilna 
učilnica in poskrbeli za informiranje 
stanovalcev o sodobni tehnologiji.

Ob svetovnem dnevu športa smo or-
ganizirali Žogarijo, pri kateri smo uži-
vali v raznovrstnih igrah z žogo. 

Tudi športne igre so popestrile je-
sensko dogajanje in poskrbele za 
zdravo tekmovalnost in dobro počutje 
stanovalcev. 
Dan starejših smo letos praznovali 
nekoliko drugače. Za stanovalce smo 
organizirali jesensko modno revijo, ki 
ni nikogar pustila ravnodušnega. 

Stanovalci so se šarmantno sprehodili 
po rdeči preprogi in uživali ob pogle-
dih na lepo urejene gospe in gospode. 

Ljudje, ki doživljajo pozitivna čustva, 
so bolj optimistični, mirni, duševno 
zdravi in imajo boljše medosebne od-
nose. Ni potrebno posebej poudarjati 
pozitivne učinke sreče in veselja na 
zdravje posameznika. Raziskave kaže-
jo, da sreča in dobra volja podaljšata 
življenje pacientov s kroničnimi bo-
leznimi, prav tako pa naj bi psihično 
stanje posameznika vplivalo na nje-
govo fizično stanje. V Centru si zato 
vsi prizadevamo, k pozitivni naravna-
nosti, da lahko v največji možni meri 
doprinesemo k večji sreči naših sta-
novalcev.

Katja Opeka, fizioterapevtka in Anja 
Purkart, animatorka
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ZGODBA LJUBEZNI IN ZVESTOBE – ZA-
KONCA IZMAJLOV

Gospa Ninoslava je bila rojena v Opa-
tiji na Hrvaškem, gospod Andrej Iz-
majlov pa je bil rojen na Bledu, očetu 
Nikolaju Aleksandroviču iz Harkova v 
Ukrajini in mami Štirn Mariji iz Kra-
nja. Oče je prišel v Slovenijo v času 
Oktobrske revolucije. Zakonca Izmaj-
lov pa sta se zagledala ter spoznala 
davne jeseni, v tednu Rdečega križa, 
leta 1965 v Opatiji. Gospod je bil tam 
po službeni dolžnosti ladjedelniške-
ga tehnika in je imel takrat komaj 23 
let, gospa Ninoslava pa rosnih 16 let. 
Takrat je gospa obiskovala gimnazijo 
in pove nam, da je v začetku gospoda 
še vikala. Spominja se tudi njegovega 
motorja, ki se ji je zelo dopadel.
Povabilu na čaj je sledila zaljubljenost 
in nato prava ljubezen. In ta je dobi-
la svojo veljavo še s poroko, 15. juli-
ja leta 1967 v Opatiji. Njuni potrditvi 
ljubezni, je sledilo poročno potova-
nje na otok Pag, v Staro Novaljo za tri 
tedne, na kar imata seveda čudovite 
spomine. Življenje je seveda peljalo 
njuno skupno pot naprej skozi delo, 
ko je gospod poleg svoje redne službe 
prevajal iz ruščine za Istra vinoexport, 
gospa Ninoslava pa je pisala prevod. 
Sledila sta še zanju dva nepozabna 
trenutka, rojstvo obeh sinov v Reki, 
najprej starejšega Igorja in mlajšega 
Benjamina. Leta 1974 ju je njuna de-
lovna in življenjska pot vodila v Slove-
nijo, v Izolo, kjer se je odprla in razši-
rila ladjedelnica. Zraven sta dobila še 
lepo, trisobno stanovanje. Ob tem je 
gospod veliko služboval na poti, v Mo-
skvi vse do Vladivostoka. V Izoli je dru-
žina bivala vse do leta 1995, ko so se 

zaradi službe, študija in bolezni prvo-
rojenca, preselili v Ljubljano. Gospa 
nam ponosno pove, da je mlajši sin 
študiral violino v Ljubljani in kandidi-
ral za študij v Moskvo, na konservatorij 
Čajkovskega, kjer je tudi uspel, kar se-
veda uspe le redkim izbrancem. Tam 
je diplomiral in magistriral iz violine 
ter pedagogike glasbe. Temu obdobju 
pa je sledilo novo, težko pričakovano, 
vloga babice in dedka, ki sta ju lahko z 
veseljem začela izpolnjevati ob njunih 
dveh vnukinjah Izabeli in Karolini. V ta 
namen sta se preselila v Hrušico, bli-
zu Jesenic, kjer sta s ponosom lahko 
opravljala obljubljeno vlogo. 
In naj nadaljujem z besedami gospe 
Ninoslave:
V življenju nas presenetijo različne si-
tuacije. Veliko je lepega; dogodkov, ki 
nam izpolnijo srce in osrečijo duše. Ti 
nam podarijo neprecenljive spomine. 
Želim si, da mi leta tega ne bi nikoli 
odvzela.
Zgodi se tudi, da pridemo v nepričako-
vano situacijo, ki ustavi in popolnoma 
spremeni tok našega življenja. Prav 
to se mi je zgodilo. Bolezen je grobo 
posegla v moje in moževo življenje. 
Zapolnila ga je z negotovostjo in stra-
hom. V bolnici sem bila nezavestna en 
teden in potem še en. Zavedala sem se 
samo, da nič ne morem, da sem priko-
vana v posteljo in da je moj mož sam 
doma. Hudo je bilo, ker zaradi bolezni 
srca in problemi s pljuči, ni mogel sam 
skrbeti zase. Ne bom opisovala bolez-
ni. To vsi nekako poznamo. Bistvo je, 
da nisem niti jaz mogla skrbeti zase. 
Rešitev je bila, namestitev v Domu za 
upokojence. Strinjala sem se in sina 
prosila le, da bi bila v Domu skupaj z 
možem. Sin je vse uredil in 5 dni po-



22 NITKE ŽIVL EN A december 2021

CERKNICA

tem, ko sem že bila v Domu, se mi je 
pridružil še moj mož. Takrat sem ga že 
pričakala na vozičku in bil je to veliki 
uspeh zame. V tako kratkem času sem 
lahko vstala iz postelje, telovadila in 
s tem se je vrnila tudi volja do življe-
nja. Ob tem pohvala vodstvu, timske-
mu delu, organizaciji ter spodbudi k 
druženju.
Danes se oba ukvarjava z različnimi 
rekreacijskimi vsebinami, ki jih je v 
domu res veliko, sodelujeva pri raz-
ličnih aktivnostih, uživava v koncertih 
in druženju z drugimi stanovalci ter s 
prijaznim osebjem. Lahko bi napisala 
še veliko lepih besedah o osebah, ki 
skrbijo za nas. Njihovo delo je stro-
kovno in ga tudi opravljajo z veliko 
ljubezni za vsakega posameznika. 
Ne smem še pozabiti omeniti, da spet 
počasi hodim.
Gospa nato še doda, če bi bila mož-
nost bivati bližje svojemu domu, ne 
bi menjala in nimata ene pripombe. 
Gospod pa pohvali, da mu je bila iz-
polnjena želja po svojem ustvarjal-
nem kotičku za žganje na les. Poleg 
tega je bil gospod dolga leta še pevec 
pomožnega zbora Reške opere ter PZ 
Bazovica. Gospa pa je sedem let igrala 
klavir.

In gospa zaključi s svojimi besedami: 
ta dom in vsi v njem, vse to je zdaj 
najina nova družina, zraven lastne, ki 
nas lahko vedno obišče v prijetnem 
okolju najine sobe ali v lepo urejenih 
skupnih prostorih. Vesela sva, da bova 
lahko svojo starost preživljala v tem 
toplem okolju. 

Sandra Pirc, delovna terapevtka    
               

FIZIOTERAPEVTSKA SVETOVALNICA 

V DEOS Centru starejših Cerknica ne-
kajkrat letno organiziramo strokov-
na fizioterapevtska predavanja na-
menjena stanovalcem. Med samo 
fizioterapevtsko obravnavo večkrat 
zmanjka časa za podrobno razlago de-
lovanja fizioterapevtskih inštrumen-
tov in naprav, zato so bila prva sre-
čanja namenjena predvsem najbolj 
pogostim vprašanjem stanovalcev o 
elektroterapiji. Z osteoporozo in pad-
ci, se stanovalci vsakodnevno sreču-
jejo, zato je bila hitro predlagana že 
naslednja tema. Človeško telo je še 
vedno velika uganka. Nikoli ne vemo 
vsega o njem. Strokovna srečanja se 
so nadaljevala z osnovno anatomijo 
in funkcijo kolčnega sklepa, ter okre-
vanjem po geriatrično pogosti opera-
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ciji kolka. Stanovalci večkrat potožijo 
o bolečini v predelu hrbta, zato smo 
se na naslednjem srečanju pogovar-
jali o sestavi in funkciji človeške hrb-
tenice. Stanovalci so pokazali veliko 
zanimanje. Nove teme predavanj se 
vedno razvijejo ob pogovoru z njimi in 
skupaj tako odkrivamo najpogostejše 
težave v geriatriji, ki jih lahko omilimo 
ali celo odpravimo s pomočjo fiziote-
rapije. Za stanovalce to niso prezah-
tevne teme, potrebujejo le preprosto 
razlago in več slikovnega gradiva. Telo 
s svojo funkcijo in sposobnostjo ved-
no navdušuje, zato se stanovalci vese-
lijo naslednje tematike o ramenskem 
obroču. 

Katja Opeka, fizioterapevtka

VAROVANA ENOTA V NOVI BARVNI PO-
DOBI

V centru starejših Cerknica smo se 
v letu 2021 odločili, da prenovimo in 
osvežimo našo varovano enoto. Osre-
dotočili smo se na same stene eno-
te. Pohištvo pa samo delno prilagodili 
novi zasnovi prostora.
Pred samo prenovo enote, sem glede 
na različne študije, ki so jih po svetu na-
redili za oblikovanje bivalnih prostorov, 
ki je prijazen do ljudi obolelih z demen-
co, zasnovan za spodbujanje dobrega 

počutja, miru, domačnosti, svetlosti in 
orientacije stanovalcev, naredila načrt.
Uporaba barv in barvnih kontrastov 
so pri ljudeh obolelih z demenco zelo 
pomembni. Kontrast je ključ do zago-
tavljanja varnega in prijetnega okolja, 
ki pomaga, da še naprej uporabljajo 
prostore s čim večjo neodvisnostjo.
Oblikovanje fizičnega okolja je vse bolj 
prepoznano kot pomembna pomoč 
pri oskrbi ljudi z boleznijo demence, 
je več kot le dekorativno, je terapev-
tski vir za spodbujanje dobrega poču-
tja in funkcionalnosti.
Razumevanje, da bo starejša oseba 
obolela z demenco verjetno drugače 
dojemala okolico, je dobro izhodišče 
za oblikovanje življenjskih okolij. Do-
ber dizajn lahko v veliki meri olajša 
varno gibanje po stavbi, pri tem pa 
lahko na različne načine uporabimo 
učinke barv in kontrasta.
Glede na študije, sem se odločila, da  
jedilni del pobarvamo oranžno, ki naj 
bi imela vrsto zdravilnih lastnosti, zbu-
ja apetit in ugodno vpliva na prebavo. 
Oranžna barva tudi sprošča napetosti 
in zakrčenosti v telesu, nas prizemlji in 
spodbuja kreativnost. V predelu okna 
smo pobarvali z belo, da povečamo 
svetlost v prostoru. Slike smo names-
tili vodoravno, simetrična razporedi-
tev, kot tudi samega pohištva (mize in 
stoli). Motivi so cvetlični ter tihožitja, 
ki so povezani z prostorom. 
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Dnevni del smo pobarvali  modro, 
modro zeleno in del z odtenkom rde-
če. Modra je umirjena barva z pomir-
jujočim učinkom. Raziskave kažejo, da 
lahko uporaba modre v fizičnem oko-
lju dejansko zniža krvni tlak. Doka-
zano je tudi, da se modre (in zelene) 
sobe zaznavajo kot za nekaj stopinj 
hladnejše kot sobe, pobarvane v to-
plih odtenkih (rdeče in pomarančne). 
Modra tudi poveča navidezno velikost 
prostora. Rdeča poveča aktivnost mo-
žganskih valov in lahko spodbudi na-
stajanje adrenalina v krvnem obtoku. 
Prav tako bo povečala navidezno tem-
peraturo v prostoru in bo zato lahko 
koristna v prostorih, ki so običajno na 
hladni strani. 

V predelu balkonskih vrat smo po-
barvali belo, da smo povečali svetlost 
prostora. 
S stanovalci smo pobarvali okvirje slik 

v različne barve. Pri motiviki slik sem 
se odločila za preproste, kontrastne, 
čiste in sveže slike ter risbe svetovno 
znanih slikarjev. Uporabila sem asi-
metrično postavitev slik, ki prostoru 
doda igrivost in svežino. Izbrane slike 
ustrezajo ambientu, hkrati pa izstopa-
jo in pritegnejo pogled, vendar niso v 
nasprotju s preostalim prostorom.
Hodnik smo pobarvali z belo, ki smo 
mu dodali svetlost. Okoli vrat smo do-
dali obrobo in jo pobarvali z kontra-
stnimi barvami, ki stanovalcem poma-
gajo pri boljši orientaciji v prostoru. 
Odzivi stanovalcev, zaposlenih in obi-
skovalcev so zelo pozitivni. 

Karmen Križančič, animatorka

ŽOGA BEND PREBUDIL SLIVNIŠKE ČA-
ROVNICE

Žoga bend, ki deluje pod vodstvom 
Gordane Crepulja, se je na prelep 
sončen četrtek 17. junija prvič povzpel 
na Slivnico (1114 n.m.). Pridni in zvesti 
udeleženci se vsako sredo udeležuje-
jo Žoga benda in na različne ritme in 
melodije izvajajo gibe, ki jih ohranjajo 
vitalne in gibljive. Najbolj jih razveseli 
pesem Slivnica, ob poslušanju katere 
so tudi dobili navdih, da se popeljejo 
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na Slivnico in vidijo, kot pravi pesem, 
kaj v resnici počnejo stare čarovnice. 
Prišli so prav potiho, pripravili svo-
je žoge (bobne), v roke prijeli palice 
(kuhalnice) in čakali na začetni znak 
voditeljice. Žoga bend je igral in pel 
tako glasno, da je uspel prebuditi tudi 
stare čarovnice, ki so priletele na svo-
jih metlah pogledat ta čudoviti bend, 
ki mu ni para daleč naokrog. Pesem 
in bobnenje sta odmevala prav do 
doline prelepe Cerknice, jezera, vrha 
Javornika in sv. Trojice. Da jim nebi 
zmanjkalo energije in dobre volje, pa 
je vse nastopajoče prijazna točajka iz 
Slivniške koče postregla s toplim za-
vitkom in pijačo, potem so se še nekaj 
časa družili in uživali v razgledu, nato 
pa v pozdrav pomahali padalcu, ki je 
s svojim pisanim padalom krožil nad 
njimi. Bilo je lepo in nepozabno!
Žoga bend je vadba, pri kateri ob 
glasbi in določenem ritmu s kuhalnico 
udarjamo po velikih žogah. Pri tem se 
aktivira naše telo in možgani, potrebna 
pa je tudi velika koncentracija za 
izvajanje zahtevnejših gibov.
Posnetek našega nastopa, ki ima že 
preko 4.500 ogledov si lahko ogledate 
na spletni strani DEOS Centra starej-
ših Cerknica (https://www.deos.si/z-
-zogabendom-na-slivnici/). 

Gordana Crepulja, animatorka

TRENUTEK

Ne teči za časom 
saj si doma, 

lepota trenutka 
ti nasmešek poda. 
Pozdravi bel dan 

okno odpri, 
vdihni globoko 

brez pogleda v oči. 
Je ura taprava, 

da korak se ustavi 
in objem je tapravi. 

Naj te toplina objame 
in lepe vonjave 
tvoje pomladi, 

trenutek je tvoj, 
ti si pa moj. 

Slava Dragolič, stanovalka
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LETO 2021 – LETO UPANJA V DEOS 
CENTRU STAREJŠIH ČRNUČE 

Konec leta 2020, natančneje v ne-
deljo 27.12.2021 smo prevzeli v DEOS 
Centru starejših prve doze cepiva pro-
ti Covid-19 za naše stanovalce. Glav-
na sestra Mateja Vodnjov ter domski 
zdravnik Igor Gostič smo prišli v Cen-
ter v dopoldanskem času in pričeli s 
pripravo cepiva. Vsi smo bili vzhičeni, 
kajti cepivo je za nas in naše stanoval-
ce tistega jutra predstavljalo upanje za 

»normalno« pomlad, poletje oziroma 
upanje za »normalni« vsakdan - poln 
dotikov, objemov in nasmehov. Do 
konca avgusta 2021 imamo v našem 
Centru visok procent cepljenih priso-
tnih zaposlenih (80 %)  in stanovalcev 
(90%). Konec leta 2021 smo pričeli tudi 
s tretjo dozo cepiva.

V nadaljevanju vam želimo pokazati, kaj 
vse se je v letu 2021 dogajalo v našem 
Centru. Stanovalci so imeli možnost 
izkoristiti bone, odšli so na dva izleta, 
gostili smo glasbene goste, organizirali 

ČRNUČE
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kar nekaj dobrodelnih akcij ter dan za 
dnem odlično sodelovali s svojci. 

Mateja Žiher Jurinjak, direktorica 
Centra

RECEPCIJA – OSEBNA IZKAZNICA NA-
ŠEGA CENTRA

Pravijo, da je recepcija »ogledalo cen-
tra«, zato se naše receptorke Špela, 
Anja in Simona vsak dan trudijo, da je 
recepcija čimbolj urejena, čista in da 
so vse skuhane kavice več kot odlič-
nega okusa.
Letošnje leto je bilo za naše receptor-
ke leto sprememb. Različni dogodki in 
navodila so nas spodbudili k reorgani-
zaciji. Trenutno morajo punce prever-
jati vsem obiskovalcem (pred vhodom 
v Center), ali izpolnjujejo pogoje CPT. 
Nato prosijo vse obiskovalce, ki ome-
njen pogoj izpolnjujejo, da si izmeri-
jo temperaturo. Zgodi se, da je kdaj 
prisotna tudi nejevolja obiskovalcev, 
kar pa naše receptorke hitro uredijo z 
mirnim pogovorom. 

Naši stanovalci se najbolj razveselijo 
dišeče kave in sveče pečenih marme-
ladnih ali čokoladnih rogljičkov.
Po kosilu si nekateri stanovalci privo-

ščijo tudi kakšen kozarec vina ali pivo. 
Seveda ne pozabijo na sladkosnede, 
ki jih razvajajo z raznoliko ponudbo 
sladoledov. Če le čas dopušča, jim z 
veseljem prisluhnejo in poklepeta-
jo z njimi. Kavice in ostalih dobrot so 
deležni tudi tisti, ki ne morejo priti v 
pritličje doma, ker jim vse dostavijo v 
sobe ali na oddelek. Pridno se oglaša-
jo na telefon oziroma vrnejo klice, če 
v času klica niso prisotne pri telefo-
nu. Poskušajo vam odgovoriti na zas-
tavljena vprašanja ali vam povežejo z 
odgovorno osebo. Če kdo potrebuje 
pedikuro, se lahko prijavi na recepciji. 
Na »osebni izkaznici našega doma« 
so vidni topel nasmeh, dotik in prip-
ravljenost na reševanje vsakega izziva. 
To se občuti že na vhodu v center in 
potrdi pri preživljanju časa v našem 
domu. 

Nerina Stipanić, animator
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PRIJATELJSTVO V NAŠEM CENTRU

Pravijo, da prijatelji pridejo in gredo. 
In tako je v vseh življenjskih obdobjih. 
Prav tako se veliko pristnih prijatelj-
stev sklene tudi v domovih za starej-
še. Nekaj takih vam bomo v tem nada-
ljevanju predstavili.

Kaj je »tisto«, da dve osebi postaneta 
prijatelja? Lahko so to skupni interesi, 
lahko so to nasprotja, ki se privlači-
jo, lahko pa je tudi naklonjenost, ki se 
lahko prelevi v pravo ljubezen.
V našem Centru starejših Črnuče naj-
demo vse vrste prijateljstev. 
Najdemo močna žensko-moška prija-
teljstva, ki so se razvila v našem Cen-
tru. Vsakodnevno se zjutraj dobita na 
skupni kavi, po jutranjih aktivnostih 
na oddelkih se odpravita na sprehod 
v bližnjo okolico Centra. 

Po kosilu si rada privoščita kozarček 
belega vina. Prav lepo ju je videti, 
kako se držita za roki ob popoldan-
skem klepetu in sprošeno uživata ob 
izkazovanju nežnosti. 
Zanimivi sta tudi prijateljici, ki navkljub 
različnosti ne zdržita ena brez dru-
ge. Prav tako gresta vedno v dvoje na 
kavo, na vsakodnevno telovadbo in se 
skupaj udeležujeta ostalih aktivno-
sti. Obe sta članici Sveta stanovalcev 
in glasno pohvalita/pripomnita prav 
vsako svoje opažanje v Centru. 

Imamo tudi prijateljici, ki ne govorita 
prav veliko pa vendar sta našli skupno 
družabno igro – Človek ne jezi se, ki jo 
igrata vsako popoldne na oddelku.
Za dobro voljo in smeh poskrbita gos-
poda, ki prav rada govorita, čeprav 
včasih nepovezano  in vsak svojo 
zgodbo. Pomembno je le, da se med 
seboj popolnoma razumeta. Ob kavici 
na recepciji pa z veseljem pogledata 
in ogovorita kakšno damo. 
Gospe iz posameznih oddelkov druže-
nje začnejo ob kavi, nato skupaj gredo 
na sprehod, kjer obujajo spomine, ob-
čudujejo račke in ostale živali v bajer-
ju ter jih včasih tudi nahranijo. Ker pa 
vemo, da kruh ni najbolj zdrav za ribe 
in račke, imamo v domu tudi posebno 
hrano za naše okoliške živali. 
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Izpostavili smo le nekaj primerov pri-
jateljstev, ki so se razvila med našimi 
stanovalci. Prav vsak ima svoje pri-
jatelje, svojo družbo in prav lepo jih 
je opazovati, kako se družijo, obujajo 
spomine, izmenjujejo naklonjenost in 
si med seboj pomagajo. Določeni sta-
novalci so pri sklepanju novih prija-
teljstev bolj zadržani, vendar jim pri 
tem pomagajo naši animatorji. Prav 
tako se posvetijo tistim, ki so bolj sa-
motarske narave in tako niso izvzeti 
iz druženja, pogovorov in dotikov. Ker 
prav to je pomembno v vseh obdobjih 
našega življenja. 

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu…
Vsak tiho zori

počasi in z leti,
a komor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.
A včasih so daleč poti,
da roka v roko ne seže,
a včasih preblizu so si,

da z nohti lahko
srce kdo doseže… 

(Tone Pavček)

animatorke Centra starejših Črnuče

NAŠI STANOVALCI POTUJEJO 

V prekrasno toplem junijskem dopol-
dnevu so se stanovalci Centra starej-
ših Črnuče podali na čudovito popo-
tovanje v Žalec. Svoje popotovanje so 
pričeli v Centru, kjer so si privoščili 
mini okrepčilo. Spili so toplo kavo in 
pojedli rogljiček, saj jih je na kmetiji 
čakal pravi slovenski zajtrk. V okolici 
Žalca so obiskali kmetijo Cilenšek. Na 
kmetiji so jih pričakali s pravim slo-
venskim zajtrkom. 

Za zajtrk so postregli domači med, 
jabolko, kruh, maslo in čaj, izdelan 
iz domačih zelišč, ki rastejo v okolici 
kmetije. Zajtrk so pojedli v lepi okolici 
kmetije z bogatim gozdom, travniki. V 
lepem vzdušju se je slišalo ptičje pet-
je in brenčanje domačih čebel. 

Na kmetiji Cilenšek imajo velik čebel-
njak, s pomočjo katerega izvajajo api-
terapijo in pridobivajo cvetlični med 
ter tudi druge medene izdelke. Stano-
valci so z veseljem preizkusili apitera-
pijo, preizkusili kremo za roke ter br-
bončice prepustili medu z ingverjem. 
Apiterapija je prav posebna terapi-
ja s pomočjo čebel, kjer nas čebele 
dejansko pičijo. S pomočjo čebeljega 
pika in izdelkov, si krepimo imunski 



30 NITKE ŽIVL EN A december 2021

ČRNUČE

sistem in ohranjamo zdravje. Krepitev 
imunskega sistema pa je v teh časih 
zelo pomembno. 

Kot zanimivost, apiterapija sega v čas 
starih Egipčanov. Izvedeli smo, da če-
belji strup pripomore pri zdravljenju 
multiple skleroze in degenerativnih 
kostnih obolenjih. Prav tako čebelji 
strup deluje protivnetno, vendar pa 
se morajo uporabniki pred uporabo 
testirati na alergijo.
Med obiskom pa ni samo lenarili, am-
pak so tudi telovadili s pripomočki. 

Po čudovitem domačem kosilu, so se 
odpravili v mestni center Žalca, kjer 
so obiskali fontano piva. Vsekakor ni 
šlo brez degustacije. Ugotovili so, da 
imajo prav vsi različne okuse. Med de-
gustacijo piva smo skupaj ugotavlja-
li zdravilne učinke ene izmed najpo-
membnejših sestavin piva. Hmelj se 

ne uporablja izključno za pridobiva-
nje omamno dobre in osvežilne pijače 
v poletnih mesecih, ampak ima tudi 
zdravilne učinke. Eterična olja hme-
lja se uporabljajo pri motnjah spanja, 
nervozah, občutkih strahu in razdra-
ženosti. Zelo dobro vpliva tudi na pre-
bavo, spodbuja apetit in pri lajšanju 
črevesnih krčev. 

Ker je izlet potekal naravnost čudovito 
in so stanovalci neizmerno uživali ter 
smo se skupaj tudi marsikaj novega 
naučili, so se odločili da v prihodnjih 
jesenskih mesecih obiščemo še dve 
kmetiji, ki prav tako sodelujeta v DEOS 
projektu Identifikacija pogojev vklju-
čenosti uporabnika v programe (celo)
dnevnega bivanja starejših na kmetiji. 

Špela Lipold, animator Zavod AS

DIAGNOZA DEMENCA - AKTIVNO SO-
DELOVANJE V PROJEKTU EDEM 

V mesecu avgustu smo v Centru starej-
ših Črnuče v sodelovanju s Pedagoško 
fakulteto (smer kognitivna znanost) 
pričeli s projektom zgodnjega odkri-
vanja demence, ki se imenuje EDEN.

Projekt EDEN (early dementia detecti-
on) je projekt zgodnjega odkrivanja 
demence. V želji, da bi nekoč - kmalu 
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- lahko imeli tudi presejalni program 
za zgodnje odkrivanje demence, razvi-
jajo nov test, ki temelji na tehnologiji 
elektroencefalografije (EEG). 
EEG je popolnoma neinvazivna in ne-
boleča nevroslikovna metoda, ki s 
pomočjo posebne kape, v katero so 
vdelane elektrode, meri možgansko 
valovanje na površini glave. Sistem, ki 
ga uporabljamo je prenosen in brez-
žičen, kar omogoča bolj enostavno 
uporabo tako za udeležence kot tudi 
raziskovalce. 
Čeprav presejalni testi za odkrivanje 
demence že obstajajo, ti testi obstajajo 
zgolj v obliki psihometričnih testov, 
torej so nekakšni vprašalniki oziroma 
testi spomina, pozornosti ter drugih 
relevantnih umskih sposobnosti. 
Pri izvajanju teh testov pa opažajo 
nekatere pomanjkljivosti - včasih 
na primer ljudje, ki imajo kakšne 
motorične težave ali pa okrnjen sluh 
oziroma vid, dosegajo slabše rezultate, 
pa ne nujno zaradi upada umskih 
sposobnosti, ampak zaradi drugih 
dejavnikov. Prav tako je točkovanje 
in ocenjevanje teh testov lahko zelo 
raznoliko od enega izvajalca testa do 
drugega. Primerjava je torej lahko zelo 
negotova in netočna. 
Seveda pa se tudi pri novem testu, ki 
ga predlagajo, porajajo določene po-
manjkljivosti, katere pa s tem projek-
tom želijo odkriti in izboljšati - pred-
vsem jih zanima, kako udeleženci 
subjektivno doživljajo te meritve, in 
ali jim je izkušnja všeč ali ne. 
Študentke so projekt začele izvajati 
v avgustu in bo predvidoma trajal do 
oktobra 2021, v tem času pa si želijo 
sodelovanje z vsaj 100 starostniki nad 
60 letom starosti. 

Trenutno meritve izvajajo po šestih 
domovih za starejše po Sloveniji, 
skupno sodeluje v raziskavi trenutno 60 
starostnikov. Pozitivno so presenečeni 
nad odzivom in pripravljenostjo za 
sodelovanje s strani domov za starejše. 
V Centru starejših Črnuče se je v pro-
jekt vključilo 14 stanovalcev in 5 upo-
rabnikov zavoda Aktivna starost. 

Kdo izvaja projekt? 
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Tisa Pavlovčič in Ajda Ogrin, študent-
ki zadnjega letnika magistrskega pro-
grama kognitivne znanosti ter Anita 
Demšar in Lucija Mihić Zidar, študent-
ki s končanim prvim letnikom progra-
ma kognitivne znanosti. Projekt pote-
ka pod budnim očesom Jurija Drea in 
Davida Sakiča iz podjetja BrainTrip. 

Osebne izkušnje izvajalk projekta:  
Tisa
Entuziazem za sodelovanje pri projek-
tu je bilo s strani Doma moč čutiti že 
na uvodnem sestanku. Navkljub za-
četnim logističnim težavam, saj smo 
se v začetku tudi me še malo “lovile”  
nam je osebje z delovno terapevtko 
Petro na čelu zelo prijazno priskočilo 
na pomoč, tako da tudi sprotno do-
govarjanje in prilagajanje ni bil nika-
kršen problem. Za tako vneto pomoč, 
tako pri rekrutaciji udeležencev kot 
tudi logistični organizaciji, smo zelo 
hvaležne in se veselimo morebitnega 
nadaljnjega sodelovanja.

Anita
Petra je k sodelovanju povabila tudi 
zunanje obiskovalce, ki se tedensko 
udeležujejo aktivnosti v domu, tako 
da smo na ta račun uspeli rekrutirati 
še več udeležencev. Sodelujoči so iz-
kazali radovednost in zanimanje tako 
za projekt kot za preverjanje lastnih 
umskih sposobnosti in verjamemo, da 
so se naučili tudi česa novega. 

Ajda
Testiranje v DEOS Črnuce nam je pus-
tilo zelo pozitivno izkusnjo. Osebje, z 
delavno terapevtko Petro na celu, je s 
svojo zagnanostjo in pripravljenostjo 
za sodelovanje pregnalo nase začetne 

strahove, da morda ne bomo dobi-
li dovolj udelezencev in nam uspelo 
pridobiti najvec ljudi od vseh sodelu-
jocih domov. V domu so nam omogo-
cili tudi zelo ugodne obroke, tako da 
od tam nobena ni odšla lačna! ;) 

Lucija
Moj »krst« v izvajanju meritev za pro-
jekt EDEN se je zgodil ravno v DEOS 
Črnuče, zato mi bo dom zagotovo os-
tal v lepem spominu. Naša izkušnja v 
domu je bila res prijetna, še posebej 
se gre zahvaliti delovni terapevtki Pe-
tri, ki se nam je zelo posvetila in vloži-
la veliko truda v logistično organizaci-
jo in rekrutacijo udeležencev za našo 
raziskavo. Zagotovo pa projekt ne bi 
bil mogoč brez radovednosti in prip-
ravljenosti za sodelovanje številnih 
stanovalcev doma, ki so nam namenili 
svoj čas in sodelovali v projektu.

Petra Cestar, delovna terapevtka 

PARTNERJI V SODELOVANJU – SVOJCI 

Zaposleni se trudimo, da so stanovalci 
urejeni, čisti ter ob koncu dneva polni 
pozitivnih vtisov od celodnevnega do-
gajanja. Tudi letne ankete, ki jih izva-
jamo vsako leto konec leta, kažejo, da 
so stanovalci zadovoljni z bivanjem v 
našem centru. Tako kot je pomembno, 
da so stanovalci zadovoljni, dajemo 
v Črnučah velik pomen sodelovanju 
svojcev v procesu bivanja njihovih 
najbližjih v našem Centru. 
Menimo, da so svojci naši partnerji v 
sodelovanju, s skupnim ciljem bolj-
šega počutja vseh stanovalcev. Ob tej 
priložnosti smo jih prosili, da zapišejo 
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nekaj svojih misli, ki vam jih predsta-
vljamo v nadaljevanju. 
»Mama se je v DEOS  - Dom starejših 
na Črnuče preselila februarja leta 
2016. Zanjo, je bil to hud prehod, 
saj je živela v hiši v  Kopru, poleg je 
imela velik vrt z rožami. Bil je to res 
bogat vrt po raznolikosti cvetja, prava 
paša za oči. Ker ji šibko zdravje ni več 
dopuščalo, da bi skrbela sama zase, 
se je morala preseliti v dom. Najprej 
je stanovala skupaj s še eno gospo, a 
si je želela, ko bo mogoče, da bi bila 
sama v sobi. To se je tudi zgodilo. Prva 
leta je še sama samostojno hodila po 
domu, a ker si je občasno primerilo, 
da je med hojo zgubila ravnotežje, se 
je ustrašila, da se bi poškodovala, zato 
je pristala na invalidskem vozičku. A 
vse kar se ji zgodi, nekako sprejema z 
dobro voljo in optimizmom. 

So pa na polici v sobi še vedno vsaj dve 
cvetlici v cvetličnem lončku, za katere 
vsaki dan z veseljem sama skrbi. Do 
lanske zime je vsako jutro, okoli 7. ure 
šla v telovadnico in tam vozila sobno 
kolo, potem je bila obvezna kavica, po 
njej  je morala že pohiteti na zajtrk, da 
se je pravočasno pripeljala z vozičkov 
na telovadbo. Ko pa je kar hudo zbolela 
za virusom Covid 19 v mesecu decem-

bru 2020-je te vse aktivnosti opustila. 
Fino je, da imajo lahko TV sprejemnike 
in to ima za razvedrilo, ko se kak dan 
ne počuti dobro. Z osebjem je zado-
voljna, če pa ji kaj ni všeč, to tudi ta-
koj pove. Udeleži se rada dogodkov, ki 
jih organizirajo v domu ali pa takrat , 
ko jih peljejo ven na sladoled ali samo 
naokrog doma. Letos je praznovala 90. 
obletnico, ki ji jo je s pomočjo ose-
bja organiziral sin. Na praznovanje so 
bili povabljeni vsi stanovalci in osebje 
doma. Ob petkih redno obiskuje sve-
te maše in za te je prav vesela, včasih 
mi potarna čez oskrbovance, kako, da 
jih tako malo pride v kapelo. Osebje, 
čistoča, zračnost prostorov je na viso-
kem nivoju. In ko hodiš po hodniku ali 
stopnišču ni občutka, da si v domu za 
starejše. Upam, da bo mami zdravje 
služilo še nekaj let.« 

Zapisala hči ga. Ferluga 

»Kljub začetnemu nezadovoljstvu ob 
odločitvi, da mora iti v dom in da bo 
nadaljnje svoje življenje preživel v 
centru starejših, je s časom spoznal, da 
ima življenje v domu svoje prednosti. 
Kot sin lahko povem, da je stanje 
v domu izredno prijetno, čistoča je 
na zavidljivem nivoju in od prvega 
dneva sem navdušen nad prijaznostjo 
strokovnega in ostalega osebja. 
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Navkljub očetovi bolezni ocenjujem, 
da se oče v domu počuti dobro in da 
je njegovo življenje bolj kvalitetno kot 
doma. Dom starejših Črnuče toplo 
priporočam vsem, ki imajo pomisleke 
glede namestitve družinskih članov v 
center starejših. 

Zapisal sin g. Gerkmana 

Hčerka v vrtcu, mama v Centru starej-
ših občanov DEOS Črnuče. Obe dobro 
preskrbljeni. Mama pravi, da ji že dol-
go ni bilo tako dobro kot sedaj. Do-
poldan, da naj raje ne hodim k njej, 
ker je zelo zaposlena, pa ne bi rada 
kakšne dejavnosti zamudila, poseb-
no ne telovadbe. Takrat sem zaposlen 
tudi sam, tako hodim k njej večinoma 
popoldan ali ob koncu tedna. Vedno 
pohvali osebje v domu, nekatere pa 
še posebej.

Tudi sam imam z osebjem doma dob-
re izkušnje, na srečo tega ni treba ve-
liko, je pa bil ta stik dragocen v času 
zaprtja Centra starejših zaradi pande-
mije.“

Zapisal sin ga. Zobavnik, Igor Zobavnik

»Nekaj več kot leto dni imam v domu 
starejših občanov DEOS Črnuče svojo 
mamo. V prijetnem domskem okolju 
se počuti dobro in je zadovoljna, ker 
ima družbo in osebje, ki zanjo poskrbi, 
ko je potrebno. Mamo obiskujem 
pogosto, zato se velikokrat srečam z 
zaposlenimi. Moje izkušnje z osebjem 
v domu so zelo dobre, saj so vedno 
prijazni, dosegljivi in odzivni. Še 
posebej sem jim hvaležna, da so v 
času, ko je mama prebolevala Covid, 
kljub težkim razmeram, dodatno 
skrbeli in bedeli nad njenim počutjem. 
Obema z mamo je veliko pomenilo, da 
so mi v tem obdobju dovolili obiske v 
popolni varovalni opremi. Menim, da 
se v času korona krize osebje v domu 
po svojih možnostih zelo trudi, da 
ohranja normalno in prijetno vzdušje 
med oskrbovanci, nam pa dovoljuje 
ohranjanje stikov za našimi starši.

Zapisala hči ga. Avšič, Tatjana Avšič 

Vsem svojcem se lepo zahvaljujemo, 
da so si vzeli čas in nam posredovali 
svoje videnje in opisali zadovoljstvo 
njihovih staršev v našem Centru. 
Zaposleni se bomo še naprej trudili za 
naše dobro medsebojno sodelovanje. 

Mateja Žiher Jurinjak, direktorica 
Centra

ZAKLJUČEK

Letošnje poletje v DEOS Centru starej-
ših je bilo kljub različnim omejitvam 
obogateno z različnimi zanimivimi do-
godki, ki so našim stanovalcem, svoj-
cem in tudi zaposlenim risali nasme-
he na obraze. 
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Ker smo večinoma časa bili obsijani 
s soncem in prijetnimi temperatura-
mi, so naši stanovalci in svojci večino 
časa preživljali na prijetni zunanji te-
rasi in čudovito urejeni okolici obeh 
bajerjev. 
Nova prijateljstva smo sklepali na do-
godkih, kot so: sladoledni dan, ledena 
kava, dan namenjen mrzli limonadi. 
Sama druženja smo vedno popestrili 
z raznimi igrami, glasbo in različnimi 
zunanjimi gosti. 
Nismo pa pozabili na naše stanoval-
ce, ki se zaradi fizičnega stanja niso 
mogli udeležiti dogodkov organizira-
nih na znanjih površinah. Le tem smo 
vso vzdušje preselili v njihove sobe ali 
oddelke, s pomočjo naših prostovolj-
cev in animatorjev. Različne pevske 
nastope so lahko spremljali tudi na 
balkonih. 
Povezali smo se s prostovoljkami Ka-
ritasa Črnuče in organizirali mini izlet 
za stanovalce, ki pri svojem gibanju 
uporabljajo invalidski voziček. Peljali 
smo jih na sladoled do znane črnuške 
slaščičarne Rašica, kjer smo si privo-
ščili sladek in osvežujoč domači sla-
doled. Za slajše druženje je na koncu 
poskrbel lastnik slaščičarne, ki nam je 
sladoled in napitke podaril, za kar se 
mu iskreno zahvaljujemo. 
Praznovali smo tudi okrogli jubilej sta-
novalke v družbi svojcev, drugih sta-
novalcev, zaposlenih in skritih glasbe-
nih gostov. V čast nam je bilo gostiti 
divo slovenske glasbe Heleno Blagne 
ter edinstveno glasbeno skupino Čuki. 
Skupaj smo zapeli veliko poskočnih 
slovenskih pesmi ter zraven zaplesali. 
Na zabavi ni manjkala niti torta veli-
kanka.

Ker pa se radi medgeneracijsko druži-
mo, smo na našo zunanjo teraso po-
vabili tudi predstavnike Simbioze. 

Predstavili so nam varno uporabo ta-
bličnega računalnika, interneta in pa-
metnih telefonov. 
Našemu poletju počasi mahamo v 
slovo in svoje aktivnosti selimo v not-
ranje prostore, kjer bodo naše anima-
torke skupaj s stanovalci ustvarjale, 
pekle, kuhale, reševale različne kvize 
in uganke, brale ter mirno zakorakale 
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v jesen ter zimo. 

Upamo, da bosta jesen in zima v na-
šem Centru letos mirnejša, predvsem 
kar se tiče vdorov okužb s Covid-19. 
V jesenskem času načrtujemo še naj-
manj dva izleta za stanovalce in jim s 
tem omogočiti ponovno unovčitev tu-
rističnih bonov, piknike ter še ogrom-
no različnih dogodkov, v katerih bodo 
vsaj za kratek čas pozabili na svoje 
skrbi. 

direktorica Mateja Žiher Jurinjak 
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MAKOV SVET SE JE PREBUDIL S STA-
NOVALCI

Ko so se začela izvajati gradbena dela 
za prizidek, si niti stanovalci niti za-
posleni nismo prestavljali, da se 
bomo preselili v tako čudovite prosto-
re - Makov svet. 

Od samega začetka smo skupaj s sta-
novalci budno spremljali kaj se doga-
ja. Skozi okna stare varovane enote 
smo opazovali, kako se dan za dnem 

vozijo bagri, kopljejo, betonirajo, itd. 
Spomnim se, kako je stanovalka Rad-
ka skozi okno ves čas komentirala, 
kako se dan za dnem vozijo »maske« 
(tovornjaki). Kadar smo odšli na spre-
hod ali prireditev so stanovalci z zani-
manjem opazovali in spraševali, kdaj 
bo prišel čas selitve na nov oddelek. 
Zima se je počasi prevesila v pomlad, 
pomlad v poletje in končno je napočil 
čas, ko smo pričeli s pakiranjem svojih 
stvari. Stanovalci so ves čas pomagali 
in bili pod vtisom odhoda na dopust. 

GORNJI GRAD
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Prvo jutro v Makovem svetu je bilo ča-
robno, a hkrati je trajalo, da so sta-
novalci začutili pomen novega okolja. 
Kar nekaj časa je trajalo, da so se pri-
lagodili in sprejeli spremembo, druga-
čen utrip življenja. Ko je čas za obroke, 
se jim zdi, da so prišli v restavracijo. 
Ob času za kavo želijo naročeno kavo 
tudi plačati. Pogled iz sob na terapev-
tski vrt in fontano,  jim daje občutek, 
da so na morju. 
Stanovalci se radi udeležijo različ-
nih aktivnosti, ki jih organiziramo na 
enotah; tombola, barvanje, igranje 
družabnih iger, poslušanje glasbe, po-
govori o različnih temah, skupinska 
telovadba, ipd. radi urejajo visoke gre-
de in skrbijo za ribe. 

skupinska telovadba na Makovem svetu (vir: Špela Bitenc)

Zelo radi se sprehajajo po zunanjih 
površinah in že opazujejo, kako se le-
tni čas iz poletja, ko so prišli v Makov 
svet preveša v jesen. Stanovalci in za-
posleni si želimo, da bi v prihodnje 
ustvarili veliko lepih zgodb v novih 
prostorih Makovega sveta. Hkrati pa 
vam želimo Srečno in predvsem zdra-
vo novo leto 2022. 

Špela Bitenc, animatorka 

Veselje ob zmagi Primoža Rogliča (vir: Špela Podvratnik)

PODALJŠANA BOLNIŠNIČNA OBRAV-
NAVA OSEB, KI SO PREBOLELE CO-
VID-19 

Center starejših Gornji Grad se je v 
aprilu prijavil na razpis Ministrstva za 
zdravje, za program izvajanja aktivno-
sti za zagotavljanje podaljšane obrav-
nave. Kot izbrani izvajalec smo dobili 
priložnost, da preizkusimo nekaj no-
vega. Program je namenjen zagota-
vljanju podaljšane obravnave ose-
bam, ki so prebolele okužbo z virusom 
Sars-CoV-2 in se po zaključenem bol-
nišničnem zdravljenju zaradi nepo-
polne samooskrbe ne morejo vrniti v 
domače okolje. V ta namen smo na-
menili 20 postelj. 
V mesecu maju smo sprejeli v po-
daljšano obravnavo prvega pacienta. 
Vseh bolnikov smo imeli osem. Osebe 
so bile k nam napotene s strani bol-
nišnic za obdobje 30 dni z možnostjo 
podaljšanja še za nadaljnjih 30 dni. 
Merila vključitve in nadaljevanja pro-
grama so bila strogo določena. 
Na začetku je bilo največ dela  s pri-
pravo potrebne dokumentacije, ki se 
razlikuje od dokumentacije, ki smo je 
vajeni, z oblikovanjem sistema dela, 
vključno s postavitvijo programa za 
vsakega pacienta posebej, sistemom 
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poročanja in usklajevanjem z Ministr-
stvom za zdravje. 
Potek bolezni COVID-19 je bil pri vseh 
vključenih osebah zelo intenziven, prav 
vsi so bili tekom dolgotrajne hospitali-
zacije (2 meseca ali več) priključeni na 
mehansko ventilacijo. K nam so priš-
li zelo izčrpani in težje pokretni. Vsak 
izmed njih nam je tudi zaupal svojo 
zgodbo, zgodbo o tem, kako so se oku-
žili z virusom, koliko časa so bili v komi, 
kako je to vplivalo na njih in družin-
ske člane. Predvsem pa, da nikomur ne 
privoščijo, da bi zbolel za hujšo obliko 
te bolezni, kot so oni.
V okviru programa so bili vključeni v 
intenzivno obravnavo fizioterapije in 
delovne terapije. 
Priznam, da je bila to zame, kot de-
lovno terapevtko, zelo pozitivna izku-
šnja, ki je temeljila izključno na tem, 
da se uporabniki čimprej vrnejo v 
domače okolje. Z uporabniki sem na 
dnevni ravni izvajala izključno ožje 
dnevne aktivnosti, kot so oblačenje, 
slačenje, obuvanje nogavic, čevljev, 
tuširanje, toaletni trening, ki so jim 
zaradi oslabelosti in zmanjšane mi-
šične moči predstavljale največ težav. 

Končni izdelek šivanja gobelina uporabnika pobolnišnične 
obravnave (vir: Anja Kopušar)

Tekom enomesečne rehabilitacije 
smo z uporabniki izvajali predvsem 
aktivnosti za izboljšanje sklepne gib-
ljivost ter mišične moči zgornjih udov. 
V okviru aktivnosti je gospod B. zašil 
celo gobelin.
Rehabilitacija oseb po prebolelem 
COVID-19 je bila zame, kot fiziotera-
pevtko, nekaj povsem novega. Pred 
prihodom prvega pacienta sem preb-
rala kar nekaj člankov na to temo, 
govorila o tem s kolegi in kolegicami, 
vendar nekega skupnega recepta ni-
sem našla. Zato sem sklenila, da pus-
tim času čas. Vsak nov pacient je pri-
nesel kakšno novo ugotovitev, vsak je 
bil obravnavan povsem individualno 
in v sodelovanju celotnega tima. Kot 
celoten tim smo tudi na koncu do-
segli zadovoljstvo in uspeh naših pa-
cientov, ki so od nas odhajali v boljši 
fizični in tudi psihični kondiciji. Veli-
ko prejetih pohval in zahval pa je na-
grada za naš trud in kazalnik dobrega 
sodelovanja celotnega tima.

Pacienti med izvedbo fizioterapije (vir: Maša Zavolovšek)

Napredek je bil viden pri njih iz dne-
va v dan. Navduševala sta nas njiho-
va volja do življenja in borbenost ter 
opazen napredek. Življenje jim je po-
darilo novo priložnost in izkoristili so 
jo 100%. Pri nas so si nabrali novih 
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moči, se okrepili in bili spet sposobni 
skrbeti sami zase. Pri tem jim je po-
magala kvalitetna zdravstvena nega, 
delovna terapija, fizioterapija, pa tudi 
lepa okolica in ugodne vremenske 
razmere.  Vsi so izrazili zadovoljstvo 
nad bivanjem pri nas in seveda komaj 
čakali, da se vrnejo k svojim domačim. 
V veliko veselje nam je bilo sprejeti iz-
zive, ki jih je prinesel ta program in v 
njem smo vsi uživali. 

Ne moremo vsi delati velikih stvari. 
Lahko pa delamo majhne stvari z veli-
ko ljubeznijo (Mati Tereza). 

Lidija Solar, dipl.m.s., vodja pobol-
nišnične obravnave; Lenka Tevž, di-
pl.m.s.; Maša Zavolovšek, dipl.fiziot..; 
Mojca Solar, dipl. fiziot.; Anja Kopušar, 
dipl.del.ter.
 

LETOS JE ZAME PRAV POSEBNO LETO, 
KI JE ŽE V ZAČETKU KLICALO PO SPRE-
MEMBAH

Sem diplomirana fizioterapevtka, ki 
sem po opravljeni diplomi službe-
no pot začela graditi v zdravstvenem 
domu, kasneje jo kovala v zdravilišču. 
Ob pogledu na razpis za prosto delov-
no mesto fizioterapevta v Domu sta-
rejših v Gornjem Gradu sem že takrat 
pomislila, da je to delo, ki si ga želim! 
S strahom in spoštovanjem sem se 
udeležila razgovora. Če odkrito priz-
nam se nisem zavedala, kaj me vle-
če k delu s starejšimi. Po pozitivnem 
odgovoru se mi je svet začel obračati 
na glavo, seveda v pozitivnem smislu. 
Res, da sem večino časa doma preži-
vela z babico in me je mogoče prav ta 

vez nagovorila o delu z le temi….
V Centru starejših Gornji Grad sem za-
poslena od konec junija 2021. V prvih 
dneh mojega dela sem skrbela pred-
vsem za postcovidne obravnave in vse 
skozi spremljala preventivne obravna-
ve starejših. Mogoče mi prav zato ni 
bil prehod iz prejšnje službe težak, ker 
sem se počasi uvajala v sistem. Ko so 
se postcovidne obravnave zaključile 
sem prevzela del starejših z individu-
alnimi obravnavami, prav tako sem se 
vključevala na skupinske obravnave 
pokretnih, težje pokretnih in oseb na 
varovani enoti. Tu pa sem občutila dru-
gi svet. Obdajati so me začele drugač-
ne pozitivne energije, ki sem jih bila 
vajena. Spoznala sem, da je delo zelo 
odgovorno, spoštovano in predvsem 
lepo. Širiti so se mi začela obzorja, da 
lahko z različnimi manualnimi tehni-
kami in pristopi skupaj pridemo lažje 
do cilja, ki smo si ga zastavili.
V veliko pomoč so mi bila v prvih treh 
mesecih nasveti in vzpodbude men-
toric, s katerimi smo vzpostavili dobro 
vez in sodelovanje.

Mojca in njeni pevci (Vir: Anja Kopušar)

V začetku meseca septembra sem 
prevzela vodenje pevskega zbora in se 
mi je v veliko veselje vsak teden sre-
čati sedaj z »mojimi« pevci ter uživati 
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ob prepevanju ljudskih, posvetnih in 
cerkvenih pesmi.
Na koncu lahko dodam le to, da sem 
vesela, ker delo izpolnjuje prav tisti 
del mene, ki še ni raziskan.  

Mojca Solar, dipl.fiziot.

UTRINKI DOGAJANJA

Pustno obarvan vrtec Gornji Grad (Vir: Špela Podvratnik)

Izdelovanje pustnih mask na varovani enoti (Vir: Anja Kopušar)

Obisk Rdečih noskov (Vir: Špela Podvratnik)

Razstava likovnih del dijakinje Ane Zavolovšek (Vir: Špela 
Podvratnik)

Priprava sadik paprike in paradižnika (Vir: Špela Podvratnik)

Izdelovanje butar (Vir: Špela Podvratnik)

Aktiven dan z vaditeljico Brino (Vir: Špela Podvratnik)
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Budnica za 1.maj (Vir: Anja Kopušar)

Barvanje spominčic (Vir: Anja Kopušar)

Nastop Ljudskih pevk Pušeljc (Vir: Špela Podvratnik)

Obiranje sivke za sirup (Vir: Špela Podvratnik)

Prebiranje orehov (Vir: Anja Kopušar)

Barvanje velikonočnih 
jajc (Vir: Anja Kopušar)

Nastop citrark in kitaristk UNI-3ŽO Lipa Domžale (Vir: Anja Kopušar)

Rokavčki pomagavčki za osebe z 
demenco (Vir: Špela Bitenc)

Sprehod za boljši spomin 
(Vir: Barbara Virant)
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V DEOS Centru starejših Horjul smo 
januarja 2021 odprli še eno enoto za 
stanovalce z demenco in se tako od-
zvali na izziv demence v družbi. Po-
nosni smo na prenovljene zunanje 
površine in prenovo enot za stano-
valce z demenco, kjer z inovativnimi 
pripomočki spodbujamo stanovalce 
k aktivnostim. Pri zasnovi smo sode-
lovali tudi zaposleni iz enot s svojimi 
predlogi pri oblikovanju aktivnosti. Iz-
hajali smo iz življenjskih zgodb posa-
meznikov, njihovih želja, zmožnosti in 

potreb. Aktivnosti imajo visoko stop-
njo varnosti in so praktično naravna-
ne. Imajo različne stopnje težavnosti, 
ter so primerne tako za ljudi s prvimi 
znaki demence kot tistim z napredo-
vano obliko bolezni. Pomembno je, da 
človek z demenco uživa, ima zaupanje 
v aktivnost in dobi občutek vrednos-
ti. S pomočjo aktivnosti človek z de-
menco ohranja svoje kognitivne spo-
sobnosti, fino motoriko in posledično 
samostojnost. Poskrbeli smo tudi za 
dostopnost aktivnosti, ki so stanoval-

HORJUL
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cem ves čas na voljo na magnetnih ta-
blah na hodniku.

Stanovalka, ki je bila včasih učiteljica, 
nam je zaupala: »V rokah že dolgo ni-
sem držala krede in pisala na tablo. 
Občutek je čudovit.« Gospod, ki je 
bil po poklicu ključavničar je navdu-
šen nad ključavnicami, ki so del ene 
od iger, ki je na voljo. Ključavnice ves 
čas nosi s seboj in pravi, da dela ne 
zmanjka.
S prireditvijo, kjer so kot prvi na oder 
stopili otroci iz horjulskega vrtca, smo 
2. 7. 2021 otvorili tudi prenovljene po-
vršine, ki sedaj omogočajo več giba-
nja, zasadili smo visoke grede s pri-
mernimi rastlinami, ki spodbujajo stik 
z zemljo, uredili refleksno terapevtsko 
pot in »Zen« kotiček. Stik z naravo po-
zitivno vpliva na večino ljudi, s spod-
bujanem gibanja pa želimo doseči 
izboljšanje razpoloženja ter pri stano-
valcih z demenco zmanjšanje tesno-
be, razdraženosti in depresije. S tem 
stanovalcem omogočamo prijazno in 
varno okolje. Stanovalci so se najbolj 
razveselili visokih gred, ki omogoča-
jo aktivnost vrtnarjenja. Kratka izjava 
ene od stanovalk pove vse: »Končno 
lahko spet vrtnarim.«

V projektu so poleg dr. Anamarije Kej-
žar, ki je vodila projekt, sodelovali še 
Maša Bizjan, ki je izdelala pripomočke 
po vzoru Montessori pedagogike, Dar-
ja Čadež s čudovito poslikavo sten na 
hodnikih in dr. Sabina Šegula, ki je iz-
vedla zasaditev ustreznih rastlin.

Maša Bizjan, soc. delavka

Dan za spremembe

V začetku aprila 2021 je v Horjulu pote-
kal Dan za spremembe. Gre za vseslo-
vensko akcijo, ki jo že 12. leto zapored 
z namenom spodbujanja državljanov 
k aktivnemu odzivu na potrebe svoje 
skupnosti in ustvarjanja priložnosti, 
da se čisto vsak lahko preizkusi v vlo-
gi prostovoljca, organizira Slovenska 
filantropija.
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Slogan letošnjega dneva za spremem-
be je bil Premagajmo osamljenost. S 
tem namenom sta se v medgenera-
cijski izmenjavi povezala DEOS Center 
starejših Horjul in Osnovna šola Hor-
jul. Ker se zaradi ukrepov, povezanih s 
preprečevanjem širjenja okužbe, nis-
mo smeli srečati v živo, smo akcijo iz-
vedli na daljavo. 
Učenci so ustvarili čudovite izdelke 
s prijaznimi sporočili in jih podarili 
stanovalcem. V Centru smo si izdelke 
ogledali in jih razstavili ter s tem poži-
vili naše skupne prostore. 

Emanuela Grom, del. Terapevtka in  
Patricija Frece, soc. delavka

Kako sem se rodil

Želim deliti zgodbo o mojem rojstvu. Po 
pripovedi moje starejše sestre, je bila 
naša mama visoko noseča z menoj. 
Doma smo imeli prašiče in lesene 
škafe, v katerih se je pripravljala hrana 
zanje. Rekli smo ji svinjska košta. Škafi 
so bili težki. Ko je mama dvignila škaf, 
sem padel vanj in tako ugledal luč 
sveta v svinjski košti.

M.P.

Fotografijo sem imel vedno rad. Prvi 

fotoaparat sem kupil pri Gregoriču, 
znani fotografski trgovini, za 9 dinar-
jev. Že med vojno sem rad slikal parti-
zane. Ker sem se bal, da me bodo Ita-
lijani zaprli, sem slike shranil v prazno 
škatlo cikorije in jo zakopal v zemljo. 
Žal se posnetki niso ohranili.
Ko sem obiskoval gimnazijo, so na 
učiteljišču organizirali večerni tečaj za 
snemalca pri Triglav filmu. Tečaj sem 
uspešno opravil in po šestih letih gi-
mnazije postal asistent snemalca. Fil-
mu sem ostal zvest 20 let in sodelo-
val pri snemanjih legendarnih filmov: 
Na svoji zemlji, Ne joči, Peter, Tistega 
lepega dne, Ne čakaj na maj,… Posnel 
sem tudi prvi slovenski barvni film 
Srečno, Kekec.
Na snemanjih se nam je zgodilo ne-
kaj kar nekaj zanimivih anekdot, sploh 
kadar smo delali z otroci. Verjetno vsi 
poznate Peterčka iz filma Ne joči, Pe-
ter. Peterček je bil čudovit otrok, pa 
tudi malo nabrit. Kakšen dan se je od-
ločil, da kar ne bo igral. V filmu se je 
moral Peterček polulat, jaz pa to po-
snet. Ni in ni mu šlo. Z ekipo smo že 
malo obupovali in šli na kosilo. Takrat 
pa se Peterček spomni: »Zdajle bom 
lulal.« Hitro smo vstali in tekli snemat 
Peterčka kako lula. 

Ivo Belec
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Naša dekla in hlapec

Zgodilo se je v naši družini. Imeli smo 
deklo, ki je za zajtrk pripravljala krom-
pir v oblicah. Med zajtrkom jo je hla-
pec, ki je bil vanjo zaljubljen, opazoval 
skozi okno. Ko je videl, da je pojedla 
10 prerezanih krompirjev, je ugotovil, 
da njegov vrtiček ne pridela dovolj 
krompirja in dekla ne more postati 
njegova žena.

M.P.

Smetana

Živela sem v Šentvidu pri Ljubljani. 
Oče je bil krojač. Delavnico je imel 
v hiši. Mama je bila šivilja, a je po 
poroki ostala doma in gospodinjila. 
Imeli smo vrtiček z zelenjavo ter hlev 
z eno kravo in enim pujsom.
Pri hiši je bilo pet otrok: štirje brat-
je in jaz – edino dekle. Bila sem bolj 
drobne postave, z dolgimi kostanjevi-
mi lasmi, spetimi v kiti.
Ker smo imeli kravo, je bilo pri hiši 
vedno dovolj mleka. Spominjam se, 
da je mama mleko segrevala, potem 
postrgala zgornjo smetano in jo daja-
la v posodo. To je odnesla v »špajzo«.  
»Špajza« se je reklo omari, ki je stala 
v veži hiše. Smetano je hranila za 
praznike ali da je kdaj kaj spekla.
Nekega dne, ko naokoli ni bilo niko-
gar, sem odšla k špajzi. Stara sem bila 
10 let. Zelo sem si zaželela smetane. 
Ker sem bila majhna, sem morala sto-
piti na prste, da sem dosegla smetano 
in jo polizala. 
Mama me je razkrinkala in me zatoži-
la očetu. Bila sem močno kregana. Pri 
vzgoji sta močno držala skupaj, čeprav 

je bilo očetu hudo, ker sem bila edina 
deklica v družini. Za kazen sem mo-
rala klečati na robu polena. Bolelo je. 
Še hujša pa je bila sramota, ker so me 
videli ljudje, ki so prihajali k očetu v 
delavnico. Od takrat nisem nikdar več 
vzela  smetane iz špajze.

Helena Ogrinc

Gospa Helena na koncertu

Naša rodbina

25. 8. 2021 je bil lep dan. Brat Franci 
me je povabil na predstavitev knjige o 
naših prednikih. Ogledali smo si tudi 
kratek film. Brat je skupaj z g. Lamreh-
tom raziskoval naše korenine. V arhi-
vih sta prišla do leta 1691. Naša rodbi-
na je vseskozi živela na Bledu. V knjigi 
so opisane usode Knafličev. Omenjen 
pa sem tudi jaz: »Filip je med doma-
čini zelo priljubljen. Po srcu je zelo 
dober človek in je vesele narave. Rad 
poje in je velik ljubitelj Slakovih pe-
smi. Skoraj vse Slakove pesmi zna na 
pamet.«

Filip Knaflič
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Kdor ima srce, zna za dom solze,
za slovenske domovine raj.

Zanjo rad živim, zanjo hrepenim,
njo, le njo bom ljubil vekomaj.

Ves slovenski rod, zdrav prebiva tod,
vsak prjat‘la ma, zvest objame ga.

Po spominu zrecitirala Marjeta Vrho-
vec

Pri naši hiši je bilo 5 otrok: trije fan-
tje in dve dekleti. Naša mama je bila 
zelo stroga, redoljubna, imela nas je 
rada. Lepo nas je vzgojila. Najbolj je 
»nastradal« Mirko, ker je bil najmlaj-
ši brat – tretji sin. Bil je frizer, delal 
je v salonu za moško striženje. Rudi 
je pomagal očetu, Alfred pa je šel v 
vojsko. Bil je najbolj načitan, najbolj 
razgledan – tega sem imela najrajše. 
Jaz sem končala Srednjo ekonomsko 
šolo v Celju, potem pa sem šla na 2- 

letno mariborsko višjo šolo. Bila sem 
vodja izvoznega oddelka za orodja za 
Zahodno Evropo. Delo mi je šlo dobro 
od rok, zaposleni so me imeli radi.
 
Marjeta Pukl

FOTO UTRINKI

Praznovanje rojstnih dni

V družbi horjulskih mažoretk
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Rdeči noski na obisku

Obdarovanje stanovalcev na dan mučenikov

Pustne šeme

Slika 15: Likovna delavnica

Policist na obisku

Jazbečarka Tita nam prinese dobro voljo

Na gospodinjski uri

Medgeneracijsko druženje 
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Na koncertu

Piknik

Sprehod za spomin

Klepet v senci

Valentinova delavnica
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VRAČANJE V NORMALNOST

Vsi, ki se srečujemo v Centru starejših 
Medvode bi bili veseli, če bi lahko rek-
li, da je dejansko stanje enako naslo-
vu, vendar še zdaleč ni tako. Cepljenje 
in prebolelost sta nam ponudila nek 
približek normalnosti. Približek, ki je 
prijeten in zaželen, vendar še zdaleč 
ne normalnost, ki jo poznamo od prej. 
Verjetno tudi nikoli ne bomo dožive-
li normalnosti od prej ali pa bo za to 
preteklo veliko časa, pa vendar gre 
življenje dalje. Vsi v Centru se bomo 
trudili, da stanovalcem in obiskoval-

cem naredimo novo normalnost, ki bo 
prav tako prijetna kot je bila prejšnja. 
Zato vsem želimo veliko zdravja in sre-
če v letu 2022 ter seveda veliko ¨nove 
normalnosti.

Blaž Razvornik

MEDVODE
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104. ROJSTNI DAN GOSPE MONIKE KO-
VAČ

Prav poseben jubilej smo praznovali 
v našem Centru 17. septembra. Gospa 
Monika Kovač je dopolnila 104. rojstni 
dan. Gospa je bistrega uma in še ved-
no hodi s pomočjo hojice, rada telo-
vadi in izredno lepo riše.
Rodila se je daljnega leta 1917 v kra-
ju Čačič, občina Osilnica. Na majhni 
kmetiji je živela z mamo in očetom 
ter trinajstimi brati in sestrami. Bra-
tov kolikor hočeš se zasmeji. Pri dveh 
letih je zbolela za špansko boleznijo. 
Gospa pravi, da jo je prav ta bolezen 
okrepila, da potem ni več zbolela za 
nobeno boleznijo. Starši so jo poslali 
v meščansko šolo v Škofjo Loko, kjer 
je živela na gradu. Po šolanju se je po-
novno vrnila domov in delala na kme-
tiji. K maši je hodila na hrvaško stran 
v kraj Plešce. Delala je tudi kot usluž-
benka na pošti.. V Čabarju je spozna-
la moža in rodila tri hčerke. Mož je bil 
pravnik. Med vojno je delal v Ljubljani, 
kjer so kasneje živeli v majhnem sta-
novanju.
Življenje ji je prineslo veliko hudega 
in tudi lepega. Preživela je veliko vojn, 
ne ve točno koliko, pravi. Vedno je 
ohranjala bistro glavo in umirjenost. 
Predvsem pa skromnost in zmernost 

pri vseh stvareh. Pa nikoli ni kuhala 
zamer v sebi. Zamere te pojejo, pravi.
To je tudi recept za dolgo življenje in 
bister um. Pa paziti je treba na zobe 
in jesti počasi, zaključi s hudomušnim 
nasmeškom.
Hvala za nasvete, gospa Monika. Naj 
vam bodo še naprej prijetni dnevi v 
krogu ljudi, ki jih imate radi.

Tanja Piskernik

AKTIVNI DNEVI V CENTRU STAREJŠIH 
MEDVODE

V Centru starejših Medvode že od leta 
2016 poteka Aktiven dan v sklopu Za-
voda AS in Fitnes klinike. Največje šte-
vilo udeležencev je bilo devetnajst, 
sedaj nas je trinajst. Aktiven dan po-
teka vsak torek in četrtek. Na naših 
srečanjih so se spletle posebne prija-
teljske vezi med udeleženci. Poleg te-
lovadbe, ki jo vodi strokovna sodelav-
ka Fitnes klinike, udeleženci urijo tudi 
spomin z animatorjema. Udeležijo se 
tudi raznih dogodkov izven Centra. V 
okviru projekta Hiša na hribu so obi-
skali cerkev Sv. Marjete nad Žlebami 
pri Medvodah in domačijo Pr‘Lenart v 
vasi Belo. Namen projekta je sodobno 
umetnost raztegniti v čas in prostor, ki 
je poleg kulturne dediščine tudi del 
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naravnih lepot v okolici Ljubljane.
Vsako leto se člani AD udeležijo tudi 
Festivala za tretje življenjsko obdob-
je v Cankarjevem domu in izleta na 
Zbilje na Svetoven dan Alzheimerjeve 
bolezni.
Namen AD je tako biti aktiven tako in 
drugače. Rezultati testiranj telesnih 
sposobnosti pa so dejanski pokazatelj 
koliko udeleženci napredujejo. Tako 
dobijo še dodatno motivacijo za fizič-
no aktivnost.

Ob kavi pa se tudi veliko pogovarja-
jo, izmenjajo izkušnje, posladkajo z 
dobrotami, si zaupajo vsakodnevne 
tegobe in radosti. Vsi so si enotnega 
mnenja, da je osamljenost najhujša 
bolezen. Pri Aktivnem dnevu gre pred-
vsem za to: Za druženje, zraven pa še 
kaj dobrega in koristnega naredijo 
zase. Vsak po svojih zmožnostih.

Tanja Piskernik

BODI OB MENI

Ne zapoveduj mi, kaj naj storim,
ne zapoveduj mi, česa ne smem,

le svetuj in kaži mi poti.
Bodi ob meni, ko bom jokala.

Bodi ob meni, ko se bom smejala.
Bodi ob meni, ko te z besedo bom 

iskala.
Naj vsak trenutek vem,
ko me boš negovala,

da me boš iskreno spoštovala,
dostojanstvo še zraven dodala,

sočutje in tankočutnost mi izkazala,
tudi, ko bom zadnjo tolažbo potrebo-

vala.

Irena Baškovč

MOJE IZKUŠNJE V DEOS CENTER STA-
REJŠIH MEDVODE

V Deos sem prišla na delovno prakso 
preko Epeke. Izbrali smo si lahko kate-
rokoli delovno prakso, in jaz sem takoj 
pomislila na najbližji dom starejših v 
moji okolici. To je bila moja prva iz-
bira in tam so me tudi sprejeli. Poleg 
tega, sem imela že kar nekaj izkušenj 
z glasbeno animacijo v domovih sta-
rejših, večinoma v Britaniji, pa vendar, 
je bil Deos Medvode moja najbolj pri-
jetna in nepozabna izkušnja.
Moje zadolžitve so bile igranje baroč-
nih flavt (sopranino, soprano, alto, te-
nor) v skupnih prostorih- kavica po-
zornosti itd, ter igranje v posamičnih 
sobah, garsonjerah in stanovanjih po-
leg pa še zaprti oddelek za demenco.
Veliko sem se posvetila ležečim, saj 
oni najbolj potrebujejo glasbo za 
dušo, ker se večino drugih aktivnosti 
niso mogli udeležiti . Odzvali so se 
zelo pozitivno, in njihova hvaležnost 
in veselje, mi je bila še posebej v čast.
 Seveda, pa je bilo tudi veliko pogovo-
rov  s stanovalci, večinoma okoli teme 
glasbe in gobarjenja, pa tudi obujanje 
spominov in petje. Nekatere osebe 
sem tudi večkrat peljala na sprehod 
z njihovimi vozički, kjer smo na vrtnih 
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območjih Deosa občudovali rože, na-
birali jagode in kramljali.
Odziv stanovalcev je bil večinoma zelo 
dober, pa vendar raznolik- odvisno od 
oseb in njihovih preferenc in okusov. 
Nekateri imajo najraje Mozarta in kla-
sično glasbo, medtem ko drugi imajo 
raje slovensko narodno ker so lah-
ko zraven še zapeli, spet tretji pa so 
uživali najbolj v ruskih, madžarskih, 
makedonskih itd folk pesmih. Precej 
stanovalcev s svojimi kuhinjami v sta-
novanjih in garsonjerah so mi večkrat 
skuhali kavico ali mi nalili sok med 
tem, ko sem jim igrala. Podkrepili so 
me z brezčasnimi nasveti za življenje 
in s sladkarijami. 

V pogovorih s stanovalci sem se nau-
čila marsikaj o življenju, ki so ga živeli 
pred dobrimi desetletji in med vojna-
mi, ki so jih oni dali skozi. Mnogi so 
tudi gobarili skozi svoje življenje, in 
njihove zgodbe so me zelo navdušile.
Tudi osebje je bilo zelo skrbno, delov-
no in nadvse prijazno. Ekipa je bila res 
kvalitetna, in z mnogimi bom še dolgo 
obdržala stike. Počutje je bilo iskreno 
rečeno odlično. 
Zaključek in cilj: Ko bom dovolj stara, 
tudi jaz pridem živet v Deos Medvode. 
Do takrat pa, z največjim veseljem pri-
dem še kdaj kaj zaigrat stanovalcem in 

morda celo postavit kakšno gobarsko 
razstavico.

Katarina

SODELOVANJE S ŠTUDENTI DELOVNE 
TERAPIJE 2021

V letošnjem letu je bilo na področju 
delovne terapije veliko novega, pred-
vsem pa lahko izpostavimo uspešno 
sodelovanje z Zdravstveno fakulte-
to Ljubljana, saj so pri nas  študenti 
drugega letnika Delovne terapije op-
ravljali klinične vaje. Za naju s sode-
lavko je bil to kar velik izziv, imeli sva 
malo treme in se spraševali, kaj nama 
bo to prineslo. Želeli sva, da od vaj 
tako študenti, kot tudi midve dobiva 
največ, predvsem z novimi smernica-
mi in teorijo.
Prvi sklop vaj je potekal tako, da je 
skupina petih študentov z mentorico 
Špelo opravila enotedenske klinične 
vaje - v treh tednih smo gostili 15 štu-
dentov. V petih dneh smo jim predsta-
vili delovanje doma, vsak par je nare-
dil en primer ocenjevanja, dotaknili pa 
smo se tudi posebnosti dela s stano-
valci. Študenti so bili zelo zadovoljni, 
saj so lahko teorijo s fakultete končno 
videli tudi v praksi.
V drugem sklopu vaj je pet študentk 
prihajalo v Center šest tednov. Z vsa-
kim parom oz. posameznico smo se 
vnaprej dogovorili katere stanoval-
ce bodo vzele v obravnavo. Stano-
valci, ki so bili dodeljeni študentkam 
so bili premišljeno izbrani, da so jim 
predstavljali ravno pravšen izziv. Se-
veda, so bili stanovalci o sodelovanju 
tudi obveščeni in so se z njim strinjali.
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Študentke so se med seboj veliko 
pogovarjale, reševale probleme, iskale 
izzive in primerne naloge. Z nekaterimi 
stanovalci so se zelo povezale. Drugi 
sklop vaj je omogočal več možnosti 
za samostojno delo. Izbrale so 
lahko individualne obravnave ali 
skupinske aktivnosti. Skupinske 
aktivnosti sva vodili s kolegico ali 
pa kdo od animatorjev (odvisno od 
skupine), študentke pa so stanovalca 
spremljale, opazovale, ocenjevale in 
pomagale pri vključitvi, kjer je bilo 
to potrebno.  V času vaj smo skupaj 
s stanovalci odšli tudi na izlet do 
Zbiljskega jezera, kjer so študentke 
lahko opazile, na koliko malenkosti je 
tudi na tako kratkem izletu potrebno 
biti pozoren. Spletla so se majhna 
prijateljstva med stanovalci in njimi, 
tako da so bili določeni stanovalci kar 
žalostni ob njihovem odhodu.
V prihodnje bomo  z Zdravstveno fa-
kulteto  še sodelovali, saj je bila le-
tošnja izkušnja zelo pozitivna. 

Mojca Kovačič

MNENJA ŠTUDENT DELOVNE TERAPIJE

1.
Klinične vaje v domu upokojencev so 

bile zame nekaj novega, saj se s takim 
okoljem prej še nisem srečal. Všeč mi 
je bilo, da sem bil vključen v delo obeh 
delovnih terapevtk v ustanovi, ki sta 
nas zelo lepo sprejeli. Všeč mi je bilo, 
da sem imel stik z različnimi stanoval-
ci doma. S sošolcem sva največ dela-
la z dvema stanovalkama, ki sta bili 
zelo razumljivi in pripravljeni sodelo-
vati v obravnavi. Všeč mi je bilo, tudi 
delo mentoric, saj sta nas lepo us-
merjali in svetovali, kako kaj izpeljati, 
poleg tega pa sta zaupali v naše spo-
sobnosti in nas pustile večino časa 
same z stanovalci. Skozi teden vaj v 
DEOS Medvode, sem videl veliko raz-
ličnih starostnikov z različnimi težava-
mi, kar je bilo zame prvič. Med vajami 
je vladal sproščen odnos med nami 
študenti, zaposlenimi in stanovalci 
kar po mojem mnenju pomaga k bolj-
šemu počutju vseh v domu, kot tudi 
k boljšim končnim rezultatom. V torek 
sta prišli v dom psička Shadow in nje-
na lastnica. Stanovalci so nad Shadow 
zelo navdušeni in imajo pri delu z njo 
veliko motivacijo. Všeč mi je bila tudi 
delavn ca transferjev, ki sta jo pripra-
vili obe mentorici za nas študente, ki 
smo lahko teoretično znanje, ki smo 
ga dobili na online predavanjih videli 
tudi v živo. V četrtek smo se vključili v 
telovadbo na zaprtem oddelku na ka-
terem so osebe z demenco v različnih 
fazah, kjer sem videl nekaj različnih 
primerov, kako lahko demenca vpliva 
na osebo. Posebej v spominu mi bo 
ostal gospod, ki se je ves čas brezcilj-
no premikal. Na koncu bi se rad zah-
valil obema mentoricama Mojci in Živi 
ter obema stanovalkama s katerima 
sem delal skozi teden vaj.
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2.
V sklopu vaj na Centru za starejše Med-
vode pri predmetu delovna terapija na 
področju gerontologije, sem pridobila 
veliko izkušenj. Hiša ima toplo vzduš-
je. Všeč mi je bilo, da so nam prvi dan 
zjutraj razkazali dom in nam ga na krat-
ko predstavili. Saj smo tako vedele kaj 
vse počnejo in kako poteka delo. Zara-
di belih uniform smo na hodniku hitro 
opazne in so nas zamenjavali za zdrav-
nike. Ko smo jim povedale, da smo štu-
dentke delovne terapije so pa hoteli, 
da bi jih zmasirale. Tu se mi zdi, da še 
nas vedno zamenjujejo s fizioterapevti in 
ne vejo kaj delovni terapevt sploh počne. 
Oskrbovanci so nas bili tudi zelo ve-
seli. Všeč mi je bilo, da se oskrbovan-
ci in zaposleni med sabo tako lepo 
razumejo, da jim zaposleni prisluh-
nejo in pomagajo. Spoznala sem, da 
jim je že samo nasmeh, stisk roke, 
dotik veliko pomenil in jim lahko po-
lepša dan. Gospo, ki sva jo s sošolko 
imeli v obravnavi se mi je zdela zelo 
prijetna, preprosta in prijazna. Na za-
četku je bila prestrašena, ampak se 
nama je vsaki dan bolj odprla in nama 
veliko stvari tudi sama povedala ali 
vprašala. Zadnji dan se mi je bilo od 
nje kar težko posloviti, . Ko sva ji po-
vedali, da sva zadnjič pri njej je bila 
žalostna in se nama je zahvaljevala. 
Druga gospa, ki sva jo tudi spoznali me 
je kar obremenjevala, ker sem se res 
utrudila, da sem z njo izvedla COPM. 
Težko je, ker je gospa tako zaprta vase 
in je težko pridobiti informacije. Vse-
eno sem pridobila novo izkušnjo, ker 
sem se urila v spretnostih komunika-
cije. Na koncu tedna sem ostala kar 
brez glasu, ker sem veliko glasno go-
vorila in je bil to zame izziv. Všeč mi 

je bilo, da smo po vsakem dnevu imeli 
kratko refleksijo s prof., ki nam je po-
magala in nas usmerjala. Prav tako mi 
je tudi všeč, da smo se pogovarjali s 
celotno skupino in je tako vsaka po-
vedala svojo izkušnjo, mnenja, da smo 
pridobile kar se da veliko izkušenj. Po-
membno se mi tudi zdi, da ko delamo 
v dvojicah, da se tudi med sabo dobro 
razumemo kajti le tako, si lahko med 
sabo pomagamo, dopolnjujemo in 
pridemo do uspešno dokončane 
obravnave. Presenečena sem bila, da 
se veliko stanovalcev udeležuje telo-
vadbe in spomina. Pri telovadbi so-
delujejo vsi tudi tisti na IV. Zanimivo 
je bilo, ko se med seboj popravljajo 
in opazujejo kako drugi delajo in se 
pri tem tudi samo potrudijo, da tudi 
njim uspe. Prav tako radi obiskujejo 
tudi spomin, ker se tudi malo družijo 
in pogovorijo. Vaje so mi bile zelo všeč, 
ker sem se veliko naučila o sebi. Da si 
ne smem slabih stvari vzeti tako k srcu. 
Ter stvari, ki se zgodijo na praksi oz. 
kasneje se bodo v službi, da to ostane 
v službi in se problemi rešujejo tam in 
se ne nosijo domov.
 
3.
Klinične vaje v DEOS Medvode so 
zame bile nekaj posebnega, predvsem 
zato, ker s starostniki rada delam in 
se v tem zelo najdem. Prav tako mi 
je bil všeč sam potek dela in orga-
nizacija v samem domu. Vidi se, da 
sta delovni terapevtki res dober tim, 
kateri se v vsakem pogledu dopol-
njuje in kot celota delujeta odlično. 
Prav tako je opazen zelo dober od-
nos med ostalimi zaposlenimi in os-
talimi zaposlenimi do delovnih tera-
pevtk – njuna beseda nekaj pomeni, 
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imata avtoriteto, kar se mi zdi da je 
prisotno v redko katerem domu v 
Sloveniji. Delovni terapevtki sta pri 
svojem delu profesionalni, imata do-
ber odnos do uporabnikov. Kar se 
mi je zdelo super je bilo tudi to, da 
je bila na kliničnih vajah prisotna 
tudi naša mentorica, pred. Špela Mi-
hevc, katera nam je pri vsem vedno 
pomagala in nas usmerjala na pra-
vo pot. Pridobljena izkušnja v do-
tičnem domu je zelo pozitivna, celo 
nad pričakovanji, tako da se bom v 
prihodnje rada vračala tja.

4.
Klinične vaje v DEOS Medvode so mi 
bile zelo prijetne. Najbolj se mi je 
vtisnila v spomin posebna pozitivna 
energija med zaposlenimi. Tudi vse 
izkušnje z uporabniki so bile dobre. 
Najbolj me je bilo strah prvega vtisa, 
saj še nikoli nisem bila v domu sta-
rejših občanov, ampak smo hitro pre-
bile led in sem se sprostila. Za to so 
zaslužne izredno zagnane, prijazne in 
razumevajoče mentorica in delovni 
terapevtki, ki so me ogromno naučile.

 

5.
Klinične vaje v DEOS Medvode so mi 
bile zelo všeč, ker zelo rada delam s 
starejšimi uporabniki. Veliko sem se 

naučila, saj so nam delovni terapevtki 
Mojca in Živa ter profesorica Špela 
veliko povedale, razložile in prikazale, 
tako so prenesle veliko svojega zna-
nja na nas. Zelo mi je všeč kolektiv 
v domu, saj so vsi tako prijazni, dru-
žabni, sodelujoči in spoštljivi. Delo z 
uporabniki mi je bilo zelo prijetno in 
zanimivo. Veliko jim pomeni ta naš 
obisk, saj se vidi kako so veseli po-
govora in družbe, zelo mi je toplo pri 
srcu videt to hvaležnost in nasmeja-
nost. Delo z ostarelimi me zelo veseli 
in upam, da bom v prihodnosti dobila 
zaposlitev na tem področju. To ni bilo 
moje prvo srečanje z delom s starejši-
mi, saj sem v prvem letniku na kliničnih 
vajah bila v Domu za upokojence Ptuj 
in me je to delo že takrat zelo veselilo.
 
6.
V sklopu vaj na Centru za starejše 
Medvode pri predmetu delovna tera-
pija na področju gerontologije, sem 
pridobila veliko izkušenj. Hiša ima to-
plo vzdušje. Všeč mi je bilo, da so nam 
zjutraj najprej razkazali dom in nam ga 
na kratko predstavili. Da smo vedele 
kaj vse počnejo in kako poteka delo. 
Oskrbovanci so nas tudi zelo veseli. 
Spoznala sem, da jim je že samo na-
smeh, stisk roke, dotik, pozdrav veli-
ko pomeni in jim tako lahko polepšaš 
dan. Gospa L. Me je kar obremenjeva-
la ker sem se res namatrala, da sem z 
njo izvedla COPM. Težko je ko je gospa 
tako zaprta vase in je težko pridobiti 
informacije. Všeč mi je bilo, da smo po 
vsakem dnevu imeli kratko refleksijo s 
prof., ki nam je pomagala in nas us-
merjala. Vaje so mi bile zelo všeč, ker 
sem se veliko naučila o sebi.
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7.
Moja izkušnja v domu DEOS je bila iz-
redno pozitivna, glede na primerjavo 
z ostalimi inštitucijami, v katerih sem 
imela klinične vaje. Zelo mi je bil všeč 
kolektiv in vzdušje v domu, zelo prijet-
no in spoštljivo. Počutila sem se zelo 
domače, saj sta tudi delovni terapevtki 
Mojca in Živa pokazale veliko njunega 
znanja in ga prenesli na nas študentke. 
Dale sta nam občutek pripadnosti in 
prikazale določeno specifiko delovne 
terapije na področju gerontologije. 
Zame osebno so bile te klinične vaje 
najboljše, saj sem odnesla veliko no-
vih informacij in praktičnega znanja 
ter novega načina dela z različnimi 
uporabniki.

JOGA V CENTRU STAREJŠIH MEDVODE

Ob besedi joga v naši kulturi sprva po-
mislimo na asane, telesno gibanje in 
različne dihalne tehnike pa vendar je 
to le majčken delček, ki sestavlja jogo. 
Joga je način življenja, beseda izhaja 
iz sanskrtske besede Judž,   ki pome-
ni „združiti“. Z jogo torej združujemo 
telo, um in dušo ali z drugimi beseda-
mi naše bistvo. Na najvišji ravni  joga 
združi človeško zavest z silno vesoljno 
zavestjo.  Panjali je v joga sutrah (pred 
več kot dvema tisočletjema) lepo opi-
sal jogo v osmih krakih kjer so opisana 

etična načela, odnos do sveta, odnos 
do samega sebe.
Kot zaposlena v DEOS Centru starejših 
Medvode sem vesela, da imamo s sta-
novalci vadbo joge. Ura joge  je sesta-
vljena tako, da   poleg gibanja združi-
mo še druge  spekte joge. Hvaležnost 
(namera)  sledi nežno raztezanje, meh-
čanje telesa, odpiranje prsnega koša 
(srca) in umirjanje, zavedanje dihanja, 
mehčanje telesa in uma ob glasbi, na 
koncu se zahvalimo in poklepetamo. 
Po zavestnem gibanju imajo v DEOS 
Centru Starejših Medvode nekaj minut 
za pogovor o svojih občutkih. Gospa 
Breda Marija Stergar, ki se srčno udele-
žuje joge vsak ponedeljek je  delila ču-
dovito doživetje, ki opomni na trenutek 
v katerem smo. 
 «Zjutraj me je zbudilo glasno čivkanje, 
ki je prihajalo iz moje neposredne 
bližine. Tiho sem vstala in na ograji 
balkona moje sobe je čepel vrabček. 
Majhen je bil. Ves pokrit s puhom, je 
preplašeno klical na pomoč. Stala 
sem mirno in opazovala kaj bo storil. 
Odleteti revček ni mogel. Potem je 
priletel drugi vrabček in se usedel 
poleg njega, ga pogledal in odletel 
stran. To mora biti njen mladiček, mi 
pride na misel. Mali puhasti vrabček 
je še naprej stopical na mestu in milo 
čakal. Mama se je ponovno vrnila, s 
pogledom ga je spodbujala, s krili ga je 
učila kako naj poleti. Spet je odletela 
stran. Njen mladiček je zbral ves svoj 
pogum, široko razprl krila in uspelo 
mu je odleteti. Vesela   in vzhičena 
sem bila kako popolno je življenje v 
naravi. Človek pa hodi mimo in ničesar 
ne opazi»

Breda 



58 NITKE ŽIVL EN A december 2021

MEDVODE

Besede zaposlenega animatorja Da-
mirja ki dela s srcem: 
Moje delo v domu starejših Medvode je 
raznoliko, saj sem zaposlen kot anima-
tor. Spoznal sem, da človek potrebu-
je malo, da je zadovoljen.   Pozornost, 
sprehod in iskrena beseda stanoval-
cem polepša vsak dan. V domu velja, 
da malenkosti pomenijo največ“ 

Damir

Joga je odličen balans za današnje in-
stantno življenje. Ko stopimo na pot 
joge stopimo na pot samo spoznava-
nja, težimo k boljši različici sebe in s 
tem delamo življenje  lepše. 

Na uri joge (eterično olje- aroma terapija)

Gospa Breda za mizo z mošnicki sivke. (vrtičkarji)

Animator Damir pri gospe Bredi Gašperšič. 

DNEVI PRIHODNOSTI

Pridejo dnevi, da bi jokala
brez vzroka
in si mislim,

da mi manjka nežna roka.
So dnevi, ko se počutim, da sem na 

svetu sama,
ali pa, da mi manjka moja mama.

So dnevi, ko sem sama sebi odveč
in razmišljam, da ne morem več.

Pridejo dnevi, ko ne razumem ta svet,
potem bi rabila kakšen nasvet.

Tudi takšni so dnevi, ko ti nič ne 
ustreza,

ko se nabira samo še jeza.

Potem pa razmišljam,
poslušam od začetka,

kaj bi še lahko naredila do novega 
všečka.

Po vsem tem pa le ugotoviš,
da le brezciljno živiš.

Potem pa brez vzroka
spet moja ranjena duša zajoka.

Ko pa na starost res moraš dojeti,
da so leta minljiva

in da to moraš sprejeti.

Ana Eržen

FOTOGALERIJA
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OB 10. OBLETNICI CENTRA

Konec leta 2011 je v Notranjih Goricah 
svoja vrata na široko odprl čudovit 
center starejših. Spominjam se, kako 
sem takrat pomagala na prireditvi 
ob otvoritvi, niti mislila si nisem, da 
se bom kmalu znašla v tem čudovi-
tem centru kot ena izmed zaposlenih. 
Danes bi težko zapisala, kaj vse smo 
naredili v tem času, ker smo resnično 
premikali meje in dosegali nepredsta-
vljivo. Skupaj smo ugotovili, da smo 

povezani močnejši ter delujemo bolj-
še. S stanovalci smo oblikovali aktiv-
nosti, programe in tako postali zgled 
mnogim drugim centrom in domovom 
za starejše širom Slovenije, ki so naše 
ideje prenesli tudi v svoje okolje. Sami 
smo predvsem želeli delati drugače, 
manj institucionalno, bolj po željah 
in potrebah stanovalcev. Skozi leta 
je center postal gerontološka točka, 
kraj poznan širši javnosti po tem, da 
si upamo delati drugače, da razbija-
mo tabuje in stereotipe, stanovalcem 
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izpolnjujemo želje, spodbujamo med-
generacijsko povezovanje, smo inova-
tivni in sodelujemo z vsemi. Izvedemo 
preko 300 aktivnosti in dogodkov le-
tno, sodelujemo v številnih drugih ak-
cijah in projektih ter razvijamo svoje 
rešitve, s katerimi izboljšujemo kvali-
teto bivanja v našem centru.
Prireditev ob 10. obletnici smo posve-
tili stanovalcem in zaposlenim. Ob 
tako pomembnem mejniku smo obu-
dili spomine na vse poti, ki smo jih 
v tem času skupaj prehodili. Veseli 
smo, da nas je obiskalo toliko odlič-
nih slovenskih pevk in pevcev ter an-
samblov, toliko zanimivih gostov, za 
dobro voljo pa so velikokrat poskrbeli 
zaposleni s svojimi inovativnimi ide-
jami. Dve izmed njih sta zagotovo or-
ganizacija koncertov in dogodkov na 
strehi centra ter koriščenje turističnih 
bonov v Rogaški Slatini. Obiskali smo 
najrazličnejše prireditve po Sloveniji, 
si ogledali številne muzikale in likov-
ne razstave ter spoznali mnogo dob-
rih ljudi.  Naš center je leta 2016 pre-
jel tudi nagrado za Najtoplejši dom, l. 
2017 za Naj zaposleno, l. 2018 za naj-
boljši medgeneracijski projekt, varstvo 
otrok zaposlenih, na F3ŽO. Kot prvi s 
področja socialnega varstva v Slove-
niji smo podpisali Listino raznolikosti, 
v letu 2020 smo za 5 let strokovnega 
in kvalitetnega dela prejeli nagrado 
s strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. V 
letu 2021 pa jabolko navdiha s stra-
ni predsednika države ter nagrado 
za najboljši prostovoljni projekt Mala 
pozornost za veliko veselje za l. 2020. 
Leta 2020 se je zgodila ena izmed pre-
lomnic, katere smo se izjemno razve-
selili.

Center je dobil svojo popolnoma novo 
pralnico, s tem smo si malo olajšali 
delo. V vseh teh letih smo zelo dob-
ro sodelovali z različnimi slovenskimi 
podjetji, ki so našim stanovalcem s 
pomočjo donacij polepšali dan. Izje-
mno radi se zapeljejo z inovativnim 
kolesom Nada, ki poskrbi za veter v 
laseh. Vse bolj pa se ukvarjamo s sta-
novalci, ki zaradi zdravstvenega stanja 
ne zmorejo ven iz svojih sob, zato jih 
odpeljemo kar s posteljami. 
V desetih letih je bilo postorjenega ve-
liko, med drugim se je število postelj z 
dodatno koncesijo povečalo, center pa 
je dve leti nazaj pričel izvajati tudi po-
moč na domu, katera trenutno pokri-
va tri občine. Prepričamo smo, da smo 
naredili veliko in še več. Seveda je ved-
no prostor za izboljšave, nove ideje in 
projekte, katere bomo tudi v prihodnje 
izpeljali z veliko mero poguma, dob-
re volje in empatije. V 10 letih pa smo 
zagotovo dokazali, da je s skupnimi 
močmi meja le nebo! Ob tej priložnosti 
se iskreno zahvaljujem sodelavkam in 
sodelavcev, stanovalcem, upravi druž-
be DEOS, svojcem ter vsem, ki so v nas 
prepoznali potencial za soustvarjanje 
in z nami pisali neverjetne zgodbe za 
lepši danes in jutri nas vseh.

Ana Petrič, direktorica centra
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UTRIP LETOŠNJEGA LETA

Vsako novo leto je polno pričakovanj, 
idej in zamisli. Vsakič znova stremimo 
k inovativnim projektom, zanimivim 
aktivnostim in raznolikim dogodkom, 
ki pozitivno vplivajo na počutje naših 
stanovalcev. Predvsem si želimo, da 
imajo pestro izbiro in da so soustvar-
jalci aktivnosti ter da se ob tem poču-
tijo sposobni, koristni in slišani. Sta-
novalci, zaposleni, svojci in skupnost 
tvorimo celoto, v kateri se povezuje-
mo in delujemo po svojih najboljših 
močeh za zadovoljstvo nas vseh.
Tudi v našem centru smo se spopada-
li z epidemijo COVID-19, katero smo, k 
sreči, zaradi dobrega sodelovanja, že 
ob vdoru uspešno zajezili. Zagotovo 
so k temu pripomogla vsa izobraže-
vanja in delavnice, povezanost kolek-
tiva, timsko delo, dobra komunikacija 
ter zavedanje, da nam lahko uspe, v 
kolikor bomo složni, dosledni ter na-
redili vse, kar je v naši moči. Hkrati 
smo poskrbeli in organizirali, da so 
naši stanovalci ohranili stike in obi-
ske s svojci, da so aktivnosti potekale 
prilagojeno v manjših skupinah, da so 
se izvajale terapevtske obravnave in 
še ogromno ostalih reči, katere našim 
stanovalcem pomenijo veliko (nemo-
teno nakupovanje v sosednji trgovini 
Tuš, koriščenje frizerskih in pediker-
skih storitev,...).  Ohranili pa smo tudi 
stike z lokalnimi prodajalci in jim tako 
omogočili nakup sadja, zelenjave, 
piškotov in ostalih dobrin kar v cen-
tru. V sam proces dela sva se skozi 
vso leto aktivno vključevali fiziotera-
pevtki, delovni terapevtki, animatorke, 
delovne inštruktorice, študenti in pro-
stovoljka Manica – upokojena klinič-

na psihologinja, ki vodi skupino »Za 
dušo, um in srce«. Na bivalnih enotah 
so vsakodnevno potekale različne ak-
tivnosti za ohranjanje in izboljšanje 
psiho-fizičnega počutja ter kognitiv-
nih sposobnosti. Nakup novega tera-
pevtskega kolesa je pozitivno vplival 
tudi na mišično moč in povzročil pra-
vo »simpatično« tekmovanje, saj pre-
ko kolesarjenja lahko stanovalci igra-
jo tudi nogomet. Že v preteklosti smo 
izvajali kulinarične in gospodinjske 
delavnice, ki so bile zelo priljubljene, 
zato smo jih kar dodali na tedenski 
urnik.  Romantične duše so na svoj ra-
čun prišle na »Srčkovem plesu«, v po-
letnih mesecih pa smo izvedli tudi žar 
piknik, kjer ni manjkalo plesa, petja in 
zabave. Sončne dni smo izkoristili še 
za pohod na Sv. Ano, izlet na Debeli 
rtič, žetev sivke na posestvu Renčelj, 
trgatev v Goriških Brdih, enodnevni iz-
let v Strunjan in na Cerkniško jezero. 
V sodelovanju z občino Brezovica smo 
pripravili projekt »Od nas za vas«, kjer 
smo za lokalno skupnost izvedli šte-
vilna predavanja in delavnice, ki so 
bile zelo dobro obiskane. V zahvalo za 
dobro delo smo prejeli tudi nekaj do-
nacij ter prenovili Aktivno pot, katero 
sedaj stanovalci obiskujejo in upo-
rabljajo še z večjim veseljem. Veliko 
nam je pomenilo posebno priznanje 
župana in podžupana, ki smo ga preje-
li za izjemne zasluge pri obvladovanju 
epidemije COVID-19. V znak zahvale in 
dobrega sodelovanja je tudi center 
njima podelil priznanje, saj nam brez 
njihove pomoči zagotovo ne bi uspe-
lo. Izjemno ponosni pa smo prav tako 
na nagrado, ki smo jo prejeli za »naj 
prostovoljski projekt leta 2020 - Mala 
pozornost za veliko veselje«, saj smo 
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s sodelavkami razposlale okoli 70.000 
novoletnih voščilnic za vse starostni-
ke v Sloveniji, katere ste morda pisali 
tudi vi. Zato je ta nagrada pravzaprav 
nagrada za vse prostovoljce, ki so v 
projektu prepoznali pomembnost, 
medgeneracijsko sodelovanje in ple-
menito dejanje. Čestitke vsem!
Veseli smo, da še vedno s skupnimi 
močmi stremimo k pozitivni naravna-
nosti, veselju in smehu. Letošnje leto 
je zagotovo posebno, vendar smo se 
tudi v težkih situacijah odrezali dob-
ro. To so nam potrdili tako stanovalci, 
kot svojci in ravno njihova mnenja so 
tista, ki štejejo največ. Leto zaključu-
jemo hvaležni, da smo se držali dobro 
in zmogli zdržati vse ovire - zato smo 
dober tim!

Barbara Sorčan, fizioterapevtka

TERAPIJA S POMOČJO UMETNOSTI - 
PREKO UMETNIŠKE IMPROVIZACIJE 
DO KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA 
ČASA IN BOLJŠEGA PSIHOFIZIČNEGA 
POČUTJA

V našem centru smo konec leta 2019 
pričeli z individualno in skupinsko 
obravnavo naših varovancev s po-
močjo umetnosti. Terapije izvajam 
animatorka Katarina Davidovič, štu-

dentka magistrskega študija Pomoči 
z umetnostjo na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani. Kaj pravzaprav je Pomoč 
z umetnostjo („arts therapies“)?   Gre 
za mlado znanstveno disciplino, vrsto 
pomoči, kjer poteka pomoč skozi pro-
ces doživljanja, izražanja in ustvarja-
nja z umetnostnimi izraznimi sred-
stvi. Njen cilj ni dovršena umetniška 
stvaritev, pomemben je proces, ki je 
usmerjen k osebnostni rasti in samo-
uresničevanju posameznika. V okviru 
svojega dela in prakse v našem centru 
izvajam pomoč z likovno in glasbe-
no umetnostjo. Glede na specifičnost 
vsakega uporabnika posebej izberem 
obliko obravnave, ki je na dane zmož-
nosti uporabnika najprimernejša zanj 
in doprinese k izboljšanju njegovega 
psihofizičnega stanja.
Pomemben je proces, ki govori sam 
zase, likovni izdelek pa služi kot orodje 
oziroma izhodišče za pogovor. Ustvar-
jalni proces likovnega izražanja je v 
kontekstu likovne terapije zdravilen in 
zvišuje kakovost življenja. Pri načrto-
vanem ustvarjanju, ob pomoči izbire 
in mešanja barv ter tehnike nanosa, 
stanovalci uporabljajo likovni mate-
rial, ki služi k hitri ekspresiji čutenja 
trenutne situacije in privede do konč-
nega abstraktnega dela. Največkrat se 
uporabi platno ali karton, čopiče vseh 
vrst in hitro sušeče akrilne barve, sta-
novalci pa so vzljubili tudi kolaž teh-
niko. Aprila letos smo postavili tudi 
razstavo likovnih del z naslovom Ču-
tim, katere se je udeležil tudi priznani 
slikar Janez Kovačič in pohvalil aktiv-
nost, ki do sedaj v Sloveniji še ni bila 
tako razvita.
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V okviru glasbene terapije pa se v na-
šem centru trudimo in posvetimo z iz-
borom predvajane glasbe čisto vsake-
mu stanovalcu, ki je deležen pasivne 
oblike obravnave (poslušanje perso-
naliziranega nabora skladb preko slu-
šalk). Odzivi so čudoviti, saj se obuja-
jo stari spomini. Stanovalci so vedno 
znova veseli, ko zagledajo slušalke. Pri 
izvajanju aktivne glasbene terapije, 
tako individualne kot skupinske, pa 
gre za globlji terapevtski proces, kjer 
preko glasbene improvizacije pridemo 
do občutkov, spoznanj, problemov ali 
spominov, o katerih se pogovorimo ali 
s tem dosežemo aktivacijo kognitivnih 
in motoričnih sposobnosti.
Pomoč z umetnostjo izvajam na vseh 
bivalnih enotah našega centra. Prepri-
čana sem, da je takšna oblika aktivno-
sti zelo učinkovita pri vseh stanovalcih, 
še posebej pa pri tistih z napredovalo 
demenco. Glede na številne študije in 
dokaze, ki potrjujejo pozitivne učinke 
upamo, da se bo takšna oblika terapij 
izvajala tudi v vseh ostalih centrih in 
domovih za starejše po Sloveniji. 

Katarina Davidovič, animatorka

ŠTIRJE LETNI ČASI

Lepo je biti mlad, še posebej,
ko pomlad je vse okoli nas, 

saj vse ozeleni,
to prinese veselje in radosti!

Ko pride pa poletje,
nam mesec rožnik nasuje cvetje,

saj to bo sadež pridnih rok,
ki ga bomo pobrali vse okrog.

Prišla jesen je 
in vse zrelo je,

pobiramo, shranjujemo 
da v hladnih dneh,

ob topli peči ne bomo lačni.

Zima je počitka čas,
saj potrebuje ga narava in mi,

zato pustimo skrbi 
za tople pomladne dni.

Frančiška Praščević, stanovalka 

SODELOVANJE S ŠTUDENTI ZDRA-
VSTVENE FAKULTETE LJUBLJANA

V mesecu maju smo sodelovali z Zdra-
vstveno fakulteto v Ljubljani. Najprej 
so k nam prišli študentje in študent-
ke 1. letnika delovne terapije skupaj 
z mentorico za čas enega tedna, kjer 
so spoznavali delo delovnega tera-
pevta v domu starejših in se naučili 
ocenjevanja testa COPM.  V drugem 
sklopu kliničnih vaj pa je prišlo devet 
študentov 2. letnika delovne terapije 
za šest tednov. Namen teh kliničnih 
vaj je bilo pomagati študentom po-
vezati znanje s klinično prakso, voditi 
študenta pri izvedbi delovno-terapev-
tskega procesa in izdelavi poročila ter 
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spremljati njihovo delo skozi celoten 
potek kliničnih vaj. Študentje so  pod 
nadzorom mentoric na učni bazi pre-
poznavali način dela, tako individua-
len kot skupinski. Ves proces je spre-
mljala tudi tutorica, s katero smo bili v 
stikih. Študentje so postali samostoj-
ni pri vodenju gibalne aktivnosti (te-
lovadba), bili v pomoč pri aktivnostih 
delovne terapije in dogodkov znotraj 
centra ter tudi sami organizirali in iz-
vedli različne vadbe. Tako so pripravi-
li kognitivne aktivnosti, gospodinjske 
aktivnosti, literarne aktivnosti, zad-
nji dan pa smo imeli sladoledni pi-
knik, na katerem so se študentje tudi 
poslovili od stanovalcev in stanovalk. 
Mladostna energija je pozitivno vpliva 
na počutje vseh stanovalcev in ohra-
nili so jih v lepem spominu. 

Anita Kadunc, delovna terapevtka

POMOČ NA DOMU – KO POSIJE ŽAREK 
UPANJA

Pomoč na domu je namenjena upra-
vičencem, ki imajo zagotovljene bival-
ne in druge pogoje za življenje v svo-
jem okolju, vendar se zaradi starosti 
ali hude invalidnosti ne morejo os-
krbeti in negovati sami, njihovi svojci 

pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali 
zanju nimajo možnosti. S pomočjo na 
domu se nadomesti potrebo po insti-
tucionalnem varstvu ter se tako upra-
vičencu omogoči, da lahko čim dlje 
ostane v domačem okolju. 
Naše oskrbovalke skrbijo približno za 
120 starejših oseb in sicer v občinah 
Brezovica, Ig in Škofljica. V času epi-
demije so se tudi one soočale z naj-
različnejšimi izzivi, ki so zahtevali og-
romno prilagoditev, vendar so svoje 
delo vedno opravile z nasmeškom na 
obrazu. Trudile so se, da so jim z ma-
lenkostmi, drobnimi pozornostmi in 
ostalimi donaciji polepšale dan. Upo-
rabniki se prihoda oskrbovalk vedno 
zelo razveselijo, saj so za njih kot del 
družine, ljubkovalno jih poimenuje-
jo »sončki«.  Radi se tudi pohvalijo, 
da njihov obisk blagodejno vpliva na 
kvalitetno preživljanje jeseni življenja 
v domačem okolju.

Lidija Jaksetič, socialna delavka in 
koordinatorica Pomoči na domu ter 
oskrbovalke Pomoči na domu
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PREGLED DOGAJANJA V NAŠEM CEN-
TRU

Za nami je pestro, a posebno leto. Po 
krajšem premoru je Center Zimzelen 
Topolšica ponovno na široko odprl 
vrata vsem umetnikom, glasbenikom, 
pevcem,… Leto smo začeli z obeleže-
njem slovenskega kulturnega prazni-
ka, s prebiranjem poezij, nadaljevali 
pa smo v bolj sproščenem, norčavem 
vzdušju s pustnim rajanjem. 

Že je bil tukaj marec in tradicionalni 
materinski dan, vsem našim mamam 
smo se poklonili z nastopom otrok 

TOPOLŠČICA
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iz POŠ Topolšica. Pri izdelovanju 
velikonočnih snopov in barvanju 
pirhov, smo v goste povabili člane 
krajevne skupnosti Topolšica. 

Tople spomladanske in poletne tem-
perature so nam omogočile organiza-
cijo koncertov na prostem. Zvrstilo se 
je mnogo glasbenih skupin, duetov, 
zborov, celo orkester. Prisluhnili smo 
lahko klasični glasbi v izvedbi klarine-
tistov in pianistov, narodno zabavni in 
ljudski glasbi ter nenazadnje tudi naj-
lepšim slovenskim popevkam.

Polega pestrega pevsko-glasbenega 
programa smo bili aktivni tudi na po-
dročju kulturnega ustvarjanja. S svo-
jimi razstavami se je predstavilo kar 
nekaj lokalnih umetnikov, gostili smo 
tudi razstavo glinenih torbic v sklopu 
tedna ljubiteljske kulture. 

Ker pa se kultura in šport povezujeta, 
tudi na gibanje nismo pozabili. Orga-
nizirali smo turnir v ruskem kegljanju 
med stanovalci ter vsakodnevno skr-
beli, da so bila naša telesa v gibanju. 
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PROSTOVOLJSTVO V ZIMZELENU - 10 
let

»Kot prostovoljka se počutim dob-
ro, delujem v svoje zadovoljstvo in 
pri tem ne čutim, da delam nekaj iz-
rednega.« Tako je pred leti povedala 
ena od prostovoljk Veronik, po pre-
jemu priznanja Naj prostovoljec, ki 
ga je skupina prostovoljcev Veronike 
prejela pod pokroviteljstvom predse-
dnika države, Boruta Pahorja. V letu 
2011 so članice Župnijskega pastoral-
nega sveta izrazile željo o vključitvi v 
prostovoljsko delo v Zimzelenu. Deset 
let so Veronike, ki niso samo ženske, 
soustvarjale toplino Centra Zimzelen. 
Koordinatorica prostovoljnega dela 
gospa Ana Šimenc, ki je tudi sama 
prostovoljka in aktivistka v njenem 
domačem kraju, je mentorica Veroni-
kam in navdih za mlade, ki razmišljajo 
o poti prostovoljstva. Prostovoljstvo 
krepi moralo družbe in nas bogati v 
odnosu. Ponosni smo na Veronike in 
vse prostovoljce, ki na različne nači-
ne z nastopi, predavanji, pomoči pri 
organizaciji večjih dogodkov, izvaja-
nju krožkov…, prihajajo v Zimzelen in 
odpirajo srca stanovalcem, svojcem in 
zaposlenim v Zimzelenu. 

POMEN AKTIVNEGA ŽIVLJENJA

Že šesto leto bivam v Centru Zimzelen, 
zelo lepo mi je in nikoli mi ni 
dolgčas. Jutro pričnem s telovadbo v 
postelji in na postelji z vajami zoper 
inkontinence. Seveda pa nikoli ne 
izpustim sprehoda, še pred zajtrkom 
in običajne telovadbe, po možnosti 
na prostem. Rada imam knjige in 
prebiranje le-teh, predvsem resne 
knjige – kriminalke ali drame, ob 
petkih pa še vodim domsko knjižnico. 
Poseben užitek pa mi predstavljajo 
pesmi in mnoge znam na pamet. 
Trudim se stkati lepe, prijateljske 
medsebojne odnose s stanovalci 
in zaposlenimi. To nam vsem lepša 
življenje. Optimizma in dobre volje mi 
nikoli ne zmanjka. 

Zapisala: Metka Mahne, stanovalka

PREHOD V DOM ZIMZELEN

Moj prvi stik z domom Zimzelen je 
bil preko programa Aktiven dan. Kar 
nekaj let sem se 2x tedensko udele-
ževala programa in stkala vezi tako z 
zunanjimi udeleženci, kot tudi s sta-
novalci. Ta program priporočam vsem 
starostnikom, ki si želijo aktivno pre-
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živeti starejša leta. In ker pravijo, da 
nesreča nikoli ne počiva, me je nes-
rečen splet okoliščin pripeljal v dom 
Zimzelen z zlomljenim gležnjem. Vsak 
nov začetek je težak, vendar sem se 
sedaj že privadila na svoj novi dom. 
Vesela sem, da sem na starejša leta 
prišla nazaj v svoj rodni, domači kraj. 
Domačnost mi je pričarala naslednja 
prigoda: vremenska napoved je bila 
slaba in deževna, nakar pride nočna 
sestra k meni v sobo in me opozori na 
prihajajoči dež, da naj poskrbim za za-
prto okno. To je v meni vzbudilo topli-
no in skrb za sočloveka.

 

Zapisala: Anica Podlesnik, stanovalka

PROGRAM ERASMUS - IZMENJAVA DI-
JAKOV IZ ČAKOVCA, HRVAŠKA

V sklopu programa Erasmus, smo 
se prijavili na projekt »SkillsUp« 
z namenom, da bi okrepili naše 
strokovno znanje in narediti napredek 
v komunikacijskih veščinah. Že v 
začetku naše šolske izmenjave v 
domu Zimzelen nam je bilo všeč 
delovno vzdušje, odnos do dela in 
kakovostna oskrba. Delovni dan je, 
poleg pozitivne delovne energije, 
napolnjen z različnimi aktivnostmi, 

ki omogočajo stanovalcem kvalitetno 
preživeto dopoldne. Na vsakem 
koraku se izkazuje medsebojno 
razumevanje in spoštovanje med 
samimi stanovalci in zaposlenimi. 
Všeč nam je bil koncept dela, vključno 
z jutranjo nego, terapijami in drugimi 
aktivnostmi. S strani stanovalcev in 
zaposlenih, smo bili lepo sprejeti, 
všeč nam je bila njihova prijaznost. 
Navdušeni smo nad novo izkušnjo in 
se veselimo morebitnega nadaljnjega 
sodelovanja. 

Zapisali: Kiara Rebrek (dijakinja zdra-
vstvene nege), Fran Krajačić in Leon 
Horvat (dijaka fizioterapije)

OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA DIETE-
TIKE 

Poklic dietetike, še pred leti skoraj ne-
poznana stroka, danes pa pomemben 
člen v celostni oskrbi starostnika. Di-
etetika zajema zelo široko področje 
znanja iz več smeri in ni le pisanje diet 
ter svetovanje o prehrani. Stanovalca 
celostno obravnavamo, upoštevamo 
zdravstvene posebnosti, spremljamo, 
prilagodimo in vrednotimo prehran-
sko stanje. Sama sem že skoraj 4 leta 
zaposlena v Centru Zimzelen kot ne-
govalka, nakar se mi je pojavila prilož-
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nost opravljanja pripravništva dieteti-
ke prav v našem Centru. Pod budnim 
očesom mentorice Eve, sem se vklju-
čevala v vse naloge, ki jih zajema moj 
poklic. Naloga pa je bila nekoliko laž-
ja, saj sem že poznala delo v domu, 
stanovalce, njihove lastnosti ter pred-
vsem prehrambene navade.

Zapisala: Mateja Martinc, pripravnica 
dietetike

SOBIVANJE S CENTROM ZIMZELEN

Že od začetka bivanja moje mame v 
centru Zimzelen (tega bo sedaj že 
deset let), se vodstvo s sodelavci trudi, 
kako vključiti sorodnike oskrbovancev 
v dogajanja v domu. Spomnim se, da 
je že takrat organiziralo delavnico pol-
stenja, ki sta jo vodili Ana Šimenc in 
Ana Sedar, ki sta me takrat »zastrupi-
li« in odslej se redno ukvarjam s pol-
stenjem volne. To je bilo zame pravo 
odkritje. Od začetnega izdelka copat, 
sem prešla še na druge tehnike in te-
kom let naredila napredek v obvlado-
vanju različnih tehnik, primernih za 
izdelke kot so: šali, torbice, rokavice, 
oblačila in okrasni predmeti. Center 
Zimzelen mi je tudi omogočil razstavo 
v njihovih prostorih. Neizmerno sem 
hvaležna za tisti začetni korak v spo-
znavanju polstenja in vso nadaljnjo 
hojo po tej poti. 

Nikoli v življenju si ne bi mislila, da 
se bom na stara leta ukvarjala s fil-
canjem. Zahvala gre seveda tudi moji 
mami, ki me je v mladosti navdušila 
za ročna dela. 

Zapisala: Nada Vukadinović, svojka

KO OSTANEŠ SAM 

Ko star si in ostaneš sam,
vprašaš se: kako in kam?
Dom Zimzelen pa vabi te:

Pridi čimprej k nam.

Tu prijeten dom čaka na te,
dobil boš tudi nove prijatelje.

Pa posteljo svojo boš imel.
V domu brez skrbi boš živel.

Prijazno osebje pa poskrbelo bo,
da ti bo, kar se da nad vse lepo.

Svojci na obisk bodo prišli,
srečni, da si v dobrih rokah ti.

Lepa narava pa skrbela bo,
da ti bo pri srcu še bolj toplo.

Zato prijatelj ne čakaj,
pridi k nam.

Tu srečen boš in nič več sam.

Ana Hudomalj

ŠUMIJO VALOVI NEKOČ LEPIH POLJAN 

Jezero mračno in klopca ob njem,
v ozadju mi Ljubela poje refren.

Mozirske planine, vrh Uršlje gore,
ob zvokih trobente privabljajo me.

Je lepa dolina, okrog so gore,
so lepe stezice na Goricah bile.
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Prelestno bilo je Družmirsko polje,
tja vabi in kliče me moje srce.

Ugreznjene hiše in strto srce!
Družmirje z vasjo potonilo je vse.
Šumijo valovi nekoč lepih poljan,

pregnan z lepih polj je
Družmirčan - vaščan.

Zalile vasi so jezerske vode,
potonilo Družmirje, je strto srce.

Od Pleterja, Družmirja, Gaberk in Prelog
potočenih bilo je mnogo solza,

ljudem narejenega bilo je mnogo gorja,
a zdaj iskrijo sončni se žarki

sredi teh razburkanih temačnih voda.

Prelitih bilo je dosti solza,
izgubljena, potopljena vasica je vsa.

Izletnik, popotnik: »Poglej, kje je dom!«
V globine potonil šmihelski je zvon.

Prišli so v dolino ljudje z vseh strani,
na parobkih naselili so nove vasi.

Ne briga jih, kaj je nekoč tukaj bilo,
domovje bi moralo vzeti slovo.

Avgust Tanšek

ANEKDOTE V ZIMZELENU

Mož in žena sedita v sobi za obiske 
skupaj s svojim sinom. Gospod se je 
malo slabše počutil, zato ga odpeljejo 
ven. Nakar žena reče: »Joj, ta pa je čis-
to podoben mojemu možu!«
Ob nedeljskem kosilu stanovalcem 
pripada kozarec vina. Gospodinja zač-
ne nalivati vino. Gospa, ki je prva dobi-
la naliti kozarec, ga hitro spije. Ko pri-
de gospodinja z nalivanjem do konca, 
se prva gospa oglasi in reče: »Meni ste 
pa pozabili naliti vino.«
Naša fizioterapevtka pravi, da so spre-

membe dobre v življenju in da mora-
mo vsak dan nekaj novega preizkusiti. 
Nakar se oglasi stanovalka: »No, če je 
pa tako, bom pa jaz danes hodila z ro-
latorjem, ne pa z visoko hoduljo!« (op. 
gospa za mobilnost uporablja invalid-
ski voziček, trenira pa hojo s pomočjo 
visoke hodulje).

FOTO KOTIČEK
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SOCIALNE MREŽE
Tjaša Dolgan, mag. soc. dela

Človek je družabno bitje, ki za 
preživetje potrebuje medčloveške 
povezave. V starosti se stiki z 
ljudmi precej spreminjajo in ožijo.  
Razlogov za preselitev v dom za sta-
rejše je veliko, pogost pa je ta, da so v 
domačem okolju osamljeni. Selitev v 
dom lahko po eni strani zmanjša stike 
z obstoječo socialno mrežo, saj se po-
sameznik preseli v drugo, nepoznano 

okolje. Po drugi strani pa omogoča laž-
jo dostopnost do interesnih aktivnosti, 
kar povečuje možnost za spoznavanje 
novih ljudi in širjenje socialne mreže. 
Pomembno vlogo pri tem imajo tudi 
zaposleni v domu, ki stanovalce spod-
bujajo k vključevanju v aktivnosti. Po-
magajo pri prilagajanju in vključeva-
nju v novo okolje, pomagajo odkrivati 
področja, ki stanovalce zanimajo in v 
skladu s tem organizirajo aktivnosti.  
Znotraj Centra starejših je organizira-
nih veliko različnih aktivnosti, ki te-

TRNOVO
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meljijo na interesih in potrebah po-
sameznikov. Stanovalci se vključujejo 
v tiste aktivnosti, ki so jim všeč, so v 
skladu z njihovimi interesnimi de-
javnosti, se ob njih sprostijo ali pa 
pridobivajo novo znanje. Ravno na 
organiziranih skupinskih aktivnos-
tih spoznavajo druge stanovalce, ki 
imajo podobne interese. Nekateri se 
povežejo, sklepajo prijateljske vezi 
in se družijo tudi samoiniciativno v 
času izven organiziranih aktivnosti. 
Zaposleni dobro poznajo stanoval-
ce, zato lahko povežejo med sabo 
tiste, ki imajo podobne interese. Na-
vadno se med seboj povežejo tis-
ti, ki so opravljali isti poklic, ime-
li podobne hobije, način življena.  
Poleg novo nastalih poznanstev pa 
imajo pomembno vlogo tudi stiki z 
družino, sorodniki in prijatelji. Bližnji 
jih obiščejo v domu, stanovalci pa se 
pogosto odpravijo domov na obisk, 
vikend ali dopust. Včasih pa stik z 
bližnjimi ni tako preprost. Zaradi od-
daljenosti, pogosto celo bivanja v tu-
jini, je najpogostejša možnost za stik 
uporaba sodobne tehnologije. Ker 
marsikateri stanovalec ne uporablja 
niti telefona, mu lahko zaposleni po-
magajo vzpostavljati kontakte in oh-
ranjati stike – slednje v DEOS Centru 
starejših Trnovo tudi prakticiramo.

KULTURNO DOGAJANJE KLJUB EPIDE-
MIJI
Zaradi epidemije je bilo nekaj mese-
cev Centru manj dogajanja, obiske so 
nadomestili video klici, družabne ak-
tivnosti je nadomestilo gledanje v TV 
ekrane. Tako stanovalci kot zaposleni 
so pogrešali razne aktivnosti pri kate-
rih so uživali in so jim krajšale čas. 

Kakor hitro se je le dalo, so zaposle-
ni pričeli z organizacijo tako pogre-
šanih aktivnosti. Pričele so se izvajati 
ustvarjalne delavnice, vsakodnevna 
druženja ob kavi, Zelena druščina, de-
lavnice Radi pišemo z roko, potopisna 
predavanja, gospodinjske delavnice in 
še mnoge druge aktivnosti. 
Poleg vseh zgoraj naštetih delavnic pa 
so v Trnovem imeli tudi pestro kultur-
no dogajanje – tekom poletja so se 
zvrstili številni glasbeni nastopi. Prve 
so nas obiskale Ljudske pevke Pu-
šeljc, ki so koncert pripravile kar zunaj 
v parku. Nato je potekala prireditev 
Rotary Cluba Ljubljana NIKE. Nekaj te-
dnov pozneje je DEOS Center starej-
ših Trnovo obiskal še Kvartet Barje, na 
nastop so privabili večino stanovalcev 
in izpeljali odličen koncert!
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GOSPODINJSKE DELAVNICE

Navadno se zgodi, da na deževne dni 
nimamo volje za početi karkoli. Zato so 
V Trnovem poskrbeli, da so na dni, ko 
vreme ni bilo naklonjeno sprehodom 
zunaj v parku ali sončenju na balko-
nu počeli kaj drugega. In ni ga vonja, 
ki spravi v boljšo voljo, kot je vonj po 
sveže pečenih piškotih, vaflijh, kolač-
kih, pecivu, palačinkah,…. IN vse našte-
to so stanovalci s pomočjo zaposlenih 
ustvarjali na deževne dneve. V kuhinji 
so jih prijazno pripravili vse potrebne 
sestavine in pripomočke, stanovalci na 
kuhinjah oddelkih pa so ustvarili čisto 
svoje sladice. Gospodinjskih delavnic 
se niso udeleževale le gospe, tudi kak-
šen moški je prišel pokazati kako dob-
ro zna kuhati in peči!
Tisti stanovalci, ki jih priprava jedi ni 
zanimala pa so vseeno prišli pogledat 
kaj se pri nas dogaja, saj je vedno di-
šala cela hiša po čudovitih izdelkih. 

POLETNI UŽITKI

Prijetne poletne dopoldneve so v 
Trnovem odlično izkoristili – vsak te-
den so zunaj v senčki postavili mize 
in klopi, uživali v prijetni senčki ob 
poslušanju glasbe. Da pa ni bilo vsakih 
enako, so jih iz kuhinje presenetili in 
jih postregli s sladoledom, domačim 
ledenim čajem, osvežilno limonado 
ali ledeno kavo s smetano. Ta slednja 
je bila, po mnenju stanovalcev,  naj-
večji hit poletja 2021.
Ob tako prijetnem vzdušju in ob 
spremljavi slovenske popevke ali slo-
venske narodne glasbe pa zasrbijo 
tudi stopala. Marsikateri od stanovalk 
in stanovalcev se je prepustil ritmu in 
se zavrtel ob glasbi. 
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SPREHOD DO ŠPICE

Na ravno prav topel, že jesenski, dan so 
se stanovalci udobno obuli in odpravili 
na pot. Pot, ki so jo morali prehoditi je 
bila skoraj 2 kilometra dolga in stano-
valci so hodili kar 45 minut, da so prišli 
do cilja. Pot vseeno ni bila prezahtev-
na, saj so hodili lepo počasi in se usta-
vili na Prulskem mostu. 
Njihov cilj je bil s Prulskega mostu že 
viden, ko so izvedeli, da jih na cilju 
čaka več kot zaslužena kavica in sla-
doled so korakali še hitreje! Končno so 
prišli na cilj in se okrepčali s kavo in 
sladoledom. Ker pa niso mogli dolgo 
počivati so se hitro odpravili na breg 
Ljubljanice, kjer so opazovali igrive 
nutrije. 
Da so prišli pravočasno na kosilo pa 
žal niso mogli dolgo uživati na sončku 
ampak kar urno ubrati pot pod noge.

ZELENA DRUŠČINA

V DEOS Centru Starejših Trnovo so z 
letom 2021 pričeli s kar nekaj novimi 
aktivnostimi. Ena izmed njih je ze-
liščarska delavnica, pod vodstvom 
prostovoljke Jerneje, ki je trenutno 
študentka biologije na Univerzi v Lju-
bljani. Ker se je skupina stanovalk in 
stanovalcev, ki so obiskovali delavnico 
ustalila, so se odločili da se kar poi-
menujejo – tako je nastala naša prava 
Zelena druščina!
Od začetka se je Zelena druščina zbi-
rala dvakrat mesečno, nato so se od-
ločili, da se srečujejo kar vsak teden. 
Od pričetka delavnice do danes se 
je zvrstilo že ogromno zanimivih tem 
– pregled herbarijev, aromaterapija, 
podtikanje sadik, priprava metinega 
in ingverjevega čaja, priprava metine-
ga sirupa,… Med drugim pa člani Ze-
lene druščine skrbijo tudi za rastline, 
ki jih imajo po oddelkih v Centru, tudi 
stanovalci so opazili da so rastline 
prav oživele. 
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RADI PIŠEMO Z ROKO

V sodelovanj z društvom Radi pišemo 
z roko tudi tu, dvakrat mesečno, izva-
jajo delavnico ročnega pisanja.
Delavnica Pišemo z roko  ohranjanja 
spretnosti pisanja naših stanovalcev 
in hkrati spodbuja njihovo kreativ-
no mišljenje. Pisanje z roko je izvir-
na spretnost, ki je povezana z našim 
živčnim in mišičnim sistemom. Naši 
možgani bolj kompleksno delujejo pri 
pisanju z roko kot pisanju s tipkovni-
co, so tudi ugotovitve strokovnjakov. 
Ob pisanju z roko razvijamo motorič-
ne spretnosti, utrne se nam več idej, 
ohranjamo dolgotrajnejšo pozornost 
in tako vzdržujemo naše možgane v 
dobri formi tudi v starejši dobi. Prav 
tako pa si informacije, ki jih zapišemo 
z roko, tudi dlje zapomnimo.

RAZSTAVA NAŠE STANOVALKE

V Centru starejših Trnovo se dobro za-
vedajo pomena ustvarjalnosti pri sta-
rostnikih in jo sorazmerno s tem tudi 
podpirajo. Vsaj enkrat mesečno je na 
tedenskem planu ustvarjalna delavni-
ca, poleg tega pa vzpodbujajo ustvar-
jalnost tudi izven skupinskih aktiv-
nosti. Več stanovalcev ustvarja tudi 
v intimi svoje sobe – ena izmed njih 
je tudi ga. Potočnik, ki je svojo strast 
našla v barvanju slikanic. V preteklo-
sti je slikala na panjske končnice, zato 
sta z delovno terapevtko pričeli z bar-
vanjem, ki je obrodilo sadove. 
Ga. Potočnik je imela že polno sobo 
čudovitih slikanic, zato so na pobudo 
animatorke in seveda velike želje sta-
novalke pripravili pravo razstavo. Na 
ogled je v njihovem centru, kjer ho-
dnik krasi preko 50 slikanic. Stanoval-
ka je na razstavo povabila tudi svojce 
in jim ponosno pokazala svoje delo. 
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POT ŽIVLJENJA

Včasih si želim
da bi postala PTICA

kajti pogled na razprta krila osvobodi
osamljenost moje Duše.

Telo mi pove
kdaj se v Duši

poraja ljubezen
do bližnjega.

Duša postane kot Sonce v meni
dokler ne kane na njo
temen madež greha,

kateri ugaša to Sonce
in takrat me stisne

do bolečina,
kot da bi bila vkovana

v jeklene okove.

Vendar vedno znova posije
Če ozka vrata Sonce

In zavem se da je vredno živeti. 

Martina Počkaj (stanovalka)

NASVETI STROKOVNIH SLUŽB 
DRUŽBE DEOS

Služba fizioterapije:

Z VAJAMI DO ZDRAVEGA OŽILJA

Pred nami so mrzli meseci, pogosto 
tudi deževni, zato imamo manj moti-
vacije za sprehode in druge aktivnosti. 
Hitro se zgodi, da večino dneva pre-
sedimo, pri čemer nekoliko stisnemo 
stegenske žile in zmanjšamo pretok 
krvi. Kri tako težje premaguje silo gra-
vitacije, zato so posledica lahko ote-
čene noge, sčasoma pa tudi okvara 

zaklopk v žilah nog (pojavijo se tiste 
grudaste krčne žile na mečih). Zato je 
tako pomembno gibanje, kjer aktivira-
mo mečno mišico oziroma pomožno 
mišično črpalko, kot jo radi imenuje-
mo. Takrat, ko se mišica napne, poma-
ga potisniti kri nazaj proti srcu. 
Če smo težje pomični, lahko mišice 
goleni stiskamo tudi sede in leže. 
Običajno je to prva vaja, ki nam jo 
pokaže fizioterapevt – v ležečem 
položaju stopalo potegnemo k sebi in 
nato naprej. Vajo 10x ponovimo, lahko 
večkrat dnevno. Tako pomagamo 
pretoku krvi in s tem zmanjšamo 
možnost za vensko trombozo. Najbolje 
pa je to vajo izvajati stoje ob kakšni 
opori (ograja, postelja) in sicer tako, 
da se dvignemo na prste, položaj 
malo zadržimo in se spustimo nazaj 
(slika 1). Če zmoremo lahko stopamo 
tudi na pete (slika 2). Obe vaji lahko 
ponovimo večkrat dnevno, vsako po 
5-10x  ponovitev. Z opisanimi vajami 
bodo žile bolj prožne, noge pa bodo 
postale lahkotnejše.
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Služba delovne terapije:

VKLJUČEVANJE V AKTIVNOST

Vključevanje v skupinske aktivnosti je 
za stanovalce velikega pomena. V sku-
pini poleg motoričnih spretnosti (če 
gre npr. za telovadbo, „žoga bend“ oz. 
drugo skupino, ki vključuje gibanje) in 
kognicije stanovalci krepijo tudi soci-
alno-interakcijske spretnosti, se vklju-
čujejo v pogovore, spoznavajo nove 
ljudi, občasno se splete tudi kakšno 
novo ali obnovi staro prijateljstvo. Tu 
je nujno poudariti, da stanovalce k 
vključevanju spodbujamo, vendar jih 
nikakor ne silimo k sodelovanju. Sta-
novalec, ki se pridruži skupini, ker on 
tako želi, bo v skupini zadovoljen, bo 
sodeloval in s tem pomagal ustvariti 
prijetno vzdušje. Z veseljem se bo vra-
čal. Taka skupina ima pozitiven vpliv 
na posameznika. Če pa stanovalce na 
skupino pripeljemo proti njihovi volji, 
pa se bo to poznalo na razpoloženju 
celotne skupine  in njeni kakovosti 
izvedbe,  stanovalec sam pa pogosto 
niti ne bo aktivno sodeloval. Seveda 
so izjeme tisti, ki odločno ne morejo 
izraziti svojega mnenja. Tam delujemo 
po lastni presoji. Razložimo kam jih 
želimo pospremiti, jih spodbudimo k 
vključevanju - lahko na začetku zgolj 
pasivno, da vidijo kako skupina deluje 
in jih med skupino opazujemo. Glede 
na opažanja, stanovalčevo mnenje - 
če ga lahko izrazi, zahtevnost skupine 
in sodelovanje stanovalca se odloči-
mo kako naprej.

Mogoče še kaj o načinih komunikacije, 
ko delamo s starejšimi: kratka jasna 
navodila, preverimo, če so razumeli, 

dovolj časa, da se odzovejo...

Služba zdravstvene nege in oskrbe:

ZDRAVILNI UČINKI ČAJA

Kultura pitja čaja je stara že več ti-
soč let, izvira pa iz Azije. Čaje oziro-
ma poparke so pripravljala tudi druga 
ljudstva, a z različnimi nameni. Neka-
teri so verjeli, da bodo s čaji pregna-
li demone, zle misli, pomagali so si 
z njimi pri boleznih, slabem počutju, 
nespečnosti, a kulturo čaja smo na 
stari celini razvili precej pozno. Čeprav 
se kultura čaja pri Slovencih še ni 
povsem razvila, velja v nekaterih dru-
gih državah skoraj za nujen obred. Pri 
nas še zmeraj povabimo »na kavo«, pa 
čeprav srkamo čaj ali kaj drugega, prav 
tako si čaje najpogosteje privoščimo 
v hladnejšem delu leta in čez poletje 
nanje pogosto preprosto pozabimo. 
Pri nas čaj velja v prvi vrsti za napitek, 
ki zdravi in lajša tegobe. Pa spoznajmo 
nekaj zdravilnih učinkovin čajev, ki jih 
pri nas največ uporabljamo:

Kamilica
Kamiličen čaj se uporablja kot zdravilo 
za skoraj vse težave. Kamilica namreč 
pomirja in sprošča, priporočljiva je pri 
prehladu, saj ublaži bolečine, pomaga 
tudi pri zobobolu. Pomirja razdražen 
želodec, izboljša stanje pri bronhitisu, 
je dobra za ledvica in jetra, pomaga 
pri izločanju parazitov iz telesa, pre-
prečuje gangrene, pomaga pri revmi ...
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Kopriva
Čaj iz kopriv krepi telo, saj spodbuja 
izločanje vode in čisti kri. Poleg tega 
urejajo prebavo, odpravlja pomladno 
utrujenost, ublaži menstrualne težave, 
seneni nahod in posledice alergij. 
Grgranje čaja iz kopriv pa pomaga pri 
vnetjih v ustni votlini. Pitje tovrstnega 
čaja priporočajo tudi tistim, ki imajo 
problematično kožo.

Šipek
Zaradi visoke vsebnosti vitamina C 
se šipkov čaj pogosto uporablja pri 
prehladnih obolenjih. Tako se tradici-
onalno uporablja pri obolenjih dihal. 
Ker naj bi pospešil odvajanje vode, se 
pogosto uporablja tudi pri obolenjih 
ledvic in sečnih poti. Zaradi pektinov 
se uporablja kot blago odvajalo.

Vpliv čaja na demenco
Ko govorimo o demenci in Alzheimer-
jevi bolezni, se zavedamo, da so bile do 
sedaj narejene številne študije in raz-
iskave, a pri tej vrsti bolezni, ki ji pra-
vimo tudi bolezen 21. stoletja, obstaja 
še vedno preveč neznank, da bi lahko z 
gotovostjo trdili o učinkih čaja. A o teh 
je precej prepričan dr. Naidoo, ki pravi, 
da ima zeleni čaj sposobnost, da se pri 
ljudeh razvije odpornost proti stresu, 
potencialno pa ščiti naše možganske 
celice pred ‚propadom‘ in s tem zmanj-
šuje možnost za razvoj Alzheimerjeve 
bolezni. Pravi, da polifenoli, ki jih naj-
demo v čaju, ščitijo možganske celice 
pred poškodbami. Isti zdravnik še pra-
vi, da so v povezavi s tem odkrili kore-
lacijo, ne le s spominom, temveč tudi 
s koncentracijo. Ljudje, ki naj bi redno 
pili čaj, naj bi se boljše skoncentrirali, 
v krajšem času opravili zadane naloge, 
hkrati pa so dlje časa uspeli vzdržati 
fokus tam, kjer je bil potreben.
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Dostopno na: 
https://novice.svet24.si/clanek/za-
nimivosti/5fd61ef7aeba3/spoznaj-
mo-kulturo-caja-in-okrepimo-svoje-
-zdravje; 13.10.2021
https://vizita.si/zdravozivljenje/
zdravilni-ucinki-cajev.html; 13.10.2021
https://www.dominvrt.si/rubrika/ro-
ze-vrt/caj.html; 13.10.2021

Socialna služba:

PRIČAKOVANJA IN POTREBE OB VSTO-
PU V DOM
 
Stanovalci se s socialno službo v domu 
srečajo najprej, že pred sprejemom, ob 
samem sprejemu in  v času bivanja v 
domu. Prosilcem in njihovim svojcem 
posredujemo natančne informacije o 
bivanju v domu. V prvih dneh bivanja 
smo na razpolago pri  vzpostavljanju 
nove socialne mreže znotraj doma in 
ohranjanju stare v domačem okolju. 
Smo tako rekoč most med zunanjim 
svetom in novim domskim življenjem. 

Življenje v domu pomeni za starostnika 
povsem nov način življenja, 
spremenjeno okolje, srečevanje z 
novimi priložnostmi. Med številnimi 
osnovnimi življenjskimi potrebami 
kot so potreba po hrani, tekočini…,  
moramo stremeti k temu, da so 

potrebe  zadovoljene na vseh nivojih, 
saj le tako lahko dosežemo zdravje in 
dobro počutje.

Ljudje smo v osnovi družabna bitja in 
občutek sprejetosti je ena izmed naj-
bolj temeljnih potreb, ki jih moramo 
zadovoljiti za svoje blagostanje. Ne 
samo prejemanje, tudi dajanje pozor-
nosti drugim, nam omogoči zadovo-
ljitev potrebe po povezanosti. Zato je 
ob vselitvi v dom pomembno, da vsi 
tisti, ki se srečamo z novimi stanoval-
ci, njih nagovorimo z lepimi besedami 
in jih  povabimo v družbo. Občutek, 
da nekaj delamo za skupno dobro, 
vpliva na naše duševno in telesno 
zdravje ter srečo. Velikokrat je stare-
mu človeku dovolj le stisk roke, kate-
ri mu pomeni več kot vse materialne 
dobrine. Pomembno je, da se lahko 
na nekoga zanesemo, ko nam je težko, 
ko nas prevzemajo neprijetni občut-
ki ali ko se znajdemo pred določeno 
težavo. Zaradi vselitve v novo okolje, 
iščemo in si želimo pridobiti varnost 
in stabilnost. Vsi kdaj čutimo tesnobo, 
praznino, otožnost, a ne vemo točno 
zakaj. Umetno ustvarjeni prisilni od-
nosi nas ne bodo zadovoljili. Takrat je 
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pomembno, da se lahko stanovalec  
obrne na pogovor k socialni delavki, 
s katero bo poizkušal najti rešitve, za 
bolj polno življenje. Vključevanje  sta-
rostnika v družabne in kulturne de-
javnosti,  izvajanje različnih aktivnosti 
naj bo starostniku v veselje in naj pri 
tem ne prihaja do preobremenjenosti. 
Pozitiven odnos do življenja in obču-
tek pripadnosti v skupnosti v katero

se je vselili bosta  pomembno vplivala 
na kakovost življenja v domu. 

NAGRADNA KRIŽANKA

Nagradno križanko so vam v tokratni 
številki Nitk pripravili v Centru starej-
ših Gornji Grad. V odebeljenem polju 
morate poiskati njihovo novo pridobi-
tev, ki je vrata odprla v letu 2021.






