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»Bodi sam sprememba, ki si je želiš v svetu.« (Mahatma Gandhi)

UVOD
Leto 2019 je bilo tudi v našem
domu leto sprememb in novih izzivov.
Skozi letošnje Utrinke vam podajamo
nekaj pomembnejših dogodkov, sprememb in utrinkov, ki so obogatili naš
čas in vse nas. Še vedno se srečujemo
z izjemno težko situacijo na področju
dolgotrajne oskrbe, saj kljub vedno bolj
glasnim opozorilom različnih javnosti, v
naši družbi to področje ni sistemsko urejeno, kar močno občutimo prav izvajalci
skrbi za starejše, najbolj pa so ob tem
prikrajšani ravno starejši.
Samo s skrbnim in odgovornim načrtovanjem, pozitivnim zavedanjem in
izjemno vztrajnostjo zaposlenih ter potrpežljivostjo naših stanovalcev in svojcev smo lahko v tem letu naredili veliko.

organizacija je lahko uspešna le z izjemnimi sodelavci, ki vsak dan s svojim delom
lahko pišejo naše utrinke življenja in dela.
Letos ste s svojimi dejanji dokazali, da
zmorete, hočete in si želite. Hvala vam.

Pri vseh opravilih, situacijah in dogodkih smo ves čas skrbeli za strokovnost, kakovostno izvajanje naših storitev,
srčnost, spoštovanje sočloveka in etično
komunikacijo. Kljub težki situaciji, lahko
zagotovo rečem, da nam je vsem skupaj uspelo. Vse, kar smo letos dosegli, je
rezultat dela naših zaposlenih, ki so se
letos s svojo predanostjo, idejami, predlogi, zanosom, iskanjem rešitev izkazali
kot sodelavci, ki v sebi skrivajo izjemno
bogastvo ter so ga pripravljeni deliti drug
z drugim, vse za skupen cilj - izkazati in
ohraniti dostojanstvo vsakega človeka.

V prejšnji številki Utrinkov smo bolj
podrobno predstavili naše posamezne
službe in nove zaposlene, ki so s svojim
delom naredili veliko pozitivnih sprememb v našem domu, s katerimi se boste lahko skozi naše prispevke tudi seznanili. Čeprav že velikokrat izrečena misel,
so pač spremembe stalnica našega vsakdana in obvladamo jih lahko, le če jih
sprejmemo in sami postanemo sprememba. Tako smo tudi letos nadaljevali
z izobraževanjem zaposlenih »Priprava

Spoštovane sodelavke in sodelavci,
iskrena hvala za vse vaše letošnje dosežke in konstruktivno sodelovanje. Vsaka
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za našega stanovalca. Zadnja leta se
vsi srečujemo s pomanjkanjem interesa
za zaposlovanje v naši dejavnosti, kot
tudi pomanjkanjem ustreznega kadra
na trgu dela. Zato smo v našem domu v
tem letu pristopili k izobraževanju zaposlenih in prekvalifikacijo v poklic bolničar negovalec, zdravstveni tehnik in kuhar. Tako bomo vsaj kratkoročno lahko
omogočili izvajanje storitev z ustreznim
kadrom, kar pa še vedno ne pomeni, da
se nam ne more zgoditi situacija, ko
bomo enostavno zaradi pomanjkanja
zadostnega števila zaposlenih morali
ukrepati na način, ki bo najbolj prizadel
ravno vse starejše, ki čakajo in potrebujejo namestitev v domu za starejše.

na spremembo koncepta dela«. V naše
delovne procese, odnose, prostore smo
že vnesli nekaj novitet in drugačnega
pristopa. Z razvojem dejavnosti skrbi za
starejše v evropskem merilu in smernicami strategije na državnem nivoju smo
z vključitvijo v nekaj letno izobraževanje
sledili tudi tem ciljem.
Seveda vse to od nas zahteva izjemno veliko energije, volje in osebnega
prizadevanja vsakega zaposlenega, saj
se dnevno srečujemo z mnogimi številnimi organizacijskimi izzivi. Kot že večkrat
slišano in zapisano, tudi v letu 2019 nismo izvajalci dočakali nujno potrebnih
sprememb v kadrovskih normativih in
zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je nujen in
je v rokah Vlade in njenih odločevalcev.

Upamo in si želimo, da bi odločevalci na državni ravni to čim prej razumeli in
nas končno slišali. Kljub vedno težji situaciji na tem področju, se bomo skupaj z zaposlenimi trudili, da se bodo naši stanovalci počutili dobro, zaželeno, varno in bo
naš dom v vsakem trenutku njihov dom.

Tako smo izvajalci skrbi za starejše vedno bolj v stiski, kako kakovostno
organizirati delo in poskrbeti za vse, kar
potrebuje, pričakuje in želi starejši človek. Zaposleni se tako dnevno srečujemo
s situacijami, ko vemo, kaj lahko naredimo in kaj bi si tudi sami želeli narediti

mag. Milena Končina, direktorica

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
ZAPOSLENIH
Z izobraževanjem zaposlenih v organizaciji omogočimo zaposlenim pridobivanje novih znanj, veščin in osebnostno poklicno rast vsakega zaposlenega.
Z vključitvijo v izobraževalni program
Kultura usklajenih odnosov smo začeli
z organizacijo dela in pristopom slediti

smernicam kongruentne nege in kulture
naravnane na osebo, to je našega stanovalca. V domovih, ki so že pred nekaj leti
pristopili k tem spremembam, se kažejo
izjemni pozitivni učinki in sam pristop
izjemno blagodejno vpliva na življenje
stanovalcev ter predvsem na njihovo
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psiho socialno počutje. Gre za program
in kulturo odnosov, kjer je vsak posameznik obravnavan kot individuum, slišan in
upoštevan. Tako smo v tem letu v našem
domu že uvedli nekaj sprememb, in sicer
smo oblikovali stalne time in preimenovali naše bivalne enote ter tako vsaki enoti
dali osebno noto, kot jo ima vsak dom,
v katerem bivamo. Da smo na pravi poti
in da so te spremembe pozitivno vplivale
na naše stanovalce, so nam le ti to z besedami ali pa s svojimi izrazi na obrazih
tudi večkrat povedali. Pozitivne odzive

dobivamo tudi od svojcev in stanovalcev.
Vse to nas seveda napolni z novo energijo in nam da še dodatno motivacijo.
Poleg tega smo v tem letu nadaljevali s komunikacijskimi delavnicami zaposlenih, saj je prava komunikacija tako
med zaposlenimi, s stanovalci in svojci
izjemno pomembna pri našem vsako-
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dnevnem delu kot tudi odraz kakovosti
našega dela. V sklopu teh delavnic smo
pristopili tudi k izdelavi zbira naših skupnih vrednot iz katerih bomo nato gradili vizijo in naše skupne cilje.

obogatimo svoje delovanje in tako tudi
osebnostno rastemo. Zadovoljen, opolnomočen in zaveden zaposleni je ključni
element vsake organizacije.
V sklopu strokovne ekskurzije smo
z zaposlenimi obiskali nekaj slovenskih
domov, in sicer Dom starejših Rakičan,
Dom starejših Šmarje pri Jelšah, Dom
starejših Šentjur in Dom Nine Pokorn.
Iskreno se jim zahvaljujemo, da so si
vzeli čas in nam strokovno predstavili
svojo pot k spremembam in predstavili uspehe, pozitivne učinke, ovire, tudi
strahove, ki se ob uvajanju sprememb
pojavljajo v vsaki organizaciji.

Pri vsakem izobraževanju, spremembah in novostih je prav, da pokukamo tudi še v kakšen drug dom in si tako
izmenjamo izkušnje, znanja ter predvsem dobimo potrditev, da delamo dobro. Strokovno sodelovanje z izvajalci, ki
so že pred leti pristopili k novim konceptom oziroma k programu Kulture usklajenih odnosov, je pomembno in izjemno
dobrodošlo. S strokovnimi srečanji zaposlenih in izmenjavo izkušenj, znanj

mag. Milena Končina, direktorica

NAKUP KOMBIJA S POMOČJO DONACIJE
THOOLEN FOUNDATION VADUZ
V našem domu se je že večkrat izkazala potreba po vozilu, ki bi omogočalo prevoz naših stanovalcev, ki imajo

težave z gibanjem ali pa so na invalidskem vozičku. Nakup takega vozila predstavlja za nas kar visok finančni zalogaj
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in s to željo sem se obrnila na Thoolen
Foundation Vaduz, ki je pred leti že donirala znatna sredstva našemu domu.
V tem letu pa smo dobili priložnost, da oddamo vlogo in zaprosimo za
finančna sredstva za nakup kombija, ki
nam bo omogočal popestritev našega
programa dela s stanovalci, predvsem
s stanovalci z demenco, katerim bomo
lahko omogočili kakšen izlet v domači
kraj, ponudili prevoz in seveda tako obogatili njihovo bivanje v našem domu. S
kombijem bomo lahko omogočili tudi
prevoze naših stanovalcev na različne
skupne prireditve in aktivnosti, ki jih organiziramo domovi starejših.

hvaležnost. Marsikomu od njih pa se je
od sreče utrnila tudi solza, saj se bodo
lahko kljub temu, da so na invalidskem
vozičku, lahko popeljali z vozilom.

Novica o donaciji nas je izjemno razveselila in osrečila. Vozilo smo slavnostno
predali v uporabo našim stanovalcem
ob novoletni prireditvi v našem domu,
in sicer kot darilo fundacije, dne 18. 12.
2019. Ko so zagledali vozilo, se je na njihovih obrazih izrisalo izjemno veselje in

Stanovalci in zaposleni se iskreno
zahvaljujemo Thoolen Foundation Vaduz za donacijo v višini 36.200 eur in izkazano zaupanje.
mag. Milena Končina, direktorica

NOVI KONCEPTI DELA
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.
(Tone Pavček)

Pritekle so prave solze
sreče, hvaležnosti,
predvsem pa zadovoljstva.

Prehod iz domačega okolja v institucionalno varstvo je za vsakega starejšega človeka stresen dogodek. Starejši

ljudje se morajo prilagoditi na nov način življenja. Seznaniti se morajo z no7
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vimi ljudmi, zdravstvenim osebjem in
novimi sostanovalci. Kakovost bivanja
v domovih za starejše je odvisna od več
dejavnikov. Pomembni sta kakovostna
zdravstvena nega in celostna oskrba
stanovalcev. Potrebe, želje in pričakovanja se med posamezniki razlikujejo in se
spreminjajo, zaradi česar je pomembno
kontinuirano spremljanje kakovosti bivanja ter uvajanje izboljšav.

medsebojni odnosi v delovnih skupinah
se spreminjajo in zaupanje se izboljšuje.
Družini podobna oblika bivanja, za
katero so značilni samostojnost (in s tem
odločanje o vsakodnevnem življenju),
zasebnost, domačnost in občutek varnosti, ohranja in spodbuja odgovornost
zase in s tem tudi nadzor stanovalcev
nad lastnim življenjem. Če želimo ustvariti normalnost, je odločanje o osebnem
oblikovanju dneva pomemben dejavnik. Stanovalec se sam odloči, kdaj bo
spal, jedel, kaj bo počel, pri katerih dejavnostih bo sodeloval in kdaj se bo raje
umaknil. Zato smo negovalne oddelke
preimenovali v bivalne enote.

Starejši si želijo toplega, razumevajočega človeka, ki jih bo znal poslušati,
razumeti in svetovati. Pogosto samo beseda, topel nasmeh, stisk roke pomenijo
več kot zdravila in terapija. Čutiti, da je
ob tebi nekdo, ki te razume in posluša,
pomeni veliko. Pogosto je to največ, kar
lahko damo in kar nekdo, ki je ostal sam,
bolan ali osamljen, najbolj pogreša.

Kako bo potekal novi koncept dela,
je odvisno tudi od osebja. Zato je pomembno, da jih osebje razume, se seznani z njimi s pomočjo izobraževanja,
katerega v Domu izvaja dolgoletni strokovnjak na tem področju Franci Imperl.
Referenčna oseba je tista, ki je odgovorna za načrt kongruentnega odnosa s
stanovalcem. Pri tem je zelo pomembno
znanje, ki ga ima osebje, saj uvajanje
kongruentnega negovalnega modela
ni odvisno samo od finančnih in prostorskih zmogljivosti Doma, temveč od motivacije zaposlenih, stanovalcev doma in
njihovih svojcev, ki si želijo spremembe
odnosa v Domu upokojencev Vrhnika.

Tudi v našem Domu želimo spremembe, ki bi omogočale kakovostno in
varno bivanje stanovalcev. Že nekaj let
se po slovenskih domovih uvajajo novi
koncepti dela, kateri temeljijo na kongruentnem ali usklajenem odnosu med zaposlenimi, stanovalci doma in njihovimi
svojci. Zato smo se tudi v našem Domu
odločili, da le z uvajanjem novih konceptov dela lahko ovrednotimo naše delo in
najdemo boljše rešitve. Kajti osnovna ideja kongruence je ustvariti odnos, ki blagodejno deluje na stanovalce. Vzdušje v
Domu se izboljšuje, stanovalci in njihovi
svojci so vedno bolj zadovoljni z oskrbo,

Maja Švajger, DMS-vodja tima
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BIVALNA ENOTA SPOMINČICA IN
SONČNICA
21.3.19 smo začeli s prvimi koraki
uvajanja novih konceptov dela na varovanih oddelkih. Na prvih sestankih
avtonomnega delovnega tima smo razmišljali, se pogovarjali in dogovarjali,
da je potrebna organizacija dela, ki je
naravnana na stanovalca, da je delo prilagojeno navadam stanovalcev (spanje,
počitek, prehrana, družabništvo, telovadba, sprehodi..). Cilj našega dela je izvajati dnevne aktivnosti pri dementnih
stanovalcih, z namenom omogočiti
ohranjanje kognitivnih procesov, ki jim

omogočajo, da po svojih zmogljivostih
dementne osebe opravijo aktivnosti, kot
je oblačenje, osebna higiena…, osebje
pa pomaga toliko, kolikor je potrebno.
Obenem, se zavedamo, da je to njihovo
novo domače okolje. In ne pozabimo pomisliti: » Kako bi jaz želel, da bi z mano
delali?«. Zato proces sprememb začenjamo pri sebi. Avtonomni delovni tim
se srečuje tedensko ob četrtkih od 13.30
do 14.00, kjer opravijo pregled stanja
stanovalcev, izdelajo individualne načrte posameznih aktivnosti v bivalni enoti,
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Če na primer vemo, da je ta gospod rad
potoval, ga med jutranjim umivanjem
lahko sprašujemo o potovanjih, gospod
se bo ob tem sprostil in manj pritoževal
nad bolečinami. Že samo ukvarjanje z
življenjskimi dogodki pri osebi z demenco pospešuje motivacijo. Pomemben
dejavnik spremembe je preoblikovanje
podobe osebe z demenco v očeh osebja,
še zlasti, kadar oseba z demenco velja
za težavno. To se doseže z instrumentom lestvice življenjskih dogodkov. Za
takšno preoblikovanje podobe pa sta
potrebna vaja in čas. Skladen odnos in
lestvica življenjskih dogodkov ne želita obravnavati simptomov in diagnoz.
Želita ustvariti blagodejen odnos. Osebje doma, stanovalci in njihovi svojci pri
tem doživljajo pozitivne spremembe.

iščejo rešitve za posameznega stanovalca, vodijo dnevnik, ter si tudi posredujejo drug drugemu uspehe in pohvale.
Načrtovanje kongruentnega odnosa do stanovalca se začne z ugotavljanjem njegovih življenjskih dogodkov,
kar imenujemo bibliografija. Pri tem ne
sprašujemo po bolezni ali doživljanju
bolezni, ampak povprašamo po drugih
dogodkih v življenju, predvsem po lepih
trenutkih (hrana v otroštvu, prva ljubezen, poroka itd.). S pomočjo lestvice življenjskih dogodkov vidimo osebo z demenco drugače. Na primer nekoga, ki se
stalno pritožuje nad bolečinami, nam
zvoni in je nejevoljen, lahko vidimo kot
osebo, ki je skrbela za otroke, potovala
ali bila nežen oče. Ta dejstva enostavno
vključimo v proces zdravstvene nege.
Avtor logotipa je Peter Gliha.

SLOGAN: » Ne delaj namesto mene delaj z menoj.«
Maja Švajger, DMS-vodja tima
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AKTIVNOSTI STANOVALCEV

Hitro mine čas, ko se
pogovarjamo in igramo
Hitro mine čas, ko se
družabne igre,
pogovarjamo in igramo
plešemo…
družabne igre,
plešemo…

Z veseljem pomagam pri
peki palačink in dan mi
Z veseljem pomagam pri
hitreje mine.
peki palačink in dan mi
hitreje mine.

JUTRANJA TELOVADBA, PLES…

PA ŠE NAŠA DOMAČA LEKARNA Z ZDRAVILNIMI RASTLINAMI…, ter prebiranje
zdravilnih zelišč…
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BIVALNA ENOTA MOZAIK
S 1.7.2019 se je negovalni oddelek
C poimenoval v bivalno enoto Mozaik.
Tako so povedali zaposleni v enoti: »Vsi
tukaj zaposleni, vključno z vami, stanovalci in vašimi svojci prispevamo del
sebe in se med seboj povezujemo. Tukaj
bomo delali in sodelovali z vami stalno
zaposleni, kar nam prinaša veliko pred-

zaik, v katerem se bomo vsi počutili domače, prijetno, predvsem kot člani velike
družine in se skupaj starajmo«.

Osebje v domu za starejše pogosto pove, kaj bi še vse naredili: uredili
prijaznejše okolje, pripravili umetniške
delavnice…

nosti, saj se bomo bolje spoznali, si stali
ob strani, lažje prepoznavali stisko posameznika, se vključevali v skupne zaposlitvene dejavnosti, družabništva, ustvarjali.
Zato stopimo skupaj in ustvarimo Mo-

Za uspešno izvedbo novih konceptov dela je ključna podpora vodstva, saj
je vse več domov za starejše, ki poudarjajo znanje in napredek.
Spremembe, ki se uvajajo
v
organizacijo,
posežejo v kulturo odnosov, pri
čemer je smiselno sistematično
usposabljanje
vseh zaposlenih
ter z vodstvenim
timom oblikovati
organizacijske in sistemske pogoje za
razvoj novih konceptov dela.
12

Zaposleni nismo pozabili na najmlajše, zato spodbujamo simbiozo in poskrbeli
smo za nekaj barvic, pobarvank za vnučke
naših stanovalcev.
Za nekoga, ki že dolgo ni sedel in
pil prave črne kavice
je bilo veselje nepopisno.
Maja Švajger, DMS – vodja tima

UTRINKI ENOTE MOZAIK
Prvega julija 2019 se je oddelek C
preimenoval v bivalno enoto Mozaik.
Vsi zaposleni na tej enoti, vključno s
stanovalci in njihovimi svojci, prispevamo
del sebe in se povezujemo v enoto Mozaik. Naše vodilo je, da stopimo skupaj,
ustvarimo mozaik, v katerem se bomo vsi
počutili domače, prijetno, predvsem pa
ne osamljeno. »Starajmo se skupaj«.
Samoiniciativno smo pričeli s prenovo enote, saj smo želeli vizualno spremembo prostorov, kjer se bomo vsi počutili domače. Prvi koraki prenove segajo
na začetek julija 2019, ko smo natisnili
svoj logotip mozaika. Takrat so naši sta-
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novalci prvič začutili, da se v enoti nekaj
dogaja.

vzdušje pravo, so postreženi kar na balkonu; pa naj bo to zajtrk, kavica ali kosilo.
Njihov odziv je pozitiven. Nasmeh, presenečeni pogledi, zadovoljstvo v očeh … to
pove več kot vse besede.

V veliko pomoč sta nam bila tudi
Borut in Matej iz tehnično vzdrževalne
službe.
Uresničili smo naš cilj, da se čimveč
stanovalcev prične družiti v osrednjem
delu enote, jedilnici. V času, ko so nam
naklonjene zunanje temperature, na stežaj odpremo balkonska vrata in stanovalci že zjutraj zadihajo sveži zrak. In da je

Kar nekaj časa smo razmišljali, na
kakšen način lahko naše gospe motiviramo. Naše stanovalke so pokazale iz
kakšnega testa so.
Kupi perila iz pralnice so tik-tak zloženi.
Posedanje stanovalcev je povsem prilagojeno njihovem
počutju, kakšen dan
se nam pridružijo
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še največji zaspanci. Sodelujemo tudi s
svojci in se prilagajamo njihovim željam.
Ko se skuha prava črna kavica, se
nasmejimo vsi. Včasih prileti kakšna
šala kar tako, spontano. V poletnih dneh
smo imeli na mizah dekoracije iz domačega vrta, papige. In vsak dan jih je bilo
manj. Pa je nastala prava zabava iz zelo
resnega vprašanja:
Sprašuje
ga.
Ržek: »Ja kje pa so
vse papige? »Ga. Žitko gleda in gleda papige, pa kar naenkrat
odgovori: »Ja kje?
Vzletele so!«
V naši jedilnici organiziramo tudi
ustvarjalne delavnice. Med samim
ustvarjanjem skupaj zapojemo slovenske ljudske pesmi, povemo kakšno šalo
ali dve. Na naši prvi delavnici so nekateri
pokazali pravo ustvarjalno žilico.

pokazale, kako pri svojih letih še vedno
znajo »afne guncat«.

Na naši drugi delavnici smo izrezljali buče, nekateri še vedno sušijo njihova semena. En dan so na mizi, spet
drug dan na radiatorju, tretji dan pa že
v žepu na »varnem«. Naše stanovalke so

Ob uvajanju novih konceptov pride
tudi do zastojev, vendar se ne smemo
prestrašiti. Najbolj pomembno je, da
vztrajamo. Ustavimo se, da premislimo,
se pogovorimo in počasi realiziramo ide-
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In če pogledamo njihov končni izdelek, nam največ povedo njihovi vtisi:

Ga. Černuta »Počutim se kot prvi šolski
dan.«

Ga. Koderman »Čo- G. Ogrin »Ohranimo to lepo navado.«
piča nisem držala od
svojega 12-ega leta
starosti.«
ZEN. Tam imamo tudi zaposleni svoj
kotiček in kot pravi naš Jan: » ZEN kotiček je kotiček, kjer se prepustimo toku
sedanjosti in se podamo v umirjeno stanje duha.«

je oz. zastavljene cilje. Še vedno nam je
prioriteta kvalitetna in skrbno opravljena zdravstvena nega stanovalcev.
In ko počasi uvajamo nove koncepte dela, stanovalci bolje spoznavajo nas
zaposlene, čuti se domačnost, saj ne kličejo več osebja pod vzklikom »sestra«,
ampak nas nagovorijo po imenih. Delo
na enoti je bolj sproščeno,veliko pojemo, žvižgamo in se
šalimo.

Veliko zadovoljstvo nam je delati z
ljudmi, ki si želijo sprememb, domačnosti, skupnosti. Zaposleni Mozaika si želimo tudi podpore iz ostalih enot Doma
upokojencev Vrhnika.
Natalija Kovačević,
srednja medicinska sestra

Ob slabi volji ali
dnevu, ko ti gre vse
narobe, naše stanovalce napotimo na
sprehod po enoti,
da si preberejo po
stenah motivacijske misli. In čisto na
koncu enote imajo
prostor, kjer si lahko
odpočijejo, uredijo
misli. To je kotiček
16

POZDRAVLJENI V ENOTI OBZORJE
Enota Obzorje se nahaja v 3. nadstropju doma (bivši oddelek F). Vodja
enote je DMS Barbka Košir. V enoti stanuje 56 stanovalcev, zanje pa skrbi 6 članov
stalnega tima, glede na potrebe se vključujejo ostale strokovne službe. Oddelek
smo začeli spreminjati v bivalno enoto,
zato smo spremenili tudi sam izgled. Od
julija do sedaj smo se zaposleni s stanovalci sestajali 1-2x mesečno in ob skupnih
druženjih ob kavici, raznih aktivnostih (rezanje buč, druženje z namenom spoznavanja in povezovanja, krašenje enote…)
podajali predloge in postopoma začeli z
uvajanjem sprememb.

no skupinsko telovadbo v fizioterapiji ali
gredo na individualno telovadbo, pojejo
v pevskem zboru Sončki, v delovni terapiji obiskujejo vaje za spomin, čutno gibalno skupino, kjer imajo na dva tedna
terapijo s psom, bobnarsko skupino, ob
petkih se udeležijo ročnih del (s svojimi
izdelki bodo stanovalci v bodoče tudi
krasili enoto). Enkrat tedensko obiskujejo skupino s socialnima delavkama ter
različne prostovoljske skupine..
Nam je mar za vsakega stanovalca, saj je vsak od nas edinstven in neponovljiv. Zato nam je cilj, da smo zaposleni in stanovalci med seboj še bolj
povezani. Še naprej se bomo trudili in
se sestajali vsaj dvakrat mesečno. Tako
bodo stanovalci lahko povedali svoja
mnenja, občutke in želje glede življenja
in bivanja v enoti in celotnem domu.
Zaposleni smo jim na razpolago tudi za
individualne pogovore in tako skupaj
poiščemo rešitve za morebitne težave
in skrbi stanovalcev.

Na hodniku proti fizioterapiji je urejena pot za aktivne, ki jo stanovalci z veseljem uporabljajo, saj s tem vzdržujejo
in izboljšujejo psihične in fizične sposobnosti. V prehodnem prostoru v nadaljevanju smo uredili dnevni prostor, kjer stanovalci gledajo TV, se družijo med seboj,
klepetajo ob jutranji kavi… V osrednjem
prostoru pri čajni kuhinji imamo kotiček
za druženje oz. jedilnico, ki jo nameravamo še preurediti in tako dobiti večji prostor. Na koncu enote, v starem delu doma
se nahaja še en manjši dnevni prostor,
namenjen druženju s svojci, sostanovalci
ali samo mirnemu gledanju TV.

Naš slogan:
TI LAHKO NAREDIŠ NEKAJ,ČESAR
JAZ NE MOREM.
JAZ LAHKO NAREDIM NEKAJ, ČESAR TI NE MOREŠ.
SKUPAJ PA LAHKO NAREDIVA ZELO
VELIKO.

Stanovalci enote Obzorje so tudi
sicer zelo aktivni. Obiskujejo vsakodnev-

Enota Obzorje
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NEKOČ ODDELEK D, DANES ENOTA DLAN
»Nikoli ne pozabi dlani, ki so ti pomagale, ko sam nisi zmogel!«
Oddelek D se je preimenoval v enoto Dlan in imamo tudi svoj slogan. Naša
vodja organizacijske enote je Martina,
Barbara je koordinatorka in oseba, ki ima
zelo veliko idej za prenovo in polepšanje
enote. Oseba, ki ima veliko posluha.
V timu smo še Darja, Anja, Eli, Nevenka, Klara, Silva in »naš« Pavle. Vsi imamo še veliko volje ter energije za delo s
stanovalci. Dževida je pri nas malo časa,
a zelo lepo skrbi za čistočo enote ter da
vsi stanovalci dobijo čaj in obroke.
Seveda je včasih malo težko in če
kdaj pa kdaj tudi kdo malo obupuje, stopimo skupaj in gremo veselo naprej.
To smo mi, ki skupaj dajemo svoje
odprte dlani. Vsak dan, za vsakega stanovalca posebej.
Enota Dlan
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ENOTI SONCE IN MAVRICA
Mavrica nastane iz vode in sonca,
zato vedno kaže pot življenja. Tako se
trudimo usmerjati tudi mi pri svojem
delu. Sonce in mavrico, včasih pa tudi
dež z vami delimo Milena Jankovič, Janja Dobnikar, Dejana Damjanovič, Nina
Seliškar, Valerija Vehar, Mirjana Bakić,
Martina Petek, Majda Kogovšek, Tamara Andeuzzi, Robert Malinov, Matevž Jeraj, Žan Cvelbar, Mojca Bogataj, Mirjana
Velišić in Martina Stražišar.

»Naj bodo tvoje misli pozitivne,
saj se bodo spremenila v besede.
Naj bodo tvoje besede pozitivne,
saj se bodo spremenile v dejanja.
Naj bodo tvoja dejanja pozitivna,
saj bodo izražala tvoje vrednote.
Naj bodo tvoje vrednote pozitivne,
saj bodo postale tvoja usoda.«
(Gandhi)
Enoti Sonce in Mavrica
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ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA V DOMU
UPOKOJENCEV VRHNIKA
Kar naenkrat so se čudovite jesenske barve umirile, sonce je postalo
sila sramežljivo in zajelo nas je zimsko
dolgočasje, megle, dolgi večeri. Ja, ti so
lepi, zlasti ob toplini zakurjenega kamina in svežem vonju dišeče svečke ki mežika in nas opozarja, da prihaja praznični čas božiča in… kar naenkrat bomo
vkorakali v novo leto. Ja, čarobni so
dnevi, če jih lahko preživljamo v toplini
svojega doma in objemu svojih dragih.
Neprecenljivo.
Tudi v Domu upokojecev Vrhnika
že prevladuje praznično vzdušje, vse
je že okrašeno, izdelujejo se adventni
venčki, voščilnice, posamezne enote se
kar kosajo, kako bodo popestrile svoje
prostore in kako bodo s skupnimi aktivnostmi pričarali »svojim » stanovalcem
čim bolj domače vzdušje. Pa skupne
prireditve. Vsaka posebej bo našim stanovalcem ostala v spominu in jim celo
prihajajoče leto grela srce ter jim vlivala novega upanja. Topli objemi, bližina,
varnost. Največja vrednota, ki vsem ljudem ohranja smisel našega bivanja.

zdravstvene nege, izvajanje medicinsko
tehničnih posegov, ki jih dopolnjuje kvalitetna fizioterapevtska obravnava in
aktivnosti delovne terapije. S svojimi aktivnostmi in strokovnimi pristopi ohranjajo čim večjo samooskrbo stanovalcev
ali jim pomagajo, da se z načrtovanimi
aktivnostmi njihove sposobnosti samooskrbe čimbolj povrnejo.

Večinski del tega dogajanja poganja skupina zaposlenih, ki predstavlja
najštevilčnejšo ekipo v Domu upokojencev Vrhnika, tim zdravstvene nege
in oskrbe. Osnovna naloga tega tima je
celostna oskrba naših stanovalcev, izvajanje pomoči in postrežbe ter vzdrževanje higiene stanovalcev, izvajanje

Življenjska doba je vse daljša in v
našo ustanovo sprejemamo vedno sta20

rejše in s tem tudi vedno bolj bolne ljudi,
ki zaradi polimorbidnosti ali zaradi težkih kroničnih bolezni ne zmorejo več ostati v domačem okolju, ker postane skrb
zanje njihovim domačim nepremostljiva
težava. Svojci so pogosto še zaposleni
ali pa je zahtevnost zdravstvene nege in
oskrbe za bolnega svojca za njih prevelika in zato kljub veliki želji, da bi poskrbeli
zanj, tega ne zmorejo več sami. To dokazuje tudi podatek, da je več kot 80%
vzrokov sprejema v Dom težka bolezen.

potreb imamo na teh enotah poleg prej
omenjenih poklicev, zaposlene stalno
tudi gospodinje in delovne inštruktorice,
ki lahko dodatno obogatijo aktivnosti s
stanovalci. Poleg njih pa se v delo redno
vključujeta tudi naši socialni delavki, ki
s svojo strokovno in vsestransko aktivnostjo dopolnjujeta manjkajoče vrzeli.
Pomemben del našega dela je tudi
zdravstvena nega in oskrba neozdravljivo bolnih v terminalnem stadiju bolezni,
paliativna oskrba. Temu področju smo
se letos po vrnitvi domske zdravnice, dr.
Ane Švigelj s porodniškega dopusta, ponovno bolj posvetili. Izvajamo paliativne
družinske sestanke s svojci neozdravljivo
bolnih, kjer sodeluje zdravnica, socialna
delavka, diplomirana medicinska sestra,
vodja ZNO in po potrebi še druge strokovne službe kot je fizioterapija in delovna terapija, zdravstveni tehnik, bolničar.
Tam skušamo skupaj s svojci na podlagi
zdravstvenega stanja stanovalca in na
podlagi njegovih želja ali želja svojcev
ugotoviti, kako lahko temu bolnemu
najbolj pomagamo. Kadar je stanovalec
vključen v paliativno oskrbo to ne pomeni, da smo zanj zaključili zdravljenje, pač
pa pomeni še dodatne aktivnosti, pristope, s katerimi stremimo k čim boljšemu počutju stanovalca, k izpolnitvi njegovih želja, primerni hrani, predvsem pa
poseben poudarek namenimo lajšanju
bolezenskih težav in lajšanju bolečin,
kar je tudi najpogostejša izrečena želja
tako stanovalcev kot njihovih svojcev.
Najpomembnejši je pogovor o opustitvi
nadaljnjega zdravljenja. Težko je razmišljati o dejstvu, da je bolezen tako napredovala, da ni več pomoči. Kako sprejeti,

Poleg tega, da je večino stanovalcev ob sprejemu starejših od 80 let in
bolnih, je razlog za sprejem velikokrat
tudi napredovana demenca. Imamo 37
postelj za osebe z demenco, potreb pa
je iz leta v leto več. Ni odveč omeniti, da
naš dom nujno potrebuje prenovo in primerne prostore za demenco, saj je število postelj glede na staranje in obolevanje populacije veliko premajhno. Pristopi
za delo z osebami z demenco so v domu
že vrsto let naravnani na posameznika. Z
različnimi pristopi je naš cilj doseči dobro počutje oseb z demenco. Zaposleni na
vseh strokovnih nivojih želijo doseči, da
stanovalec čuti, da je vreden, da lahko še
vedno nekaj napravi, da še vedno lahko
najdemo aktivnosti, ki jih razveselijo ali
povrnejo nazaj v aktivnost, ki so jo že
opustili ali pozabili. Skušamo uveljavljati princip ljubezni, zadovoljevati željo po
tolažbi, željo po oklepanju, po primarni
vezi, skušamo jih vključevati v manjše
skupine, jim izpolnjevati željo po delu,
po izpolnjevanju identitete. Zelo si želimo pogovorov s svojci. Njihovo sodelovanje in prisotnost je za stanovalca, njihovega svojca, neprecenljiva. Zaradi teh
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da bolnega svojca ne podvržemo več
invazivnim preiskavam, ki bi jih opravili,
če bi ga v tem obdobju poslali v bolnišnično obravnavo zaradi težko obvladljivih bolezenskih simptomov. Načnemo
tudi pogovore o temah, o katerih se zelo
težko pogovarjamo. Odnos do smrti, o
strahovih v zvezi s tem, o preteklih izkušnjah, ki so jih posamezniki že doživeli
v zvezi s smrtjo, o pomenu pogovora s
svojcem, o temah, ki v našem okolju ravno niso vsakdanje: kako želi biti pokopan, kje želi umreti, kako naj ravnamo,
če bo ponovno imel zdravstveni zaplet.
Pomemben je pogovor o medsebojnih
odnosih, nerazrešenih problemih, zamerah, bolečinah, o odpuščanju in zahvali
za vse, kar je nekdo dobrega storil za svoje drage. Predvsem pa zavedanje svojcev, da ko pride čas, bolnega pustimo,
da odide, da pomirjen zapre oči, da mu
dovolimo, da se poslovi dostojanstveno,
brez nasilnih zdravstvenih posegov in
postopkov oživljanja. Svojcem smo v
tem težkem obdobju v oporo, omogočamo prisotnost vseh 24 ur pri bolniku v času njegovega umiranja. Dobra
paliativna obravnava omogoča manj
telesnega in duševnega trpljenja, poglobitev medsebojnih odnosov med stanovalcem in svojci, razbremeni svojce in
tudi ublaži čas žalovanja, hkrati je tudi
v veliko pomoč zaposlenim pri izvajanju
zdravstvene nege in oskrbe.

naših diplomiranih sester poskrbela za
hitro izvedbo cepljenja proti gripi. Cepilo
se je več kot 120 stanovalcev in 15 zaposlenih. NIJZ zelo priporoča cepljenje, zlasti ogroženim skupinam, saj se le tako lahko zaščitimo pred gripo, ki je za starejše
po 65 letu in za kronično bolne lahko tudi
smrtno nevarna bolezen. Nagovarjam
vas, stanovalci in vaše svojce, ki se še niste
cepili, prijavite se za cepljenje, še vedno je
smiselno in pravočasno in ni zanemarljiv
podatek, da je v letošnjem letu za omenjene skupine cepljenje brezplačno.
V zadnjih letih so stalna problematika tudi bolnišnične okužbe. Zelo pogosto se naš stanovalec ali stanovalka
po zaključeni hospitalizaciji vrne v dom
s pridobljeno bolnišnično okužbo, ali pa
stanovalca z okužbo že sprejmemo, največkrat tudi po hospitalizaciji po preboleli težji bolezni ali operaciji. Bolnišnične
okužbe predstavljajo dodaten zdravstveni zaplet, saj moramo poskrbeti za primerno namestitev stanovalca, primerno opremo sobe in ustrezno strokovno
ravnanje zaposlenih pri delu z okuženim
stanovalcem, edukacijo svojcev. V preteklem letu smo poleg najpogostejše
okužbe z ESBL imeli tudi težje obvladljive okužbe kot je MRSA in CRAB, ki smo
jih s strokovnim pristopom in ustreznimi
aktivnostmi uspešno pozdravili. Prej okuženi stanovalci, ki so bili zaradi okužbe
prikrajšani v marsikateri aktivnosti, so
zdaj lahko ponovno normalno vključeni
v življenje doma, kar je za njihovo kvaliteto življenja neprecenljivo.

Domska zdravnica poleg zdravljenja,
predpisovanja zdravil in vseh drugih zdravstvenih ukrepov in navodil za stanovalce,
skrbi tudi za izvajanje cepljenja proti gripi in pnevmokokni pljučnici. V letošnjem
letu je s pomočjo ambulantne sestre in

Kvalitetno zdravstveno nego in oskrbo lahko izvaja strokovno usposobljen
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kader, ki se zaveda svojega poklicnega
poslanstva, ki so empatični in pripravljeni
na pozitivne spremembe. Potrebe po zahtevni zdravstveni negi in oskrbi so vedno
večje. Kadrovski normativi pa so sramotno nizki in že dolgo ne zadoščajo več potrebam. In pa seveda plače. Minimalci. O
tem smo v iztekajočem letu res veliko govorili in težko verjamem, da je temo komu
uspelo preslišati. Pa jo je v resnici res kdo
slišal? Že drugo leto tudi v našem domu
čutimo hudo pomanjkanje ustreznih
kadrov. Na razpise za delovno mesto
bolničar/negovalec, skoraj ni prijav. V
šole ni vpisov za ta poklic. Z daljnovidno
preudarnostjo naše direktorice smo
uspeli izobraziti in zaposliti kar nekaj
novih sodelavcev. Toda kaj bo jutri, čez
leto dve, deset. Je kdo slišal problem?

ravljenost in Stres na delovnem mestu.
V našem domu pa smo v okviru promocije zdravja izvedli tudi dve delavnici za
stanovalce z naslovom Tehnike sproščanja in Obvladujmo visok krvni tlak.
Skozi leta se način dela in pristopi
spreminjajo, z njimi se spreminjamo mi
in s tem dodajamo nove dimenzije kvaliteti in strokovni obravnavi. Čas v katerem živimo nas ne pusti v dremavosti in
statiki. Visoka pričakovanja naših uporabnikov in njihovih svojcev ter vedno
večja zahteva po strokovno zahtevnejši
zdravstveni negi nas nenehno postavljajo pred nove izzive in iskanje novih rešitev. V zdravstveni negi in oskrbi se tega
dobro zavedamo.
»Za varno in življenja polno starost«
je vizija Doma upokojencev Vrhnika in
hkrati tudi naša zaveza. Naj ob koncu
tega leta in začetku novega zaželim
vsem zaposlenim iskrivega in vedoželjnega duha, strokovne pronicljivosti in
neizmerno veliko ljubezni, ki jo bodo preko svojih rok in src delili tako med naše
drage stanovalce kot tudi med svoje sodelavce in drage domače. Stanovalcem
in njihovim svojcem pa želim, da bi pri
življenju v našem domu začutili vso to
ljubezen in skrb, ki jim jo namenjamo.

V naši ustanovi redno skrbimo za
strokovno usposabljanje zaposlenih. V
letošnjem letu je bilo največ poudarka na temah o ustrezni komunikaciji in
medsebojnem sodelovanju, spoštovanju sodelavcev, vodenju, odnosni negi,
naravnani na posameznega stanovalca. Poslušali smo tudi vsebine: Razkuževanje rok, Kakovost in varnost v ZNO.
Za kvalitetno delo zaposlenih je zelo
pomembno tudi zavedanje o lastnem
zdravju in opremljenost s ustreznimi pripomočki za lažje delo. Tako smo poskrbeli za zadostno število pripomočkov za
premeščanje stanovalcev, kot so dvigala, Moverji, kopalni vozički, deske za presedanje, negovalni pripomočki. V okviru Promocije zdravja smo za zaposlene
imeli dve delavnici: Ali sem fit?, kjer so
delavci lahko preverili svojo fizično prip-

Naj vam leto 2020 prinese tisto
toplino in mir v vaša srca, ki kot mehka
odeja pogreje in objame in v kateri se
počutimo varni in ljubljeni. Ter vse dobro v novem letu 2020.
Veronika Habe, namestnica
direktorice za ZNO

23

UTRINKI

PRALNICA V TEM LETU
V tem koledarskem letu se je v naši
pralnici zelo veliko spremenilo. Dve naši
delavki, Ramiza in Dragana, sta odšli v
zasluženi pokoj. Dom je nabavil nov likalni stroj, ki nam lajša in pospeši likanje. V samem prostoru pralnice smo z
reorganizacijo delovnih postaj ločile čiste in nečiste poti. Kot nova delovna moč
se nam je v pralnici pridružila Marjetka
Kržič, ki se je nekateri gotovo spomnite
iz oddelka. S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na področju šiviljstva
je s seboj prinesla sveže ideje, ki jih uspešno vključuje v svoje delo.

imamo veliko obrabljenih sedežnih garnitur in stolov, ki smo se jim odločili dati
novo preobleko. Tako jih lahko vrnemo
v uporabo in s tem v domu prihranimo
denar, ki ga je vedno premalo. Pri tapiciranju so nama pomagali fantje, sicer
zaposleni na oddelkih, prav tako v svojem prostem času. Posebna zahvala za
sodelovanje gre našima vzdrževalcema
Borutu in Mateju, ki poskrbita za razstavljanje in pripravo sedežnih površin na
prenovo.

Marjetka in Polona sva združili moči
in najino ustvarjalnost v velikem projektu, ki zadeva celo našo
hišo. V službenem
času izvajanje dela v
zvezi s tem ni možno,
zato se s tem prostovoljno ukvarjava v
svojem prostem času.
Na novo sva oblazinili sedežne površine
v preurejeni kadilnici.
V sodelovanju z delovno terapevtko smo
sešile nove, večini postelj prilagodljive zaščite za posteljne ograjice. V našem domu

Vsi vemo, da brez sodelovanja in
podpore drug drugemu ni dobro opravljenega dela. Zato v pralnici Patricija,
Breda, Danica, Marjetka in Polona uspešno sodelujemo, si pomagamo, sproti rešujemo težave in tako skušamo biti
čim bolj usklajene, kar ste vsi gotovo
opazili tudi navzven.
Polonca Lenart, vodja pralnice
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NOVOSTI V DUV
OTVORITEV DEMENCI PRIJAZNE TOČKE
Dne 16.1.2019 smo slovesno odprli
Demenci prijazno točko v našem Domu,
s čimer smo se pridružili ostalim demenci prijaznim točkam po Slovenji pod
okriljem društva Spominčica-Alzheimer
Slovenije.

Doma nalepili nalepko s tremi spominčicami, kar je znak, da je v našem Domu
Demenci prijazna točka.
Po koncu prireditve smo se ob pogostitvi iz domske kuhinje zadržali v prijetnem klepetu in se razšli z obljubo, da
se bomo spet srečali.

»V središču naj bo človek in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni.
Vzemimo čas za jasen in enostaven pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v
nekaj, česar ne dojame.«

Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco in njihovim
svojcem ter vsem ostalim v naši lokalni
skupnosti. Zaposleni na točki nudimo
informacije, kako prepoznati prve znake
demence, kako komunicirati z osebami
z demenco in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč, ko se osebe izgubijo in
ne vedo, kje so. Namen ozaveščanja in
informiranja točke je pomoč osebam z
demenco in svojcem, da s skupno podporo spodbujamo njihovo samostojnost
in poskrbimo za ohranjanje njihovega

Te besede dr. Aleša Kogoja je Maja
Švajger, povezovalka programa, povedala ob začetku prireditve. V bogatem
kulturnem programu so se nam predstavili Sončki – hišni pevski zbor stanovalcev in skupina mladih pevk Šelestet.
Z veseljem smo prisluhnili ubranemu
petju. Gospa Ivanka Kurinčič je v vlogi
starejše gospe občuteno prebrala Pesem stare gospe, ki nas je vse spomnila na bogastvo, ki ga v sebi skriva vsak
človek. Nagovorile so nas Štefanija L.
Zlobec, predsednica združenja Spominčica, direktorica mag. Milena Končina in
glavna sestra Veronika Habe, ki so poudarile, kako pomembno je, da se vsi v
družbi zavedamo, da so med nami ljudje
z demenco in da se moramo vsi potruditi, da bomo njim in svojcem zagotavljali
pomoč, razumevanje in podporo.
Direktorica mag. Milena Končina in
Štefanija L. Zlobec sta na vhodna vrata
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dostojanstva. Le s skupnim sodelovanjem bodo lahko osebe z demenco ostale čim dlje doma, kar je tudi priporo-

čilo Alzheimer Europe, katere članica je
Spominčica-Alzheimer Slovenija.
Urška Cvetkovič, socialna delavka

NAŠA NOVA DOMSKA KAVARNA
Na lep poletni dan, 17.7.2019, smo
v Domu upokojencev Vrhnika odprli vrata
nove domske kavarne, ki smo jo poimenovali kar Naša kavarna. Ob otvoritvi smo
naše stanovalce, obiskovalce in zaposlene »pocrkljali« s sladkimi dobrotami, slavnostno prerezali rdeči trak ter ob prijetnih
zvokih mini koncerta tudi zaplesali.
Vse od takrat z veseljem opažamo,
da kavarna postaja kraj prijetnih druženj
ter medgeneracijskega prepletanja. Ljubitelji toplih in drugih napitkov najraje
uživajo ob dobri Illy kavi, zelo radi pa
se tudi posladkajo z odličnimi sladicami
iz naše kuhinje ali v toplejših mesecih z
različnimi okusi sladoledov.

receptorja-natakarja: ga. Senija ali g.
Roman.
Dovolite, da vas presenetijo lepi
trenutki!

Zato toplo vabljeni v Našo kavarno,
kjer vas bosta prijazno postregla naša

Janja Malis, strokovna sodelavka
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SIMBIOZA GIBA V DOMU UPOKOJENCEV VRHNIKA
V tednu med 14. in 21. oktobrom
2019 so skupaj z nami že šesto leto
zapored povezali vse generacije od -9
mesecev do 100+ po celi Sloveniji skozi
nacionalni prostovoljski projekt Simbioza Giba 2019. Projekt združuje
ideje medgeneracijskega sodelovanja,
prostovoljstva in telesne vadbe, preko
katerih ozavešča ter promovira zdravo
in aktivno življenje za vse generacije v
vseh življenjskih obdobjih.

športne aktivnosti in jih poziva k aktivni
udeležbi ter jih osvešča o pomenu
dnevnega gibanja za zdravje slehernega
posameznika skozi celotno življenjsko
obdobje.
Letos smo se v našem Domu odločili, da se pridružimo tej vseslovenski
akciji. Z zavestjo, da moramo tako stanovalci s svojimi leti in pridruženimi težavami kot zaposleni ostati čim bolj in
čim dlje aktivni. Začeli smo razmišljati,
na kakšen način lahko prikažemo gibanje kot prijetno, zabavno, predvsem pa
izvedljivo za udeležence vseh starosti.

Splošna vadba, pohod, tek, igre
z žogo, kolesarjenje, plavanje, ples,
dvoranski šport, planinarjenje… simbioza giba podpira prav vse oblike gibalne kulture, rekreacije, športne rekreacije in športa. Projekt ponuja brezplačno
priložnost vsem prebivalcem Slovenije,
da spoznajo nove gibalne, rekreativne,

Želeli smo čim bolj slediti osnovnim
idejam organizatorjev tega projekta,
zato smo v goste povabili otroke iz
župnijskega vrtca, ki so se vabilu z veseljem odzvali. Hladno in neprijazno jutro,
ko smo se zaskrbljeno ozirali v nebo, se
je spremenilo v zelo lepo jesensko dopoldne. Za začetek smo se zbrali v našem prireditvenem prostoru, kjer smo
s petjem domskega pevskega zbora
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pred novim baliniščem. Na vrtu smo
pripravili nekaj vadbenih postaj, primernih za gibanje tako otrok kot starejših.
Preizkusili smo se na mini poligonu, metali češarke v koš, kegljali in balinali. Ob
prijetnem druženju in igrah, v katerih so
se lahko vsi preizkusili, nam je dopoldne
minilo, kot bi mignil.

Sončki, nastopom otrok ter praktičnim
prikazom vadbe žoga benda slavnostno
obeležili našo prvo udeležbo v Simbiozi
giba in uradno predali v uporabo novo
balinišče na domskem vrtu. Po koncu
otvoritve smo se vsi skupaj odpravili ven
na naš vrt. Direktorica Milena Končina je
skupaj z otroci simbolično prerezala trak

Prijetno druženje je bilo rezultat
naše pripravljenosti na sodelovanje,
ščepca domišljije, timskega dela in obilice dobre volje. Ni treba veliko, mar ne?
Marijana Bačnik, delovna terapevtka

SKUPINE ZA SVOJCE IN STANOVALCE
Socialni delavki sva v letu 2019 izvedli več srečanj za svojce in stanovalce
po enotah Doma upokojencev Vrhnika.
V aprilu smo imeli prvo srečanje v 3. nadstropju Doma (sedaj enota Obzorje).
Skupaj smo izdelovali pomladno okrasje
in velikonočne voščilnice. Ob domačem
čaju in kavi smo ob ustvarjanju tudi prijetno klepetali o življenju v Domu.
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1. nadstropja (enota Dlan). Dobili smo
se na domskem vrtu pod vrbo. Pomerili
smo se v zabavnih športnih igrah, kot so
kegljanje, šuli in metanje žoge na koš.
Druženje je bilo zelo prijetno in zabavno, podaljšali smo ga do mraka.

V maju smo imeli srečanje za svojce in stanovalce 2. nadstropja ( sedaj
enoti Mozaik in Izvir). Na začetku je
naše srečanje popestril domski pevski
zbor. Skupaj z njimi smo zapeli nekaj pesmi in ob tem obujali prijetne spomine.
Po nastopu pevskega zbora smo s skupnimi močmi pripravili sadne kupe in se
z njimi z veseljem posladkali ter nato še
poklepetali.

V septembru smo imeli ponovno
druženje za svojce in stanovalce enote
Obzorje. Glede na to, da je bil v mesecu
septembru Svetovni dan Alzheimerjeve
bolezni, smo tudi naše druženje namenili pogovoru o demenci. Skupaj smo
rešili tudi nekaj vaj za spomin. Ob tem

V juniju smo imeli športno druženje
svojcev in stanovalcev iz pritličja (enoti
Sonce in Mavrica) in negovalnega dela
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smo se malo prepotili, se zabavali in si
med seboj pomagali.

novoletne čestitke. Pri tem smo odkrivali
talente drug drugega, spodbujali smo se
pri razvijanju ustvarjalnosti in se ob tem
predvsem zelo dobro zabavali. Vzdušje
je bilo sproščeno, polno smeha in tudi
resnega »dela«.

V oktobru smo imeli druženje na
enoti Izvir (drugo nadstropje novi del).
Skupaj s stanovalci in svojci smo izdelovali jesenske izdelke. Ob dišeči kavi
in piškotih pa smo se tudi pogovarjali
o počutju v domu in o tem, kaj so v jesenskem času počeli, ko so bili še doma.

Preko celega leta so se naših srečanj udeleževali svojci in stanovalci našega Doma, večkrat pa so srečanja popestrili tudi najmlajši družinski člani.

V novembru smo imeli druženje na
enoti Sonce (pritličje novi del). S stanovalci in njihovimi svojci smo izdelovali

Urška in Simona, socialni delavki
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BRANJE S KATI
Minilo je dobro leto, odkar smo pričeli z našimi srečanji, ki so sčasoma prerasla samo branje literature in postala za
nas udeležence nekaj več. Vsako drugo
sredo obložena s knjigami in glasbenimi
CD-ji prihitim v dom ter tam veselo pričakam svoje nove prijatelje, da si bomo
ponovno priredili še eno kratkočasno
popoldne. Včasih se nasmejemo, drugič
se prepustimo nostalgiji, obujamo spomine, delimo razna vedenja in znanja
ali pa zgolj sproščeno poklepetamo. Kaj

vse smo že prebrali? Poleg slovenskih pisateljev in pesnikov, smo se seznanjali
slovensko tradicionalno prehrano, etnološkimi značilnostmi slovenskih pokrajin,
s pregovori in reki, pa slovenskimi narečji, z našim bogatim ljudskim izročilom in
še in še… Pomemben del naših skupnih
uric je tudi glasba. Enkrat je povezana s
tematiko, ki jo obravnavamo, drugič pa
sledimo tudi glasbenim željam obiskovalcev. Na koncu pa si imamo vedno še
toliko povedati, da čas kar poleti.
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Še posebej moram omeniti letošnji
septembrski obisk skupine v spremstvu
socialne delavke gospe Simone Medic
in delovne terapevtke Katje Zupanc v
Cankarjevi knjižnici na Vrhniki. Najprej
so si pod strokovnim vodstvom knjižničarke Nataše Japelj Oblak ogledali celotno knjižnico. Sledila je predstavitev
knjige gospoda Andreja Jelačina »Ni je
šole brez karjole«. Poklepetali smo se z
avtorjem in se nasmejali njegovim satiričnim zgodbam iz njegovega življenja.
Za glasbeno spremljavo pa je poskrbel

na diatonični harmoniki domačin Tone
Stanovnik, ki je požel naš bučen aplavz.
Malce utrujeni, a zadovoljni smo ob
piškotkih in malinovcu zaključili večer,
ki nam je vsem zagotovo ostal v lepem
spominu.
Z našim druženjem bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu. Toplo vabim
tudi ostale prebivalce doma, saj bo naša
skupina vesela prav vsakega in se bo gotovo čutil dobrodošlega med nami.
Katja Gotvajn, prostovoljka

V KNJIŽNICI NA VRHNIKI
še spominjajo dodatki na stebričkih. Knjižnica je res lepo urejena, na tisoče knjig
je lepo zloženih, kot da se jih nikoli nihče
ne dotakne. A videli smo, da so ljudje prihajali, izbirali knjige na policah in si želene izposojali. Za otroke je lepo poskrbljeno z zanimivimi kotički, da jim ni dolgčas.

V našem Domu imamo res veliko
možnosti, da poskrbimo zase, se zaposlimo in zabavamo. Nekatere naše stanovalce zanimajo knjige oz. njihova vsebina. Zato se radi udeležujemo srečanj, ki
jih imamo vsako drugo sredo ob 16.00 v
domski knjižnici. Ure branja nam z veseljem pripravlja uslužbenka vrhniške knjižnice, ga. Kati Gotvajn. S seboj prinese
knjige, za katere se predhodno skupaj
odločimo, da bi jih radi bolje spoznali.
Kati nas seznanja z vsebino knjig, beremo zanimive odlomke, jih včasih poslušamo po radiu in se o njih pogovarjamo.

Na koncu smo v večjem prostoru
sedli in imeli priliko spoznati g. Jelačina,

V sredo, 25.9. pa je bil za nas zares
poseben dan. Gospa Kati nas je povabila
v knjižnico na ogled. Vabila smo bili res
zelo veseli. Naša socialna delavka Simona in delovna terapevtka Katja sta nas
odpeljali tja. Bili smo lepo sprejeti in imeli
smo kaj videti. Knjižnica je v velikem prostoru, kjer je bila včasih šivalnica, na kar
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avtorja knjige Ni je šole brez karjole. Ob
glasbenih vložkih harmonike je vice kar
stresal iz rokava in res ga je bilo zanimivo poslušati.

vili nazaj proti našemu domu. Še bomo
obiskali knjižnico, ko se bo za to pokazala možnost. Hvala Kati, Simoni, Katji in
vodstvu knjižnice za lepo druženje.

Polni lepih doživetij smo se odpra-

Antonija Baloh, stanovalka

ALZHEIMER CAFE-JI V LETU 2019
Po otvoritvi Demenci prijazne točke smo v našem Domu v letu 2019 ponovno začeli izvajati Alzheimer Cafe-je.
Ti potekajo v sodelovanju s slovenskim
društvom Spominčica - Alzheimer Slovenija. S strani Spominčice so skozi leto
prihajali na srečanja različni strokovnjaki, ki so nam s svojim bogatim znanjem
in izkušnjami osvetlili široko in zahtevno
področje demence.
Prvo srečanje je bilo v mesecu marcu in je bilo namenjeno pridobivanju
osnovnih informacij o demenci ( o vzrokih, vrstah demence, poteku bolezni, soočanju svojcev z demenco..). Srečanje je
vodila predavateljica mag. prof. andragogike Alenka Virant, ki je z veseljem
podajala strokovne odgovore na zastavljena vprašanja udeležencev.

in podkrepljeno s primeri. Med predavanjem smo udeleženci lahko postavljali
vprašanja in izmenjavali svoje izkušnje z
osebami z demenco.
Alzheimer Cafe-jev smo se udeleževali svojci, naši stanovalci, osebje doma
in zunanji obiskovalci.

V mesecu juniju nas je v okviru
Alzheimer Cafe-ja obiskala višja delovna terapevtka Elizabeta Štrubelj. Njeno
predavanje je bilo zanimivo, konkretno

Urška in Simona, socialni delavki

NAZAJ K SLIKANJU
Preko društva HUD-O (humanistično in umetniško društvo O) sva dobila
na občinskem razpisu nekaj sredstev za

izvedbo likovnih delavnic namenjenih
občanom Vrhnike. Najina želja je bila,
da bi imela umetniške delavnice s sta33
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rejšimi, saj so večkrat pozabljeni, ko gre
za dogodke za občane. Tako sva odšla iz
najinih običajnih mest Arty Party delavnic v Dom upokojencev Vrhnika in enega izmed njihovih prostorov spremenila
v slikarski atelje.

ustavi notranji glas, ki bi skušal preprečiti risanje, ker ne bo znal. To pa je namen
najinih delavnic. In ravno zato imava
delavnice pri katerih že v enem srečanju
naredimo celo sliko, da hitro izpodbijemo trditev, da se to ne da.

Kako otrokom slika vedno uspe?
Ker se zabavajo.

Vsaka stvar potrebuje določen čas
in vajo, da pridemo do rezultatov – pri
teh delavnicah pa ni tako. Rezultat je
končana slika, narejena z akrilnimi barvami, korak za korakom od praznega
platna do končne slike, ki jo slikava skupaj z udeleženci. Seveda je tudi za slikanje potrebna vaja. Midva sva vadila
celotno srednjo šolo in nadaljnji študij.
Vadiva še zdaj, preden narediva motiv,
ki se bo slikal. Velikokrat obupamo, ker
ne vidimo rezultata dovolj hitro. Zato
te delavnice. Da dajo zagon, da gre. In
da je zabavno. Da bo tudi ko naju ne bo
zraven zabavno slikati. Slika kot (dekorativni) opomin, da znaš slikati.

Veliko ljudi ni prijelo v roko čopiča
že od osnovne šole. Med njimi tudi udeleženci najine slikarske zabave v Domu
upokojencev Vrhnika. Radovedno sva
vprašala, če kdo izmed njih riše ali slika,
pa ni nihče pritrdil. Se je pa že v prvih
potezah čopiča videlo, da jim to ni tuje.
In tako je z večino ljudi. Omejuje nas
strah. Sami sebi smo največja prepreka,
ki nam ne dovoli slikati – češ, ne znam. In
prav tu si je treba vzeti za zgled otroke
– nikoli ne rečejo, da ne znajo risati. In
morda še bolj pomembno – nikoli jih ne
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Kljub temu, da smo vsi slikali enak
motiv so bili končni izdelki unikatni. Vsak
posameznik ima svoj rokopis in enako
velja pri slikanju. Nekaj udeležencev je
imelo (po njihovem mnenju) težave zaradi tresočih rok – kar pa smo obrnili v
prid predvsem pri slikanju brez, saj nič v
naravi ni popolnoma ravno.

hkrati pa je poudarek na druženju, saj
gre za socialno aktivnost, slikarsko zabavo. In ravno ta dan, 15. 11. 2019 je
gospa Cilka praznovala rojstni dan. Tako
da smo se odločili, da je to kar njena rojstnodnevna zabava.
V veliko veselje in poduk nama je
bilo sodelovati s stanovalci doma, saj so
nama oni pokazali, da resnično ni nikoli
prepozno, da bi se naučil nekaj novega
oziroma vrnil k temu, kar že znaš.

Namen je bil - in bo tudi v prihodnje, da stanovalcem doma, upokojencem, pokaževa aktivnost, ki stimulira
ustvarjalnost, motorične sposobnosti,

Špela in Vasja, ARTY PARTY

LIKOVNA DELAVNICA
Naj se vam najprej predstavim.
Sem negovalka Valerija Vehar in imam
v recepciji svojo razstavo slik.

cev. To so mi po večini povedali sodelavci
in sodelavke. To je opazila naša direktorica
Milena in predlagala, da bi imela delavnico
za naše stanovalce. Hitro me je pregovorila in odločitev o delavnici je bila sprejeta.

Moram priznati, da nisem pričakovala tako pozitivnega odziva naših stanoval-
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Pri obveščanju stanovalcev o delavnici in pobiranju prijav mi je na pomoč
priskočila delovna terapevtka Marijana. V
oktobru smo imeli prvo delavnico. Sodelovalo je 11 stanovalcev, ki so bili navdušeni
in željni znanja in druženja. Poleg risanja

smo se posladkali s sokom in piškoti. Dogovorili smo se, da se v novembru ponovno dobimo. Tudi na novembrski delavnici
smo se v prijetni družbi imeli lepo.
Valerija Vehar, negovalka

POT ZA SPOMIN IN TEDEN MOBILNOSTI
Tudi v našem Domu smo v septembru obeležili svetovni dan posvečen
Alzheimerjevi bolezni ter teden mobilnosti. Tako smo se skupaj s stanovalci, prostovoljci in zaposlenimi v Domu
upokojencev Vrhnika v torek, 24.9.2019
odpravili na našo »Pot za spomin«. Pot
nas je vodila skozi Vas mimo potoka in
naprej po Stari cesti do tržnice. Tam
smo si pohodniki lahko ogledali, kaj vse
se tam prodaja in si tudi kaj kupili. Sle-

dil je postanek v hotelu Mantova. Na
vrtu pred hotelom smo si privoščili kavico in se ob njej prijetno pogovarjali o
naši poti, o življenju v domu in počutju.
Ko smo se podprli in si odpočili, smo se
po Tržaški cesti in nato po Cesti 6. maja
odpravili nazaj proti Domu. Ob vrnitvi
v Dom smo si bili vsi enotni, da je bila
pot zabavna, prijetna in da jo je vredno
ponoviti.
Simona in Urška, socialni delavki
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PETKOVA DRUŽENJA NA ENOTI SPOMINČICA
IN SONČNICA
Socialni delavki sva se spomladi
pridružili uvajanju novih konceptov dela
v našem domu in se začeli ob petkih družiti s stanovalci na enotah Spominčica
in Sončnica. Ob lepem vremenu skupaj
s stanovalci obeh enot odhajamo na
domski vrt. Tam se žogamo in kegljamo,
ob čemer se je razvil pravi športni tekmovalni duh, s ploskanjem pa nagradimo vsak zadetek. Med telesnimi aktivnostmi smo si vzamemo nekaj odmora

in poskrbimo še za telovadbo naših možganov. Tako rešujemo uganke, dopolnjujemo pregovore, vadimo poštevanko
in drugo računanje in skupaj zapojemo
kakšno pesem. Večkrat se sprehajamo
okoli doma in obiščemo vadbeni park,
kjer vadimo hojo ob bradlji. Našemu
druženju zunaj se večkrat pridružijo tudi
drugi stanovalci doma in takrat aktivnosti izvajamo skupaj, v dobri družbi.
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Kadar pa nam vreme ni najbolj
naklonjeno, ostanemo v skupini v dnevnih prostorih. Skupaj spoznavamo različne cvetlice (spomladanske, poletne,
travniške, gozdne..). Pogovarjamo se o
zdravilni uporabi posameznih rastlin.
Preizkušamo se v raznih miselnih aktivnostih, kot so uganke, pregovori, ugibanje predmetov na slikah in podobno. Pojemo pesmi in ob tem potelovadimo ter
se nasmejemo in zabavamo. Podali smo
se tudi na področje likovnega ustvarjanja in potrpežljivo izdelali slike, ki še vedno krasijo stene obeh enot.

Socialni delavki skupaj z ostalimi
zaposlenimi v domu poskrbiva, da se
stanovalci enot Spominčica in Sončnica
udeležujejo tudi aktivnosti, ki so namenjene vsem stanovalcem doma (peka
palačink, robkanje koruze, priprava jajčk
ob Veliki noči, izdelovanje butaric, udeležba na sveti maši, koncertih in ostalih
prireditvah v domu).
S skupnimi druženji ob petkih na
enotah Spominčica in Sončnica bova
socialni delavki nadaljevali tudi v letošnjem letu.
Simona in Urška, socialni delavki

PROSTOVOLJSTVO
se zamenjajo. Skupna pa ostaja želja, ki
jih povezuje že od začetka: polepšati življenje vsem, ki se srečujemo v vrhniškem
domu.

Prostovoljstvo ima v Domu upokojencev Vrhnika dolgo in bogato tradicijo. Že ko sem prišla v dom službovat, mi
je predhodnica »zaupala« nekaj prostovoljk – res so bile same gospe in dekleta.
Še bolj pa se je ta dejavnost razširila oziroma »zacvetela«, ko se je Dom povezal
z Inštitutom Antona Trstenjaka, ki je v
letih 2005 in 2006 izobraževal prostovoljce in prostovoljke (spet v večini) za
kakovostno delo s stanovalci. Takrat so
nastale prve medgeneracijske skupine
in organizirana družabništva. Nekaj teh
skupin je prenehalo z delovanjem, druge
pa že 15 let vztrajajo ali se preoblikujejo
in delajo naprej (npr. pevski zbor).

Tako kot se nekateri prostovoljci in
prostovoljke poslovijo, pa prihajajo tudi
novi. Konec novembra smo sklicali skupen sestanek »domskih« prostovoljk in
prostovoljcev in našteli smo jih 18, pa še
niso bili vsi prisotni. Direktorica se jim je
v imenu stanovalcev in zaposlenih zahvalila za njihov neprecenljivi prispevek
k bogatemu domskemu življenja. Skupaj z njimi tkemo pisano preprogo, ki jo
polagamo na pot našega življenja. Ker
hodimo po tej poti skupaj, težave lažje
premagujemo, lepi trenutki pa so še lepši, ker jih lahko podeliš.

Seveda tudi »stare« skupine niso
enake: stanovalci se poslavljajo, prihajajo novi, voditeljice skupin in družabnice

Simona Medic, socialna delavka
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ŽOGA BAND
potrebujemo terapevtsko žogo, bobnarske palčke ali lesene kuhalnice, stojala
za žoge, dobro glasbo in lahko začnemo.

Žoga je zelo uporabna stvar. Lahko
jo brcaš, mečeš, odbijaš, na njej sediš,
ležiš ali nanjo igraš. Pri nas na žoge igramo. To je zabavna aktivnost, pri kateri se
tudi dobro razgibamo in ogrejemo.

Tako smo začele tudi delovne terapevtke v našem domu. Pobrskale smo po
literaturi, nabavile smo žoge in pručke
ter seznanile stanovalce z novostjo. Prva
je z novo aktivnostjo začela naša bivša
sodelavka Marta in pri stanovalcih požela val navdušenja. Tako je nastala naša
skupina Rompompom, ki se dobiva ob
četrtkih v delovni terapiji in navdušeno
bobna po žogah. Med prireditvijo Simbioza giba smo imeli svoj prvi javni nastop
in naši stanovalci so se odlično izkazali.
V decembru je sicer naša Rompompom
skupina imela dopust zaradi velikega
števila prireditev in dogodkov v domu,
januarja pa gremo s polnimi žogami in
kuhalnicami v rokah veselo naprej.

Ideja bobnanja po žogah prihaja iz
Amerike. V originalu se imenuje Drums
alive in je dinamična aerobna vadba v
kombinaciji z udarjanjem na terapevtske žoge. Razvila se je iz čiste nuje po
gibanju. Njena začetnica Carrie Ekins
si je med dolgotrajnim okrevanjem po
operaciji kolka začela krajšati čas z udarjanjem na škatle. Kmalu je odkrila pozitivne učinke bobnanja na telo in možgane in nova oblika vadbe je bila rojena.
Bobnanje zelo dobro vpliva na celoten organizem. Zmanjša tesnobnost
in stres, zmanjša kronično bolečino, ritem bobnanja seže v vsa področja možganov, tudi poškodovana, sprošča in na
usta nariše nasmeh. Za samo aktivnost

Marijana Bačnik, delovna terapevtka
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FINALE ŽOGARIJE NA VRHNIKI
Doma upokojencev Vrhnika pod okriljem
naših fizioterapevtk Milene in Alenke.

Na košarkarski ploščadi v športnem
parku Vrhnika je 27. septembra potekala
Žogarija, mednarodni projekt, ki že 14.
leto uteleša eno najpomembnejših prepričanj – da nogomet in šport na splošno
lahko izboljšata kakovost življenja mladih.

Vsem zbranim so pokazali, kako
tudi s pomočjo žog ohranjajo svojo telesno kondicijo in tako ostajajo fit ter
lažje prenašajo nadloge, ki jih prinaša
starost. Konec koncev ni pomembno to,
koliko let živimo, ampak to, kako ta leta
preživimo. In najlepše je, če smo na stara leta še čili in zdravi, če je le mogoče
tudi poskočni.

Program je potekal od zgodnjih dopoldanskih do poznih popoldanskih ur, pri
čemer se ni igral samo nogomet, ampak
so potekale tudi spremljevalne športne in
spretnostne dejavnosti, kjer so sodelovala
domača društva, organizacije in inštitucije, med drugim tudi skupina stanovalcev

Janja Malis, strokovna sodelavka

NA ŽOGARIJI
V petek, 27.9.2019 je bil za nekaj
stanovalcev Doma poseben dan. Izbrani
smo bili v skupino, ki je imela možnost
sodelovati na prireditvi Žogarija, ki je potekala na OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki.

nosni, hkrati pa nas je skrbelo, ali bomo
znali kaj pokazati.
Z nami so šle tudi naše zaposlene,
ki so poskrbele, da smo varno in hitro
prispeli na športno igrišče. Ena od njih
nas je peljala z avtomobilom, druge pa
vsaka en invalidski voziček. Bili smo presenečeni, ko smo videli, koliko učencev in

Naša fizioterapevtka Alenka nam
je povedala, da smo vabljeni na srečanje
več slovenskih osnovnih šol. Bili smo po40

njihovih učiteljev je zbranih. Na igrišču
je bil prostor, zavarovan z ograjo, ki je
bil predviden za igre med posameznimi
šolami. Šole so se razlikovale med seboj
po barvah oblačil. Imeli smo srečo, da
smo se namestili čisto ob igrišču in smo
vse dogajanje zelo dobro videli. Učenci
so igrali v trojkah, bili so hitri in spretni.
Seveda smo navijali za domačo šolo.

njenim vodstvom razgibavali celo telo.
Očitno smo bili zanimivi, saj smo imeli
veliko občinstva. Vaje smo izvajali tudi z
večjo žogo. Ponosni smo na to, da smo
lahko na kratko prikazali, kako se še vedno znamo gibati.
Prireditev je še dolgo trajala, mi pa
smo si za lepši dan privoščili še eno kavico. Potem smo se počasi odpravili proti
domu, veseli, da smo bili lepo sprejeti in
je za nami lepo doživetje.

Ker smo starejši, smo bili zelo hitro
na vrsti. Alenka nas je postavila v krog in
nam dala manjše žoge. Z njimi smo pod

Antonija Baloh, stanovalka

SODELOVANJE Z DRUŠTVOM ZDRAVLJENIH
ALKOHOLIKOV VRHNIKA
V letošnjem letu je Dom upokojencev Vrhnika pričel sodelovati z Društvom zdravljenih alkoholikov Vrhnika.
Dom nudi društvu prostor, v katerem
društvo izvaja svoja redna terapevtska
srečanja, člani društva pa so v zameno
s svojim prostovoljnim delom večkrat
pomagali pri izvedbi različnih aktivnosti,
ki so se izvajale v okviru doma. Tako so
se pridružili prostovoljcem in prostovoljkam, ki že dolgo sodelujejo z domom in
pripomorejo k boljšemu počutju naših
stanovalcev. V juniju so člani priskočili
na pomoč pri izvedbi srečanja za svojce
in stanovalce doma. V času počitnic je
član društva Marjan skupaj z drugimi
prostovoljkami in zaposlenimi pekel palačinke na domskem dvorišču, jeseni pa
se je Branko skupaj z zaposlenimi in stanovalci doma podal Na pot za spomin.
Stanovalce doma so spremljali tudi na
obisku v Varstveno delovni center Vrh-

nika. Za Martinovo sta Marjan in Branko pekla kostanj za naše stanovalce. Še
posebej pa so se člani društva izkazali
pri izdelavi balinišča, ki ga sedaj lahko
uporabljajo stanovalci in njihovi svojci.
Za sodelovanje se Dom upokojencev
Vrhnika zahvaljuje članom društva. Veselimo se tudi nadaljnjega sodelovanja
v prihodnjem letu.
Urška Cvetković, socialna delavka
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MLADE PROSTOVOLJKE
dekleti v domu omenila, da celo poletje
zunaj pečemo palačinke za stanovalce
in smo veseli vsakogar, ki je pripravljen
pomagati, saj to ni malo dela. Moje vabilo je naletelo na nepričakovan odziv.
Vsako sredo so deklice točno ob dogovorjeni uri čakale pod našim bršljanom,
potem pa se razporedile po opravilih.
Pekle so palačinke, jih mazale, točile sok,
postregle stanovalcem, pospravljale in
včasih odpeljale stanovalce na sprehod
okoli doma.

Prostovoljci in prostovoljke v našem
domu opravljajo veliko in lepo delo, saj
lepšajo in krajšajo dneve našim stanovalcem. V preteklem letu so naši stanovalci uživali v družbi mladih prostovoljk,
učenk osnovne šole Ivana Cankarja. Pod
mentorstvom dveh učiteljic so pripravile
kreativne delavnice, glasbene nastope,
kviz in intervju z našimi stanovalci o starih časih.

Bile so počitnice, ko večina šolarjev uživa, rada lenari in dolgo spi, naša
dekleta pa ne. S svojo pristnostjo, veseljem, pripravljenostjo na delo in lepim,
spoštljivim pristopom do naših stanovalcev so obogatile naša druženja ob
sredah. Stanovalci so jih bili zelo veseli,
pohvalili so njihovo prizadevnost in lepo
vedenje. Na tem mestu vsem velja en
velik HVALA.

Konec šolskega leta sem bolj za
šalo kot zares med zadnjim srečanjem z

Marijana Bačnik, delovna terapevtka

MEPZ STANOVALCEV DOMA
UPOKOJENCEV VRHNIKA »SONČKI«
V PODČETRTKU
Bliža se četrto leto, odkar nas druži
lepa slovenska pesem in veselo druženje
vsak torek dopoldan, ki ga vsi zelo težko
čakamo.

novega pevca ali pevke. Lani novembra
smo izvedli prvi samostojni koncert v
domu. Sodelujemo na različnih družabnih dogodkih in prireditvah, pojemo na
praznovanju rojstnih dni. Z veseljem se
odzovemo vsakemu vabilu.

Zbor je prvo leto štel 8 članov, danes nas je 22, vedno pa se razveselimo
42

V letošnjem letu smo v oktobru sodelovali na reviji pevskih zborov Socialnih zavodov Slovenije v Podčetrtku, na
kar smo se še posebej pripravili. Gospa
Darja nam je sešila lepe nove zborovske
obleke. Malo nas je skrbelo, saj Podče-

trtek ni ravno za prvim vogalom. Dvomi
in dileme so izginili že ob prihodu avtobusa z vgrajenim dvigalom za invalidske
vozičke. Vso pot do Podčetrtka smo veselo prepevali in si ogrevali glasilke. Kljub
zgodnji jutranji uri ni bil nihče zaspan.
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vih doživetjih smo srečno prispeli nazaj
na Vrhniko.

Ob prihodu v dvorano nas je osebje
Doma starejših občanov Šmarje pri Jelšah zelo lepo sprejelo, na mizah nas je
čakal pozen zajtrk z odličnim domačim
čajem. Vzdušje je bilo odlično.

Ob tej priliki se Sončki zahvaljujemo
vodstvu doma in direktorici Mileni Končina, da so nam omogočili doživeti ta
čudovit in nepozaben dan. Zahvala gre
spremljevalkam Dijani, Simoni in Urški za
vso pomoč. Posebna zahvala pa gre naši
delovni terapevtki Marijani za organizacijo in izbiro avtobusnega prevoznika.

V uradnem delu je nastopilo 20 zborov. Veseli smo bili, da nastopamo med zadnjimi in smo se lahko pripravili za nastop.
Oblekli smo nove uniforme in se res začutili kot del naše velike zborovske družine.
Z nastopom smo bili zadovoljni in poželi
smo velik aplavz. Po razglasitvi rezultatov
je sledilo odlično kosilo in zabava.

Hvala in upamo na podobno izkušnjo naslednje leto.
Sončki

V poznih popoldanskih urah smo se
odpravili proti Vrhniki. Dobre volje nam
kljub utrujenosti še vedno ni manjkalo.
Polni lepih misli in vtisov in z željo po no-

Zares sva ponosni na Sončke in jim
želiva veliko zdravja.
Mira in Anica, prostovoljki

MALO DARILO ZA VELIKO STVAR
vali tudi preko SMS sporočil.

Konec septembra 2019 se je na
spodbudo dobrodelnega društva Palčica pomagalčica po vsej Sloveniji začel
zbirati denar za zelo bolnega devetnajstmesečnega fantka po imenu Kris
Zundich. Ima spinalno mišično atrofijo.
Zdravilo za to bolezen so razvili v ZDA in
je zelo, zelo drago.

V Sloveniji se je v nekaj dneh zbralo
dovolj, da lahko mali fantek Kris odpotuje v spremstvu staršev in medicinskega
osebja v Ameriko na zdravljenje. Njegova dokumentacija je že tam, ostalo se še
dogovarjajo.
Vesela sem, da smo delček tega
plemenitega dejanja, ki je združilo Slovenijo, tudi mi iz Doma upokojencev
Vrhnika. Koliko je vredno zdravje, vemo
šele, ko ga izgubimo.

V Domu upokojencev Vrhnika so se
na pobudo naše ekonomke Marije Starič strinjali, da se tudi mi pridružimo zbiranju sredstev za nemočnega Krisa.
V recepciji je stala škatla z njegovo
sliko in napisom ZA KRISA. Stanovalci in
zaposleni smo od petka do ponedeljka
darovali 160,20 EUR. Zaposleni so daro-

Kris, želimo ti srečno pot v Ameriko,
zdravo pot pa nazaj v našo lepo Slovenijo.
Violeta Veber, stanovalka
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PRI URAH ROČNEGA DELA
Življenje v našem domu je zelo
pestro. Priznam, da mi nikoli ni dolgčas.
Če slučajno ni drugega, vzamem v
roke dnevni časopis, ga prelistam in
preberem, kar me zanima in tako mine
čas. V domu je toliko dejavnosti, da nam
ni treba misliti na dolgočasje. Naj vam
opišem naše petkovo dopoldne.

v delovno terapijo v drugo nadstropje,
kjer poteka kreativna delavnica oz. ročna dela. Tam je na voljo toliko različne
zaposlitve, da ti res ne more biti dolgčas.
Pri veliki mizi, kamor se lahko usede tudi
10 oseb, je glavno šivanje. Šivajo se vrečke za sivko, ki smo jo med letom poželi
ob naši kuhinji. Šivajo se motivi na filcu
za novoletne voščilnice, pa razni motivi na bombažne vrečke in predpasnike.
Gospe, ki rade barvajo, imajo pred sabo
lepe pobarvanke. Pletemo ročne torbice,
ki vedno pridejo prav. Sam zase sedi naš
Janko, ki vrača življenje staremu gugal-

Po zajtrku se odpravimo v tretje
nadstropje, kjer imamo v fizioterapiji
pol ure telovadbe. Potem pa se je treba
odločiti, ali želiš zaposlitev, ali pa greš v
svojo sobo in tam delaš, kar ti je ljubo.
Po navadi odidem za tistimi, ki jih vleče

45

UTRINKI
niku, tako da zdrgne z njega staro barvo ter ga z novim premazom pomladi in
naredi privlačnega za sedenje.

tem strižemo na trakove in naprej v zelo
majhne koščke. S tem so napolnjene blazine za podlaganje nepomičnih sostanovalcev in različne okrasne blazine.

Na manjši mizi se polnijo vrečke s
sivko, pletejo se vrvice za zapiranje teh
vrečk. Občasno pri tej mizi delajo domače čajne vrečke, napolnjene z zelišči
iz našega vrta. Tak čaj je zelo okusen in
zdrav. Tudi mi si ga pozimi včasih privoščimo, da lažje preganjamo prehlad.

V petek dopoldne izdelamo tudi
različne okraske, ki krasijo prostore v našem domu.
Vidimo, da se veliko uporabljenih
stvari lahko predela in ponovno uporabi.
Tega se naše delovne terapevtke dobro
zavedajo in nas s tem tudi redno seznanjajo. Hvaležni smo jim, da nas poleg
dela vedno želijo naučiti še kaj novega.

Potem pa smo tu še me, ki se za drugo mizo ukvarjamo s peno za polnjenje
blazin. Pena je ostanek starih jogijev, ki
jih v pralnici operejo in posušijo. Peno po-

Antonija Baloh, stanovalka

MARTINOVANJE
Sveti Martin je tudi letos iz mošta
naredil vino in letošnja letina je po napovedih dobra po kvantiteti in kvaliteti.
Pri vajah za spomin smo s stanovalci
predhodno spoznavali vinorodne dežele
Slovenije, kakšna vina se tam prideluje-

jo, kako in kdaj potekajo trgatve ter se
spomnili trte, ki je Guinessova rekorderka po starosti in raste v Mariboru.
Na Martinovanje smo se aktivno
pripravljali že v petek, ko smo za peko
prebrali in narezali 40 kg kostanja. V ponedeljek, 11.11., prav na Martinovo pa
smo imeli praznovanje. Gospoda Marjan in Branko iz Društva zdravljenih alkoholikov sta nam prijazno priskočila na
pomoč pri peki kostanja in že od zjutraj
je pod našim bršljanom omamno dišalo. Duhovni pomočnik Franc Hočevar je
blagoslovil mlado vino in nam povedal
nekaj o življenju svetega Martina. Gospod Janez Kogovšek je poskrbel za dobro glasbo in veselo razpoloženje.
Ob lepih melodijah so stanovalci dobili na mize pečen kostanj, mlado
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vino in potico. Skupaj smo prepevali,
nekateri so tudi zaplesali. Naš muzikant
nas je z zabavnimi zgodbicami in šalami

dodobra nasmejal. Preživeli smo prijetno dopoldne.
Marijana Bačnik, delovna terapevtka

INTERVJU S STANOVALCEM OBOLELIM
ZA DEMENCO
„Ja slišim pa bolje kot prej.“ (pred
kratkih so mu izprali z ušesnim maslom
zamašena ušesa)
„Gospod koliko ste stari?“
„Od kar sem se rodil.“
„Kdaj ste se pa rodili?“
„To boste morali pa drugje zvedeti.“
„Kako vam je ime?“
„Kako že? M... (pove svoje ime)
„Kje ste doma, čigavi ste?“
„Ne vem kdo, ne vem kje sem, sem
zavržen material – izmeček, ki ga zavržejo.“
“Kako pa se počutite, vas kaj boli?“
„Slabo vse me boli, vsi sklepi, hrbet,
v prsih, tako kot bi eden silil ven.“
„Kateri dan je danes?“
„Tega mi ni pa še nobeden povedal.“
„Kateri mesec je sedaj?“
„Pojma nimam.“
„Kateri letni čas je – poletje, jesen,
zima?“ Nič ne vem, malo se sveti skozi,
jasno je (se obrne proti luči), bolj zima –
me zebe.“
„Kje ste sedaj, v katerem kraju, pri
komu?“
„Tukaj sem kaj pa vem.“
„Kaj pa počnete?“
„Tukaj sem le sedim.“
„Kaj pa ste delali v življenju, ko ste
bili mladi?“

Gospod O.M. Ima 90 let. Vse življenje je bil v glavnem zdrav, aktiven, delal je kot delavec v tovarni, doma pa je
imel manjšo kmetijo. Ima enega otroka.
Ženo je izgubil že dolgo nazaj. Njena
smrt ga je čustveno zelo prizadela. Po
tem je živel doma s sinovo družino in po
zmožnostih še sodeloval pri manjših domačih opravilih.
Začele so se težave s spominom in
upadanjem interesa za stvari okoli njega. Svojci so opažali, da je postajal vse
pogosteje nemiren, zmeden, neorientiran, taval je po hiši in občasno okoli hiše.
Ko so se težave samo stopnjevale je bil
sprejet v domsko oskrbo.
Sproščeno vstopim v sobo, pozdravim, se usedem na stol nasproti stanovalca, povem kdo sem in zapleteva se v
pogovor.
„Kako je gospod M, ste ponoči dobro spali?“
„Nekaj sem.“
„Me poznate? Kdo sem?“
„Nič ne poznam.“
„Ali me vidite?“
„O vidim pa slabo.“ Pa slišite, kako
kaj slišite?“
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on pa pravi: To pa ne, je samo ponaredek.“
„Ste bili poročeni, kje pa je žena?“
„O mami, nje pa ni, vidim pa slabo.“
„Kako ji je bilo ime?“
„Marija, Marjana to je bila moja
mati. Mamica je pa zlata (objamem ga
preko ramen, on pa radostno nadaljuje)
saj to je moja mami, jo po glasu poznam
(glas – vozovnica v preteklost )

„Na žagi, pa dve kravici na kmetiji
sem imel.“
„Ali imate otroke?“
„O ja, več jih je bilo, a ne vem, pet.“
„Kako jim je ime, kje so?“
„Ne vem kje je, je B...“ (pove pravo
ime edinega sina)
„Ali je poročen?“
„Tega pa ne vem?“
„Včeraj ste imeli obiske.“ (na obisku
je bil sosed)
„Ne vem, lahko da je bil, lahko pa
tudi ne.“
„Kdo pa je ta gospod?“ (pokažem
in sprašujem za sostanovalca)
„Ga nisem še nikdar videl, ali je drugačen kot drugi?“
„Ali si kaj želite, bi kaj radi, kaj
potrebujete?“
„Pa dajte mi malo zapeti.“
„Prav bova skupaj, oba.“
„To pa ne, ne znam peti, bom pa
samo usta odpiral.“
„Zapojem mu, kakor pač znam tisto
„Na planincah sončece sije“ in on je srečen, izžareva zadovoljstvo, milino. Potem
prižgem radio, zasliši se zabavna melodija,

S tesnobo in radostjo sem ga še
dolgo držala za roko. Vedrina in blag nasmeh na njegovem obrazu sta mi povedala, kaj mu je pomenila žena. Tudi ta
trenutek je bil srečen.
Z verbalno in neverbalno komunikacijo, navzočnostjo in pristnim stikom
se je z stanovalcem vzpostavil topel človeški odnos.
Cilj komunikacije je bil izpolnjen
– kljub svojemu stanju se je stanovalec dobro počutil, doživel je trenutek
sreče, jaz pa sem se vnovič zavedela
kako potrebno, lepo in srčno je biti del
negovalnega kadra in človek zase in za
druge.
Leonida Likar, delovna inštruktorica

KRONIKA DOGODKOV V DOMU V LETU
2019
JANUAR
ČETRTEK, 10.1.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
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SREDA, 16.1.2019 OB 12.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
OTVORITEV DEMENCI PRIJAZNE TOČKE

MAREC
SOBOTA, 16.3.2019 OD 15.00 DO 17.00 V PRIR. PROSTORU
IZDELAVA GREGORČKOV

PONEDELJEK, 25.3.2019 OB 16.00 V PRIR. PROSTORU
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU
ČETRTEK, 28.3.2019 OB 10.00 V PRIR. PROSTORU
PRIREDITEV »POMLAD IN MATERINSKI DAN«
ČETRTEK, 28.3.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE V MESECIH
JANUARJU IN FEBRUARJU, ČESTITAMO!

APRIL
ČETRTEK, 4.4.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
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UTRINKI
ČETRTEK, 4.4.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE ROJENE V MESECIH MAREC
IN APRIL. ČESTITAMO!
SREDA,10.4.2019 OB 16.00 V DOMSKI KNJIŽNICI
BRANJE S KATI
ČETRTEK, 11.4.2019 OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
KONCERT PZ DRUŠTVA INVALIDOV VRHNIKA IN
OTVORITEV RAZSTAVE SLIK »SPOMIN NA CANKARJEVE MISLI«
PETEK, 12.4.2019 OB 9.30 V PRIREDITVENEM PROSTORU
IZDELAVA BUTARIC

TOREK, 16.4.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
POTOPISNO PREDAVANJE O AVSTRALIJI
PETEK, 19.4.2019 OB 9.30 V PRIREDITVENEM PROSTORU
IZDELAVA PIRHOV
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TOREK, 23.4.2019 OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
POMLADANSKI KONCERT TRIA RUPNIK
ČETRTEK, 25.4.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
KRATKA IGRA »PRI ZDRAVNIKU« V IZVEDBI ČLANOV DU LOG

MAJ
SREDA, 1.5.2019 MED 7.00 IN 7.30
PRVOMAJSKA BUDNICA PIHALNEGA ORKESTRA VRHNIKA
PONEDELJEK, 6.5.2019 OB 13.30 V ČITALNICI
DRUŽENJE S PROSTOVOLJKAMI IZ OŠ IVANA CANKARJA
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UTRINKI

SREDA, 8.5.2019 OB 16.00 V KNJIŽNICI
BRANJE S KATI
ČETRTEK, 9.5.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
ČETRTEK, 16.5.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
DRUŽENJE Z OTROKI IZ ŽUPNIJSKEGA VRTCA VRHNIKA
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SREDA, 22.5.2019 OB 16.00 V KNJIŽNICI
BRANJE S KATI
ČETRTEK, 23.5.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSOTRU
PRIREDITEV »POZDRAV POLETJU«
ČETRTEK, 30.5.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE ROJENE V MESECU MAJU.
ČESTITAMO!
ČETRTEK, 30.5.2019 OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSOTRU
KONCERT PEVSKEGA ZBORA »TRLICE«

JUNIJ
NEDELJA, 2.6.2019 OB 9.00 V ŽUPNIJSKI CERKVI SV. PAVLA
SVETA MAŠA OB DNEVU SLUŽENJA
PONEDELJEK, 3.6.2019 0B 13.30 NA VRTU POD VRBO
DRUŽENJE S PROSTOVOLJKAMI IZ OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA
ČETRTEK, 6.6.2019 OB 10.00 V PRIRED. PROSTORU
SVETA MAŠA ZA STANOVALCE,
PO MAŠI ZBOR STANOVALCEV Z DIREKTORICO
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UTRINKI
ČETRTEK, 20.6.20109 OB 15.00 NA DOMSKEM VRTU
POPOLDANSKO DRUŽENJE STANOVALCEV IN NJIHOVIH SVOJCEV

ČETRTEK, 27.6.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE ROJENE V JUNIJU.
ČESTITAMO!
POTEPI PO VRHNIKI Z OBISKOM VDC VRHNIKA
DAN IN URA STA ODVISNA OD VREMENA, O VSEM BOSTE PRAVOČASNO
OBVEŠČENI
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JULIJ
VSAKO SREDO OB 10.00 NA DOMSKEM VRTU
VABLJENI NA TELOVADBO IN PALAČINKE

ČETRTEK, 4.7.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA STANOVALCE
TOREK, 16.7.2019 OB 9.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
PREDAVANJE - TEHNIKE SPROŠČANJA
ČETRTEK, 25.7.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE ROJENE V JULIJU.
ČESTITAMO!

AVGUST
VSAKO SREDO OB 10.00 NA DOMSKEM VRTU
VABLJENI NA TELOVADBO IN PALAČINKE
ČETRTEK, 1.8.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA STANOVALCE
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UTRINKI
SREDA, 7.8.2019 OB 9.30 NA DOMSKEM VRTU
PEVSKI NASTOP DEKLICE LIE, NATO PALAČINKE

PONEDELJEK, 12.8.2019 OB 9.00 V ČITALNICI
PREDAVANJE – KAKO ZVIŠAN KRVNI TLAK VPLIVA NA NAŠE ZDRAVJE

ČETRTEK, 29.8.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE ROJENE V AVGUSTU.
ČESTITAMO!
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SEPTEMBER
ČETRTEK, 5.9.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA STANOVALCE
ČETRTEK, 12.9.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
LUŠČENJE KORUZE IN DRUŽENJE

TOREK, 17.9.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
LUŠČENJE KORUZE IN DRUŽENJE
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UTRINKI
TOREK, 17.9.2019 OB 16.00 V 3.NADSTROPJU
SKUPNO SREČANJE STANOVALCEV IN SVOJCEV 3. NADSTROPJA
ČETRTEK, 19.9.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE ROJENE V SEPTEMBRU.
ČESTITAMO!
SREDA, 25.9.2019 OB 16.00 V CANKARJEVI KNJIŽNICI NA VRHNIKI
OBISK PREDSTAVITVE KNJIGE ANDREJA JELAČINA:
»NI JE ŠOLE BREZ KARJOLE«

OKTOBER
ČETRTEK, 3.10. 2019 OB 10.00 V PR. PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
ČETRTEK, 10.10.2019 OB 10.00 V PR. PROSTORU
PROJEKCIJA FILMA ODISEJA 5200: KOLO, KI JE ZAVRTELO SVET
TOREK, 15.10.2019
UDELEŽBA PEVSKEGA ZBORA STANOVALCEV SONČKI NA REVIJI PEVSKIH
ZBOROV SOCIALNIH ZAVODOV V PODČETRTKU
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ČETRTEK, 17.10.2019 OB 10.00 NA DOMSKEM VRTU ALI V PR. PROSTORU
OTVORITEV BALINIŠČA IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI Z OTROKI IZ
ŽUPNIJSKEGA VRTCA V OKVIRU PROJEKTA SIMBIOZA GIBA
PONEDELJEK, 21.10.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SKUPINSKA TELOVADBA Z OTROKI IZ VRTCA VRHNIKA IN IGRANJE IGER V
OKVIRU PROJEKTA SIMBIOZA GIBA
SREDA, 23.10.2019 OB 10.00 V 2. NADSTROPJU
SLIKARSKA DELAVNICA Z VALERIJO VEHAR. ŠTEVILO UDELEŽENCEV JE
OMEJENO, PRIJAVE SE ZBIRAJO V DELOVNI TERAPIJI.
ČETRTEK, 24.10.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE V MESECU
OKTOBRU. ČESTITAMO!

NOVEMBER
TOREK, 5.11.2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
PRIREDITEV »PREGOVORI IN PETJE BODO OGRELI VAŠE SRCE«
V IZVEDBI ČLANOV DU POLJANSKA DOLINA
ČETRTEK, 7. 11. 2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
PONEDELJEK, 11. 11. 2019 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
ZA MARTINOVO SE BOMO POVESELILI OB DOBRI KAPLJICI IN SVEŽE
PEČENIH KOSTANJIH. Z ODLIČNO GLASBO NAS BO ZABAVAL HARMONIKAR
JANEZ KOGOVŠEK.
PETEK, 15.11.2019 OB 13.30 V BABIČINI KUHINJI
SLIKARSKA DELAVNICA S ŠPELO IN VASJEM
ČETRTEK, 21.11.2019 OB 10.00 V ČITALNICI
SLIKARSKA DELAVNICA Z VALERIJO VEHAR
ČETRTEK, 28.11.2019 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE V MESECU
NOVEMBRU IN DECEMBRU. ČESTITAMO!
PETEK, 29. 11. 2019 OD 10.00 DALJE V PRIREDITVENEM PROSTORU
IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV
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UTRINKI

DECEMBER
TOREK, 3.12.2019 OB 10.00 URI V PRIRED. PROSTORU
OBISK OTROK IZ VRHNIŠKEGA VRTCA, SKUPAJ BOMO OKRASILI SMREČICE.
SREDA, 4.12.2019 OB 10.00 URI V PRIRED. PROSTORU
OBISKALI NAS BODO ČLANI DU VRHNIKA, PO PRIREDITVI BODO
OBDAROVALI SVOJE ČLANE.
ČETRTEK, 5.12.2019 OB 10.00 URI V PRIRED. PROSTORU
SV. MAŠA ZA VSE STANOVALCE
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TOREK, 10.12.2019 OB 10.00 V PRIRED. PROSTORU
OBISKALI NAS BODO ČLANI DU LOGATEC S KULTURNIM PROGRAMOM IN
SE SREČALI S SVOJIMI ČLANI.
SREDA, 11.12.2019 OB 10.00 V PRIRED. PROSTORU
OGLED POSNETKA REVIJE PEVSKIH ZBOROV SOCIALNIH ZAVODOV V
PODČETRTKU
ČETRTEK, 12.12.2019 OB 10.00 V PRIRED. PROSTORU
NASTOP ŽPZ BARJANKE IN OBISK DU BOROVNICA, PO PRIREDITVI SLEDI
DRUŽENJE Z NJIHOVIMI ČLANI
PONEDELJEK, 16.12.2019 OB 9.30 V PRIRED. PROSTORU
NASTOP DVEH PEVSKIH ZBOROV IZ OŠ IVANA CANKARJA
TOREK, 17.12.2019 OB 10.00 URI V ČITALNICI
OBISK ČLANOV DI VRHNIKA IN DRUŽENJE Z NJIHOVIMI ČLANI
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UTRINKI
SREDA, 18.12.2019 OB 10.00 URI V PRIRED. PROSTORU
NOVOLETNA ZABAVA
LEPO VABLJENI!

ČETRTEK, 19.12.2019 OB 16.00 URI V PRIRED. PROSTORU
KONCERT DRUŽINSKEGA TRIA RUPNIK
TOREK, 23.12.2019 0B 10.00 V ČITALNICI
PREDSTAVNIKI ZVEZE BORCEV BODO OBISKALI SVOJE ČLANE, JIH
POGOSTILI TER SE Z NJIMI POVESELILI.
TOREK, 24.12.2019 OB 10.00 URI V PRIRED. PROSTORU
BOŽIČNA ČAJANKA

Recept našega novega vodje kuhinje:

FANTASTIČNI BUHTELJNI
SESTAVINE, KI JIH POTREBUJEMO:

2 jajci
0,5 kocke svežega kvasa
1 vrečka vaniljevega sladkorja
1 žlica soli
150 g slivove marmelade

500 g moke
80 g masla
3 dl mlačnega mleka
50 g sladkorja
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Za začetek potrebujemo obilo
dobre volje in veselja do peke, tudi če
v tem nismo najbolj vešči.

in položimo v sredino žlico marmelade.
Robove združimo in zalepimo, pomagamo si lahko z vodo, da marmelada med
pečenjem ne more izteči. Buhteljne zložimo v pekač v vrste ali oblikujemo rožico, rahlo pomokamo in pokrijemo s prtičem. Pustimo vzhajati 20 minut. Pečico
segrejemo na 180 stopinj.

Zapremo vrata in okna, da preprečimo prepih in ogrejemo prostor. Moko
presejemo v večjo skledo. Naredimo jamico in vanjo ubijemo jajce, dodamo
sladkor, zavitek vanilijevega sladkorja in
polovico kvasa v kocki. Sol potresemo po
moki okoli jamice. V jamico dodamo še
40 g masla in zalijemo s toplim mlekom.
Pustimo pet minut, da kvas vzhaja.

Razžvrkljamo eno jajce, s katerim
premažemo vzhajane buhteljne. Te potem položimo v ogreto pečico in pečemo 30 minut. Pečene buhteljne vzamemo iz pečice in ohladimo.

Vzamemo električni mešalnik in
uporabimo spiralne ročke. Začnemo
mešati v sredini jamice in postopoma,
ko se testo gosti, dolivamo mlačno vodo
ali mleko, dokler ne porabimo vse moke.
Dobiti moramo gosto in gladko testo.
Pravilno vgneteno testo je prožno in se
ne prijemlje posode. Testo pomokamo
in pokrijemo s prtičem, nato pa ga položimo na toplo in ga vzhajamo 30 minut,
da se podvoji.

Na fotografijah pa je naša
mojstrovina:

Hranilne in energijske vrednosti:

Očistimo pult in ga pomokamo,
nanj zvrnemo vzhajano testo in ga na
hitro premesimo. Pekač namažemo z
maslom. Iz testa oblikujemo rolo, ki jo
razrežemo na poljubno število kosov
(odvisno od tega, kako velike buhteljne hočemo). Vsak kos rahlo sploščimo

Energijske vrednosti
Beljakovine
Ogljikovi hidrati
od teh sladkorji
Maščobe
od teh nasičene
maščobne kisline

Vrednosti so zgolj informativne
narave. Lahko pa so vam v pomoč pri
pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja.
Vrednosti so izračunane na 100 g jedi
ter na porcijo.

100g

Porcija

1510.05 KJ
360.91 kcal
9.23 g
55.66 g
7.24 g
9.61 g
5.49 g

1512.52 KJ
361.5 kcal
9.25 g
55.75 g
7.25 g
9.63 g
5.5 g
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% GDA* na
100g
18.05 %
18.05 %
18.46 %

% GDA* na porcijo
18.08 %
18.08 %
18.5 %

20.61 %

20.65 %

13.73 %
27.45 %

13.76 %
27.5 %

