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Naš dom, to smo mi,
zaposleni in stanovalci
Cankarjevo leto
Medgeneracijsko sožitje
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UVOD
»Vrhnika, prečuden kraj! V mehkem
domotožju mi zakoprni srce ob misli
nate. Kdo te je videl z bdečimi očmi, kdo
te je spoznal? Šli so mimo, videli so bele
ceste, bele hiše, in so šli dalje. Jaz pa
sem ti pogledal v obraz kakor ljubljenemu dekletu in zdaj je moje srce bolno po
tebi.« (Ivan Cankar, Aleš iz Razora,1907).

Če smo v našem domu v lanskem
letu poleg izvajanja storitev kot prioritetni cilj imeli pripravo idejne zasnove
celovite prenove našega doma, pa se
v tem letu prioritetno srečujemo s pomanjkanjem finančnih virov za zdravstveno nego in oskrbo ter pomanjkanjem ustreznega, usposobljenega kadra
in zanimanja za delo s starejšimi. Domovi na to opozarjamo že nekaj časa,
zdaj pa nas je vse doletela realnost. Kot
odgovorni izvajalci bomo morali odreagirati tudi na to stanje. Kako? S situacijo,
ki je posledica sistemske urejenosti, se
zdaj spopadamo zaposleni v domovih in
iščemo različne načine, kako čim bolj kakovostno z danimi sredstvi in človeškimi
viri zagotoviti kakovostno bivanje naših
stanovalcev.

Letošnje leto smo se tudi v našem
domu skozi različne dejavnosti posvečali spominu Ivanu Cankarju, slovenskemu
pisatelju, dramatiku in pesniku, ki se je
rodil v hiši Na klancu na Vrhniki. Njegove številne zgodbe, pesmi in misli lahko
prezrcalimo tudi v današnji čas in mnogo katero situacijo doživljamo podobno.
S hitrim razvojem družbe in visoke
gospodarske rasti, smo se kljub temu v
tem letu mnogi izvajalci socialno varstvenih storitev znašli v nezavidljivem
položaju.

"Lahko bi hodil brez roke, brez očesa, da celo brez nosa bi se dalo živeti ...
A kadar človek nima prepričanja, tedaj
je samo še senca brez telesa, knjiga brez
vsebine ..." (Ivan Cankar, O človeku, ki je
izgubil prepričanje).

Letošnje leto je tudi v našem domu
zaznamovalo visoko število vlog za namestitev starejših in izjemno zmanjšano zanimanje za zaposlitev. Gospodarska rast vsakemu posamezniku ponuja
veliko priložnosti. Delo zaposlenih v domovih za starejše zahteva od vsakega
zaposlenega visoko mero empatije in
ljubezni do tega poklica. Plačilo za tako
delo in delovni čas pa vsekakor niso motivacija, predvsem za mlade, ki se vedno
bolj poredko odločajo za te poklice.

Zaposleni v našem domu pišemo vsebino naše knjige in želimo tudi v prihodnje razvijati sodobne koncepte dela
ter zagotoviti sodoben način bivanja
v našem domu. Zagotavljanje sodobnih bivalnih prostorov zahteva tudi
spremembo izvajanja storitev. Tako
smo se v tem letu vključili v več letno
izobraževanje zaposlenih - Priprava
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na spremembo koncepta dela. Gre za
postopno usposabljanje zaposlenih
celotnega doma, saj se razvoj doma in
oblikovanje pozitivne ter ustvarjalne
organizacijske klime lahko ustvari le
na osnovi ozaveščenega in strokovno
pripravljenega kadra.

doma in srčno upamo, da si bodo to prioriteto postavili tudi tisti, ki so odgovorni za naš sistem.

Kljub nastali situaciji zaposleni v
našem domu nismo izgubili prepričanja
in upanja, da se bo situacija v naši družbi uredila in bo sistem omogočal, da bo
dostojanstvo vsakega človeka prioriteta
vsake družbe. Zagotoviti dostojanstvo
tudi v zadnjem obdobju življenja naših
stanovalcev in vsakega posameznika,
je eden izmed prioritetnih ciljev našega

mag. Milena Končina, direktorica

Naš dom, to smo mi, zaposleni
in stanovalci
V letošnji številki Utrinkov vam poleg različnih dogodkov predstavljamo
v besedi in sliki delo naših služb ter zaposlene, ki dnevno skrbimo za dobrobit
naših stanovalcev. V letošnjem letu se je
v naš kolektiv vključilo kar nekaj novih
zaposlenih, mlajših in starejših. Kot dobrodošlico v naš tim jih bomo po posameznih službah tudi predstavili in tako
zaželeli uspešno in prijetno delo v našem domu.

nje celostne storitve pa zagotavljamo
tudi zaposleni v drugih organizacijskih
enotah.
Delovanje in povezovanje celotnega sistema našega doma izvajamo službe v upravi. V računovodstvu se nam je
začasno pridružila zunanja sodelavka,
Katarina Klemenčič kot vodja računovodstva. Zaposleni dnevno skrbimo za
vse finančne, kadrovske in organizacijske zadeve. Z birokratizacijo družbe in
sistema se vsak dan srečujemo z novimi
zadolžitvami in zahtevami. Poleg tega
pa finančna in kadrovska situacija od
nas zahteva vedno več kreativnosti in

Največji delež zaposlenih v našem
domu predstavlja služba zdravstvene
nege in oskrbe, ki dnevno izvaja neposredno delo z našimi stanovalci. Izvaja4

mo tudi povpraševanja po naših kosilih
na domu, ki jih od ponedeljka do petka
pripeljemo uporabniku na dom. Kljub
občasni kadrovski stiski v naši kuhinji
zaposleni vedno poskrbijo za okusen in
pravočasno pripravljen obrok. V timu
se nam je v drugi polovici leta pridružil
kuhar Gregor Potočar in dve pomočnici
kuharja, Cilka Kobal Hren ter Irena Remškar, v decembru pa Adrijana Stojnić.
V naši pralnici zaposlene dnevno
operejo, posušijo in zlikajo vse perilo naših stanovalcev in tudi perilo, ki ga potrebujemo pri izvajanju naših storitev v
vseh službah. Skrbno poskrbijo za osebno perilo naših stanovalcev, po potrebi
nudijo storitev šivanja ter skozi leto poskrbijo za pomoč tudi v drugih organizacijskih enotah, če se izkaže potreba.
Letos je zaradi odsotnosti prejšnje vodje prevzela vodenje pralnice Polonca Lenart.

hitrih reakcij te zahteva visoko učinkovitost dela.
Še pred prihodom v naš dom, se
naši stanovalci, svojci ali skrbniki srečajo
s socialnima delavkama v socialni službi, ki sta prvi kontakt za vse potrebne
informacije in velikokrat različne stiske
naših stanovalcev ter njihovih svojcev. V
socialni službi se nam je februarja letos
pridružila socialna delavka Urška Cvetkovič, ki vodi in koordinira tudi službo
pomoči na domu.
Dnevno v naši kuhinji zaposleni zagotavljajo vse dnevne obroke za naše
stanovalce, poskrbijo za različne diete
in posebne priložnosti. Vedno več ima-

V službi vzdrževanja zaposleni poskrbijo za vsa redna in izredna vzdrževal5
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na dela celotne hiše in njene okolice. V
svojem delovnem času izvajajo različna
popravila, ki jih potrebujemo zaposleni
pri delu, kot tudi popravila v sobah naših stanovalcev. Poleg tega pa je ves čas
potrebno koordinirati tudi delo z zunanjimi izvajalci, jih nadzirati in poskrbeti
za pravilno izvedbo različnih del. Odgovorno in skrbno delo naših vzdrževalcev
je izjemno pomembno za delovanje
naše hiše. Od sredine leta vodi službo
vzdrževanja Borut Perovšek in v mesecu decembru se mu je pridružil še Matej
Gabrovšek. Občasno pa je na pomoč pri
delu službe vzdrževanja v drugi polovici
leta priskočil Matjaž Lukančič, ki dela v
kuhinji kot pomočnik kuharja že nekaj
let.

Ko vstopite v našo hišo, pa sta vam
v večini dneva na razpolago naša receptorja, ki s svojim budnim očesom vidita
dogajanje v hiši in izven nje. Prva sta, ki
vsakemu obiskovalcu, stanovalcu ali zaposlenemu podata potrebne informacije ali pa jih usmerita v pravo smer.

Ne glede na delovno mesto v našem domu in ne glede na zahtevnost
opravljanja nalog je vsako delovno mesto pomembno, potrebno in vredno spoštovanja. Spoštovanje do dela in spoštovanje sodelavcev je vrednota, ki nas bo
peljala k skupnim ciljem.

Poleg rednega vzdrževanja naše
hiše je izjemno pomembna tudi čistoča
prostorov, za kar dnevno poskrbijo naši
zaposleni v službi čiščenja. V tem letu se
jim je pridružil Mladenko Dragonjič, vodenje organizacijske enote pa je v tem
letu prevzela Nika Kavkler Gorenc.

Hvala vsem.
mag. Milena Končina, direktorica
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SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
(SZNO)
Zdravstvena nega je temeljna sestavina zdravstvenega varstva kot celovitega sistema. Kot profesionalna
disciplina se dopolnjuje z drugimi zdravstvenimi strokami. Zdravstveno nego
lahko širše opredelimo kot skrb za zdravje celotne populacije. Je dejavnost, katere naloga je, da posamezniku, družini in skupnosti pomaga v vseh stanjih
zdravja in bolezni. Z zdravstveno nego
je neločljivo povezano spoštovanje življenja, dostojanstva in pravic človeka.
V Službi zdravstvene nege in oskrbe v
Domu upokojencev Vrhnika so združene
dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe,
delovne terapije in fizioterapije. SZNO je
z izvajanjem zdravstvene nege in oskrbe povezana z vsemi drugimi službami
v Domu, socialno službo, kuhinjo, pralnico, vzdrževalno službo in seveda skupnimi službami z direktorico na čelu, s
katerimi želi tudi v bodoče tvoriti strokovno in kadrovsko dobro podlago za
uspešno in kvalitetno delo Doma. Zdravstveno nego in oskrbo izvajajo diplomirane medicinske sestre, zdravstveni
tehniki, bolničarji/negovalci, socialne
oskrbovalke ter bolniške strežnice in čistilke kot samostojno dejavnost v okviru
zdravstveno negovalnega tima na vseh
oddelkih ter v ambulanti Doma. Želimo
izvajati kakovostno in celostno zdravstveno nego in oskrbo stanovalcev z

upoštevanjem individualnega pristopa,
etičnih načel in doseganjem najboljših
izidov.
Negovalni tim izvaja oskrbo in
zdravstveno nego 24 ur na dan, tudi ob
sobotah, nedeljah in praznikih. Tako kot
vsa pretekla leta bomo tudi v naprej skrbeli za kakovostno oskrbo in zdravstveno nego. Vizija doma » Za varno in življenja polno starost« bo še naprej moto
službe, kar bomo poleg strokovnega in
kvalitetnega dela skušali dosegati s timskim delom, profesionalnim pristopom,
nenehnim izobraževanjem, upoštevanjem drugačnosti, spoštovanjem integritete stanovalcev, svojcev in delavcev.
V letu 2018 se je tudi v enoti zdravstvene nege in oskrbe dogajalo veliko
sprememb. Dolgotrajne in kratkotrajne
bolniške so kar dobro okrnile število aktivnih sodelavcev. Pridobili pa smo kar
nekaj novih sodelavk in sodelavcev.
Na enoti delovna terapija se nam
je za določen čas pridružila Marta Vidmar. S svojo pozitivno energijo in naravnanostjo je v kolektiv prinesla svežino in mladost. V tej enoti se je za šest
mesecev zaposlila tudi pripravnica Ana
Pristavec.
V našem negovalnem timu so se
nam v letošnjem letu pridružili Mirjana
Seizović , Romana Krodiš, Jan Boštjan
7
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Škufca, Armin Klokić, Žan Cvelbar, Pavle Janjušić, Mirjana Bakić, Silva Rogelj,
Majda Kogovšek in Mija Sterlekar ter

samo skupaj lahko pišemo zgodbo, v kateri vsak najde tisto, kar najbolj potrebuje. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem

pripravniki Nikolina Jagodic, SAnja Marković in Lili Zakrajšek. Iz porodniške so
se vrnile Maja Košir, Simona Ferjančič in
Ana Grdina. Vse z veseljem pozdravljamo nazaj na delovnem mestu, njihovim
malčkom pa želimo veliko sreče v stopicanju v »novi« svet.

sodelavcem za neutrudno in požrtvovalno delo, vsem pa želim lepe božične
praznike in vse dobro v novem letu, ki že
vztrajno trka na naša vrata.
Naj zaključim s kratko Cankarjevo mislijo: Srečna je pot, če je ljubezen
vodnik... Treba je samo prijazne besede
in prijaznega pogleda in ozdravljena je
vsaka bolezen in vsaka žalost je pri kraju.

Skupaj z vami dragi stanovalci in
dragi sodelavci tvorimo pisan šopek, ki
se med seboj prepleta s pentljami medsebojnega sodelovanja, druženja, medsebojne pomoči. Skupaj se trudimo, da
je naš dom prijazen in poln življenja in

Veronika Habe- namestnica direktorice,
vodja ZNO
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SOCIALNA SLUŽBA V DOMU UPOKOJENCEV
VRHNIKA
Socialna služba se je v februarju
2018 obogatila z novo socialno delavko, tako sedaj socialno delo v Domu
opravljava Simona in Urška. Delo socialne delavke v Domu je pestro in raznoliko. Socialna služba je največkrat prva,
s katero se srečajo bodoči stanovalci
Doma in njihovi svojci. Socialni delavki
ob prvih stikih s svojci in potenicalnimi
stanovalci Doma skupaj z njimi raziskujeva, kakšno je njihovo sedanje življenje
doma, kakšna so njihova pričakovanja,
želje in potrebe ter kako se Dom lahko
le- tem čim bolje približa. Svojcem in
starejšim sva osebno in preko telefona
na voljo za njihova številna vprašanja o
tem, kaj je potrebno za prihod v Dom,
kakšne so čakalne vrste, kaj Dom lahko
zagotavlja, kakšne so oskrbe, cene in še
na mnoga druga. Socialno delo tako pripravlja in pomaga starejšim in njihovim
svojcem pri odločitvi za odhod v Dom.
Socialni delavki redno pregledujeva tudi
vse prispele prošnje za sprejem v dom,
vnašava jih v ustrezne informacijske sisteme in oblikujeva ustrezne odgovore
nanje. Prošenj za sprejem v Dom je bilo
konec oktobra že 550. V Dom smo do
konca oktobra 2018 namestili 76 stanovalcev. Nekaj teh stanovalcev je prišlo k
nam začasno – za čas dopusta svojcev,
po operacijah in podobno. Tako imenovanih začasnih sprejemov je vsako leto
več.

Velik del socialnega dela v Domu
obsega tudi sam sprejem novega stanovalca. Na sprejemu se z bodočim stanovalcem in svojci pogovorimo o vseh bistvenih stvareh, ki so pomembne za čim
lažjo vključitev v Dom, sklenemo Dogovor in se dogovorimo o načinu plačila
domskih storitev. Tistim, ki sami ne zmorejo plačevati Doma, socialna delavka
pomaga pri izpolnjevanju vloge za oprostitev plačila, ki jo nato posreduje pristojnemu centru za socialno delo, da le
ta izda ustrezno odločbo o oprostitvi
plačila institucionalnega varstva. Socialni delavki obveščava pristojno sodišče,
da za stanovalce, ki potrebujejo name9
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stitev na oddelek za osebe z demenco,
izvede potrebne postopke in izda ustrezne pravne akte. Sodelujeva v domskih
delovnih timih, kjer skušamo zaposleni,
tudi skupaj s stanovalcem, poiskati najboljše rešitve in omogočiti stanovalcu
kar najboljše počutje v Domu.
Socialni delavki v Domu stanovalcem pomagava tudi pri urejanju drugih zadev, ki jih le ti ne zmorejo urediti
sami (pomoč pri pridobitvi nove osebne
izkaznice; ureditev začasnega bivališča
na naslovu Doma, obveščanje svojcev
in sporočanje, kaj stanovalci morda še
potrebujejo in želijo...). Sodelujeva tudi
z različnimi društvi, ki prav tako pomagajo starejšim in jih v Domu tudi obiskujejo. V Domu vodiva tudi skupino za
stanovalce, na kateri lahko le ti spregovorijo o tem, kaj bi si v Domu še želeli,
kaj pogrešajo, kaj jih veseli, kaj jim je
težko. Na skupini se pogovarjamo tudi
o tekočih zadevah znotraj Doma in aktualnih zadevah, ki se dogajajo v lokalni skupnosti in širše. V skupini že nekaj
časa naša druženja popestrimo s tem,
da skupaj zapojemo kakšno pesem. Stanovalcem so vrata najine pisarne vedno
odprta za pogovor. Kdor pa ne more do

naju oziroma želi, da prideva k njemu v
sobo, pogovor opraviva pri njem.
Tekom leta sva, v sodelovanju s
sodelavci, izvedli tudi nekaj srečanj za
svojce. V Domu se zavedamo, da so prav
svojci tisti, ki so za kakovostno življenje
naših stanovalcev najbolj pomembni.
Na srečanjih za svojce smo predstavniki
različnih strokovnih služb predstavili svoje delo in odgovarjali na vprašanja, ki so
jih imeli svojci. Srečanja, ki smo jih imeli
do sedaj, so bila poučna tudi za delavce
doma, zato si bova še naprej prizadevali in vabili svojce, da se odzovejo v čim
večjem številu. Samo s sodelovanjem
bomo lahko premagali ovire, ki jih pred
nas postavlja življenje in delo v Domu.
Socialni delavki sodelujeva skupaj
z drugimi zaposlenimi tudi pri izvajanju
različnih družabnih aktivnostih za stanovalce in pri prireditvah, ki se odvijajo v
Domu. Skupaj z vsemi ostalimi zaposlenimi v Domu si prizadevava, da bi bilo
življenje v Domu za stanovalce in njihove svojce čim bolj prijetno in čim bolj podobno življenju doma.
Simona in Urška
Socialna služba DU Vrhnika

POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Dom upokojencev Vrhnika že nekaj
let uspešno izvaja socialno varstveno
storitev pomoč družini na domu. Z njo
skuša pomagati uporabnikom, ki imajo

zagotovljene bivalne in druge pogoje
za življenje v svojem bivalnem okolju,
zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati
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in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

nju bivalnega in spalnega prostora. Nekaj uporabnikom vozimo na dom kosila
in za mnoge je vsakodnevni stik z našmi
socialnimi oskrbovalci ob dostavi kosila
edini stik z drugimi ljudmi.

Storitev vsebuje različne organizirane praktične pomoči in opravila, s katerimi se uporabnikom vsaj za določen
čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu ali drugi organizirani obliki.
S storitvijo se skušamo čim boj prilagajati potrebam naših uporabnikov in
sicer s pomočjo pri temeljnih dnevnih
opravilih, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenje, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ter nega in vzdževanje osebnih ortopedskih pripomočkov;
z gospodinjsko pomočjo, kamor sodijo:
prinašanje ali priprava enega toplega
obroka dnevno, nabava živil, osnovno
čiščenje bivalnega in spalnega prostora
z odnašanjem smeti ter s pomočju pri
ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, spremljanje upravičenca pri opravljanju njunih obveznosti, informiranje
pristojnih služb o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava upravičenca in
njegove družine na morebiten odhod v
institucionalno varstvo.

Pri izvjanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu redno sodelujejmo tudi s patronažno službo Vrhnika, tako, da skupaj čim bolje
zadovoljujemo tako zdravstvene kot socialne potrebe uporabnikov na njihovem domu. Vedno več uporabnikov prihaja iz bolnišnice in le ti potrebujejo
našo storitev čim prej, saj svojci mnogokrat zanje ne zmorejo skrbeti oziroma
jim zagotavljati vse, kar le ti potrebujejo. Velikorat tako uporabnikom kot njihovim svojcem prisotnost naših socialnih oskrbovalk zagotavlja tudi večji

Že nekaj časa se povečuje potreba
pri pomoči uporabnikom pri opravljanju
temeljih dnevnih opravilih, kamor sodi:
pomoč pri oblačenju ali slačanju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb; poleg
tega pa še pomoč pri osnovnem čišče11
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občutek varnosti, da bodo zmogli ostati
čim dlje v svojem domačem okolju.

rabnikov je izrazilo željo, da bi se storitev
izvajala tudi med vikendi in prazniki.

V letu 2018 smo izvedli tudi anketo
o zadovoljstvu uporabnikov s pomočjo
družini na domu. Iz odgovorov je moč
sklepati, da uporabniki zaupajo našim
socialnim oskrbovalcem; da jim izvajanje storitve daje občutek varnosti; večina uporabnikov je menila, da bi se v
primeru, da bi se jim stanje poslabšalo,
raje odločilo za večji obsega storitev kot
pa za odhod v institucionalno varstvo. V
anketi smo uporabnike povprašali tudi
o tem, kaj si še želijo in kar nekaj upo-

Socialno varstveno storitev pomoč
družini na domu koordinira socialna delavka Doma, neposredno socialno oskrbo pa trenutno izvaja 5 socialnih oskrbovalcev, ki nudijo pomoč 52 vključenim
uporabnikom.
V bodoče si želimo našo storitev
še razširiti in biti na voljo uporabnikom
tudi med vikendi in prazniki, kar je bila
tudi izražena želja v izvedeni ankteti že
vključenih uporabnikov.
Urška Cvetković, socialna delavka,
koordinatorka pomoči na domu

Delovna terapija
Delovna terapija je stroka, ki pokriva področje zdravstvene in socialne
dejavnosti. K vsakemu posamezniku
pristopa individualno in ga obravnava
celostno.
Delovne terapevtke v domu ugotavljamo zmožnosti in sposobnosti
stanovalcev, njihove želje in potrebe. V
skladu s tem načrtujemo, pripravljamo
in izvajamo delovno terapevtske storitve. Sproti spremljamo učinke naših
storitev in jih po potrebi prilagajamo
ali spreminjamo. V svoje delo uvajamo
stanovalcu prijazne pristope, metode
in tehnike z ciljem doseči čim višjo stopnjo samostojnosti (terapija s pomočjo
živali, brain gym, bazalna stimulacija,
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sprostitvene tehnike…). Veliko naših namenskih terapevtskih aktivnosti je skupinskih, da omogočimo udeležbo vsem
zainteresiranim stanovalcem (vaje za
spomin, čutno gibalna skupina, ustvarjalna delavnica). Stanovalce glede na
njihove potrebe oskrbimo s primernimi
terapevtskimi pripomočki in jih naučimo uporabe ali jim prilagodimo bivalno okolje. Tesno sodelujemo z ostalimi
službami v domu. Trudimo se izobraževati zaposlene in svojce. Povezujemo se
z drugimi institucijami, društvi, posamezniki. Organiziramo kulturne in družabne prireditve v ustanovi.
V tem letu je delovna terapija po
kadrovski plati doživela veliko sprememb. Mojca je odšla na porodniški dopust, Matevž v drugo službo. Trenutno
delovno terapijo sestavljamo tri članice,
delovni terapevtki Marijana in Marta ter
pripravnica delovne terapije Ana. Naši
prostori so v drugem nadstropju doma.

tivnosti, ki jo pri svojem delu zelo potrebujemo, ter dobro sodelovanje z vsemi
službami v domu. Vendarle smo tu vsi za
isti cilj…

Za nadaljnje delo si želimo predvsem veliko pozitivne energije in krea-

Delovne terapevtke: Marijana, Marta in
Ana

FIZIOTERAPIJA V NAŠEM DOMU
V domu sva zaposleni 2 fizioterapevtki, Milena Ščepanovič in Alenka
Brenčič Lango. Prostori fizioterapije se
nahajajo v 3. nadstropju doma, nasproti dvigala. Tu poteka vsako jutro, od ponedeljka do petka skupinska telovadba,
ki je namenjena bolj pokretnim stano-

valcem. Takoj po skupinski telovadbi je
organizirana gibalna skupina, namenjena individualnim obravnavam slabše
pokretnih stanovalk/cev, ki so sposobni
sedenja na IV. Stanovalcem, katerim
njihovo zdravstveno stanje ne omogoča
vključevanja v vodene skupine, se omo13

UTRINKI
goči fizioterapija v njihovih sobah ali v
skupnih prostorih oddelkov.

izvajanju različnih družabnih prireditev,
izletov.

Delo fizioterapevta v domu je zelo
raznoliko. Poleg izvajanja preventivnih
in rehabilitacijskih fizioterapevtskih programov za stanovalce doma se vključuje
v v zdravstveno – vzgojno izobraževanje
tako svojcev stanovalcev, kot delavcev
doma, ki poteka v obliki individualnih
delavnic za svojce in skupinskih delavnic
za delavce doma. Pri svojem delu tesno
sodeluje z ostalimi zdravstvenimi delavci in sodelavci doma (timski sestanki) ter z zunanjimi sodelavci (fiziatrinja,
dobavitelji medicinskih pripomočkov).
Po potrebi sodeluje pri organizaciji in

V domu sva za 240 stanovalcev zaposleni 2 fizioterapevtki, kar pa že sedaj
presega veljavne normative, ki se niso
spremenili že 36 let. Potrebe in želje po
fizioterapevtski obravnavi so v našem
domu iz leta v leto večje, zato je rehabilitacijski izid v veliki meri odvisen tudi
od vključenosti svojcev v rehabilitacijski
proces. Redno vključevanje svojcev ter
dobro sodelovanje med stanovalcem,
svojcem in fizioterapevtom, zagotavlja
našim stanovalcem/kam najboljši rehabilitacijski izid.
Fizioterapevtki Alenka in Milena
14

KRONIKA PRIREDITEV IN DOGODKOV
V LETU 2018
JANUAR
Če v Prosincu drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
V januarju in februarju leta 2018 nam je spet nagajalo zdravje. Po naši veliki
hiši so se tihotapila razna prehladna obolenja. Naša zdravstvena služba je ukrepala
dovolj hitro in učinkovito, da je preprečila najhujše. Lahko bi rekli, da se je dom za
dva meseca pogreznil v zimsko spanje…

FEBRUAR
Kar svečana ozeleni, se rado posuši.
Pustne šeme se bolezni niso ustrašile in so pogumno zakorakale po domskih
hodnikih. Na obraze so privabljale nasmeh, zima je pa itak bežala, kolikor so jo nesle noge!
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MAREC
Igrajo v Sušcu se mušice, Malega travna vzemi rokavice.
ČETRTEK, 1.3.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
ČETRTEK, 8.3.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA Z NASTOPOM STANETA VIDMARJA
Za letošnji osmi marec, praznik vseh žensk smo našim stanovalkam in stanovalcem pripravili malce drugačen glasbeni dogodek, kot so jih sicer navajeni.
V goste smo s pomočjo naše upokojene sodelavke Bogdane povabili pevca
Staneta Vidmarja, ki se je z veseljem odzval. Pripravil nam je res nepozabno dopoldne s svojimi pesmimi in pripovedovanjem svoje pretresljive življenjske zgodbe. Je
živ dokaz, da je glasba res zdravilo za dušo. Njegove pesmi, sploh tiste o mami, so
se Stanovalcev dotaknile v dno srca in po razbrazdanih licih je stekla marsikatera
solza…
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SOBOTA, 10.3.2018 OD 15.00 DALJE V PRIREDITVENEM PROSTORU
IZDELAVA GREGORČKOV
Društvo Blagajana in zaposleni Doma upokojencev smo s skupnimi močmi
pripravili prostor in materiale za izdelavo ladjic, ki so jih potem izdelovalci spustili
v potok Bela. Starši in otroci so prihajali, se najprej malo razgledali in zbirali ideje,
potem pa se zagnali v delo. Moram reči, da so nastajale prave mojstrovine. Naši
stanovalci so se kot po navadi posedli malce bolj v ozadje, gledali in uživali. Najpogumnejši pa so zakorakali med mize, si ogledovali izdelovanje in se tudi sami
preizkusili v izdelavi.

ČETRTEK, 22.3.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
PRIREDITEV V ČAST MATERAM
Naš pevski zbor stanovalcev Sončki, skupini Materine dušice in Borovničani ter
učenke OŠ Ivana Cankarja so pod mojstrskim vodstvom naše sestre Maje Švajger
združili moči in nam pripravili zelo lepo prireditev s pesmimi in recitacijami v čast
materam. Ker je letos Cankarjevo leto, so vključili Cankarjeve pesmi, odlomke iz
črtic in svojo interpretacijo njegovih besedil. Učenke so nam recitirale tudi svoje
lastne pesmi o mami.
ČETRTEK, 22.3.2018 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE V MESECIH
JANUARJU IN FEBRUARJU
17
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PETEK, 23.3.2018 OD 9.00 DO 12.00 V DELOVNI TERAPIJI
IZDELAVA BUTARIC
Kristjani teden dni pred Veliko nočjo v cerkev odnesejo butarice iz zelenja ali
oblancev v spomin na Jezusov prihod v Jeruzalem. V Domu ohranjamo tradicijo in
tudi mi vsako leto izdelujemo butarice. Marsikdo od stanovalcev se butarico nauči
delati šele v Domu, tako da za učenje res ni nikoli prepozno.

ČETRTEK, 29.3.2018 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE V MESECIH MARCU
IN APRILU. ČESTITAMO!
PETEK, 30.3.2018 OD 9.00 DO 12.00 V DELOVNI TERAPIJI
PRIPRAVA PIRHOV
Na petek pred Veliko nočjo smo imeli pravo proizvodnjo pirhov. Iz kuhinje so
nam pripeljali približno 400 jajc, ki smo jih »obuli« v nogavice, jim dodali kakšno rožico ali list zelenja, zavezali z nitko in pripravljena so bila na kuhanje. Lahko rečemo,
da smo tudi mi pri »sezuvanju« kuhanih jajc iz nogavic občudovali naše stvaritve,
saj so bili pirhi res lepi. Na ta način smo polepšali našim stanovalcem velikonočni
zajtrk.
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APRIL
Če se o Jurjevem krokar lahko v žitu skrije, mlatič jeseni dosti cepcev razbije.
SREDA, 4.4.2018 OB 10.30 V PRIREDITVENEM PROSTORU
DELAVNICE Z OTROKI IN VZGOJITELJICAMI VRTCA ZAVODA
SV. STANISLAVA LJUBLJANA
Na ta dan je bilo v našem domu zelo živahno. Obiskat so nas prišli otroci in
vzgojiteljice iz vrtca Zavoda sv. Stanislava iz Ljubljane. Najprej so se nam predstavili
z besedo in pesmijo. Potem pa so se pomešali med naše stanovalke in stanovalce.
Pripravili smo jim das maso za ustvarjanje in kup družabnih iger. Po začetni zadregi
se je vse skupaj lepo razživelo. Skupaj smo ustvarili lepo število obeskov, ki smo jih
pobarvali in z njimi okrasili dom.
ČETRTEK, 5.4.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
SREDA, 11.4.2018 OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
KONCERT MPZ IVANA CANKARJA
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Ob 100 letnici smrti našega pesnika, pisatelja in dramatika Ivana Cankarja
smo se tudi v našem Domu spomnili nanj, saj je Vrhnika njegov rojstni kraj. Rad je
imel Vrhniko, čeprav ga je želja po znanju napotila v Ljubljano, na Dunaj in še kam.
Zato se tudi pri nas čez celo leto vrstijo dogodki njemu v spomin. V ta namen je v
naš dom prišel prepevat mešani pevski zbor Ivana Cankarja. Zbor ima dolgo tradicijo in slišala sem, da so veliko nastopali tudi izven meja Slovenije. Pevovodja je
gospod Lovro Grom. Zbor šteje preko 30 članov, ki so bili zelo lepo oblečeni, črno in
z rdečim cvetom na prsih. Med člani pevskega zbora je tudi naša glavna sestra Veronika Habe, ki je skupaj s še eno pevko povezovala program koncerta.
Zapeli so veliko zelo lepih pesmi, med drugimi Škrjanček poje, Po zelenem travniku,
Čej so tiste stezice, Daleč od doma…
Drugi del koncerta nam je prinesel še eno presenečenje. Pred nas je stopila
gospa Aleksandra Maksimovič. Ob spremljavi kitare nam je zapela več verskih pesmi, npr. Sporočilo o ljubezni, Kjer vera je, Ko dvigneš me in druge. Njen nastop je bil
nekaj posebnega, kar smo seveda nagradili z velikim aplavzom.
zapisala Antonija Baloh
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TOREK, 17.4.2018 OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
NASTOP FANTOVSKEGA ZBORA DOBROVA

Oktet v lepih črnih oblekah in svetlo modrih kravatah nam je prepeval, kot bi
poslušali ptičke. Mi smo po vsaki pesmi ploskali in jim tako dajali nove volje. Naj
omenim nekatere pesmi, ki so mi segle do srca: Drevi pa grem na vas, Sem zaljubljen bil, Hišica domača in Pod rožnato planino. Sami so pesmi zelo lepo povezovali,
da smo razumeli vsebino. Zapeli so nam venček Avsenikovih pesmi. Slakovi V dolini
tihi pa so dodali še harmoniko in klarinet.
V prvi vrsti je na invalidskem vozičku sedela naša sostanovalka in bila ves čas
nasmejana. Izkazalo se je, da je babica kar treh nastopajočih. K njej je proti koncu
prireditve pristopila ljubka deklica, njena pravnukinja in ji z objemom in voščilom
izročila šopek. Gospa je žarela od ponosa in sreče. Njej na čast je pevski zbor zapel
Zdravico. Ob koncu prireditve so zapeli še znano pesem Žabe. Ploskanje na koncu
kar ni pojenjalo, tako da so se nam morali večkrat prikloniti.
Zapisala Antonija Baloh

MAJ
Sveti Pankracij, Servacij in Bonifacij so ledeni možje, če prej ni slane bilo, tudi
pozneje ne bo mrzlo.
TOREK, 1.5.2018 MED 7.00 IN 7.30 PRED DOMOM
PRVOMAJSKA BUDNICA PIHALNEGA ORKESTRA VRHNIKA
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PONEDELJEK, 7.5.2018 OB 13.30 V ČITALNICI
DRUŽENJE S PROSTOVOLJCI IZ OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA
Naši stanovalci radi sodelujejo na medgeneracijskih srečanjih. Tudi na delavnici s prostovoljkami iz OŠ Ivana Cankarja so uživali v druženju z mladimi. Učenke so
nam pripravile zanimive igre, s pomočjo katerih smo se bolje spoznali. Na koncu pa
se je med dvema skupinama razvilo pravo malo tekmovanje.

ČETRTEK, 10.5.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
ČETRTEK, 10.5.2018 OB 16.00 URI V PRIREDITVENEM PROSTORU
LUTKOVNA PREDSTAVA ˝PES, MAČKA, MIŠI˝ KD NAUPORTUS VIVA
KD Nauportus viva iz Vrhnike nam je odigral lutkovno predstavo Pes, mačka,
miši. Predstava je nastala po besedilu Ivana Cankarja. Presenetili so nas, saj nas večina Ivana Cankarja pozna kot pisatelja resnih in otožnih tematik, nikakor pa ne šegavih zgodb. Uživali smo v predstavi, ki je bila spremljana s kitaro in prepevanjem.
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ČETRTEK 17.5.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV MORAVČE
TOREK, 22.5.2018 OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
KONCERT ŽPZ DU ROVTE »ROVTARSKA DEKLETA«
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ČETRTEK, 24.5.2018 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE ROJENE V MESECU MAJU IN
JUNIJU

JUNIJ
Če junija sonce pripeka in vmes dežek rosi, ni treba se bati teka, obilno zemlja
rodi.
ČETRTEK, 7.6.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE,
PO MAŠI ZBOR STANOVALCEV Z DIREKTORICO
NEDELJA, 10.6.2018 OB 9.00 V CERKVI SVETEGA PAVLA
SVETA MAŠA OB DNEVU SLUŽENJA
TOREK, 26.6.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
PRIREDITEV POSVEČENA IVANU CANKARJU
24

Ivan Cankar je bil naš pisatelj in pesnik in nanj smo lahko upravičeno ponosni.
Zato je naša sestra Maja Švajger njemu na čast pripravila lepo prireditev, izpolnjeno z lepo Cankarjevo besedo. Sodelovale so tudi gostje, članice pevske skupine
Trlice iz Ligojne.

SREDA, 27.6.2018 OB 10.00 NA DOMSKEM VRTU
PRIČNEMO Z VODENO TELOVADBO IN PALAČINKAMI
Juhej, spet je tu poletje! Dolgi, topli dnevi so kot nalašč za prijetno druženje
in posedanje na domskem vrtu pod našo veliko vrbo, ki daje prijetno senco. Da čas
hitreje mine in naredimo pri tem še nekaj zase, zaposlene v Domu že vrsto let poleti
zunaj pečemo palačinke. Njihov zapeljivi vonj v senco na vrt privabi lepo število stanovalcev. A ker si morajo palačinke zaslužiti, kot sami pravijo, najprej telovadijo pod
vodstvom fizioterapevtke ali delovne terapevtke, potem pa dobijo sok in palačinke.
KRAJŠI POTEPI PO VRHNIKI V SPREMSTVU ZAPOSLENIH
PRIČNEMO 14.6.2018, OSTALE INFORMACIJE SLEDIJO
»Vrhnika, prečuden kraj« beremo v literaturi. Marsikateri naš stanovalec ali
stanovalka dejansko pozna samo Dom in njegovo ožjo okolico. Center Vrhnike je
za naše stanovalce predaleč. Zato smo se zaposleni odločili, da jim Vrhniko približamo. Po zajtrku smo stanovalci in njihovi spremljevalci krenili izpred Doma na staro
cesto do centra Vrhnike, si vmes ogledali zanimivosti in obujali vrhniško zgodovino.
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Po želji smo obiskali kakšno trgovino in tržnico v centru, na koncu pa smo se usedli
v prijetno senco pred kavarno Mantova in uživali v dobri kavi.

JULIJ
Če Cirila in Metoda dež pere, orehe in kostanj z drevja obere.
ČETRTEK, 5.7.2018 OB 10.00 V PR. PROSTORU
SV. MAŠA ZA VSE STANOVALCE
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ČETRTEK, 26.7.2018 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE V MESECIH JULIJU
IN AVGUSTU. ČESTITAMO!
VSAKO SREDO OB 10.00 ZUNAJ POD VRBO ALI V PRIREDITVENEM PROSTORU
VABLJENI NA TELOVADBO IN PALAČINKE
»ŠE PA ŠE«.
KRAJŠI POTEPI PO VRHNIKI V SPREMSTVU ZAPOSLENIH
NADALJUJEMO OB TORKIH ALI PETKIH V JULIJU

AVGUST
Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči.
ČETRTEK, 2.8.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SV. MAŠA ZA VSE STANOVALCE
VSAKO SREDO OB 10.00 ZUNAJ POD VRBO
VABLJENI NA TELOVADBO IN PALAČINKE
»ŠE PA ŠE«.
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SEPTEMBER
Če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob božiči.
ČETRTEK, 6.9.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
ČETRTEK, 13.9.2018 OD 15.00 DO 17.30 POD VRBO
POPOLDANSKO DRUŽENJE ZA STANOVALCE IN NJIHOVE SVOJCE
Še vedno tople septembrske dni smo izkoristili, da smo na domskem vrtu pripravili prijetno druženje za naše stanovalce in njihove svojce. Pravzaprav je sonce
tako toplo grelo, da nam je kronično primanjkovalo sence! Za prijetnejše vzdušje
smo pripravili športne igre, v katerih se je lahko preizkusil vsakdo. Obiskovalci so z
veseljem uporabili naše družabne igre, ki smo jim namenili posebno mizo.
Ob tej priložnosti smo se spomnili tudi na naše jubilante, stanovalce, ki pri nas
bivajo 5, 10, 15 ali več let. Ob tem jubileju smo jim poklonili majhno darilce in rožico
ter jim zaželeli še dolgo in prijetno bivanje v našem Domu.
Vse skupaj je spremljala prijetna glasba, ohlajena pijača in odlična hrana izpod pridnih rok naših kuharic in kuharjev. Vsi skupaj smo preživeli prijetno popoldne, ki ga bomo gotovo še kdaj ponovili.
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SREDA, 26.9.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
OBISK DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRHNIKA IN RAZSTAVA ČIPK
Stene pritličja našega Doma je mesec dni krasila čudovita razstava čipk, ki so
krasile verze Cankarjeve Vrhnike. Prve dni razstave je bila na teh hodnikih kar velika
gneča. Vsi smo brali, si ogledovali in si bili edini: Čudovito delo!
ČETRTEK, 27.9.2018 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE ROJENE V MESECIH
SEPTEMBER IN OKTOBER
PETEK, 28.9.2018 OB 10.00 NA DOMSKEM VRTU
OBIRANJE JABOLK
Letošnja letina jabolk je bila res bogata. Tudi na domskem vrtu so se jablane
kar šibile pod težo plodov. Zato smo se na pobudo naše sestre Barbare v sončnem
vremenu zbrali in priredili pravo akcijo obiranja jabolk. Napolnili smo vse možne
zabojčke. Kdor ni mogel obirati, je pa sodil v ocenjevalno komisijo in je jabolka preizkušal. Vsi smo jim soglasno dali oceno odlično.
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OKTOBER
Kakršno vreme Urša prinese, tako se rada jesen in zima obnese.
ČETRTEK, 4.10. 2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
ČETRTEK, 11.10.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
USTVARJALNA DELAVNICA Z OTROKI IZ VRTCA – KORUZA TAKO IN DRUGAČE
Če komu ni jasno, kaj lahko sploh počneš s koruzo, bi se nam moral pridružiti
na naši delavnici. Toliko zaposlenih rok in veselja na kupu ne vidimo vsak dan. Vsi
so hiteli ločevati koruzna zrna od storžev in jih pospravljati z miz v za to namenjene
posode. Mize, namenjene izdelavi različnih izdelkov s koruzo in ličkanjem so dolgo
samevale, saj je bilo s koruzo dela dovolj za vse. Nihče se ni dolgočasil, ne otroci ne
naši stanovalci.

SREDA, 17.10.2018 OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
BRANJE CANKARJEVIH ČRTIC S TATJANO IN KATI
Naša prostovoljka Tatjana Jerina je želela stanovalcem približati lepo Cankarjevo besedo in porodila se ji je ideja, da bi brala črtice. Isto željo in idejo je imela
tudi Katja Gotvajn iz Cankarjeve knjižnice. Združili sta moči in stanovalcem pripravili tri literarno obarvane popoldneve. Hvala!
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TOREK, 23.10.2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
USTVARJALNA DELAVNICA Z OTROKI IZ VRTCA - BUČE, BUČKE, BUČKICE
V družbi otrok iz župnijskega vrtca smo se lotili pravih buč in iz njih naredili
lepo dekoracijo za naše oddelke. Rezanje je bilo kar zahtevna naloga, saj nismo še
srečali buč s tako trdo lupino. Bučne peške smo očistili in dali sušit.

SREDA, 24.10.2018 OB 16.00 V KNJIŽNICI
BRANJE CANKARJEVIH ČRTIC S TATJANO IN KATI
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SREDA, 31.10.2018 OB 16.00 V KNJIŽNICI
BRANJE CANKARJEVIH ČRTIC S TATJANO IN KATI
PONEDELJEK, 22.10.2018 OB 13.30 V ČITALNICI
DELAVNICA S PROSTOVOLJCI IZ OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA
Učenke iz OŠ Ivana Cankarja so nam spet pripravile kratek uvodni program, v
katerem smo se tudi predstavili drug drugemu. Nato smo ustvarjali. Iz papirja različnih barv smo izrezovali jesenska drevesa. Nastali so lepi jesenski gozdovi, ki so bili
na ogled na steklenih vratih čitalnice.

NOVEMBER
Sonce na Martina, pred vrati huda zima.
ČETRTEK, 8. 11. 2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
VSAKO SREDO V NOVEMBRU OB 16.00 V KNJIŽNICI
BRANJE ČRTIC S KATI
Naši stanovalci so se skupaj s Katjo Gotvajn odločili, da branje črtic nadaljujejo in se dobivajo še naprej vsako sredo v domski knjižnici.
ČETRTEK, 15. 11. 2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
ZA MARTINOVO SE BOMO POVESELILI OB DOBRI KAPLJICI IN SVEŽE PEČENIH
KOSTANJIH. Z ODLIČNO GLASBO NAS BO ZABAVALA SKUPINA »VSAKE KVATRE«.
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Letošnja letina vina je odlična, so ocenili naši stanovalci. Svetemu Martinu na
čast smo se zbrali v prireditvenem prostoru. Po uvodnih besedah naše direktorice
in blagoslovu vina, ki ga je opravil duhovni pomočnik Vrhniške župnije se je veselje
začelo. Na mizah se je znašel sveže pečen kostanj, mlado belo vino, topel čaj, za sladico so poskrbeli v naši kuhinji. Na pladnjih so se bohotile kar tri vrste slastne potice
in včasih se je bilo kar težko odločiti, katero bi. Ansambel Vsake kvatre je igral vesele
domače melodije in vzdušje je bilo krasno.
ČETRTEK, 22. 11. 2018 OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
KONCERT PEVSKEGA ZBORA STANOVALCEV »SONČKI«
Naši stanovalci se pod vodstvom gospe Mire in gospe Ane vsak torek zbirajo v
drugem nadstropju in imajo pevske vaje. Zbor se je v zadnjem času številčno zelo
okrepil in razširil svoj pevski repertoar. Naša sodelavka Maja je prišla z idejo o njihovem samostojnem koncertu. Vsi so se strinjali in tako smo uživali v lepih domačih
pesmih, ki so nam jih ubrano prepevali člani in članice zbora.

ČETRTEK, 29.11.2018 OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE V MESECU
NOVEMBRU IN DECEMBRU. ČESTITAMO!
PETEK, 30. 11. 2018 OD 9.00 DALJE V DELOVNI TERAPIJI
IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV
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Imeli smo pravo proizvodnjo! Iz zmešnjave zelenja, lubja, gob, okraskov in
ostalega so počasi nastajali venčki in šopki. Za naslednje leto obljubljamo več obodov, da bomo naredili dovolj venčkov za vse želje v domu.

DECEMBER
Če vidiš rimsko cesto na sveto noč sijati, se je dobre letine nadejati.
PONEDELJEK, 3.12.2018 OB 10.00 URI V PRIRED. PROSTORU
OBISKALI NAS BODO ČLANI DU VRHNIKA, PO PRIREDITVI BODO
OBDAROVALI SVOJE ČLANE.
SREDA, 5.12.2018 OB 10.00 V PRIRED. PR.
NASTOP ŽPZ BARJANKE IN OBISK DU BOROVNICA, PO PRIREDITVI SLEDI
DRUŽENJE Z NJIHOVIMI ČLANI
ČETRTEK, 6.12.2018 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
SV. MAŠA ZA VSE STANOVALCE, PO MAŠI PRIHOD MIKLAVŽA
PETEK, 7.12.2018 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
DRUŽENJE Z OTROCI IZ VRTCA VRHNIKA IN SKUPNO KRAŠENJE
SMREČIC
Otroci iz vrtca Vrhnika so nas obiskali s pomembno nalogo. Naša hiša je velika,
potrebuje veliko novoletnih jelk in v družbi jih je lepše krasiti. Na začetku so nam
priredili pravi koncert pevskega zborčka. Potem pa smo se s skupnimi močmi lotili
naših jelk. Pri toliko rokah je bilo vse zelo hitro končano in smrečice lepo okrašene
že krasijo domske jedilnice.
TOREK, 11.12.2018 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
OBISK ČLANOV DI VRHNIKA IN DRUŽENJE Z NJIHOVIMI ČLANI
SREDA, 12.12.2018 OB 10.00 V ČITALNICI
PREDSTAVITEV KNJIGE AVTORICE ZDENKE OBAL Z NASLOVOM O ČLOVEKU,
KI JE ISKAL SREČO
Človek, ki išče srečo, je vsakdo izmed nas. Ivan Cankar je s svojim darom pisanja znal svoje iskanje sreče preliti na papir in ga tako ohraniti za nas in prihodnje
rodove. Avtorica Zdenka Obal je v svoji novi slikanici otrokom in odraslim lepo približala tega brkatega moža in hkrati dodala močno sporočilo, da se v knjigah skriva
pravo duhovno bogastvo.
34

SREDA, 12.12.2018 OD 9.30 DO 11.30 IN DO 13.30 DO 16.30
V PRIREDITVENEM PROSTORU
BOŽIČNA STOJNICA Z IZDELKI NAŠIH STANOVALCEV IN UPORABNIKOV
VDC- ENOTA VRHNIKA
ČETRTEK, 13.12.2018 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
OBISKALI NAS BODO ČLANI DU LOGATEC S KULTURNIM PROGRAMOM IN
SE SREČALI S SVOJIMI ČLANI.
SREDA, 19.12.2018 OB 16.00 URI V PRIRED. PR.
NOVOLETNA ZABAVA
LEPO VABLJENI!
ČETRTEK, 20.12.2018 0B 10.00 V PRIRED. PR.
PREDSTAVNIKI ZVEZE BORCEV BODO OBISKALI SVOJE ČLANE, JIH
POGOSTILI TER SE Z NJIMI POVESELILI.
PONEDELJEK, 24.12.2018 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
BOŽIČNA ČAJANKA
ŽELIMO VAM LEPE PRAZNIKE!
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Evropski teden mobilnostimobilnost za koga?
V evropskem tednu mobilnosti je
naša direktorica Milena Končina dala
zelo dobro idejo, da se sprehodimo po
Vrhniki z našimi stanovalci na invalidskih vozičkih in se na lastne oči, roke in
noge prepričamo, kako je z mobilnostjo
v našem kraju.
Po zajtrku smo se odpravili na pot,
vsak stanovalec je imel svoje spremstvo.
Kmalu smo se prepričali, da je prav tako.
Že takoj na Idrijski cesti so se začele težave. Pločniki so zelo ozki, nagnjeni proti
cesti, veliko je jaškov, grbin in vdolbin,
asfalt je na mnogih mestih razpokan.
Vsak uvoz iz ceste na dvorišča pomeni
dodaten napor za človeka na invalidskem vozičku, berglah ali pa nekoga na
rolerjih in kolesu. Pločnik se strmo spusti na nivo ceste in se prav tako strmo
spet dvigne na drugi strani uvoza. Ko
smo prišli do križišča pri gostilni Turšič,
nas je čakalo novo neljubo presenečenje. Pločnik okrog vogala gostilne je zelo
ozek in nevaren za človeka na vozičku.
Prehod za pešce je narisan izven križišča
in sicer tako, da mora človek na vozičku
najprej zapeljati nekaj metrov naprej od
prehoda, ko se pločnik spusti zaradi uvoza na parkirišče, nato pa očitno obrniti,
se po cesti odpeljati nazaj do prehoda
in potem prečkati cesto. Če že uspe priti na drugi strani ceste na pločnik, ne
more naprej, na drugo stran ceste, ker

so na kolesarski stezi in pločniku parkirani avtomobili. Klančine za uvoz s ceste na pločnik so marsikje narejene. Če
jih poskušamo uporabiti, obstaja resna
nevarnost, da se prevrnemo. Situacija s prehodom za pešce z robniki se je
ponovila samo nekaj metrov naprej po
Cesti 4. maja. Pločnik se nato čez mostiček nad Belo strmo dvigne, da smo celo
spremljevalci imeli težave spraviti vozičke čez. Počasi smo čez vse možne dvige
in spuste na pločniku napredovali proti
zdravstvenemu domu. Pločnik nasproti
lekarne je posajen z drevesi, kar je zelo
lepo. A človek na invalidskem vozičku
mora zelo previdno mimo teh »otočkov«,
da kakšno kolo ne zapelje na zemljo ali
še huje, na cesto. Na srečo smo vsaj čez
veliko križišče s Tržaško cesto lahko prišli brez večjih težav. Ena svetla točka na
naši poti. Na žalost smo se prepričali, da
oseba na invalidskem vozičku, ki želi priti iz okoliša doma v zdravstveni dom ali
v lekarno, dejansko nese naprodaj svojo
glavo. Če se kdo z invalidskim vozičkom
ali prilagojenim kolesom pelje po cesti,
ga opomnijo ali celo oglobijo policisti.
Taka so pričevanja naših stanovalcev.
V parku pri OŠ Ivana Cankarja je
bila prijetna senca, ki nas je vabila, naj se
za hip ustavimo, odpočijemo pretresene
kosti in naredimo kakšno fotografijo. Na
žalost je okrog klopce v parku nasut de36

bel pesek, kamor so se ozka kolesa invalidskih vozičkov udirala in spremljevalci
smo se krepko namučili, da smo spravili
stanovalce v senco. Počitek v senci in na
svežem zraku je potem res dobro del.

vrhniških pločnikov in cest, si niti ne upamo pomisliti, koliko je takšnih situacij po
celotni Vrhniki.

Po vseh pretresih in težavah na vrhniških ulicah smo se za polepšanje dneva usedli v bife pri Društvu upokojencev
Vrhnika. Tam arhitektonskih ovir nismo
imeli, dobili pa smo odlično kavo. Nazaj
smo se peljali po stranskih ulicah mimo
pošte in blokov. Vožnja je bila do vključitve nazaj na pločnik veliko lažja, potem
pa se je vsa zgodba z ovirami ponovila.

za novo izkušnjo. V bodoče bi vsem odgovornim radi sporočili: Preden sprejmete kakršne koli načrte urejanja mestnih
ulic, križišč in ostale infrastrukture, si jih
oglejte z drugačne perspektive. Vzemite
v roke otroški voziček ali se usedite na
invalidski voziček, na kolo in se peljite
po mestu do zdravstvenega doma, lekarne, trgovine, banke… Prepričani smo,
da bodo načrti potem drugačni!

Na koncu naše avanture smo bili vsi
pošteno utrujeni, pretreseni, a bogatejši

Glede na to, da smo z našimi stanovalci prevozili samo majhen delček

delovna terapevtka Marijana Bačnik

CANKARJEVO LETO
V letu 2018 je občina Vrhnika obeležila 100 obletnico smrti pomembnega
rojaka Ivana Cankarja, največjega slovenskega pisatelja, dramatika, pesnika,

esejista, kritika in politika, ki je s svojimi
deli pomembno vplival na slovenski narod.
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Zato smo se tudi v Domu upokojencev Vrhnika odločili in pripravili letni
projekt z naslovom CANKARJEVO LETO,
v sklopu katerega so se odvijale prireditve in različni kulturni dogodki, povezani
z Ivanom Cankarjem.
22.3.2018 se je odvila prva prireditev s poudarkom na temo o materi. Prireditev je vodila Maja. Sodeloval je pev-

ski zbor stanovalcev Doma upokojencev
Vrhnika pod imenom Sončki s tremi
pesmimi: Mati ti si kakor zarja, Mati zakliče in Vrhnika. Učenke Osnovne šole
Ivana Cankarja so prebrale in recitirale
več pesmi in črtic na temo Mati. Člana dramske skupine zaposlenih Doma
upokojencev Vrhnika pod imenom Kratkočasniki Majda Ž. in Roman Š. pa sta
predstavila odlomek iz zgodbe »Moj drugi šolski dan«. Medgeneracijska skupina
Borovničani je prebrala po par stavkov
iz znanih Cankarjevih črtic Enajsta šola,
Suhe hruške, Dateljni, Na sredini življenja, Desetica in Greh. V medgeneracijski
skupini Materina dušica so sodelovali
prav vsi člani in prebrali nekaj stavkov
iz zbirke črtic Moje življenje: Njena podoba, Sveto obhajilo, Na peči, Mater
je zatajil, Skodelica kave in Na drči, ter
Vrhnika prečuden kraj, iz povesti Aleš iz
Razora. Vse je potekalo tako, kot so si
zamislili in prav ponosni so bili drug na
drugega.
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11.4.2018 se je v sklopu Cankarjevega projekta predstavil Zbor Ivana
Cankarja Vrhnika. Zapeli so veliko lepih
slovenskih pesmi, med drugimi Škrjanček poje, Po zelenem travniku, Čej so
tiste stezice, Daleč od doma… V goste
so povabili Aleksandro Maksimović, ki je

koncert popestrila z naborom duhovnih
pesmi.
26.6.2018 se je odvila druga prireditev v sklopu Cankarjevega projekta na
temo Vrhnika. Tudi v drugi prireditvi so
v velikem številu sodelovali stanovalci
in stanovalke Doma upokojencev Vrh-
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nika. Na prireditvi so sodelovali pevski
zbor stanovalcev Sončki, medgeneracijska skupina Materine dušice. Posebnost
te prireditve so bile članice Kulturnega
društva Ligojna pod imenom Trlice. Svojo predstavitev Cankarjevih del so popestrile z pesmijo in recitacijo, še posebej
pa so bile zanimive njihove obleke. Te so
predstavljale oblačila premožnih kmečkih žena iz Cankarjevega časa, ki so jih
nosile ob posebnih priložnostih. Po prireditvi so z veseljem zapele svoje pesmi še
stanovalcu, ki jih žal ni mogel spremljati
na prireditvi. Njihovi glasovi so zadoneli
po domu in marsikateri sostanovalec se
je ustavil in se jim pridružil pri petju.

tudi zelo mlade. Čestitke društvu, ki uspe
pritegniti v svoje vrste vse generacije!
V sklopu Cankarjeve knjižnice sta
se v Domu predstavili z branjem Cankarjevih črtic Tatjana Jerina in Katja
Gotvajn. Na prvem srečanju se jima je
pridružila ravnateljica knjižnice Sonja
Žakelj, ki je predstavila in otvorila razstavo na temo Črtice učencev in dijakov
osnovnih in srednjih šol. Začetno srečanje sta popestrili tudi dijakinji Hana
in Ana z glasbenimi vložki. Razstava je
dober mesec krasila pritličje našega
doma. Prijetno smo bili presenečeni nad
ustvarjalnostjo mladih avtorjev.
V sklopu Društva upokojencev Vrhnika so članice klekljarske sekcije pripravile razstavo čipk na temo Cankarjevih motivov. Na otvoritev so prinesle
tudi svoje pripomočke za delo in zainteresiranim stanovalcem praktično pokazale, kako nastaja čipka. Naše hodnike
so nato nekaj tednov krasile prave umetnine v obliki čipk, tematsko urejene po
Cankarjevih verzih.

V poletnem času so se stanovalci
doma odpravili po Cankarjevih poteh
ter obujali spomine nanj. Skupaj s spremljevalci so se sprehodili po stari cesti
in si ob starih hišah predstavljali, kako je
bila Vrhnika videti v Cankarjevih časih.
Od daleč so videli hišo Na klancu, kjer
je nekdaj stala Cankarjeva rojstna hiša.
Žal je bil klanec prehud zalogaj, zato se
do hiše niso odpravili. V centru Vrhnike
so si ogledali spomenik Ivanu Cankarju.
V hotelu Mantova so popili dobro kavo
in se še pred najhujšo vročino počasi odpravili nazaj v dom.

Zaključek Cankarjevega projekta so
pripravili kar stanovalci sami z koncertom pevskega zbora stanovalcev doma
pod imenom Sončki. 22.11.2018 je zadonela njihova pesem po hiši in skupaj
z njimi smo se poveselili vsi poslušalci,
zaposleni, svojci in mimoidoči obiski.
12.12.2018 smo projekt CANKARJEVO
LETO zaključili s predstavitvijo knjige O
človeku, ki je iskal srečo avtorice Zdenke
Obal. Ob tej priliki nas je gospa Zdenka

Lutkovna predstava društva Nauportus Viva z naslovom Pes, mačka, miši
je naslednja polepšala dan našim stanovalcem. Šegava predstava, obogatena s petjem in igranjem na kitaro jih je
razvedrila in nasmejala. Med nastopajočimi smo opazili obraze vseh starosti,
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seznanila z ostalimi knjigami za otroke,
ki so njeno delo.

stovoljci, sodelavci in moja malenkost
bodo stanovalcem doma vedno znova z
neskončno domiselnostjo priredili prijetne kulturne trenutke, ki jim bodo polepšali jesen življenja.

Prepričani smo, da nas bo Cankar
še naprej vsako sezono kot iskriv dramatik nagovarjal iz slovenskih odrov. Kajti
igralci, umetniški sodelavci, pevci, pro-

Maja Švajger in Marijana Bačnik

BRANJE S TATJANO IN KATI
Meseca oktobra je Cankarjeva
knjižnica v Domu upokojencev Vrhnika
razstavila izbrane otroške in mladinske
ilustracije likovnega natečaja »Črtice«.
Osnovno in srednješolci so črpali snov
za umetniški navdih iz Cankarjevih črtic
Moje življenje. Odprtje razstave smo popestrili z branjem črtic iz pisateljevega
otroštva, ki jih izbrala prostovoljka gospa Tatjana Jerina, ki že nekaj časa deli
svoj prosti čas s stanovalci doma. Z veseljem sem se ji pridružila in pravi užitek
je bil spremljati občinstvo, ki je napeto

sledilo pripovedi in posamezne odlomke
prepoznavalo iz svojih mladih dni, ko so
bile črtice njihovo obvezno šolsko branje. Nato je vse prisotne nagovorila in
pozdravila direktorica CKV Sonja Žakelj,
ki je podrobneje osvetlila nastajanje
razstave in nekaj podrobnosti o Cankarjevem letu, ki se počasi izteka. Prireditev
sta popestrili mladi glasbenici s prijetnima skladbicama na harmoniki in klavirju. Dogodek pa je povezovala delovna
terapevtka Marijana Bačnik. Sledil je je
sproščen klepet ob kavi in piškotih. Do-
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govorili smo se, da bi s takimi srečanji
nadaljevali enkrat tedensko v domski
knjižnici. Tako smo se še dvakrat prepustili delom Ivana Cankarja in njegovih
čutečih opisov matere ter odnosa do lastne minljivosti. Obakrat smo se po prebiranju prav pošteno zaklepetali in naše
misli so se kar same odpeljale do naših
nam ljubih, a žal že preminulih svojcev
in ljudi, ki so nam bili nekoč blizu.
Na željo stanovalcev smo se odločili, da bomo z branjem nadaljevali ter
spoznavali še druge naše pisatelje in pesnike in vse skupaj začinili z različnimi
glasbenimi vložki. Namesto Tatjane mi
je na pomoč priskočila stanovalka doma
gospa Pavla Novak.
Tako smo postavili temelje bralno
glasbenemu dogodku »Branje s Kati«.
Prvo sredo smo spoznali nekaj prigod iz

življenja Franceta Prešerna in se posvetili njegovi poeziji. Za konec pa smo poslušali domače ljudske pesmi izvedene
na lajni in ob njih glasno zapeli. Naslednjič smo se nasmejali Butalcem Frana
Milčinskega in se nostalgično spominjali Ježkovih šansonov. Za zaključek pa
smo se zabavali ob šalah, ki so jih že prej
sami pripravili udeleženci.
Ker pa imamo vsi še veliko idej in
nas čaka še toliko zanimivih avtorjev in
glasbe, si res želimo, da bi se nam pridružilo še več poslušalcev, saj več kot
nas bo, bolj luštno nam bo. Torej zato
vsi prav lepo vabljeni ob sredah ob 16h
v knjižnico, kjer bomo obujali spomine,
se nasmejali, kako skupaj zapeli, na koncu pa še rekli besedo ali dve o tem ali
onem. Vabljeni!
Katja Gotvajn, Cankarjeva knjižnica
Vrhnika

Prostovoljke smo se odpravile
na izlet
Prostovoljke Medgeneracijskega
društva za kakovostno starost Vrhnika
smo se razveselile pisma, s katerim sta
nas Leonida in Simona obvestili da gremo na izlet – smer Gorenjska.

Dragomer, kjer je vstopila naša gospa
Danica, leksikon znanja. O krajih, mimo
katerih smo se vozili, nam je podajala
svoje ogromno znanje o vseh krajih in
njihovi zgodovini.

Na pot smo se odpravile drugi petek v novembru. Gospa direktorica nam
je zaželela lep dan. Vreme smo naročile
in res se je pričel lep dan. Naš šofer je vestno pobral še prostovoljke, ki so nas čakale na stari cesti. Končna postaja je bil

Kar naenkrat smo bili v Kranjski
gori in ustavili smo se pri domu starejših novejše generacije, ki sledi konceptu
gospodinjskih skupin in se zgleduje po
življenju v družini. To je Dom Viharnik,
lep, nov dom. Sprejela nas je ekipa: di42

rektorica, socialna delavka in glavna
sestra. Vsa ekipa v domu je sestavljena
iz mladih, kar je prijetno presenečenje.
Direktorica nas je popeljala na ogled
doma. Vseskozi se je čutilo dobro energijo, posebej me je presenetilo da je
direktorica poznala vse stanovalce po
imenu in videlo se je, da imajo vsi oskrbovanci iskrice v očeh ko jo vidijo. Čas
je kar prehitro tekel, prijetno vzdušje v
domu smo morale zapustili in ga prepustiti vsakdanjim opravilom.

seveda precej cenejši pulover, kot bi ga
kupila doma.
Zadovoljne smo se vrnile v Slovenijo, nazaj v Kranjsko goro. Sprehodile
smo se do Gostilne pri Martinu, kjer nas
je že čakala prijazna natakarica, da nas
postreže. Prijazno nas je opozorila, da so
njihove porcije velike, da ne bomo mogle vsega »pospraviti«. Poslušale smo
jo, naročile in se seveda nasmejale ob
velikih porcijah. Med tem ko smo jedle,
je naša natakarica opozorila italijanske
gospodiče na velikost njihovih porcij.
Naročili so hrano po njenih navodilih.
Kljub temu smo zaslišali njihov smeh ob
pogledu na hrano, ki je prišla na njihovo
mizo. Da ne govorim o »štrudlu«, ki ga je
naročila Simona.

Polne prijetnih vtisov smo se odpeljale proti Belopeškim jezerom. Hitro
je minil prijeten sprehod ob jezerih. Pot
smo nadaljevale proti Trbižu (Tarvisio).
Ogledale smo si obnovljeno mestno jedro, nato pa smo se napotile na tržnico.
Obudile smo spomine na čas, ko smo
odhajali po nakupih čez mejo. Presenetilo nas je, da so nas ogovarjali v slovenskem jeziku. Vabili so nas, da imajo
ravno ta dan "sconto". Ena od nas se ni
mogla upreti nakupu in seveda "scontu". Zelo je bila zadovoljna z nakupom,
kar so ji nato potrdili tudi doma in prijateljice. Kupila je res lep, kvaliteten in

Naš šofer nas je že čakal in nas,
polne lepih vtisov in site, varno pripeljal
domov. Razšle smo se z željo, da spet
ponovimo naše druženje na izletu. Hvala gospe Danici za njeno vodenje.
Hvala Leonidi in Simoni za prekrasen dan.
Prostovoljke v Domu upokojencev
Vrhnika

MEDGENERACIJSKO SOŽITJE
Narava je podelila svoje darove in
čaka jo počitek. Tako je tudi z nami. Končali smo svojo obveznost in pripravljeni
smo na nove izzive. Zato se ob tej priliki s
svojimi cilji predstavljamo v Utrinkih za

leto 2018. Res je, življenje nam ponuja
veliko možnosti in prav je, da jih izkoristimo in se še česa naučimo ali pozabljeno
obnovimo. Učenje in medsebojno druženje nam veliko pomeni, saj smo skupaj z
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enakimi po izkušnjah in preteklosti. Zato
enako dojemamo stvari, ki nas zanimajo in lahko koga kaj naučimo. Čeprav ni
spričeval in ocen, je za nas vse doseženo
velik uspeh. Tako vemo, da smo svoj čas
in energijo dobro izkoristili in si obogatili življenje v tem umirjenem času, ki ga
imenujemo starost. V prizadevanju za
polno starost nam je v iztekajočem letu
uspelo izvajati redna srečanja medgeneracijskih skupin in drugih prostovoljcev, katerih je namen medgeneracijsko
sožitje. To so skupine, kjer se stanovalci
in prostovoljci družijo, kaj zanimivega
preberejo ali zapojejo, spet drugi kaj
dobrega skuhajo ali spečejo. Bistvo je v
tem, da želijo ohranjati pristne medčloveške odnose med stanovalci, saj je vedno v ospredju človeška prijaznost. Tako
skupaj dvigujejo raven življenja polne
starosti. Prostovoljke se redno srečujejo
na intervizijskih skupinah Medgeneracijskega društva za kakovostno starost,
kjer se pogovarjajo o svojem delovanju,
strokovno rešujejo dileme, pridobivajo
nova znanja, ter skupaj načrtujejo aktivnosti za prihodnje leto. V vsakdanjem
življenju v Domu upokojencev Vrhnika
sodelujejo medgeneracijske skupine:
Materine dušice, Borovničani, Babičina
skupina, skupina Sončni žarek, Ložanke,
pevski zbor stanovalcev Sončki, družabništvo z Danico, z Zuhro, s Cvetko, ter z
Rokom.

Borovničani: Smo skupina Borovničani in skupaj delujemo že trinajst let.
Sestajamo se vsakih 14 dni in sicer ob
četrtkih. V vseh teh letih se je sestava
naše skupine nekoliko zamenjala, trenutno se nas druži 10-12 članov. Večina
naših stanovalcev je na vozičku, zato bi
se rada zahvalila vsem zaposlenim, ki na
ta dan pomagajo pri posedanju ljudi za
naše druženje. Radi prebiramo članke
iz našega časopisa, kjer izvemo veliko
novic iz našega kraja. Trenutno se pripravljamo na bližajoče praznike in v ta
namen si bomo izdelali novoletne aranžmaje. Pred časom smo kuhali kostanj
in se z moštom spomnili na sv. Martina.
Radi praznujemo rojstne dneve in takrat se vedno posladkamo z dobrotami,
ki jih prinesejo naši slavljenci. Zelo radi
prepevamo narodne, ljudske in cerkvene
pesmi, pa tudi z molitvijo poskrbimo za
naše dobro duhovno počutje. Pogovarjamo se o našem zdravju in kako čim
bolj poskrbeti za našo vitalnost in s tem
zadovoljstvo s samim seboj. Med seboj
se spoštujemo in skušamo drug drugega razumeti da bi čim bolj kvalitetno
preživeli dneve v naši hiši. Včasih drug
drugemu zmasiramo toga ramena in s
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tem sprostimo naše zategnjene mišice.
Marinka nam večkrat kaj speče in z nami
deli dogodivščine iz popotovanj, tako
da vedno izvemo kaj zanimivega. Trudimo se da drug drugega poslušamo in
prav vsak ima priložnost povedati svoje
slabe in dobre izkušnje, ki jih doživlja v
vsakdanjem življenju. Veliko se smejimo
in poskrbimo za dobro počutje v skupini.
V prihajajočem letu želimo vsem nam
in vsem vam veliko zdravja, strpnosti in
predvsem medsebojnega sodelovanja
in pomoči, saj le tako bomo živeli življenje vredno življenja.

Gospa Nada se je z veseljem odzvala in
vse od takrat pridno sodeluje z nami.
Sestajamo se redno vsak torek ob 13.
uri v knjižnici Doma upokojencev Vrhnika. Pred tem smo imeli prostor v 3. nadstropju, pa se ni obneslo, ker ni bilo miru.
Prostor v knjižnici je super, ker imamo
svoj mir. Moti nas le, ker ni lepo urejen.
V skupini nas je devet. Veliko se
pogovarjamo, smejimo, pojemo… Radi
obujamo lepe dogodke iz mladosti ter
takratne navade in način življenja. Pogovarjamo pa se seveda tudi o tekočih
zadevah: politiki, raznih »šovih«, nadaljevankah in sprotnih dogodkih. S pogovorom in podporo skušamo zmanjšati
marsikatero stisko. Redno preberemo
aktualne zdravstvene nasvete o zdravi
prehrani, načinu življenja, kar nam pomaga, da ostanemo vitalni in pozitivni
in se o tem tudi pogovarjamo. Praznujemo pa seveda tudi naše rojstne dneve.
Vsak za rojstni dan dobi skromno darilce – ženske rožico, moški pa čokolado.
Slavljenka ali slavljenec pa poskrbi tudi
za manjšo pogostitev. Skratka lepo nam
je…. Poskrbimo tudi za humor. Preden se
razidemo, si povemo vic ali dva in se nasmejimo. Še malo nazaj sva z ga. Nado
organizirali krajše izlete, med drugim
obisk trgovine in kavarne v Šparu, obisk
Kulturnega centra na Vrhniki in ogled
muzeja, izlet v Star maln, na Kuren , Planino…

Joži Žitko

Materine dušice: Po opravljenem
tečaju Medčloveški odnosi pri delu s starimi ljudmi in tečaju za Voditelje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje v letu 2005/06 sva se s kolegico in
takratno sodelavko Ivko Windschnurer
odločili, da bova imeli skupino z imenom »Materina dušica«. Povabili sva nekaj takratnih stanovalk in stanovalcev
in pričeli smo redno tedensko srečevanje. Lepo nam je bilo, veliko smo si imeli
povedati. Še pred odhodom ga. Ivke v
zasluženi pokoj se nam je pridružila ga.
Nada Žnidaršič. Povabila jo je takratna
članica, njena teta ga. Irma Dolničar.

Člani skupine »Materina dušica«
so: ga. Baloh, ga. Hassler, ga. Lazar, ga.
Pleško, ga. Šestan, ga. Tehovnik, g. Ši45
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belja in voditeljici ga. Žnidaršič in ga.
Rosnaky. Posebnost naše skupine je, da
smo kot velika družina in o prihodu novih članov odločajo sami člani, ki jih tudi
povabijo k sodelovanju. V teh dvanajstih letih se je žal zaradi smrti zamenjalo kar nekaj članov, članic. Vsakemu ob
slovesu v spomin prižgemo svečko, se
jih pa tudi sicer spomnimo in o njih spregovorimo kakšno lepo besedo.

»Temelj za lepe odnose je navada,
da svojo pozornost usmerjamo na lepe
in dobre strani starih ljudi, sodelavcev in
sebe, se tega veselimo, smo ponosni in
hvaležni, slabe izkušnje pa sproti »mečemo na kompost«, da postanejo gnojilo za boljše življenje.« (Inštitut Antona
Trstenjaka).
Bogdana Rosnaky

Naše druženje je lepo, sproščeno
in pozitivno. Menim, da se vsak posebej čuti pripadnik te skupine in da se
z veseljem udeležuje tedenskega srečanja. Tudi midve z Nado radi prihajava, ker kolikor s svojim prostovoljstvom
dajeva, tako tudi prejemava nazaj za
svojo »dušo«. Je pa res tudi to, da sva
po svojem dolgoletnem delu v Domu
upokojencev, sedaj pa v pokoju, še vedno povezani z domom in na ta način
pripomoreva k lepšemu življenju stanovalcev.

Babičina kuhinja: skupina deluje že od novembra 2009. Prva
srečanja smo imeli v
drugem nadstropju v
prostorih jedilnice. Skupino od samega začetka vodim sama,
vendar so pri tem sodelovale tudi: Ivanka Popit iz domske kuhinje, zunanja sodelavka Katarina, ter upokojenka Alma.
Ta sodelovanja so bila večinoma kratka,
saj sedaj skupino spet vodim sama, če46

prav bi bila zelo vesela vsakega sodelovanja iz strani prostovoljcev. Namen
skupine je spoznavanje novih jedi, priprava jedi po starih receptih, okušanje
in druženje. V skupini se pogovarjamo
tudi o sestavinah hrane, s poudarkom
na tiste zdrave, iz katerih vsakič pripravimo okusno kuhano ali pečeno jed. Ne
branimo se spoznati kaj novega, saj
nam to pomeni izziv, ki se ga lotimo z
velikim veseljem. V skupini je od 8 do 13
stanovalcev, od katerih redno hodijo 4
stanovalci. Prostor srečanja se nahaja
v pritličju, tako da je dostopen tudi tistim stanovalcem, ki uporabljajo invalidske vozičke. Srečujemo se na 14 dni
ob ponedeljkih od 14 do 16 ure. Vljudno
vabimo vsakogar, ki ga zanimajo zdrave
kmečke jedi ali pa tudi kaj novega, da se
nam pridruži.

liko zdravi, se zavedajo, da bodo imeli v
domu vso oskrbo in še družbo, medtem
ko so doma sami. Tako mislečim je selitev od doma veliko lažja. S kolegico Majdo sva že več kot 12 let, od 16.3.2006
prostovoljki. Imava svojo skupino stanovalcev, čeprav se je zaradi let in bolezni
malo zmanjšala. Z vsemi se prav dobro
razumeva. Vedno ko prideva v dom, se
naju zelo razveselijo, z nekaterimi pa se
vsake toliko časa slišimo tudi po mobitelu.
Zberemo se v dnevnem prostoru v
3. nadstropju, kjer popijemo kavico ali
čaj, prigriznemo kakšen piškot ali sadje.
Radi se pogovarjamo, stanovalci povedo, kaj vse počnejo, da si krajšajo čas.
Midve pa jim prineseva novice iz domačega kraja, ki jim z zanimanjem prisluhnejo. Pogovor teče sam od sebe, nato
preberemo še kakšen odlomek iz knjige
Janeza Drnovška, ki ima za cel mesec po
datumih napisane zelo dobre misli za
življenje. Prisotni so tudi navdušeni nad
petjem-spomini iz mladosti. Vsak obisk
zaključimo s pesmijo. Nato obiščeva še
naše nekdanje člane, ki so z veseljem
hodili v našo skupino, a sedaj zaradi slabega počutja ostajajo v postelji ali pa
so zaradi demence na oddelku za dementne. Pri njih je zaradi bolezni komunikacija slabša. Zelo dober je občutek in
zavedanje, da si nekoga razveselil. Midve domov odhajava zadovoljni in polni
pozitivne energije, da sva jim polepšali
dan. Vedno se razidemo veseli.

Barbka Košir
Medgeneracijska skupina Ložanke: Ko človek ni več sposoben
skrbeti zase, bodisi
zaradi zdravstvenih težav, starosti ali gospodinjstvo zanj postane
pretežka naloga, se mora odločiti za
odhod v dom upokojencev. Čeprav je ta
prestop za marsikoga zelo težak, druge
izbire ni. Je pa res, da vsi ne gledajo na
to odločitev tako tragično. Zavedajo se,
da ne morejo biti doma, saj so otroci po
službah, večina jih je zaradi urnika dela
odsotna ves dan. Tisti, ki so še kolikor to-

Marija
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Pevski zbor stanovalcev Doma upokojencev Vrhnika: Sončki

dopoldan v II. nadstropju in po domu
se zaslišijo prijetne melodije. Marsikateri mimoidoči se ustavi in z veseljem z
nami zapoje, poslušalcev nam pa tudi
ne manjka. Vsako srečanje zbora je nekaj posebnega. Polni smo optimizma,
sproščenosti, vaje tako prehitro minejo.
Tu pa tam si privoščimo malo oddiha,
povemo kakšno lepo doživetje, kakšno
šalo, da se nasmejimo in zabavamo.

Pesem je čista in lepa,
kakor bistra voda, ki
lije čez plan. Pesem, ki
privre iz srca je mlada in ima tisoč želja in upanja. Pravijo:»Kdor poje rad, je
v srcu vedno mlad«. Tudi naši stanovalci
se velikokrat zberejo po kotičkih našega
doma in zapojejo komu za rojstni dan
ali pa si samo polepšajo dan. Še lepše
in bolj prijetno pa je, ko se jih zbere več
v sklopu pevskega zbora stanovalcev
doma pod imenom Sončki, zato se večkrat sliši glas: »Tukaj smo doma in nam
je lepo, saj radi pojemo in se družimo«.
Začetek pevskega zbora stanovalcev Doma upokojencev Vrhnika sega
več kot 15 let nazaj, ko jih je vodil zborovodja in vsestranski umetnik gospod
Ivan Malavašič. Napisal je veliko pesmi,
katere med drugimi stanovalci radi zapojejo. Po njegovem končanem sodelovanju zborovodje je na pomoč priskočila
upokojenka Anica Buh. Z ljubeznijo do
petja je posvetila svoj prosti čas pevskemu zboru stanovalcev doma »Sončki«.
Poleg učenja pesmi je zbor uspešno vodila in spremljala na harmoniki vse do
prerane smrti.

Taka srečanja gradijo prijateljske
vezi med stanovalci doma, obenem pa
krajšajo čas. Bivanje v domu postane
lepo, bogato ter polno drobnih in prijetnih vtisov. Pevski zbor stanovalcev
doma upokojencev Sončki združuje ljudi, ki imajo kljub letom in bolezni še vedno veselje do petja. S svojim petjem
pevski zbor »Sončki« polepšajo stanovalcem praznovanje rojstnih dni. Sodelujejo na raznih prireditvah. Če jim dopušča zdravje, se udeležijo vsakoletne
revije pevskih zborov socialnih zavodov
Slovenije. V novembru so nastopili na
prvem samostojnem koncertu ob stole-

Od lanske pomladi zbor vodiva gospe Mira Lazanski z Ano Garnež. Stanovalci radi pojejo stare slovenske in
cerkvene pesmi, pa tudi novejših se ne
branijo. Danes zbor šteje 15 pevcev in
pevk. Na vajah se srečujemo vsak torek
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Družabništvo z Danico:
dobrih deset let je tega,
kar sem se oglasila pri
sestri Leonidi, z željo, da
bi rada kaj zapela kakšni
nepokretni oskrbovanki,
ki bi jo to veselilo. Ugodila mi je, mi določila sobo, naredila sem
si pesmarico s samimi veselimi ljudskimi
pesmimi in že sem pela. V teh letih se je
nekaj ljubih ljubiteljic petja že poslovilo,
jaz sem pa tudi že za desetletje starejša. Menda sem začela zahajati h gospe
Stanki pred kakimi šestimi, sedmimi leti.
Zadnja 4 leta prepevava s prostovoljko
Jano skupaj pri ljubeznivi gospe Stanki. Vmes me je ob moji daljši odsotnosti nadomestila še prostovoljka Cirila.
Gospa Stanka je bila plesalka, lahko bi
rekli odlična plesalka vrsto let na Vrhniki skoraj do takrat, ko je zbolela. Ker
je imela rada glasbo in pesem, je bilo
užitek vsak teden ob ponedeljkih in sedaj ob torkih ob kakih 10h in četrt z njo
prepevati. Vseskozi je bila ljubezniva in
prav razveselili sva se druga druge. Ker
je zavračala in voziček in sprehode okoli
doma, sem ji z veseljem tudi kaj povedala v zvezi z življenjem zunaj doma. Kdor
čuti, da mu je v veselje enkrat tedensko
za kakšno uro razveseliti osebo, se z njo
pogovarjati, skupaj kaj zapeti, kaj izvedeti iz njenega življenja, temu lahko ti
obiski prinesejo veliko ur zadovoljstva.
Meni se dogaja, da po pevskem obisku prepevam doma še celo popoldne!
Sploh pa je prijaznost nalezljiva.

tnici smrti našega največjega pisatelja
in sokrajana Ivana Cankarja. Člani zbora vljudno vabijo vse, ki radi pojete, da
se jim pridružite vsak torek v II. nadstropju ob 9.30 uri, kjer se boste z njimi veselili ob petju. Dnevi starosti bodo postali topli, srečni in še polnejši.
Mira Lazanski z Ano Garnež
Skupina Sončni žarek: Smo živahna
skupinica
Sončni
žarek. Srečujemo se
vsak ponedeljek, sredo in četrtek v kapeli, kjer beremo, molimo, pojemo in se pogovarjamo-vsakega
po malem. Dokler je po vrtovih cvetje, ga
vsak teden prinesemo eno naročje v kapelo. Z njim okrasimo Marijo, s preostalimi rožami pa si gospe polepšajo svoje
sobe. Šopek v kapeli skrbno zaliva gospa
Milka. Za Božič in Novo leto naredimo
lepo dekoracijo z vejo jelke in okraski, ki
jih je naklekljala in podarila gospa Ivanka. V maju beremo šmarnice, v adventu
pripravimo božično devet dnevnico, v
postu pa križev pot. Ob zaključku devet
dnevnice in križevega pota se poveselimo in posladkamo s pecivom in sokom.
Zares se imamo lepo in se radi družimo.
Tudi nama so ta druženja v veliko veselje. Zelo radi prihajava. Občutiva in zavedava se, da veliko več prejemava kot
dajeva. Ob tej priliki vabiva stanovalke
in stanovalce, da se nam pridružijo. Veseli vas bomo in ne bo vam žal.
Marija in Tatjana
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Sicer pa imamo prostovoljci, organizirani v Medgeneracijskem prostovoljskem društvu na Vrhniki, tudi kakšno
zanimivo ekskurzijo v kak drug dom
upokojencev po Sloveniji. Takrat se tudi
razvedrimo, spoznamo kak nov delček
domovine, izmenjamo izkušnje iz naših
dejavnosti. Zadnjič npr., smo šli na kavo
v center Vrhnike s stanovalci na vozičkih.
Ugotovili smo, da je težko voziti voziček
po ne prav prijaznih, neravnih, neprimernih pločnikih in še celo nam, ki smo
jih spremljali, je bilo to zahtevno! No,
upajmo, da se bo stanje izboljšalo! Ne
vem, če so naši stanovalci na boljšem
kot drugje. A naš dom je v mirnem delu
Vrhnike, ima lep park in do centra ni predaleč. To je dragocena prednost pred
drugimi domovi, ki so sicer novejši.
Danica Jazbinšek
Družabništvo z Zuhro:
to je prijetna
gospa, ki sicer ni ravno v
sklopu Medgeneracijskega društva, vendar se je odločila za prostovoljno pomoč starejšim,
ker ima to delo rada, se počuti dobro
in si prijetno zapolni čas v pokoju. Zelo
rada kaj speče, se druži in sprehaja s stanovalci v poletnem času okolici doma,
odigra družabno igro, kot je »Človek ne
jezi se«, obenem pa se ji pri tem druženju pridružijo še ostale stanovalci, ki se
družijo v času popoldanskega druženja

v avli doma, da je prav prijetno pogledati zbrano druščino.
Zuhra
Družabništvo z Rokom: moja zgodba prostovoljstva v Domu upokojencev
Vrhnika se je z Janezom Malovrhom pričela leta 2011. Prostovoljstvo tekom prvih srečanj se je pričelo ob igri šaha, ki je
bil Janezu ljuba igra že od nekdaj. V tem
času sva se dobro spoznala, prav tako
tudi nasmejala. Kaj kmalu pa je šahovsko druženje preraslo v veliko prijateljstvo. Tako je najino srečevanje postalo
del vsakdana. K šahu se je pridružilo še
nekaj družabnih iger, pri čemer sva zraven vključila tudi nekatere druge stanovalce doma, ki so želeli nekaj svojega
časa izkoristiti za druženje in dobro voljo. Poleg družabnih iger, pa sva s sprehodi začela raziskovati tudi Vrhniko in
njeno okolico. Hitro sva ugotovila, da je
slednja za najine sprehode malce majhna, saj sva jo kar hitro prehodila v celoti.
Ker sva bila rada zunaj in večino časa
najinega druženja preživela ob sprehodih, sva se odločila, da najine sprehode
občasno tudi malce podaljšava. Tako
sva se nekega dne odločila, da kreneva
peš proti Ljubljani. Najbrž naju je imela večina za dva norčka, a imela sva se
super. Krenila sva zgodaj zjutraj, vrnila
sva se pozno popoldne. S tistim dnem
sva sklenila, da je bil to uvod v najino
raziskovanje. V naslednjih letih in vse do
danes se je tako na najinem seznamu
sprehodov katerih ime se je prijel »juriš«,
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znašlo mnogo krajev in poti različnih občin kot so Vrhnika, Logatec, Borovnica,
Brezovica, Ljubljana, Log - Dragomer,
Dobrova – Polhov Gradec ter Horjul.

v pokoj, je kar na lepem tu. Počutiš se še
čilega in polnega moči in časa je naenkrat preveč …
Starejši ljudje pravijo, da se vse
zgodi z razlogom. Tako je tudi meni
ravno v trenutku, ko sem premišljevala,
kako bom preživljala svoje penzionistične dni, prišlo pod roke vrhniško občinsko
glasilo. In glej ga, zlomka, v njem je prošnja Doma upokojencev Vrhnika! Zapisali so, da iščejo nekoga, ki bi se prostovoljsko ukvarjal s knjigami. Imeli so cele
kupe knjig in pomislili so, da bi uvedli
nekakšno potujočo knjižnico. Zamislili
so si, da bi nekdo vozil knjige po sobah
tudi tistim, ki morajo ležati ali pa zelo
težko hodijo.

Skozi leta druženja sva tako postala najboljša prijatelja, ki jima nikoli ne
zmanjka lumparij in idej za druženje. Ob
slabem vremenu se smejiva ob družabnih igrah, ob lepem raziskujeva naokoli
ob tem pa Janezu nudim pomoč pri različnih opravilih, higieni in posedanju,
ohranjanju stikov z družino ter vsem kar
spada v zgodbo dveh prijateljev.

Pa saj to je kot nalašč zame! Odbrzela sem v dom in začela. Sprva si nisem
čisto dobro predstavljala, kako naj bi
bilo vse skupaj videti. A ker imam rada
starejše ljudi, je steklo kot po maslu. Že
šestnajst let vsak teden ob sredah trkam na vrata stanovalcev in vedno mi je
lepo. Koliko modrosti in vedrih misli slišim. Veseli in nasmejani me sprejmejo.
Ko poslušam njihove zgodbe, se vedno
znova zamislim. Kljub boleznim, ki jim
grenijo življenje, se znajo nasmejati in
z optimizmom prenašati tegobe, ki jim
jih je življenje kar spotoma navrglo. Dali
so mi zavedanje, da tarnanje v življenju
ne pripelje nikamor. Spoznala sem, da
mi nič ne manjka. Imam zdravje, krasno
družino in šest pridnih vnukov. Kaj bi si
človek lahko želel še več! Dali so mi tudi
zavedanje, da se je treba znati postara-

Rok Križan
Naš dolgoletni in zvesti prostovoljec Rok je bil prejemnik državnega
priznanja za leto 2014 na področju integracije ogroženih družbenih skupin.
Potujoča knjižnica s
Cvetko: Delati v knjižnici, pa saj to je najlepši
poklic na svetu! Leta pa
brzijo s svetlobno hitrostjo in dan, ko je treba
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ti, da leta sprejmeš, in da je tudi v starosti lahko lepo, če le sam tako hočeš.
Dragi stanovalci, sreda je naš dan
– še se bomo videvali, ne mislim še odnehati! Rada vas imam in lepo mi je z
vami. Hvala za vaše nasmehe in vse dobre želje.
Cvetka s knjigami
Za kvaliteto življenja starostnika
in uspešno staranje je pomembno, da
človek sprejme svojo starost ter ostane
srečen in aktiven v družbi. Eden od dejavnikov za kakovostno starost je medgeneracijsko sožitje, katerega pomen so
medčloveški odnosi. Kajti včasih so ljudje živeli v medgeneracijskih družinah,
ki so se med seboj povezovale in je bila
taka vez del vsakdanjega življenja.
Osamljenost je ena najhujših stisk
starega človeka, zato je še toliko bolj

pomemben pristen medčloveški odnos.
Starejši ne potrebujejo le fizične pomoči, ampak jim je zelo pomembno, tako
kot našim stanovalcem doma, medgeneracijsko sožitje.
Vsak star človek še posebej potrebuje nekoga, kateremu lahko pove svoje
zgodbe, ki jih je doživel, kaj čuti, misli,
česa se boji, česa ga je strah, na kaj je
ponosen…. Potrebuje nekoga, ob katerem se lahko nasmehne, zjoka, ne da bi s
tem zmanjšal svoje spoštovanje in spoštovanje drugega. Zato so prostovoljci
še toliko bolj dobrodošli in pomemben
člen življenja v Domu upokojencev Vrhnika. Stanovalci se jih neizmerno veselijo in jih pričakujejo vsak teden, ter komaj čakajo njihov obisk, da si polepšajo
dan.
Maja Švajger v sodelovanju s Simono
Medic in Marijano Bačnik.

Moja zgodba
Po mojem 70. letu sem se odločila,
da grem v Dom. K sreči sem bila že prej
prijavljena, da je bila moja prošnja kmalu rešena.
Sem Pavla Novak, rojena Hribar.
Moje prvotno bivališče je bilo v skromni
hiši na Hribu. Živela sem z mamo, očetom in teto. Bili smo skromni, saj je bil v
službi le oče. Delal je na železnici v Ljubljani. Mama in teta sta skrbeli za dom
in pridelali smo vso hrano na njivah pri

Štampetovem mostu. Vsak dan sta hodili z vozičkom po pridelke. Doma smo
imeli koze in dva prašička, za hišo pa vrt
z zelenjavo. Vsi so trdo delali, mama je
hodila v žernado, da smo dobili konje
za prevoz pridelkov in za drva, ki jih je
oče napravljal v gozdu. Mama je ves
čas občutila posledice internacije. Kljub
skromnosti sem končala administrativno šolo v Ljubljani. Leto in pol sem bila
zaposlena na občini Vrhnika kot admini52

stratorka po oddelkih, potem pa sem do
upokojitve delala na Inštitutu za sodno
medicino v Ljubljani. Tam sem videla veliko tragičnih dogodkov in tako spremenila vrednote življenja.
S pomočjo staršev smo zgradili
novo hišo. Žal je moj prvi zakon razpadel in smo v novi hiši bivali mama, teta
in jaz z obema otrokoma, ki še nista hodila v šolo. V poznih letih sta krajši čas
v Domu preživeli tudi mama in teta. Takrat sem spoznala, da je za starejše tu
lepo poskrbljeno.
Po tragični izgubi sina, ki je dopolnil 40 let in ko sta se hčerka in vnukinja
odselili v drug kraj, se mi ni bilo težko
odločiti za odhod v Dom.
Tu je za nas, ki smo še aktivni, lepo
poskrbljeno z raznimi dejavnostmi vsak
dan. Imamo dovolj družbe in se lahko
vključimo kamor si želimo. Enkrat na
mesec imamo sveto mašo in tu lepo pojemo Marijine pesmi. Zadovoljna sem,
ker lahko še veliko hodim in kolesarim.

Z osebjem se dobro razumem, pa
tudi s hrano in priboljški sem zelo zadovoljna. Želim, da bi tako tudi ostalo.
Pavla Novak

POT ZA AKTIVNE
Medtem, ko je v poletnem času,
stanovalkam in stanovalcem doma na
voljo zunanji vadbeni park, se pogosto
pojavi vprašanje:« Kaj pa ob slabem vremenu ali pozimi?«

decembru v domu uredili POT ZA AKTIVNE. Pot se začne v 2. nadstropju na E
oddelku in se zaključi v 3. nadstropju na
F oddelku nasproti fizioterapije. Za prehod iz drugega v tretje nadstropje lahko
stanovalci/ke uporabijo dvigalo ali stopnice. Pot je dolga okrog 110 m in vključuje 28 vadbenih postaj. Stanovalci /ke

Da bi se čim bolj približali potrebam stanovalk in stanovalcev po gibanju, smo s tem namenom v mesecu
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le sledijo puščicam in navodilom, ki jih
vodijo od začetka do konca poti. Vsaka
vadbena postaja je opremljena z ustreznimi navodili in pripomočki za vadbo.
Pot za aktivne je namenjena tako
pokretnim kot slabše pokretnim stano-

valcem z ciljem izboljšati ali vzdrževati
mišično moč, ravnotežje, koordinacijo,
fino motoriko in kognitivne funkcije stanovalcev /k. Vaje lahko stanovalci izvajajo samostojno ali v družbi oz. sprem-

stvu svojcev, delavcev in prostovoljcev.
Prednost poti za aktivne je, da si stanovalci in stanovalke sami izberejo čas
svoje aktivnosti in vaje izvajajo v svojem
tempu ter kolikor časa želijo. Pri tem je
pomembno, da vsi upoštevajo navodila
za vadbo in vaje prilagajajo svojim psi-

hofizičnim sposobnostim. Samo tako bo
vadba PRIJETNA in VARNA.
Fizioterapevtke in delovne terapevtke
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LJUDJE Z DEMENCO V NAŠEM DOMU
V našem domu imamo dva oddelka, kjer so doma stanovalci, ki so zboleli
za demenco.

• ne soočajmo jih s tem, kaj so zopet
naredili narobe,raje jim pomagajmo
narediti prav.

Demenca je bolezen, ki v največji
meri prizadene spomin. Ljudje se spomnijo stvari in dogodkov, ki so se zgodili
30, 40 ali 50 let nazaj, ker je ohranjen
dolgoročni spomin. Kaj so danes delali
ali jedli za kosilo, pa ne vedo, ker kratkoročni spomin peša.

A glede na čas, v katerem živimo,
se vsi sprašujemo, kaj nas v starosti
čaka. Na srečo tega ne vemo.
Ta hiter tempo življenja, pogosti
stresi, nerazumevanje med ljudmi, neznanje komuniciranja med seboj in pa
seveda bolezen nas kaj hitro lahko privedejo do demence.

Vsi naši stanovalci so posebni, vsak
ima svoje specifične lastnosti, vsak ima
svojo zgodbo z dobrimi in lepimi stvarmi, kdaj pa kdaj pa na plano pokukajo
tudi manj lepe.

Vsi smo potencialni kandidati za
to in vsi se bojimo tega. Morda mi, ki se
z demenco srečujemo vsak dan, še toliko bolj, saj vidimo, kako pokvarjen je ta
svet, kakšen odnos do dementnih ljudi
imajo sicer redki posamezniki, ki pa seveda na žalost so in pa družba kot taka.

A to je pač posledica bolezni in to
moramo vzeti v zakup. Dementni stanovalci najbolj in predvsem potrebujejo
topel, človeški in spoštljiv odnos, profesionalni pristop, oporo, ljubezen in varnost, zato:

Spoštovani naši stanovalci,
ugledali ste luč sveta, bili ste majhna nebogljena bitja, rasli ste, se razvijali,
mnogi ste prehodili težko mladost, ki je
prehitro minila. Kaj kmalu ste se znašli v
zrelih letih, ki so prehitro prerasla v starost.

• spoštujmo stare ljudi, bodimo do njih
obzirni, prinašajmo jim mir,
• imejmo razumevanje za njihove male
potrebe, za njihove nedolžne posebnosti,

Zato, vam kličemo:

• ne grajajmo jih, da tega in onega ne
store, rajši jih hvalimo za to kar so nekoč naredili,

MI NE HODIMO PRED VAMI,
IN NE TEKAMO ZA VAMI,
HODIMO POLEG VAS IN Z VAMI,

• ne posmehujmo se njihovemu slabemu spominu, priznajmo rajši modrost
njihovih sodb,

IN DELIMO Z VAMI KAR SI VI ŽELITE.
TU SMO – VAŠI SMO!
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Za zaključek prilagam pesem neznanega avtorja:

POSLUŠATI
Ko te prosim, da me poslušaš
in mi začneš dajati nasvete,
nisi naredil tega, za kar sem te prosil.
Ko te prosim, da me poslušaš
in me začneš spraševati “zakaj ne morem čutiti na tvoj način”,
pohodiš moje občutke.
Ko te prosim, da me poslušaš
in ti začutiš, da moraš narediti nekaj, da rešiš moj problem,
si me razočaral, pa naj se sliši še tako nenavadno.
Poslušaj! Vse, kar sem te prosil je, da me poslušaš.
Ne govori ali delaj – samo prisluhni mi.
Nasvet je poceni, za šestotaka ga dobim v časopisu,
in jaz lahko delam zase - nisem nebogljen.
Morda sem brez poguma in neodločen – nisem nebogljen.
Ko boš naredil nekaj zame, kar lahko storim sam,
in kar moram storiti zase,
boš s tem povečal moj strah in šibkost.
PROSIM, POSLUŠAJ ME IN MI PRISLUHNI IN ČE ŽELIŠ GOVORITI TI, POČAKAJ
NA SVOJ TRENUTEK, IN JAZ BOM POSLUŠAL TEBE.
Leonida Lea Likar
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VABILO NA OTVORITEV DEMENCI
PRIJAZNE TOČKE
Dom upokojencev Vrhnika se bo v
začetku prihodnjega leta pridružil številnim ustanovam, ki so že demenci prijazne točke v Sloveniji.

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 dostojanstva. Le
s skupnim sodelovanjem bodo lahko
osebe z demenco ostale čim dlje doma,
kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe,
katere članica je Spominčica-Alzheimer
Slovenija.

Točka bo namenjena osebam z demenco in njihovim svojcem ter vsem
ostalim v naši lokalni skupnosti. Zaposleni na točki bomo nudili informacije,
kako prepoznati prve znake demence,
kako komunicirati z osebami z demenco
in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč,

Otvoritev demenci prijazne točke bo

v sredo 16.1. 2019 ob 12.00 uri
v prostorih Doma upokojencev Vrhnika.
Pripravili bomo krajši kulturni program,
otvoritve pa se bodo udeležili tudi
predstavniki Spominčice - Alzheimer Slovenije Slovenskega združenja za pomoč pri demenci.
Prisrčno vabljeni !
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DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Vrhnika, Idrijska 13
Telefon: (01) 75 70 100
Telefax: (01) 75 70 111
E-mail: du-vrhnika@du-vrhnika.si
Informacije:
Direktorica: Mag. Milena Končina
Vodja zdravstvene nege in oskrbe:
Veronika Habe
Socialni delavki: Simona Medic, Urška Cvetković
Delovna terapija:
Mojca Mikec,
Marta Vidmar
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