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Dom ni samo hiša, 

dom smo ljudje. 
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UVODNO RAZMIŠLJANJE 

 

 

Življenje je izzivalna 
pustolovščina ali pa nič. 

Če se znamo soočiti s spremembami in se 
svobodnega duha spopademo z usodo, 

smo nepremagljivi. 
Helen Keller 

 

 

 

Prišla je jesen in z njo nova številka bokalškega glasila Pod klobukom, delno 

prenovljena in z novimi zanimivimi vsebinami. V Domu pa smo pogumno 

vstopili v 61. leto delovanja… 

 

Od izdaje zadnjega glasila se je veliko 

dogajalo in tudi zgodilo. Srčno osebje je 

sledilo poslanstvu, viziji in sloganu Do-

ma ter v skladu z njegovimi vrednotami 

odlično skrbelo za 378 stanovalcev, 

katerim smo poleg kvalitetne oskrbe in 

zdravstvene nege ter osnovne zdrav-

stvene dejavnosti ponudili tudi vrsto 

najrazličnejših prireditev, delavnic, pi-

knikov, krajših izletov, razstav, udeležbe 

na gibalnih in pogovornih skupinah…  Še 

vedno smo bili pogumni in upali smo si 

sanjati, zato smo pričeli z uvajanjem 

integrirane paliativne oskrbe, v sodelo-

vanju s Spominčico smo pristopili k 

organizirani skrbi za svojce stanovalcev 

z demenco, uvedli smo začasne name-

stitve, povečali udeleženost stanovalcev 

v različnih organiziranih aktivnostih, 

pričeli z izvajanjem aktivnosti za pove-

čanje zunanje dejavnosti, privabili pre-

cejšnje število stalnih prostovoljcev, se 
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udeležili delavnic za vzpostavitev si-

stema kakovosti E-Qalin, se vključili v 

pridobitev certifikata Družini prijazno 

podjetje in ga v juliju tudi pridobili, 

posodobili smo spletno stran in še bi 

lahko naštevala. 

Na področju investicijskega vzdrževanja 

smo zelo ponosni na prenovljeni varo-

vani oddelek PA z izhodom na zeleno 

površino ter dve nadstandardni sobi v 

stanovanjskem delu hiše. Uspeli smo na-

mestiti klimatske naprave v skupne 

prostore in hodnike v stanovanjskem 

delu doma. Zaradi boljšega obvladovanja 

stroškov energije smo se v letu 2013 

vključili v energetski management pri 

Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 

ter s sofinanciranimi sredstvi pristopili k 

izvedbi energetskega pregleda, ki bo 

podlaga za načrtovanje mnogih investicij 

v bodoče ter prilagajanje delovnih pro-

cesov posameznih delovnih skupin.  

Zaposleni smo skupaj s stanovalci po-

novno poskrbeli za ureditev okolice do-

ma z dvema čistilnima akcijama in na 

novo z zasaditvijo lončnic in drugih 

cvetlic, zaradi česar naš Dom ponovno 

dobiva podobo doma. 

V okviru izobraževanja smo na podlagi 

želja iz anket zaposlenih in kot izrečeno 

priznanje za dobro delo za bolničarke-

negovalke in strežnice organizirali dvo-

dnevni delavnici na temo »Jaz, starost-

niki in moje delo-moje poslanstvo« ter 

poskrbeli, da so bili strokovni delavci in 

sodelavci tudi v tem letu deležni vklju-

čitve v supervizijski proces pod vode-

njem izkušene supervizorke z licenco. 

Pa vendar smo kljub stari stavbi in ve-

čjemu številu triposteljnih sob najbolj 

ponosni na to, da je Dom na Bokalcah 

znan po kvalitetni negi in oskrbi, da v 

naši hiši biva kar 7 stoletnikov (6 žensk 

in 1 moški), da stanovalci in svojci zelo 

pohvalijo prvi stik z našim Domom, da se 

zaposleni zavedajo, da delajo dobro in 

strokovno, da imamo lepo okolico in 

smo le streljaj odmaknjeni od samega 

centra mesta. 

Pred seboj imamo še veliko izzivov tako 

na področju strateških odločitev kot 

dnevnega usklajevanja delovnih pro-

cesov in vpeljevanja novih vsebin v delo 

s stanovalci. O tem bomo še pisali v na-

slednjih številkah glasila Pod klobukom. 

Verjamem, da boste z veseljem vzeli v 

roko novo številko našega glasila. Želim 

vam prijetno branje, ustvarjalcem glasila 

pa izrekam priznanje za odlično priprav-

ljeno glasilo. 

 

mag. Melita Zorec 

direktorica 
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Življenje, to niso dnevi, ki so minili, 
temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili. 

 

 

OKTOBER 2013 –  

MESEC PRAZNOVANJA 60-LETNICE DOMA 

 
Praznovanje tako visokega jubileja je za vsako ustanovo velikega pomena. 

Glede na tradicijo vsakoletnih praznovanj obletnice smo se odločili, da takemu 

jubileju posvetimo ves mesec oktober. Sestavili smo kulturni program, v 

katerega smo vključili nekaj naših stalnih nastopajočih zborov, skupin in 

posameznikov, ki so v preteklih letih prihajali v Dom in pripravili veliko lepih 

trenutkov ter s tem polepšali bivanje naših stanovalcev. K sodelovanju smo 

povabili tudi nove nastopajoče skupine, zbore, predavatelje ter ostale, ki so 

obogatili naše praznovanje. 

Nismo pozabili na svojce naših stanoval-

cev, zato smo naše praznovanje pričeli s 

skupnim piknikom že konec septembra. 

Vzdušje je s svojo harmoniko popestril 

Miha Dragoš. 

 Prvi oktober je bil namenjen osrednji 

prireditvi, na katero smo povabili pred-

stavnike MOL, ministrstva, upokojene 

delavce Doma, poslovne partnerje in 

prijatelje. Svečano smo otvorili nov va-

rovani oddelek in razstavo ročnih del ter 

predstavili novo številno jubilejnega gla-

sila.  
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Za glasbo na osrednji prireditvi je 

poskrbela skupina Male malice, ob otvo-

ritvi razstave in predstavitvi glasila pa 

kvartet flavt Traverso. 

V popoldanskem času nam je domska 

psihiatrinja dr. Ingrid Velikonja predsta-

vila predavanje z naslovom Demenca in 

spremljajoče težave v starosti, ki je bilo 

namenjeno predvsem svojcem in zapo-

slenim. 

Drugega oktobra je bila prireditev na-

menjena stanovalcem jubilantom. S sim-

boličnim darilom smo se spomnili sta-

novalcev, ki bivajo v našem Domu več 

kot 10 let. Za glasbo je poskrbel g. Janez 

Hrastar, program pa je povezoval g. Jure 

Sešek. 

 

Že vrsto let nas ob obletnici Doma s svo-

jim petjem razveseljujejo člani moškega 

pevskega zbora Barje. Tudi ob pra-

znovanju visokega jubileja smo se njiho-

vega nastopa, ki je bil 3. oktobra, zelo 

razveselili. 

Praznovanje smo nadaljevali s pestrim 

nastopom Društva upokojencev Vodice.  

 

9. oktobra smo gostili vokalno-instru-

mentalno skupino Brede Šček, pod stro-

kovnim vodstvom ga. Ileane Bratuž 

Kacjan.  

G. Andrej Stermetcki nas je s svojim 

zanimivim potopisnim predavanjem in 

glasbo popeljal po Peruju. 

 

Člani folklorne skupine Židan Parazol so 

nam s svojim nastopom 17. oktobra 

predstavili slovenske ljudske plese. 
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Ogledali smo si nov slovenski film reži-

serja Matevža Luzarja, Srečen za umret. 

23. oktobra smo jesensko popoldne po-

pestrili s kostanjevim piknikom. 

 

Praznovanje smo zaključili 25. oktobra z  

nastopom članic ženskega pevskega zbo-

ra Kombinat. 

 

 

Mirjam Režek 

 višja delovna terapevtka 

 

 

DELO NA ODDELKIH ZA OSEBE Z DEMENCO 

 

V Domu stanuje veliko stanovalcev, ki 

se spoprijemajo z različnimi stopnja-

mi demence. Stanovalci z demenco 

stanujejo na različnih oddelkih, le ti-

sti, ki potrebujejo neprekinjeno zašči-

to in varstvo, so s sklepom sodišča 

nameščeni na varovana oddelka.  

Od oktobra 2013 smo v Domu bogatejši 

še za en varovani oddelek, ki je popol-

noma prenovljen in je urejen v dve bi-

valni enoti. Oddelek ima prost izhod na 

ograjen vrt in ima tudi lastno teraso, ki 

jo stanovalci vsakodnevno koristijo.  

S stanovalci v Domu delamo indivi-

dualno in v skupini. V okviru prostorskih 

in kadrovskih možnosti delamo s skupi-

nami stanovalcev s podobno stopnjo 

demence.  

V okviru načela normalizacije se pri delu 

s stanovalci z demenco zgledujemo po 

običajnem vsakdanjiku in pri tem upo-

števamo individualne želje in potrebe 
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ter življenjske izkušnje posameznika. Da 

to spoznamo, moramo sodelovati s svoj-

ci in si prizadevati čim bolj spoznati vsa-

kega stanovalca. To je mogoče doseči le s 

timskim delom in dobrim sodelovanjem 

vseh zaposlenih. 

Pri izvajanju različnih aktivnosti s stano-
valci z demenco je pomembno upošte-
vati nekaj osnovnih pravil, da se izogne-
mo možnim zapletom. Pomembno je, da 
si za izvajanje načrtovane aktivnosti vza-
memo dovolj časa, da z izvajanjem ne 
hitimo in da se zavedamo, da je verbalna 
komunikacija vse manj uspešna. Stano-
valec se bolje odziva na neverbalno ko-

munikacijo. Navodila recimo bolje razu-
me, če mu pokažemo, kako naj nekaj 
naredi oziroma mu pomagamo, da 
aktivnost opravi postopoma (po kora-
kih). Ne izvajamo hitrih gibov, saj stano-
valec zazna zvišan glas kot nekaj nepri-
jetnega, umirjen glas pa mu daje občutek 
varnosti. Za lažjo komunikacijo s stano-
valci z demenco uporabljamo tehnike 
validacije in temeljnega človeškega 
odnosa. Validacija pomeni, sprejeti za 
veljavno to, kar želi zmedeni/dementni 
človek izraziti. Dementnemu ne skušamo 
prikazati realnosti, temveč se prilago-
dimo njegovi obliki komuniciranja.

 

Aktivnosti, s katerimi želimo doseči kratkoročne in dolgoročne cilje, delimo na 
tri področja: 

 Skrb za samega sebe: jutranja nega (umivanje, čiščenje zob ali zobne proteze), 
uporaba stranišča (umivanje rok, uporaba toaletnega papirja, uporaba mila in 
brisače), urejanje (česanje,mazanje s kremo…), oblačenje (pravilna izbira 
obleke glede na letni čas in vrstni red oblačenja), hranjenje (priprava 
pogrinjkov, pribora, serviranja hrane), urejanje skupnih prostorov (brisanje 
prahu, zalivanje rož, pometanje…) in sob (postiljanje postelje, čiščenje nočnih 
omaric…), balkona in vrta (zasaditev cvetličnih korit, zalivanje in urejanje rož). 
Vse omenjene aktivnosti vsakodnevno potekajo na oddelku in z njimi želimo 
stanovalce čim dalj ohranjati samostojne. Ob tem jim pomagamo, jih vodimo in 
vzpodbujamo. Te aktivnosti večinoma potekajo individualno, saj se mora 
osebje prilagoditi vsakemu stanovalcu posebej, da ga spozna in ve, kaj 
stanovalec zmore sam in kje potrebuje pomoč ali pa morda samo vzpodbudo, 
da aktivnost izvede samostojno. 

 Produktivnost: gospodinjske aktivnosti (kuhanje kave, čaja, peka peciva, 
pomivanje manjše posode, npr. skodelic za kavo ali čaja, jedilnega pribora, 
brisanje posode in pribora, čiščenje in brisanje miz, luščenje in čiščenje fižola, 
orehov, zlaganje osebnega in kuhinjskega perila…), izražanje kreativnosti 
(ročna dela, likovne aktivnosti, ki zajemajo tehnike risanja, barvanja, 
izrezovanja, lepljenja in uporaba različnih materialov od papirja, lepenke, 
volne, gline, slanega testa…).   



 

10 

 

 Prosti čas: glasba (petje narodnih, partizanskih, cerkvenih pesmi, poslušanje 
narodne, klasične glasbe, petja pevskih, otroških zborov, ples), družabne igre in 
prireditve (udeleževanje na kulturnih prireditvah, tomboli, praznovanju 
rojstnih dni, martinovanju, božično – novoletni zabavi s srečelovom, branju 
dnevnega časopisja, gledanje TV oddaj….), miselne aktivnosti (vaje namenjene 
vzdrževanju besednega zaklada in razumevanju besed, vaje za krepitev 
kratkoročnega in dolgoročnega spomina, abstraktnega mišljenja, vizualnih 
predstav,  reminiscenca in življenjska knjiga oz. spominski album), rekreacijske 
aktivnosti (hoja, sprehodi, telovadba, dihalne vaje, ples…), zadovoljevanje 
duhovnih potreb (sodelovanje v molitveni skupini, obiskovanje maše, obisk 
duhovnika…). 
 
 

Kaj želimo s posameznimi aktivnostmi doseči?  

 

Za stanovalca: 
 dobro počutje, 
 ohranitev dostojanstva, 

 občutek varnosti, 

 več vključevanja v aktivnosti vsakdanjega življenja, 

 organiziranost okolja, 

 boljše izražanje pobude za socialne kontakte, 

 večjo čustvena odzivnost in živahnost, 

 boljšo komunikacija z okolico, 

 uporabo humorja in vzpostavitev očesnega kontakta, 

 kreativna izraznost, 

 manjšo potrebo po uporabi zdravil, 

 manj umika v preteklost. 

Za osebje: 

 manj izgorevanja pri delu, 

 večjo uspešnost pri delu in skrbi za stanovalca z demenco, 

 zadovoljstvo pri delu, 

 dobro poznavanje stanovalca, 

 lažje prepoznavanje spremenjenega vedenja ter učinkovitejše ravnanje. 
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Za svojce:  

 pristen odnos z osebjem, 

 vključevanje v proces aktivnosti (dela na oddelku), 

 boljši pretok informacij med svojci in osebjem na oddelku, 

 večje zadovoljstvo svojcev. 

 

V mesecu juniju in juliju smo še okrepili 

aktivnosti na obeh varovanih oddelkih. 

Delo se prične že s samim povabilom na 

aktivnost, ko stanovalcem damo možno-

st izbire, da sprejme oz. zavrne našo 

spodbudo. Aktivnost pred začetkom 

predstavimo, razložimo potek dela in 

njegove koristi; poskušamo motivirati 

stanovalce, nikakor pa jih ne prepri-

čujemo. Pogosto se zgodi, da se tudi tisti, 

ki ne želijo oz. ne zmorejo sodelovati, 

radi pridružijo z namenom druženja ali 

zgolj zaradi radovednosti. Nadaljujemo s 

pripravo prostora, postavitvijo delovnih 

pripomočkov in razdelitvijo delovnih 

nalog, pri tem pa krepimo občutek reda, 

organizacije in umeščenosti v okolje. De-

lo je predhodno načrtovano, v tem okvi-

ru pa vzdržujemo odprtost za spodbu-

janje udeleženih tudi k morebitnemu 

lastnemu razmisleku, predlogom in ide-

jam. Tako dopustimo tudi možnost, da se 

aktivnost razvije na drugačen način, kot 

smo sprva načrtovali oz. izven smernic, 

če je to v interesu stanovalcev. Skupin-

sko in individualno delo se dejansko 

prepletata skozi celoten delovni proces. 

Po potrebi posameznikom aktivnost raz-

delimo na manj zahtevne korake in jim 

nudimo stalno verbalno pomoč oziroma 

aktivnost demonstriramo. Ob prepro-

stejših aktivnostih poteka pogovor (o 

delu, o vsakdanjih temah), pozorni pa 

smo, da glede na trenutno razpoloženje 

in naravo delovnih nalog, ta ne bi motil 

njihove koncentracije. Ob začetkih po-

skusov izražanja lastne kreativnosti se 

stanovalci pogosto spopadajo z dvomi 

(ali zmorem, ali znam); takrat torej še 

posebej potrebujejo našo spodbudo in 

na koncu tudi pozitivno povratno infor-

macijo ob uspešno zaključenem delu. 

Med izvajanjem jim nudimo sprotno 

potrditev dobrega dela, usmerjanje in 

motiviranje, na koncu pa aktivnost 

zaključimo (lahko tudi 'slovesno') s 

predstavitvijo končnega izdelka, skupno 

refleksijo dela in doživljanja, morda tudi 

s pozitivnim začudenjem (občudovan-

jem) nad uspešnim rezultatom. Sledi 

zahvala in slovo. Velikega pomena je, da 

je oseba, ki vodi aktivnost, prisotna v 

vseh fazah delovnega procesa in tako 

pomaga stanovalcem pri osmišljanju 

vseh teh pojavljajočih se občutkov (tako 

pozitivnih kot negativnih). Hkrati smo 

pozorni na njihove zmožnosti, posledi-

čno primerno prilagajamo aktivnosti in 
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prepoznavamo njihove moči: neredko se 

lahko namreč zgodi, da nas presenetijo s 

svojim trudom, natančnostjo in domišlji-

jo. Svoje delo moramo prilagajati klimi 

na oddelku in osebnemu razpoloženju 

ter motiviranosti stanovalcev. Ob pri-

mernemu vremenu lahko izvajamo delo 

izven oddelka, na zunanjih površinah 

Doma in tako omogočimo stanovalcem, 

da pri tem izkusijo tudi lepe sončne 

dneve. Ob vsem tem je potrebno pono-

vno poudariti, da so vse aktivnosti na-

menjene dobremu počutju stanovalcev 

in večji kvaliteti njihovega bivanja v 

Domu. 

 

Barbara Purkart 

pomočnica direktorice za strokovne 

zadeve 
 

Mirjam Režek 

 višja delovna terapevtka 
 

Matej Peteh 

univ.dipl. socialni delavec 

 

 

ODDELEK PA 

 

Pred letom dni sva z mami pri posedanju na klopci ob novi hiši z zanimanjem 

opazovali gradbena dela v pritličju nove hiše. Takrat nisva vedeli, da se 

prostori preurejajo za nov varovani oddelek, namenjen stanovalcem z 

demenco, še manj pa, da se bo mamino zdravstveno stanje v kratkem tako 

poslabšalo, da bo že v oktobru potrebna premestitev. 

Preselitev iz nove hiše, kjer je v glavnem 

še lahko sama poskrbela zase, v nov 

varovani oddelek, je bil za mojo mami 

zelo težaven. 

Na srečo vseh stanovalcev in tudi svoj-

cev so na tem oddelku zaposleni ljudje, 

ki svoje delo opravljajo strokovno, s 

srcem in predanostjo in tako se pre-

mostijo vse težave. Zelo pomembno se 

mi zdi, da so medicinsko osebje in 

negovalke na tem oddelku vedno iste, 

ker tako bolje poznajo potrebe, želje in 

specifičnosti vsakega posameznika. 

Sobe sicer niso velike, v glavnem 

dvoposteljne, res pa je, da se čez dan v 

njih stanovalci večinoma ne zadržujejo. 

Kopalnica s straniščem je prostorna in 

funkcionalna. Večja dnevna soba oziro-
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ma jedilnica je prostor, v katerem se 

stanovalci družijo, gledajo televizijo in 

glede na svoje zmožnosti sodelujejo pri 

raznih dejavnostih. V kolikor si želijo več 

miru oziroma imajo obiske, pa se lahko 

umaknejo v drugo dnevno sobo na kon-

cu hodnika. Tu jih obišče tudi duhovnik 

iz viške cerkve. 

Da dnevi ne bi bili enolični, pa še dodat-

no poskrbijo delovni terapevti. Lepo je 

bilo videti, kako so posamezniki, ki to še 

zmorejo, sodelovali pri zasaditvi cvetlič-

nih korit, ki sedaj krasijo teraso pred 

dnevno sobo. Velika pridobitev je tudi 

zelenica ob hiši, pa klopi pod lipo in pod 

senčnikom. Tudi tu so korita s cvetjem, 

korito z začimbami in jagodami ter boro-

vnicami. Očitno so nekateri tudi doma 

imeli vrt in še niso pozabili, kako je 

potrebno skrbeti za rože, zato sedaj z 

veseljem pregledujejo korita, trgajo od-

cvetele cvetove in rumene liste. 

Zelo pogosto je na oddelku slišati petje. 

Nekatere gospe imajo še vedno presene-

tljivo močne glasove in zelo rade pojejo. 

Kuhinja na oddelku je opremljena s peči-

co in tako si lahko sami pod nadzorom in 

s pomočjo uslužbencev spečejo piškote, 

pito in podobno. 

Nedavno tega je bilo zelo lepo videti 

gospe in gospoda s predpasniki, ki so 

lupili in rezali jabolka, mešali testo in 

pomivali posodo. Med tem, ko se je 

jabolčna pita pekla, pa so si privoščili 

turško kavo s stepeno smetano – zaslu-

ženo plačilo za uspešno opravljeno delo. 

Po kosilu so se posladkali vsi stanovalci 

na oddelku, tudi tisti, ki ne zmorejo več 

sodelovati pri delu. Taki dogodki, sem 

prepričana, jim zelo veliko pomenijo.  

 

V spominu mi je ostalo tudi pred-

praznično srečanje v decembru, ko smo 

bili povabljeni tudi svojci. S kakšno lju-

beznijo in predanostjo so uslužbenke 

pripravile to srečanje, res vredno vse 

pohvale! 

Šele od kar je mami v Domu, sem se 

soočila s problemi staranja in še posebej 

z demenco, oziroma s posledicami Alz-

heimerjeve bolezni. 

Hudo je, ko pride do tega, zato jo zelo 

pogosto obiskujem in ko odhajam od nje 

mi je lažje in v tolažbo ker vem, da je 

zanjo dobro poskrbljeno. 

 

svojka stanovalke PA 
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DOM TI NAREDIJO LJUDJE 

 

Velika stiska, stres in na koncu padec in poškodba, ki jo je utrpela moja mama so bili 

ključni, da smo ona in z njo mi, njeni ljudje, prestopili prag Doma Bokalce. Olajšanje, 

da smo dobili mesto v Domu je spremljala skrb, kako se bo mama odzvala, privadila 

na tuje neznano okolje, ne da bi razumela zakaj in se strinjala s selitvijo. Danes lahko 

rečem, da je bila skrb pretirana. Ob prihodu smo vstopili v lepe, svetle, prijetno 

urejene prostore prenovljenega oddelka PA. Srečali smo prijetne ljudi, za katere 

priznam, da si sprva zaradi obilice informacij in lastne stiske nisem zapomnila 

njihovih nazivov oz. kakšna je njihova vloga v Domu. Zato pa sem se toliko bolj 

zavedala prijaznosti, ustrežljivosti, pomirjajočih besed in nasmehov na obrazih – 

prav to sem tedaj najbolj potrebovala. 

Sedaj mineva deseti mesec odkar moja 

mama biva v Domu Bokalce. Privadila se 

je novemu okolju in svoji »službi«, kot 

ona pravi. »To je pa direktor, zato pa 

lahko spi med službo« me je poučila ne-

koč, ko je neki gospod malce zadremal 

pri mizi. Zaposleni, ki jih ob obiskih sre-

čujem, so mi postali prijazne znanke in 

znanci, vedno pripravljeni odgovoriti na 

vprašanje, prisluhniti ali svetovati. V teh 

mesecih sem se od teh ljudi tudi marsi-

kaj naučila. Učim se potrpežljivosti, ki jo 

iz dneva v dan opazim in občudujem pri 

vseh po vrsti, učim se odzivati in komu-

nicirati. Vesela sem teh malih znanj, ki 

mi pomagajo, da mamo in demenco bolje 

razumem in lažje sprejmem. Ko odhajam 

z obiskov in mamo puščam v njenem no-

vem domu med prijaznimi ljudmi, sem 

pomirjena in hvaležna. Hvala gospodu 

gospe na recepciji, ki me ob prihodu 

sprejme s pozdravom in nasmehom, 

hvala gospodu, ki skrbi, da je okolje 

urejeno in trava pokošena in hvala vsem 

v dolgi verigi, ki prispevate k dobremu 

počutju varovancev in nas, njihovih 

svojcev. 

 

Elizabeta Lasnibat 

svojka stanovalke PA
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DOBRA PRAKSA - PROSTOVOLJSKO DELO S STAREJŠIMI 

 

V organizacijah, kjer nudimo ljudem različne vrste pomoči in podpore, že dlje 

časa opažamo, da je kriza poleg vseh negativnih posledic prinesla s sabo tudi 

dobre prakse. V naše organizacije namreč prihaja vedno več prostovoljcev, ki 

bi radi svoj čas, dobro voljo in znanje posvetili soljudem.  

V Domu starejših občanov Ljubljana Vič - 

Rudnik, smo v letu 2013/14 prvič izvedli 

skupno akcijo pridobivanja novih pro-

stovoljcev. Kandidate za prostovoljsko 

delo smo k sodelovanju povabili preko 

krovne prostovoljske organizacije Slo-

venske filantropije – preko portala 

prostovoljstvo.org, preko naše domače 

strani in preko kontakta z izobra-

ževalnimi institucijami, predvsem s 

Pedagoško fakulteto, oddelkom za soci-

alno pedagogiko. Našemu vabilu se je 

odzvalo kar veliko število kandidatov. Z 

vsemi smo opravili uvodni razgovor, kjer 

smo imeli možnost preveriti motivacijo 

kandidatov za delo v naši ustanovi in 

kjer so kandidati lahko predstavili tudi 

svoja pričakovanja do nas in do dela na 

splošno. Uvodno izobraževanje za nove 

prostovoljce smo zastavili zelo praktično 

in lahko se pohvalimo, da smo združili 

moči zaposleni in tako bodočim prosto-

voljcem prikazali posebnosti dela s sta-

rejšimi z vidika fizioterapije, delovne 

terapije in etike prostovoljskega dela ter 

socialnega varstva. Bodoči prostovoljci 

so lahko spoznali rokovanje z invalid-

skim vozičkom in najpogostejšimi pri-

pomočki za hojo, spoznali so osnove dela 

z  osebami z demenco in se seznanili z 

načini dela v hiši in zadolžitvami 

zaposlenih. 

In kaj opažamo sedaj, ko prostovoljci že 

redno tedensko prihajajo v hišo? V obe 

enoti so prostovoljci prinesli svežino in 

veliko pozitivne energije. Stanovalci, nji-

hovi svojci in zaposleni smo veseli, da so 

se nam pridružili novi ljudje, ki prihajajo 

k nam dobre volje in z novimi idejami. 

Tudi prostovoljci so hvaležni za pri-

ložnost, ki jo vidijo v pridobivanju novih 

izkušenj, spoznavanju dragocenih živ-

ljenjskih  zgodb in predvsem v pristni 

človeški interakciji.  

Več informacij o prostovoljnem delu 

lahko dobite pri Barbari Purkart  01 

4770 603, barbara.purkart@dso-vic.si. 

 

Barbara Purkart 

pomočnica direktorice za strokovne 

zadeve

mailto:barbara.purkart@dso-vic.si
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STANOVALCI O PROSTOVOLJCIH 

 

Gospa Stanislava Markovič in gospa Štefka Škrabec sta povedali, da sta k njima 

prihajali prostovoljki Katja in Suzana. Ker imata gospe sobi na istem hodniku in se 

veliko družita, so se hitro domenile, da jim bo najlepše, če četrtkova srečanja 

preživljajo skupaj. Na začetku so se pogovarjale o spominih na otroštvo, o otrocih, o 

šoli in službi, o zdravju. Reševale so križanke in skupaj delale vaje za ohranjanje 

spomina. Gospe radi delata ročna dela, zato so ustvarjale, risale, barvale. Pogovarjale 

so se o kuhanju in si zaželele palačink. Naslednji četrtek se je po hodniku pritličja širil 

vonj po palačinkah, ki je privabil kar nekaj stanovalcev v čajno kuhinjo na 

degustacijo. 

Obe sogovornici sta bili zelo zadovoljni, 

da sta se lahko družili z mladima prosto-

voljkama. Slovo pred počitnicami je bilo 

težko. Dekleti sta obljubili, da še prideta 

na obisk. 

Gospe pa težko čakata na jesen in prihod 

novih prostovoljcev.   

 

Gospo Frančiško Bizjan vsak torek 

dopoldan obišče prostovoljka Sabina. 

Zanjo gospa Frančiška pravi, da je zelo, 

zelo prijazen človek. Z vozičkom jo 

odpelje z oddelka, navadno se odpravita 

proti novi hiši in posedita v skupnih 

prostorih, kjer se pogovarjata. Ker sta 

obe verni, je to pogosto tema pogovora. 

Večkrat Sabina pripravi kakšen članek iz 

literature in ga prebere. Gospa Frančiška 

je vesela, da se tako dobro razumeta. 

Pravi, da se ob torkih že zbuja z mislijo 

na obisk.  

 

po pogovoru zapisala 

 Damijana Hudolin 

dipl. delovna terapevtka 
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STOLETNIKI 

 

Število starostnikov v Sloveniji iz leta v leto narašča. Tako jih je bilo po 1. 

januarju 2000 69, leta 2010 že 196, letos pa jih je bilo na začetku januarja že 

224, od tega 186 žensk in 38 moških. Krepko največ sto in več let starih ljudi je 

v Mestni občini Ljubljana (45), sledita pa ji kranjska (11) in mariborska (9), 

kažejo podatki statističnega urada. Število stoletnikov se veča tudi v našem 

Domu.

Naša najstarejša stanovalka je ga. Marta 

Kokošar, ki je januarja dopolnila 104 

leta.  

102 leti je v januarju slavila ga. Marta 
Pene, v maju pa se ji je pridružila ga. 
Julijana Otruba.  

Najstarejši stanovalec Doma g. Bokavšek 
Tone je v juniju praznoval 101 leto.  

V mesecu oktobru bo svoj 101. rojstni 
dan praznovala  ga. Moškon Hermina.  
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Aprila je svoj 100. jubilej praznovala ga. 

Barle Izabela. 

Decembra se bo stoletnikom pridružila 
še stanovalka, ga. Arko Nika. 

 

Damijana Hudolin 

dipl. delovna terapevtka 

 

 

ŽE DRUGO PRAZNOVANJE 102. LETNICE NA BOKALCAH  

 

V Domu starejših občanov Ljubljana Vič-

Rudnik, enota Bokalce je 102. rojstni dan 

praznovala Ljubljančanka, gospa Julijana 

Otruba. Rodila se je 25. maja davnega leta 

1912, v Opatiji. Nekaj let po njenem roj-

stvu se je družina preselila v Ljubljano, 

kjer gospa Julijana živi še danes. Vse do 

svojega 100 leta je ob pomoči svojih naj-

bližjih gospa živela doma. Z družino je 

zelo povezana, tako da je zadovoljna,  da jo 

vsak dan obiskujeta hčerka in sin, na katera 

je še vedno zelo ponosna.  

V Domu na Bokalcah je to že drugo prazn-

ovanje 102. letnice v tem letu. 

Gospe Julijani Otruba smo v Domu pri-

pravili prisrčno praznovanje v krogu njenih 

sostanovalk in zaposlenih. Iz rok di-

rektorice Doma je prejela šopek cvetja, 

članice domskega pevskega zbora pa so ji 

zapele nekaj veselih ljudskih pesmi. Za vse 

praznovalce je bilo dovolj torte in pijače. 

Gospa je bila na praznovanju res dobre 

volje in te smo se ta dan navzeli prav vsi.  

 

Branka Drobnič 

socialna delavka 
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UPOKOJENA MATIČARKA, GOSPA IZABELA BARLE JE 

PRAZNOVALA 100 LET 

 

V DSO Ljubljana Vič–Rudnik, v enoti 

Bokalce, kjer stanuje 378 stanovalk in 

stanovalcev, je v nedeljo, 6.4.2014 pra-

znovala svoj stoti rojstni dan upokojena 

matičarka, gospa Izabela Barle. Gospa 

Barle, ki se je rodila v Moravčah in se po 

poroki preselila v Ljubljano, je vedno 

nasmejana in dobre volje. Pravi, da je za 

visoko starost ta nujno potrebna. Poleg 

dobre volje je potrebno imeti tudi dobro 

družbo in je treba veliko in dobro jesti, 

pravi. Ko pogleda nazaj, na svojih sto let, 

se spominja predvsem tega, da je imela 

rada ljudi okrog sebe in da je z bližnjimi 

živela v slogi. Opravljala je zanimiv po-

klic, saj je bila matičarka na magistratu v 

Ljubljani. Kot matičarka je bila priča 

veliko veselim dogodkom, pa tudi nekaj 

pobegom v zadnjem trenutku. Ne spo-

minja se, da bi ji bilo v življenju kdaj 

posebej težko, spominja se le lepih 

trenutkov. Avta ni nikoli vozila, se je pa 

rada peljala s kolesom. Ima sina, dva 

vnuka in pravnuke in prav obiskov svoje 

družine je najbolj vesela. V Domu se rada 

udeležuje različnih prireditev in delav-

nic, ki jih izvajajo v delovni terapiji. Še 

vedno rada bere in kaj dobrega poje. 

Najrajši kakšno dobro pecivo. Ob njenem 

jubileju smo ji v Domu pripravili manjše 

praznovanje s torto, skupaj z njo pa smo 

tudi zapeli nekaj slovenskih ljudskih 

pesmi.  

 

Barbara Purkart 

pomočnica direktorice za strokovne 

zadeve 

 

 

SRCA ZA HIŠE HOSPICA   
 

Dan pred svetovnim dnevom paliativne oskrbe in hospica, v petek, 11. oktobra 
2013 je potekala vseslovensko akcija SRCA ZA HIŠE HOSPICA. Z njo je želelo 
Slovensko društvo hospic ozavestiti javnost o svojem delovanju in spodbuditi k 
razmisleku o minevanju in smrti. 
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Vrtci, šole, domovi za starejše, posamezniki so šivali, kvačkali, izrezovali, barvali srca. 
Zbrana srca so 11.11.2013 prek žive verige 
ljudi potovala od Waldorske šole do Hiše 
hospica na Hradeckega 20 v Ljubljani.  

Akciji smo se pridružili tudi mi. V okviru 
delovne terapije smo izdelali glinena 
srca in jih z dobrimi željami posredovali 
stanovalcem in zaposlenim Hiše hospic.  

 

Damijana Hudolin 

dipl. delovna terapevtka

 

ROMANJE NA BREZJE 
 

Že po tradiciji Župnijska Karitas Ljublja-
na Vič vsako leto povabi stanovalce 
Doma starejših občanov z Bokalc na 

Brezje. Letos je bilo romanje še posebej 
doživeto, saj so ravno v tem času pote-
kale slovesnosti ob 200-letnici posve-
titve milostne podobe Marije Pomagaj. 
Pri maši, pri kateri je somaševal viški 

župnik p. Marjan Čuden, smo pred oltar 
položili vse svoje prošnje: za zdravje, za 
mir in razumevanje med nami in okrog 
nas, za zdravo kmečko pamet in pa tudi 
za osebje Doma. Obenem smo se zahva-
lili za milost, da smo lahko skupaj poro-
mali na ta, za mnoge Slovence, sveti kraj.  
Na vrtu bližnjega gostišča smo še malo 
posedeli ob domačem pecivu in kavici. 
Po prijetnem druženju smo povabljene z 
avtobusom in posebnim kombijem za 
invalide odpeljali proti njihovemu se-
danjemu domovanju. Upamo, da se nam 
bo tudi naslednje leto izpolnila želja sku-
paj poiskati tolažbo in spodbudo pri 
brezjanski Materi božji. 
 

M. Grošelj  
prostovoljka Karitas Ljubljana Vič 
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DAN ZA SPREMEMBE 

 

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala 
z namenom, da ljudi spomni  na pomembno vrednoto, 
solidarnost, ki zaradi hitrega načina življenja vedno bolj izginja 
iz našega vsakdanjika. Tako že vse od leta 2010 v začetku 
pomladi skuša prebivalce Slovenije nagovoriti, da stopijo iz 

ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci.  

V okviru letošnjega, že 5. dneva za spre-

membe so nas v aprilu obiskali učenci OŠ 

Vič. Po obisku je nastal spodnji zapis.  

Letošnje leto smo vseslovensko prosto-

voljsko akcijo na Osnovni šoli Vič prosla-

vili na prav poseben način. V aprilu so bili 

vsi oddelki na šoli povabljeni k izdelovanju 

rumenih ribic z dobrimi mislimi, katere 

predstavljajo simbol dneva za spremembe.  

Odziv je bil zelo visok, saj smo s skupnimi 

močmi ustvarili za cel ribnik umetniško 

navdahnjenih ribic. Z učenci 1. b razreda 

smo nato obiskali Dom starejših občanov 

Bokalce.  Našim starejšim prijateljem  smo  

 

podarili rumene ribice z lepimi mislimi ter 

jih naučili origami tehnike zgibanja 

papirja.  

Z druženjem, petjem pesmi in ustvarjanjem 

smo si popestrili popoldne in drug dru-

gemu risali nasmeh na obraz. 

 

Barbara Grum 

dipl.soc.pedagoginja

 

EVROPSKI DAN MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI 
 

Letos konec aprila je minilo šest let od mednarodne konference »Med-

generacijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti«, ki je bila 

organizirana na Brdu pri Kranju. Ta dogodek je v času predsedovanja Svetu EU 

organizirala Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in nevladnimi 
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organizacijami. Na konferenci je bil tudi podan predlog za obeležitev 29. aprila 

kot evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti. 

Evropski dan solidarnosti in sodelovanja 

med generacijami spodbuja različne ge-

neracije k skupnim aktivnostim, saj je to 

najboljši način za preseganje zakore-

ninjenih stereotipov, ki jih imajo pred-

stavniki ene o drugi generacijski skupini.   

Ta dan je pri nas potekal v znamenju 

spoznavanja dela z računalniki. Študent-

ke drugega letnika Zdravstvene fakultete 

iz Ljubljane, smer delovna terapija so 

prijazno ponudite pomoč. Za en dan so 

postale mentorice stanovalcem, ki so 

izrazili željo spoznati, kaj vse omogočajo 

nove tehnologije. Domska kavarnica se 

je spremenila v računalniško učilnico. 

Prijetno je bilo opazovati, kako je mla-

dostna energija in zagnanost ustvarila 

pozitivno vzdušje in nalezljivo radoved-

nost. Okorni prsti stanovalcev so ob po-

moči študentk iskali črke na tipkovnici. 

Navdušenje nad informacijami, do-

stopnimi na internetnih straneh je težko 

opisati. 

 

Zbrali smo nekaj vtisov stanovalcev. 

Z računalnikom sem se srečala pred 30 leti v službi, ko sem vodila materialno 

knjigovodstvo. Danes me je računalnik navdušil. Zelo sem zadovoljna, da sem šla na 

delavnico. Presenečena in navdušena sem, 

kako z lahkoto prideš do vseh podatkov, 

slike, kje si doma, novice, glasba. Nisem 

verjela, da je čas minil tako hitro. Še si 

želim sodelovat.  

Danica Petraš 

Za prvič je bilo super. Najprej smo poiskali 

Kočevje, potem sem našla svojo hišo. Ogle-

dala sem si slike hribov, po katerih sva se

http://www.seniorji.info/Leto_aktivnega_staranja
http://www.seniorji.info/Leto_aktivnega_staranja
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včasih potepali s prijateljico. Čas je minil 

zelo hitro.  

Tipkovnica je zelo podobna pisalnemu 

stroju.   

Pavla Kordiš 

 

Interneta in Googla prej nisem poznala. 

Na računalniku sem videla svojo hišo. 

Bila sem očarana. 

Ermina Milič 

Damijana Hudolin 

dipl. delovna terapevtka 

 

S PROSTOVOLJCI LEKA PO LJUBLJANICI 
 

Več kot 300 zaposlenih v Leku, članu skupine Sandoz, Novartis Pharmi, 

Novartis Veterini in Alconu je 8. maj namenilo prostovoljskemu delu. Tako so 

se priključili številnim zaposlenim v Novartisu po vsem svetu, ki so v okviru 

globalne pobude Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo kot prostovoljci 

pomagali ljudem v svojem domačem okolju. Letos že deseto leto. V okviru 

letošnjega prostovoljskega dela so stanovalce našega Doma povabili na izlet z 

ladjico po Ljubljanici in jim prijazno ponudili spremstvo. Po izletu smo strnili 

spomine in nastal je spodnji zapis. 

 
8. maja so nas zaposleni iz Leka v okviru 

»mesec prostovoljstva« odpeljali na izlet 

po reki Ljubljanici. Ob 9h zjutraj so nas 

pred domom pričakali z avtobusom in 

nas odpeljali do Špice, kjer smo se vkrca-

li na ladjico. Po plovbi po Ljubljanici, 

smo se odpravili do Krakovega nasipa, 

kjer smo si privoščili še kavico ob pri-

jetnem klepetu in sončnem vremenu.   

 

Izjave stanovalcev o izletu: 

Izlet mi je bil zelo všeč. Videla sem svojo 

šolo, Prule, Špico, sprehodili smo se po 

Opekarski ulici, kjer je živel moj mož… 

Na izletu smo pili tudi kavico, ki je bila 

zelo dobra. Spremljala me je Marijana, ki 

je bila zelo prijazna z menoj.  

Stanislava Markovič 

Čudovito je bilo obnavljati spomine, ki 

sem jih prehodila v času, ko sem še hodi-
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la v službo, po poteh ljudske kuhinje, po poteh, kjer sem se sprehajala… Bilo je 

čudovito vzdušje, razlaga vodiča je bila enkratna. Doživeli smo tudi prijetno 

presenečenje, ko so nas povabili na kavico. Za konec so nam še podarili majčke.  

 Marija Vanda Hodžić 

 

 

Opazovala sem lepo okolico. Odšli smo 

tudi na kavico, kjer smo se imeli lepo. 

Vreme je bilo prijetno in toplo. Hodili 

smo veliko, vendar sem imela to pred-

nost, da so mene vozili. Če bi le lahko 

hodila, bi lahko videla še več, ker bi 

hodila sama in se ustavljala na želenih 

mestih.  

Ana Kastelic 

Sanja Ćuk 

dipl. delovna terapevtka

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 

 

V lanski številki glasilo smo predstavili začetek delovanja skupin starih ljudi za 

samopomoč v našem Domu. Lahko se pohvalimo, da je delo v skupinah lepo 

zaživelo. Preko celega leta so tako potekala srečanja skupine Mavrica v stari 

hiši in skupine Sončnice v novi hiši. Načrtujemo ustanovitev tretje skupine. 

Letos so se vse skupine, ki delujejo v 

ljubljanski regiji povezale in 8.1.2014 je 

bilo ustanovljeno Medgeneracijsko dru-

štvo Tromostovje. V aprilu 2014 je bilo 

društvo sprejeto med redne člane Zveze 

društev za socialno gerontologijo Slo-

venije. Kdo smo, koliko nas je, od kje 

prihajamo, kaj počnemo in kakšni so 

naši načrti za vnaprej bomo predstavili 

na skupnem srečanju vseh skupin 

ljubljanske regije, ki bo v mesecu okto-

bru potekalo v naši hiši. Veselimo se 

skupnega druženja. 

 

Damijana Hudolin 

dipl. delovna terapevtka 
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»ŽOGA BEND«, KAJ JE TO? 

 

Bilo je prekrasno sončno jutro v marcu in gore so me kar vabile v svoje naročje, 

ko sem se peljala proti Preddvoru. Na seminar z naslovom »Žoga Bend«, ki je 

potekal v tamkajšnjem Domu starejših občanov sem odhajala z zelo mešanimi 

občutki. »Žoga Bend«, kaj za ena stvar je to, sem se spraševala. Pa sem hitro 

zvedela in tudi poskusila. V prvem delu seminarja smo udeleženke seminarja 

(delovne terapevtke in fizioterapevtke) »bobnale« po žogah pod vodstvom 

delovnih terapevtk in fizioterapevtke iz tamkajšnjega Doma, v drugem delu pa 

so se nam predstavili stanovalci Doma, člani ansambla »Žoga Bend«. Bilo je 

super, bila sem navdušena in kmalu prepričana, da moramo to izvesti tudi v 

našem Domu. Sedaj pa je čas, da razložim za kaj gre. 

»ŽOGA BEND« ali čisto po slovensko 

»Ansambel Žoga«, pomeni trening moto-

ričnih, kognitivnih, perceptivnih spret-

nosti ob glasbi. To je prilagojena skupin-

ska vadba, kjer stanovalci Doma Pred-

dvor pod vodstvom delovnih terapevtk 

in fizioterapevtke po vnaprej izbrani 

glasbi in koreografiji, s kuhalnicami 

(namesto pravimi palčkami za bobne) 

simetrično udarjajo po velikih gimna-

stičnih žogah.  

Vadba poteka tako: 

ogrevanje: 5 minutne vaje sede na stolu 

s poudarkom na drži telesa, na aktivnem 

sedenju (stabilizacija trupa), 

vadba: 20 minut udarjanja po žogah. 

Začetek imenujemo » tonska vaja« in 

vsebuje učenje različnih udarcev, njiho-

vega zaporedja brez glasbe. Sledi ritmi-

čno udarjanje po predhodno izbrani 

glasbi in koreografiji, 

sprostitev: izmenično udarjanje s ku-

halnicami po žogah. 

Z vadbo vzdržujemo in izboljšamo naš 

srčno žilni sistem, psihofizično kondicijo, 

usklajenost gibov in ravnotežje. Krepimo 

mišice rok, sodelovati morajo tudi naši 

možgani, skratka takšna vadba pomeni 

sprostitev, druženje in socializacijo. 

Stanovalka Doma Preddvor nam je 

povedala: »Komaj čakam ponedeljka, ko 
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je na programu Žoga Bend. Na vadbi se 

popolnoma sprostim. Rada imam glasbo 

in telovadba ob glasbi je bolj prijetna. Na 

zabaven način treniram roki in telo. Radi 

se predstavimo tudi drugim. Smo prijet-

na družba.«  

 

 

Priprave, da tudi v našem Domu  »na Bo-

kalcah« zaživi »Žoga Bend«, so že v 

polnem teku, zato lepo povabljeni k so-

delovanju. Pridite, zabavno bo. 

 

Janja Jamnik 

višja fizioterapevtka

 

ŠPORTNE IGRE PTUJ 2014 

 

V petek 6. 6. 2014 se je 31 članska 

športna ekipa delavcev DSO Vič - 

Rudnik udeležila športnih iger 

Skupnosti socialnih zavodov Slove-

nije. Tekmovanja so se odvijala v 

idiličnem okolju term Ptuj. 

Naši tekmovalci so se zagrizeno borili v 

skladu s sloganom »viške, hitreje, mo-

čneje« in temu primerno dosegli odlične 

rezultate. 

Mešana tekaška štafeta v postavi Ka-

tarina Perič, Barbara Purkart, Alenka 

Sporiš-Loboda, Tadej Kogoj, Primož Pu-

han, Matjaž Eržen je v konkurenci 42 

Domov iz cele Slovenije prepričljivo 

osvojila 1. mesto. 

Prav tako je 1. mesto  med vsemi so-

delujočimi v veslanju osvojil po mnenju 

mnogih tudi najlepši dvojec v postavi 

Aladin Seferagić in Amra Duraković. 

Za nameček smo tudi v disciplini 

plavanje 50m prosto osvoji dve po-

samični odličji, 2. mesto Barbara Purkat, 

1. mesto Matjaž Eržen. Vsi ostali plavalci 

pa so srečno priplavali do cilja.   

Po končanem tekmovanju je bil orga-

niziran družabni večer z razglasitvijo 

rezultatov, večerjo, plesom in obilo 

zabave! 

 

Matjaž Eržen 

vodja kuhinje
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Vsi cvetovi bodočnosti  
so v semenu sedanjosti. 

Kitajski pregovor 

 

 

POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V DSO 

LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 

 

Povečevanje energetske in posredno okoljske učinkovitosti je ena izmed 

prioritet Evropske unije. Hkrati to predstavlja najhitrejši in stroškovno 

učinkovit način zmanjševanja rabe primarne energije in emisij toplogrednih 

plinov. Eden ključnih dejavnikov za dejansko povečanje energetske učinko-

vitosti je izvedba energetskega pregleda v povezavi z uvajanjem sistema 

upravljanja z energijo. 

V prvi fazi v sistem upravljanja z ener-

gijo sodi vzpostavitev energetskega me-

nedžmenta in energetskih skrbnikov. Z 

vpeljavo energetska menedžmenta in 

upravljanja z energijo v okviru Sku-

pnosti socialnih zavodov Slovenije v letu 

2013 smo v Domu pričeli z nadzorom 

nad energetsko učinkovitostjo ter uvaja-

njem dobrih praks in ustreznih tehno-

loških rešitev na energetskem področju. 

Z vzpostavitvijo informacijskega sistema 

in baze podatkov, rednim vnosom podat-

kov v sistem, izobraževanjem zaposle-

nih, hitro reakcijo v primeru odstopanj 

od postavljenih kazalnikov v Domu tako 

zagotavljamo podlago za učinkovito rav-

nanje z energijo in ustvarjamo prihranke 

na tem področju. 

Dom se z letno porabo energije v obsegu 

6,4 GWh uvršča med večje porabnike 

energije na področju stavb in tako med 

manj energetsko učinkovite domove v 

Sloveniji, saj se po specifični porabi to-

plote uvršča na rep lestvice, po porabi 

energije za tehnološke namene pa v 

sredino. Zaradi zavedanja pomena ener-

getske učinkovitosti smo se v Domu tako 

odločili za energetski pregled, ki je podal 

smernice na področju oskrbe z energijo, 

delne rekonstrukcije energetskih sistem-

ov in drugih naprav, promocije, izobra-

ževanja ter s tem izvedbe ukrepov do-
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brega gospodarjenja. Na podlagi ener-

getskega pregleda, ki ga je delno sub-

vencionirala Energija plus d.o.o., bomo 

smiselno vpeljali najboljše razpoložljive 

tehnike (NRT) na tem področju. Šele v 

zadnji fazi bomo pričeli s projektiranjem 

novih objektov ali sanacijo obstoječih v 

povezavi z optimalno umestitvijo zgradb 

v prostor in hkratni povezavi z obsto-

ječimi lokalnimi energetskimi koncepti. 
 

V Domu smo se področja oskrbe z energijo in dobrega gospodarjenja lotili 

aktivno. V ta namen smo izvedli naslednje organizacijske in investicijske 

ukrepe: 

 optimizirali delovanje in obračun mikrokogeneracij v obeh enotah, 

 ukinili ogrevanje sanitarne vode s kotli v enoti Kolezija v poletnem času v 

primeru delovanja kogeneracije, 

 optimizirali vzdrževane temperature v prostoru, 

 posvetili veliko pozornosti ustreznemu naravnemu prezračevanju objektov, 

 zmanjšali pasovni odjem električne energije z izklapljanjem naprav v nočnem 

času, 

 optimizirali obratovanje prezračevalnih sistemov, 

 zmanjšali in/ali prilagodili obratovanje naprav glede na potrebe (razsvetljava, 

računalniki...). 

Na podlagi energetskega pregleda so se tako glede investicijskih ukrepov 

izoblikovala naslednja prioritetna področja, in sicer: 

 ukinitev parnega sistema v enoti Bokalce, 

 nadgradnja obstoječega sistema upravljanja z energijo z meritvami in izgradnjo 

energetskega nadzornega sistema v obeh enotah, 

 rekonstrukcija in optimizacija sistemske regulacije ogrevanja v enoti Bokalce 

 delna rekonstrukcija pralnic, 

 optimizacija odjemnih skupin na področju oskrbe z električno energijo. 

Investicijski ukrepi so povezani s finan-

čnimi zmožnostmi Doma in predvidenim 

vračilnim rokom investicije, zato smo jih 

po prioriteti razdelili na obdobje treh let. 

V letu 2014 smo tako ukinili parni si-

stem v enoti Bokalce, nadgradili obsto-

ječi sistem upravljanja z energijo z meri-

tvami in izgradnjo energetskega nadzor-

nega sistema v enoti Kolezija (delno sub-

vencionirano), rekonstruirali in optimi-

zirali sistemsko regulacijo ogrevanja v 

enoti Bokalce ter optimizirali odjemne 
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skupine na področju oskrbe z električno 

energijo. 

V okviru organizacijskih ukrepov na-

daljujemo z vzdrževanjem ustreznih 

temperatur v prostorih, ustreznim nara-

vnim prezračevanjem objektov, s pri-

lagajanjem obratovanja naprav glede na 

potrebe. Navedene ukrepe nam uspe 

izvajati in dosegati prihranke le ob 

aktivni udeležbi vseh zaposlenih, ki se 

dobro zavedajo, da s temi ukrepi tudi 

dosegamo boljše bivalno in delovno 

okolje.  

 
mag. Melita Zorec 

direktorica

 
 
 

MODEL E-QALIN 
 

V DSO Ljubljana Vič - Rudnik smo v letu 2014 pristopili k sistemskemu vpeljevanju 

kakovosti. Izbrali smo model E-Qalin (European quality-improving learning), ki je 

specifično prilagojen domovom starejših občanov in v okviru katerega bo naš Dom 

primerljiv z drugimi Domovi v Sloveniji, ki so že vključeni v ta model kakovosti. Gre 

za vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva. V 

model kakovosti  vključujemo vse interesne skupine v Domu – stanovalce, svojce in 

zaposlene. V okviru E-Qalina poteka tudi letno merjene zadovoljstva s standar-

diziranimi  vprašalniki, ki so jih zaposleni v letošnjem letu že reševali, septembra in 

oktobra pa jih bodo prejeli še svojci in stanovalci. S skupinskim delom, v katerega 

bodo v treh letih vključeni skoraj vsi zaposleni, kar nekaj stanovalcev in predstavniki 

svojcev, bomo pričeli že v septembru. Uradno se bo naše pridobivanje certifikata 

kakovosti po modelu E-Qalin začelo v septembru, ko bomo v obeh enotah izvedli 

Uvodno prireditev. Do pridobitve mednarodnega certifikata nas čaka še veliko 

skupnega dela in sodelovanja. V Domu verjamemo, da bomo s prizadevanjem za 

kakovost dodatno izboljšali naše delo, omogočili še več pozitivnih sprememb in 

inovacij ter olajšali medsebojno sodelovanje med različnimi skupinami v Domu. V 

procesu pridobivanja certifikata sem prevzela naloge vodje kakovosti Barbara 

Purkart. 

 

Barbara Purkart 

pomočnica direktorice za strokovne zadeve 
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DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE (DPP) 

 

V mesecu maju 2014 smo v našem Domu pričeli s postopkom pridobitve 

certifikata Družini prijazno podjetje (DPP). V delovni skupini je bilo deset 

članov iz vseh delovnih enot, tako iz Bokalc kot iz Kolezije, različnih poklicev, 

različnih pogledov in glede na naravo dela posamezne delovne skupine, tudi 

različnih želja in potreb. Prav ta različnost je pripomogla, da smo v treh 

celodnevnih srečanjih in predstavitvi vseh ukrepov izluščili nekaj takih, ki so 

primerni za naš Dom kot celoto. S tem je delovna skupina opravila prvi del 

naloge, ukrepi so šli v potrditev na Revizorski svet, ki je našem Domu 18. julija 

2014 podelil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.  

Namen vključitve v projekt DPP je, da 

delavcem omogočimo lažje usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja. V 

Domu bomo v naslednjih treh letih im-

plementirali 14 ukrepov, s katerimi 

bomo omogočili še prijaznejše usklaje-

vanje družinskih in službenih obvezno-

sti. Štirje ukrepi so obvezni, ostalih deset 

pa je izbrala delovna skupina. Ukrepi se 

nanašajo na področje informiranja, ko-

municiranja, veščine vodstva, delovnega 

časa, organizacije dela, razvoja kadrov in 

storitev za družine.  

Eden izmed ukrepov DPP je komuni-

kacija, kajti zelo pomembno je, da so vsi 

delavci informirani in predvsem, da do 

vseh delavcev pridejo informacije, ki so 

točne. Tudi iz tega razloga bomo delavce 

mesečno ob plači in preko oglasne deske 

obveščali o novih ukrepih, prav tako pa 

tudi o ukrepih, ki se že izvajajo. 

Ukrepe bomo izvajali postopoma, začeli 
bomo v mesecu septembru 2014 z 
dvema ukrepoma, in sicer z otroškim 
časovnim bonusom in obdaritvijo 
novorojenca. 
  
Vsi si želimo, da bodo izbrani ukrepi 

pripomogli k boljši kvaliteti življenja in 

večjemu zadovoljstvu zaposlenih, saj se 

zavedamo, da so zaposleni največji kapi-

tal Doma. 

 

Suzana Zupan 

strokovni sodelavec za upravno pravne 

zadeve
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KRATKOTRAJNE/ZAČASNE NAMESTITVE V DSO 

LJUBLJANA VIČ - RUDNIK, ENOTA BOKALCE 

 

V letošnjem letu smo se v enoti Bokalce odločili svojcem in starostnikom, ki 

bivajo v domačem okolju, ponuditi novo storitev. Dve mesti v stanovanjskem 

delu Doma smo namenili začasnim namestitvam. Kratkotrajne ali začasne 

namestitve so oblika celodnevnega institucionalnega varstva, namenjena 

posameznikom, ki začasno, za čas od 1 tedna do 3 mesecev potrebujejo 

nastanitev v Domu.  

Nastanitev starostniki potrebujejo zara-

di različnih razlogov, največkrat jo po-

trebujejo zaradi dopusta ali odsotnosti 

svojcev ali skrbnikov, čakanja na zdra-

viliško zdravljenje, velikih stroškov 

ogrevanja v zimskem času in podobno. 

Nekateri potrebujejo začasno namesti-

tev zaradi akutnega poslabšanja zdravja 

in bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli 

vsaj delno samostojnost in zato v nadal-

jevanju ne bi potrebovali dolgotrajne 

celodnevne oblike institucionalnega 

varstva. 

 

Na voljo imamo 2 mesti v dvoposteljni sobi z balkonom. V času kratkotrajne 

namestitve starostnikom nudimo: 

 namestitev,  

 organizirano prehrano (štiri obroke), po potrebi tudi dietno prehrano,  

 osnovno in dodatno oskrbo, zdravstveno nego,  

 po potrebi fizioterapevtsko in delovno-terapevtsko obravnavo, 

 vključevanje v dnevne in tedenske aktivnosti v sklopu domskega varstva, 

 osnovno zdravstveno dejavnost v primeru nujne medicinske pomoči. 

Za začasne namestitve se lahko dogovarjajo osebe, ki so državljani Republike Slo-

venije, s stalnim prebivališčem v Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje 

v Sloveniji, ki so stari nad 65 let. 

Pred sprejemom je potrebno predložiti: 

 pisno prošnjo za sprejem z osebnimi podatki, 

 zdravniško spričevalo na predpisanem obrazcu z natančno navedbo vse tera-

pije in status uporabnika, 
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 zaželeno: fotokopija osebne izkaznice, 

 izjavo o doplačilu s strani tretje osebe. 

 

Ob sprejemu bodoči stanovalec s seboj prinese še: 

 predpisana zdravila, 

 lastne ortopedske pripomočke in pripomočke za inkontinenco, če jih uporablja, 

 lastno obleko, obutev in druge osebne stvari. 

 

Ob sprejemu v Dom dobi stanovalec svojo evidenčno številko za oblačila, ki jih bo 

dajal v pranje v Domu. Zaželeno je, da stanovalci prinašajo oblačila pralnih in v 

sušilnem stroju sušilnih materialov. 
 

Dodatne informacije: 

Mojca Mikolič, socialna delavka tel. 01 4770 633, dosegljiva v času uradnih ur, ob 

ponedeljkih in sredah od 10. do 14. ure, ob četrtkih od 10. do 12. ure in od 13.00 do 

16.30 ure.  

elektronska pošta: mojca.mikolic@dso-vic.si 

Barbara Purkart, pomočnica direktorice za strokovne zadeve tel. 01 4770 603, 

dosegljiva ob delavnikih med 8.00 in 15.00 uro.  

Elektronska pošta: barbara.purkart@dso-vic.si 
 

Barbara Purkart 

pomočnica direktorice za strokovne zadeve 

 

JAZ, STAROSTNIKI IN MOJE DELO – MOJE 

POSLANSTVO: MAKRO  

POGLED IZOBRAŽEVALKE 
 

Karin Elena Sánchez 
KAETRIDA Poslovno svetovanje, izobraževanje in moderiranje 

 
»Kaj vidite sestre? Kaj vidite? Kaj si mislite, ko me pogledate?  
Čemerna starka, ne preveč pametna, negotovih navad, z očmi, zasanjanimi v daljavo. 

mailto:barbara.purkart@dso-vic.si
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Starka, ki izpljuva hrano in ne odgovarja, ko ji glasno prigovarjate: »Dajte no, potrudite 
se malo! « 
Starka, za katero mislite, da ne opazi stvari, ki jih počnete in kar naprej izgublja 
nogavico ali čevelj. 
Starka, ki vam proti svoji volji ali krotko dovoli, da počnete, kar hočete, jo kopate in 
hranite, samo da mine dolg dan? 
Zato ljudje, odprite oči, odprite oči in poglejte! Pred vami ni čemerna starka, pred vami 
sem JAZ!! …« 

iz pesmi Čemerna starka škotske ženice  
 

 
Jaz, usposabljanje negovalcev, strežnic in bolničarjev ali Kako se je vse skupaj 
začelo 

V januarju letošnjega leta ali pa morda 

že kak mesec prej prejmem pobudo vod-

stva DSO Ljubljana Vič - Rudnik, da bi 

pripravila usposabljanje za negovalce, 

strežnice in bolničarje. Skratka, za ciljno 

skupino, ki neposredno dela s starost-

niki – stanovalci. Uf, to bo zanimivo, 

pomislim. Nikdar še nisem delala česa 

podobnega, a to mi bo v izziv. Da se mo-

ramo pogovoriti v ožji skupini, da kateri 

so cilji usposabljanja, da potrebujem ve-

liko informacij, da kot vedno, pričakujem 

podporo in sodelovanje ožjega vodstva 

(direktorice, pomočnice za strokovne za-

deve, obeh vodij zdravstveno – nego-

valne službe), da… Potem se prvič sesta-

nemo, sprašujem, zbiram predloge, in-

formacije, tudi sama kaj predlagam… In 

sestavim prvo različico programa, pred-

lagam tudi naslov, ki se zdi všečen vsem. 

In tak tudi ostane. In se sestanemo še 

enkrat, izčistimo cilje… Joj, kako so zlate 

te punce: Melita, Barbara, Vida, Mari-

jana! S srcem in glavo predane svojemu 

delu. Vsaka s svojimi pogledi, izkušnja-

mi, pričakovanji – kako rada delam s to 

ekipo, za ta Dom starejših občanov! Zdaj 

jih imam že za svoje in tudi oni mene. 

Naloga se mi zdi vse prej kot lahka, a po 

drugi strani me ne skrbi, ker sem tudi jaz 

z vsem srcem predana svojemu delu. 

Tako rada delam z naročnikom, ki ve, kaj 

hoče in ki je pripravljen sodelovati z 

menoj pri pripravi programa, me poslu-

šati, se ne strinjati z menoj, izražati dvo-

me, dajati konstruktivne predloge, deliti 

z menoj zgodbe, intimne poglede… In ki 

želi narediti nekaj dobrega za ciljno 

skupino nižje izobraženih, ki je večino-

ma prezrta. Na 2. pripravljanjem sreča-

nju se kar iskri od dobrih predlogov, 

vprašanj, zgodb...  Komaj uspem vse za-

pisati. Iskri pa se tudi v moji glavi... 

Koščki sestavljanke se počasi sestavljajo 

v celoto. Razdelim še domače naloge: 

potrebujem opise del in nalog za so-
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delavce, za katere pripravljamo uspo-

sabljanje, zgodbe in pisma stanovalcev, 

delovna navodila, na osnovi katerih bom 

pripravila vaje. In še in še. 

 

Dogovorimo se, da bomo približno 200 

sodelavcev razdelili v 6 skupin, vsaka 

skupina, sestavljena iz kolezijskih in bo-

kalških sodelavcev, se bo udeležila dveh 

poldnevnih usposabljanj, ki se bosta 

smiselno nadgrajevali. Veliko prakti-

čnega dela, dela v skupinah, pogovora. 

Kakšen filmček – ga že imam v mislih! 

Pomembno je, da bo čas, da bodo sode-

lavci in sodelavke lahko izrazili svoja 

čustva in občutke, mnenja, predloge. Da 

bodo prevetrili svoja znanja in veščine 

ter hkrati ozavestili, kaj vse počno, kako 

vredni in plemeniti so… In kako ple-

menito je njihovo delo. Ker je vsako delo 

vredno in je prav vsak človek vreden 

spoštovanja in ima svoje dostojanstvo. 

Začnemo konec maja in nadaljujemo 

junija. 

 

Dekleta pošljejo vse, kar potrebujem, 

zdaj  sem  na   vrsti   jaz,   da   iz   koščkov  

 

sestavim celo sliko. Lahko bi nastalo 

marsikaj, toda hočem, da je ta slika res 

nekaj posebnega. 2 poldnevni uspo-

sabljanji – vsako mora biti zaokrožena 

celota, a hkrati zgodba zase. Sledimo 

dogovorjenim vsebinam, a pomembno je 

tudi, da se bomo zabavali, da bo dina-

mično, da bomo vsi vključeni in, da se 

bomo tudi česa konkretnega naučili. In 

še nekaj. To delavnico želim peljati v 

paru, s prijateljem in sodelavcem, izo-

braževalnim trenerjem in glasbenikom 

ter fantom mnogih talentov. Marjanom 

Jarnjakom. Jasno, da ga uspem takoj pre-

pričati, da bo zraven. 

 

Bogatejša, oplemenitena z novimi infor-

macijami, se začnem svojega dela z ne-

govalci, bolničarji in strežnicami – 

iskreno veseliti. V mislih imam še prav 

posebno presenečenje. In resnično že-

lim, da bo to zanje nepozabno doživetje 

– polno znanj, dobre volje, srčnosti, ple-

menitih zgodb, spoštovanja in iskrenosti. 

In tako je tudi bilo. 

Usposabljanje sodelavcev Doma starejših občanov  – ob glasbi v šestih 

skupinah 

Četrtek, 29. maja 2014. Z Marjanom sva na Bokalcah že ob pol osmih. Vodja vzdrže-

vanja Milan je že skoraj vse pripravil, midva dodava prostoru še svojo noto: 

razporediva stole v polkrogu ter pripraviva 5 otokov za delo v skupinah, stene 

polepiva z vrednotami, poslanstvom in vizijo Doma, namestiva tudi listno tablo, 

pripraviva diaprojekcijo in Marjan svojo kitaro – hm, ta bo za presenečenje. 
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In že prihaja prva skupina. In nato 

druga… Tako vse do 11. junija in šeste 

skupine. Ko si sežemo v roke, se z Marja-

nom na kratko predstaviva in natrosiva 

o sebi nekaj resnic ter laži, udeleženci pa 

poskušajo ugotoviti, kaj je res in kaj ne. 

Predstaviva program in dogovorimo se, 

kako bomo delali skupaj. Poudariva, da 

sva vesela, da lahko delava z njimi in, da 

je eden izmed pomembnih ciljev dela-

vnice ta, da ozavestijo svojo vrednost in 

prepoznajo, da njihovo delo globoko 

cenijo in spoštujejo tudi drugi. Sledi delo 

na vrednotah in poslanstvu Doma: v sku-

pinah udeleženci razmišljajo in se pogo-

varjajo o poslanstvu in o tem, kako sami 

živijo vrednote Doma: pomoč/dobro-

namernost, etičnost, varnost, spošto-

vanje, strokovnost, srčnost/človekoljub-

nost, prijaznost, timsko delo/tovarištvo, 

ustvarjalnost. Kaj jim osebno pomeni 

vsaka izmed njih, kako vedo, da je priso-

tna, kako se počutijo, ko je kršena, kaj 

sami počnejo, da jo uresničujejo. Toliko 

različnih odgovorov, kot je različnih 

posameznikov. In vsi imajo prav, vsak 

lahko dobi besedo in vsakomur prisluh-

nemo. 

 

Nadaljujemo z opisom delovnih nalog 

strežnice/negovalca/bolničarja. Čeprav 

v različnih plačnih razredih, opravljajo 

enake naloge, ki presegajo seznam, za-

pisan v sistemizaciji delovnih mest: 

hranjenje; jutranja nega; kopanje; men-

java perila; pospravljanje; urejanje pro-

stora stanovalcev; posedanje; vožnja na 

terapijo, delavnice, dogodke; razkuže-

vanje omaric, prostorov; oblačenje; deli-

tev perila; preoblačenje postelj; britje; 

pedikura; pomivanje posode; delitev 

hrane… Nato naštejejo, kaj jim je najbolj 

všeč in kaj vse znajo ter v čem so vešči. 

Skoraj zmanjka papirja in še sami so 

začudeni nad tem, kakšni multipraktiki 

so. Več izzivov imajo udeleženci pri na-

števanju, čemu so vredni, a na koncu 

pridemo do naslednjega seznama: ker 

pomagamo, naredimo dobro za druge, 

naredimo zase kaj dobrega, pričaramo 
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nasmeh, povemo dober vic, poskrbimo 

za čisto okolje in da starostniki niso 

lačni, da so lepo urejeni, zadovoljni, da 

opazijo rezultate dela (lepa frizura...), 

povite noge, da pomagamo sodelavcem 

in oskrbovancem, obojestransko zado-

voljstvo, pristop, socialni čut, mimika, 

dotik, priprava bolnika... 

Po odmoru sledi vaja, v kateri v skupi-

nah udeleženci popravljajo delovna na-

vodila za ravnanje s plenicami in peri-

lom; za preprečevanje črevesnih infekcij; 

prezračevanje,  ugašanje luči in varče-

vanje z vodo ter za menjavo plenic, ki sta 

jih pripravili njihovi glavni sestri. No, v 

resnici se je v času priprave vmešal škrat 

in v navodila vnesel kup napak. Udele-

ženci jih v smehu in skozi burno razpra-

vo v celoti najdejo. V eni skupini pa se 

ena udeleženka pošteno razburi: »Če je 

pa naša glavna sestra to napisala, potem 

je pa to katastrofa ...« V smehu še enkrat 

razložimo, da je glavna sestra že prav 

napisala, a sem jaz v podobi škrata zade-

ve priredila. Sledi še vaja, v kateri se 

dotaknemo pristojnosti in odgovornosti. 

Skozi zgodbe Mateja, Karmen, Miroslava 

in Avguština razpravljamo o njihovih 

dejanjih, možnih posledicah, pristoj-

nostih. Dotaknemo se tudi tega, čemu so 

ravnali tako, kot so in kako bi jim udele-

ženci dali povratno informacijo v vlogi 

vodje ali kot sodelavci. Znanja, idej pa 

tudi različnih mnenj ne zmanjka. Neka-

teri udeleženci so strogi in nepopustljivi, 

drugi bolj blagi, vsi pa zelo dobro vedo, 

kaj je prav in kaj narobe.  

 

Zaključimo z ogledom projekcije Čemerna starka, ki izvabi premnoge solze in prebudi 

številna čustva. Kljub dolgoletnemu delu s starostniki so trdega dela vajeni 

udeleženci v svojem bistvu izjemno srčni, sočutni, topli ljudje, ki imajo vse te starčke 

preprosto radi in si želijo, da bi zanje imeli 

več časa. Iztekel se je tudi čas naše 1. 

delavnice in s pesmijo Ostani z nami, ob 

spremljavi Marjanove kitare, se povezani 

poslovimo. »Kakšen je vaš vtis današnjega 

druženja, z eno besedo prosim? Super; 

navdihujoče; nad pričakovanji, nič se mi ni 

spalo, veliko znanja, enkratna delavnica, 

motiviran sem za delo; komaj čakam 

nadaljevanko, zelo sem zadovoljna, 
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ENKRATNO! Bi kar še. Odlično pripravljeno in izvedeno. Veliko sem se naučila. 

Dinamično; uporabno in energično! Konkretno; aktualno; zelo koristno. Zelo zani-

mivo. Dobila, kar želela.« 

 

In že je tu junij, ko se ponovno srečamo. 

Še bolj sproščeni, povezani, gradimo na 

pozitivnem vzdušju in zgodbah pretekle 

delavnice. Trije dnevi, šest skupin, skoraj 

200 udeležencev. Mine, kot bi mignil. 

Prehitro, kajti ne rastejo samo udele-

ženci, rasteva tudi midva.  

 

Začnemo s pritoževanjem o tem, kaj nas 

moti pri drugih ljudeh. Z zanimanjem 

poslušamo zgodbe iz zdravniške ordina-

cije, s pošte, trgovine, avtomehanične 

delavnice, srečanja s policisti. Udeleženci 

zmajujejo z glavo nad čudnimi sosedi in 

nesramnimi policisti. Ob zgodbah z vseh 

vetrov se nasmejimo do solz in hkrati 

zapisujemo, kakšnega odnosa bi si želeli, 

kaj bi lahko bilo drugače; razmišljamo o 

svojih odzivih ter o lastni odgovornosti 

za komunikacijo. Enotni smo v tem, da si 

prav vsi želimo spoštovanja, pozornosti, 

prijaznosti, pomoči, tega, da smo slišani. 

Želimo razumevanje, zaupanje in dobro 

opravljeno delo. Moti nas vzvišenost, 

pozicija moči, nesramnost in pomanjka-

nje (povratnih) informacij. 

 

Nadaljujemo s prebiranjem pisem stano-

valcev, svojcev, obiskovalcev ter osebja. 

Poslušamo o hvaležnosti, srčnosti, pre-

danem osebju, odlični hrani in Domu, ki 

ni samo Dom, pač pa so res ljudje. 

Osamljenost, nemoč, bolečina pa tudi 

dobra družba, zabava, veselje, odlična 

hrana, požrtvovalno osebje, medicinska 

oskrba, toplina, domačnost, zelenje. »Kaj 

vse prinašate drugim ljudem na jesen 

življenja? Se zavedate, kako pomembni 

ste zanje! Kako radi vas imajo! Zanje ste 

vi družina!« z Marjanom kar ne moreva 

skriti veselja ob vseh pohvalah in izlivih 

čustev. Povedo, da so tudi stanovalci 

njihova družina, da se navežejo drug na 

drugega, da radi opravljajo svoje delo in 

ne bi počeli ničesar drugega. In to trdijo 

tudi tisti, ki ga predano opravljajo že 

trideset let in več. 

Po malici igrica Sadje navduši, nasmeji in 

razmiga prav vse prisotne, ki željno 

pričakujemo nadaljevanje. Sledi namreč 

najbolj zabaven del delavnice, saj ude-

ležence razdeliva v 3 skupine, vsaka pa 
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se skozi igro vlog pripravi na demon-

stracijo: neprimernega odnosa do stano-

valca, neustrezne komunikacije s sodela-

vci ali celo kombinacije obojega. Ker se 

vsi »igralci« vživijo v svoje vloge, pre-

tiravanj ne manjka, a prav to je tisto, kar 

smo želeli. Solze smeha tečejo v potokih, 

sproti pa zapisujemo DA in NE odnosov 

ter komuniciranja. Nasmejimo se ob ne-

pravilnem hranjenju ter pokažemo naj-

slabši možen način, kako obleči nepomi-

čnega stanovalca. V demonstracije sva 

vključena celo Marjan in jaz, zato je vse 

skupaj še bolj zabavno. A ne ostanemo 

samo pri nepravilnostih. Za piko na i 

udeleženci pokažejo, kako je prav v eni, 

drugi, v vseh situacijah: z občutkom, s 

toplino, s spoštovanjem in s stro-

kovnostjo. Laže je tudi v paru in pred-

vsem s spoštljivo komunikacijo ter tako, 

da vedno ohranimo dostojanstvo člove-

ka, kateremu nudimo pomoč. 

 

Čisto pri koncu smo. Z Marjanom zaprosiva udeležence, da svoje vtise zapišejo na 

plakate: kaj vam je bilo najbolj všeč, kaj si boste najbolj zapomnili in česa ste se 

naučili/kaj ste spoznali. Najbolj všeč jim je bilo druženje, delo v skupinah, dobro 

vzdušje, pozitivna energija, sproščenost, 

veliko smeha, zgodbe, vaje, cela delavnica, 

predavatelja, da smo vsi enaki. In kaj so 

spoznali, česa so se naučili? Da je njihovo 

delo plemenito, vredno in, da naredijo 

veliko dobrega, da so vredni zlata, da 

dobro opravljajo svoj poklic, da so cenjeni, 

da lepa beseda lepo mesto najde, da je 

njihovo delo pomembno. Naučili so se tudi 

timskega dela in, da s potrpežljivostjo veli-

ko dosežemo. In še in še. 

 

Ponoviva, da je njihovo delo častno, plemenito, vredno in, da so vse to tudi oni sami. 

Vsak v svoji različnosti, enkratnosti  in neponovljivosti. 

 

Cilji so doseženi, zgodbe in ljudje smo prepleteni. Ustvarili smo medsebojno zaupanje 

in veliko mero spoštovanja. Z Marjanom sva zadovoljna. Zadovoljni in hvaležni so 

tudi udeleženci. Stiski rok, prisrčni objemi in nemalokrat solzne oči ob slovesu 

povedo več kot tisoč besed. 
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Zahvaliva se tudi midva. Za enkratno priložnost delati z njimi, biti del skupine, jih 

poslušati in slišati in biti slišana. Da so naju sprejeli, nama dali priložnost, da vstopiva 

v njihove zgodbe in prineseva svoje. Da smo se lahko nestrinjali, a vseeno razumeli. 

Da bi morda v enaki situaciji naredili drugače, a nas je zanimalo, kako so ravnali in 

čutili drugi. Bilo je lepo in mnogo več kot to. In če sva utrujena?. Daleč od tega: polna 

pozitivnih občutkov, vtisov in SPOŠTOVANJA. 

 

Delo bolničarjev, negovalcev in strežnic – vredno, pomembno, smiselno in 

plemenito 

Polna sem pozitivnih občutkov. Že več 

kot 20 let delam kot izobraževalka in 

bila sem prepričana, da me ne more ni-

česar več presenetiti, da sem doživela 

skoraj vse, kar lahko doživi izobraže-

valec. Pa me je presenetilo: toliko srčno-

sti, dobre volje, skromnosti in veselja do 

življenja ter hkrati radosti in ponosa na 

svoj poklic nisem doživela še nikdar. 

 

Delo bolničarjev, negovalcev in strežnic 

je fizično in psihično naporno, stresno in 

da, veliko, veliko premalo plačano. Ni pa 

res, da ni cenjeno ali spoštovano. Daleč 

od tega: toliko izrazov hvaležnosti do 

osebja, kot smo ga razbrali iz pisem in 

zgodb in celo iz naključnih srečanj z 

znanci v Domu, ki imajo v njem svojce, 

pač ne moremo prezreti. 

 

Neizmerno hvaležna sem za to čudovito 

izkušnjo, kajti resnično sem po mnogih 

letih čutila, da je tudi  moje  delo  smisel- 

 

no. Bili smo z vseh vetrov, iz nekdanjih 

jugoslovanskih republik, visoki in majh-

ni, suhi in okrogli, mladi, malo starejši in 

tudi tisti, ki se bodo zdaj, zdaj upokojili. 

Tako različni, a tako podobni. Zato se še 

toliko bolj veselim dela z vodji udele-

žencev v jesenskem času. Skupaj bomo 

pregledali pričakovanja in pobude ter 

mnoge pohvale njihovih podrejenih in 

naredili akcijski načrt, kaj lahko pri 

svojem vodenju še izboljšajo. Majhna 

sprememba lahko naredi veliko razliko. 

 

Ko pišem te vrstice, mi je toplo pri srcu. 

In vem, da je toplo tudi starostnikom v 

Domu starejših občanov Ljubljana Vič - 

Rudnik. Zato sem že rezervirala mesto 

za čas, ko ne bom več mogla poskrbeti 

zase. Ker Dom ni samo hiša, Dom ste 

ljudje! Hvala in še kdaj, dragi udeleženci, 

s spoštovanjem in naklonjenostjo. 

 

Karin Elena,  

ki se mi pridružuje tudi Marjan 
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PALIATIVNA OSKRBA V DSO  BOKALCI – NAŠI NAČRTI 

 

V Domu na Bokalcah bomo v mesecu septembru 2014 pričeli z aktivnostmi za 

izvajanje projekta paliativne oskrbe. V ta namen bo v Domu formiran tim za 

osnovno paliativno oskrbo, ki bo deloval pod strokovnim vodstvom speci-

alistke za paliativno medicino dr. Urške Lunder. 

Paliativna oskrba je dejavnost, ki iz-

boljšuje kakovost življenja stanovalcem 

in njihovim svojcem v času, ko se ti 

soočajo z napredovalo kronično bole-

znijo in njenimi tegobami in posledi-

cami. Obravnava po načelih paliativne 

oskrbe se izvaja za čas trajanja kronične 

bolezni in zajema tudi obdobje, ko se 

življenje zaključuje. Posveča se tudi 

svojcem po smrti ljubljene osebe in jim 

pomaga v obdobju žalovanja. 

Paliativna oskrba je usmerjene v lajšanje 

trpljenja na človeku prijazen način in 

sicer tako, da težave dovolj zgodaj pre-

pozna, oceni in obravnava njegove te-

lesne, duhovne in socialne potrebe. Za-

radi obsežnost obravnave posameznika 

je tim za osnovno paliativno oskrbo se-

stavljen interdisciplinarno. V timu  stal-

no sodelujejo poleg stanovalca in njego-

vih svojcev ter specialista za paliativno 

medicino še domski zdravnik, socialni 

delavec in DMS. Glede na specifične po-

trebe posameznika se v tim vključujejo 

še ostali profili, ki izvajajo aktivnosti na 

področju zdravstvene nege, oskrbe in 

rehabilitacije.   

 Področje paliativne oskrbe je obsežno in 

specifično področje in od izvajalcev 

zahteva dodatna znanja. Dve delavki na-

šega Doma sva jeseni lansko leto obi-

skovali izobraževanje na temo paliativne 

oskrbe v DSO Fužine, kjer projekt uspe-

šno izvajajo že od leta 2011.  

Zavedamo se, da ena lastovka ne prinese 

pomladi, zato bova pridobljeno znanje 

posredovali tudi sodelavcem na krajših 

predavanjih v okviru internega izobra-

ževanja. V izobraževanje bodo vključeni 

delavci v zdravstveni negi in oskrbi, ki so 

kot izvajalci aktivnosti v neposrednem 

stiku s stanovalci – tudi tistimi, ki bodo 

vključeni v paliativno oskrbo. Interno 

izobraževanje bo potekalo v obliki kraj-

ših predavanj. Načrtujemo cikel desetih 

predavan na posamezne teme. S preda-

vanji bomo predvidoma pričeli v 

oktobru. 

Za letošnje jesenske mesce načrtujemo 

pripravo in organizacijo prvih družin-

skih sestankov. Aktivnosti v zvezi z dru-

žinskimi sestanki so vezane na sodelo-

vanje z dr. Lundrovo, zato računamo na 
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plodno sodelovanje. V mesecu maju je 

priznana specialistka v našem Domu že 

izvedla predavanje za delavce in pre-

davanje za svojce. Na obe predavanji je 

bil odziv dober, zato tudi za naprej priča-

kujemo podobno. 

Vključevanje naših stanovalcev v proces 

paliativne oskrbe predstavlja dodano 

vrednost našemu delu in prizadevanjem 

po humani, prijazni in varni oskrbi in 

zdravstveni negi. Predstavlja višjo kako-

vost življenja za vključene stanovalce, 

ker deluje na področju telesnih, so-

cialnih, duševnih in duhovnih potreb. Še 

posebej se posveča kakovostni komuni-

kaciji med vsemi udeleženci v procesu in 

odstira področja, ki so bila doslej mno-

gokrat prezrta ali zaradi pomanjkljivega 

znanja obravnavana površno in neustre-

zno. 

Čaka nas mnogo dela, učenja in tudi 

osebne rasti. Zavedamo se, da je vsak 

začetek težak in nikoli ne gre povsem 

brez težav. Nove pristope je mnogokrat 

težko sprejeti in jih še težje izvajati, 

vendar je dostojanstveno in vredno živ-

ljenje naših stanovalcev do konca cilj, za 

katerega se je vredno potruditi. 

 

Marija Modrijan 

dipl. medicinska sestra

  

          

VADBA PRI STAREJŠIH 
 

Oblika človeškega telesa se s staranjem spreminja, hrbtenica postaja bolj trda 

in sklepi manj gibljivi, prav tako pa se izgublja tudi mišična moč, mišična masa 

(izgubljamo mišice), dihalno-pljučna sposobnost (hitreje smo zadihani) in 

ravnotežje. 

V starosti se večini ljudi zdi normalen 

pojav bolezni kot so osteoporoza, artri-

tis, diabetes, bolečine v hrbtu, križu in 

težave s srčnim ter krvnim obtokom, 

obenem pa slišimo starejše dostikrat go-

voriti: "Jaz sem prestar/a, da bi se gibal."  

Redna vadba/aktivnost lahko prepreči 

in izboljša marsikatero neprijetnost in 



 

42 

 

bolezen, hkrati pa pomaga ohraniti 

zdravo telesno težo, izboljšati starost-

nikovo zdravje in ostati dovolj "fit" za 

opravljanje dnevnih aktivnosti, druženja 

s prijatelji in družino ter ohraniti fizično 

neodvisnost. 

V vadbo za starostnike je potrebno 

vključiti vaje za ohranjanje in izboljšanje 

mišične moči. Posledično nam močnejše 

mišice, narediljo tudi bolj trdne kosti,  

kar pa predvsem pri ženskah pomeni 

zmanjšanje težav, ki pridejo z osteopo-

rozo (konci kosti, kolk, koleno, komolec, 

rame,... so bolj trdni). Vaje eksploziv-

nosti (pomembna je npr. pri vstajanju iz 

stola/postelje), gibljivosti, telesne vzdr-

žljivosti in ravnotežja (s tem se zmanjša 

možnost padcev). Vse te komponente so 

pomembne za aktivno, zdravo starost in 

neodvisnost.  

"Bolje pozno kot nikoli", je rek, ki velja 

za vse starostnike, ki se niso nikoli redno 

gibali. S preprostimi vajami, ki se izva-

jajo vsakodnevno, boste dosegli čudovite 

rezultate, ki vam bodo pomagali do 

srečnejšega, bolj zdravega in aktivnej-

šega življenja.  

V prihodnjih člankih vam bom predstavil 

nekaj vaj, ki jih lahko izvajate sami, 

opisom pravilne izvedbe in fotografijo. 

 

Dejan Lenart 

osebni in kondicijski trener, HAPPY GYM
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Je čas, ki da, 
je čas, ki vzame, 
pravijo, je čas, 

ki celi rane, 
in je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine. 

neznan avtor 

 

SLEDI 
 

Ko sem pred tremi leti vsa bolna od žalosti za umrlim možem prišla v Dom, so 

me pozdravili slapovi prečudovitega cvetja na balkonih stanovalcev. Po 

daljšem času so se mi ulile solze. Znašla sem se med množico ljudi, v kraju, ki 

mi je bil tuj, ki ga nisem poznala. Trideset let sem preživela kot profesorica 

slovenskega jezika med otroci – učenci. To je bil moj svet, mladi nasmejani 

učenci, ki sem jim podajala ljubezen in jo tudi vsak dan užila. Vsa sem bila 

njihova in vsi so bili moji. 

 

Sedaj so minula že tri leta. Nič več ne 

vidim tistih lepih rož, ki so me pozdra-

vljale, cvetja je vse manj, vse več pa je 

bridkosti. 

Sredi množice si sam, sam z bolečino, 

sam brez človeka, ki si ga ljubil in ki bo 

tvoja ljubezen vse življenje. Poskušaš 

premagati bolečino, hočeš biti vesel in 

zadovoljen, pa ne gre. Je nekaj, kar je 

samo tvoje, kar je bila tvoja radost, redki 

smeh, moč, da si premagoval nemogoče. 

Je nekaj, kar potrebuješ, objem, poljub, 

toplo besedo, tako redko izgovorjeno. 

Pomagaš ljudem, jih poslušaš, misliš, da 

so močnejši, pa se zaman spodbujaš. 

Brez ljubljene osebe je težko živeti, diha-

ti, videti jutranjo zarjo – veš, da njega ni 

in ga nikoli več ne bo. So pa ostala polja v 

vetru, zvezdnato nebo, skrivne poti, 

otroci sinov, vendar vse to ne nadome-

sti izgubljenega. 

Nihče ti ne more nadomestiti mamo, 

skromno, ljubečo, ki je sama študirala tri 

otroke, in ki ni nikoli jokala. Znala je 

ljubiti, znala te je razveseliti, ko ni bilo 

kaj jesti, ti je skuhala en krompirček. 

Nihče mi ne more nadomestiti očeta. Bila 

sem v sedmi gimnaziji pri uri biologije. 

Presunila me je čudna žalost, prosila 

sem profesorico, če grem lahko k očetu v 

bolnico. Imel je tuberkulozo. Našla sem 
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prazno posteljo, dvignjene modroce – 

odšel je star sedeminštirideset let in nas 

zapustil. Obiskovala sem ga na grobu in 

se tiho pogovarjala. Oče nas je imel rad, 

bil je ponosen na vse tri otroke. Vedno 

smo morali hoditi nekaj korakov pred 

njim, on pa je stopal za nami. Ko se je 

vrnil iz partizanov ves bolan, je tiho 

pozvonil. Bili smo sami doma. »Kdo je?«, 

smo vprašali. »Očka!« Vse tri je vzel v 

naročje in nas ljubkoval. Ti spomini so 

biseri mojega otroštva. Bili smo ljubljeni. 

Rodilo se je čustvo ljubezni. Na ljubljan-

ski realki je bil literarni večer. Posebej 

sem prisluhnila zgodbi, ki jo je bral moj 

poznejši mož. Zaljubila sem se v glas, 

tako polno in milo je odmeval. 

To je bila moja velika ljubezen, ki je še 

danes, po dolgih desetih letih, kar je od-

šel, tako močna v meni, da me oklepa, 

tolaži. Pravo čustvo nikoli ne umre. 

Kakšne zgodbe nosijo moji sostanovalci 

v Domu? Na obrazu so jim zapisane. Da-

nes še živahen, vendar – jutri popolnoma 

spremenjen, veš, da odhaja. In to je tu v 

Domu, kjer se vse sveti, kjer skrbijo za 

vedno novo cvetje, najtežje, boleče. Tega 

ne moreš sprejeti. Sprašuješ se, zakaj 

moraš biti tukaj, zakaj nisi doma. Veš, da 

je to nemogoče, saj ne moreš sam skrbeti 

zase. Kako lepo je bilo, ko sem lahko šla 

v trgovino, ko sem se pogovarjala s 

sosedi, ko me je mnogokrat obiskovala 

moja učenka in mi prinesla drobec sreče. 

Nikoli ne bom mogla razumeti, kako je 

lahko človek tako zelo sam, žalosten, ko 

se ti spomini vračajo v preteklost, ko si 

lahko hodil, se zasmejal, se veselil drob-

nih stvari.   

Sem sredi ljudi, odkrivam njihovo pri-

jaznost, pa tudi mrkost. Razumem, saj 

smo vsi prišli tja, kjer smo sami, veliko-

krat osamljeni. Ne razumem, zakaj ne 

moremo živeti s svojimi vnuki, gledati 

njihovih navihanih oči, smešnih besedi 

in še marsikaj. 

Pa se je nekega dne zgodilo nepriča-

kovano. Prišlo je vabilo, da me učenci, ki 

so končali osemletko pred tridesetimi 

leti, vabijo na piknik. V vseh letih kaj 

takega še nisem doživela. Zapisali so, da 

so bila leta na osnovni šoli Danile Kumar 

zanje najsrečnejša. 

Bila sem zbegana. Kako naj stopim 

prednje s pomočjo hodulje, saj nimam 

moči, da bi skrila svoja ranjena čustva. 

Prišlo pa je nekaj lepega. Za seboj sem 

pustila sled, sled prijateljstva in ljubezni. 

Imeli smo se radi, se spoštovali in življe-

nje je postalo obsijano s soncem, z ra-

dostjo v očeh. 

 

Jelena Kališnik 

stanovalka
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PO POTI ŽIVLJENJA 
 

Življenje je kot steza, ki se z vsakim prehojenim korakom širi in spreminja v 

pot, ki se vije preko gričev in dolin v znane in tuje kraje. Ta pot nam ponuja 

razcepe in križišča in od nas samih je odvisno, kakšno bo naše življenje. Prav je, 

da si znamo vzeti čas, upočasnimo korak in se zazremo v našo preteklost. 

Življenje v Domu je prava priložnost za 

obujanje spominov. Pogosto me misli 

ponesejo v domačo kmečko hišo, kjer 

sem svoje otroštvo in mladost preživljala 

v objemu ljubeče družine. Odraščala sem 

v preprosti kmečki družini, kateri otro-

ški jok ni bil tuj. Otroške vragolije sem si 

delila še z desetimi brati in dvema se-

strama. Rodila sem se kot šesti otrok.  

Da smo lahko preživeli, smo morali že 

kot majhni otroci poprijeti za delo. Že od 

nekdaj sem imela rada živali, tako mi 

delo z živino nikdar ni bilo težko. Dobro 

se spominjam, kako sem kot majhna 

deklica gnala živino na pašo. Še predenj 

je sonce dobilo toliko moči, da bi se 

naredil dan, nam je mama skuhala ma-

solnik. Ko smo v naglici pojedli, smo 

odrinili na tri ure dolgo pot proti 

Krvavcu, kamor smo gnali na pašo. Ko 

premišljujem o teh stvareh, mi misli v 

usta prinesejo okus na žerjavici pečene-

ga krompirja, katerega smo si kot majhni 

pastirčki včasih privoščili. 

Doma je bila hrana preprosta. Na mizi se 

je najpogosteje  znašla  skleda z ajdovimi  

žganci in zeljem. Mlečno kašo smo včasih 

jedli tudi trikrat na dan. Nikoli ne bom 

pozabila, ko smo pekli palačinke, za vseh 

13 otrok iz enega jajca. Jajc je bilo škoda, 

saj smo jih prodajali, da smo dobili de-

nar, s katerim smo si privoščili sol ali kaj 

drugega. 

Denarja pri hiši ni bilo bog ve koliko. 

Otroci smo nosili obleke od starejših 

bratov in sester. Ker sem bila šesta po 

vrsti, je bila moja obleka zakrpana, a 

kljub temu vedno čista. Za poklic so se 

izšolali bratje, sestre pa smo zaključile le 

osnovno šolo, saj je šolanje predstavljalo 

dodaten strošek. 

Kljub temu, da nismo imeli veliko otro-

štva, saj nas je delo prisililo zgodaj odra-

sti, so spomini na mojo pomlad prijetni. 

Kljub delu smo si vzeli čas tudi za igro. 

Ker je naša domačija stala na sredini 

vasi, se je pri nas trlo vaških otrok. Sko-

raj pri vsaki hiši je bilo 10, pa tudi več 

otrok. Skupaj smo se skrivali, »kamen-

čkali« in igrali »špana«. Figurice so bile 

kar fižol. Pogosto smo vrgli domine, 

zmagovalec je dobil krhelj jabolka.  
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Ob večerih je družino združevala moli-

tev. Vzgajali so nas v trdni veri. Ni minil 

večer brez rožnega venca.  

Odraščanje v skromnosti je pustilo pečat 

no mojo življenjsko pot. Ostala sem 

preprosta, veselim se majhnih stvari in z 

nasmehom na obrazu  se ob večerih, ko 

ne morem zatisniti očesa, rada vračam 

na pisane travnike brezskrbnega otro-

štva. 

 

po pripovedi stanovalke  

Marije Podgoršek zapisal 

 Miha Papež 

 dipl. delovni terapevt 

 

 

MOJE RAZMIŠLJANJE O TRETJEM ŽIVLJENJSKEM 

OBDOBJU 

Generacija starejših se spreminja. V modi so mladi, šolani ljudje, opremljeni s 

popolnim znanjem tehnike in upravljanja z njo. Velikokrat se spomnim filma o 

Jamesu Bondu, Stargate. Ob vsej najmodernejši opremi varnostne službe so 

zmagali izkušnje, predanost in pa… srčnost. 

Staranje je proces, ki se je začel že pred rojstvom in se nadaljuje vse življenje. Se pa 

življenjska doba vsako leto podaljša in razmerja med generacijami bodo zahtevala 

novo ureditev. 

Upokojitev je kot prelomnica. Od vsakega posameznika je odvisno ali ob tej 

prelomnici zraste ali ga le ta »pokoplje«. Osebno me zelo moti stereotip o upokojenih 

babicah in dedkih, ki imajo pa zdaj čas, da čuvajo vnuke…in nič drugega. 

Starejši, vitalni seniorji bi morali kakovostno izrabiti svoj prosti čas. Seveda če ga je 

preveč, potem postanemo brezvoljni in že manjša vsakodnevna opravila prelagamo 

na kasnejši čas. Izkoristiti ga je potrebno z namenom, ustvarjalno za telo in duha, 

delati stvari, ki jih mlajši nismo mogli, se učiti novih jezikov (odlična vadba za 

možgane), veliko brati, hoditi na predstave in koncerte, sodelovati v različnih 

društvih. 

Moja upokojena znanka je izjemno srčna gospa. Pomaga doma pri čebelarjenju, 

sodeluje na sejmih, piše pesmi, je vabljena na številna literarna srečanja, je 
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prostovoljka na enem od SOS telefonov. Biti v njeni družbi je pravi balzam. Včasih se 

mi zdi, da še zrak okrog nje drugače diši, po miru, ljubezni, sočutju, radosti in volji do 

življenja. 

Starost je zrelost in je modrost. Na starost se pripravljamo nevede, že s tem kje 

živimo, kaj delamo, koliko blizu pustimo stresom v službi, z otroci, s tem, koliko 

vlagamo v naše kvalitetno bivanje, prehrano, s kom se družimo, koga spustimo v našo 

bližino, koliko pomagamo in koliko dajemo. Kajti tudi življenje samo je dar in živimo 

takrat, ko darujemo.  

Vse nam je pisano, sojeno že pred spočetjem, vse pušča pečat na naši osebnosti in vse 

privre na dan v starosti. Takrat nam naša podoba v ogledalu zrcali vso prehojeno pot, 

vse male kamenčke. Pa velike skale na njej, vsa mirna valovanja in vse, kar smo storili 

dobrega ali tudi slabega. 

Kako vidim sebe čez 20, 25 let? 

Predvsem vidim sebe in moža kot aktivna, samostojna, urejena gospoda in gospo. 

Najbrž bova, glede na prebrano količino knjig imela kar svojo knjižnico. Oba ljubiva 

umetnost, naravo, mir, umik od mesta, potovanja, slikarstvo in še ena velika želja, ki 

sem si jo izpolnila že to poletje…. igranje citer. Zven tega milega, slovenskega 

instrumenta, kozarec črnega vina, brenčanje čebel, pogled z naše terase v dolino in 

predvsem, kar je najpomembnejše, sprostitev in zadovoljstvo s samim seboj, mir in 

toplina v duši. Potrebujem še kaj več? 

 

Helena Bartol 

pomočnica kuharja 
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POČASNI PLES 
 

Ali si kdaj opazoval otroke na vrtiljaku? 

Ali si poslušal šum dežja, 

ko pade na tla? 

Ali si kdaj sledil neenakomernemu 

prhutanju metuljevih kril? 

Ali opazoval sonce, 

ko izginja v noč? 

Bolje bi bilo, ko bi upočasnil. 

Ne pleši tako hitro. 

Čas je kratek. 

Glasba ne bo trajala. 

Preživiš vsak dan v letu? 

Ali počakaš na odgovor, 

kadar vprašaš »kako si«? 

Ko se dan bliža h koncu 

ali se zlekneš na posteljo 

z na stotine novih vprašanj, 

ki ti rojijo po glavi? 

Bolje bi bilo, ko bi upočasnil. 

Ne pleši tako hitro. 

Čas je kratek. 

 

Ali si kdaj rekel svojemu otroku, 

»to bova naredila jutri«, 

ne da bi v naglici opazil 

njegovega razočaranja? 

Ali si izgubil stik 

z dobrim prijateljem, 

samo zato, ker ga nikoli nisi utegnil 

poklicati in reči »Ciao«? 

Bolje bi bilo, ko bi upočasnil. 

Ne pleši tako hitro. 

Čas je kratek. 

V silni ihti, 

da bi nekam prišel, 

se ne utegneš veseliti, da sploh lahko greš. 

Ko si zaskrbljen in cel dan hitiš, 

je kot bi nikoli ne odprl darila.. 

Vržen proč. 

Življenje ni tekma. 

Upočasni. 

Poslušaj glasbo. 

 

Neznan avtor 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

DOGAJALO SE JE V PRETEKLEM 

LETU 

 

NOVEMBER 2013 

07.11. Nastop folklorne skupine Pušelc 

11.11. Martinova tombola  

14.11. Koncert društva Horeb 

19.11. Potopisno predavanje - Papua Nova Gvineja 

27.11. Delavnica adventnih venčkov 

28.11. Koncert KUD Ligojna Trlce 

 
DECEMBER 2013 

02.12. - 04. 12. Miklavžev sejem v 

sodelovanju z Varstveno delovnim cen-

trom Polž iz Maribora 

11.12. Koncert pevskega zbora Društva 

upokojencev Vič-Rožnik 

19.12. Božično-novoletna zabava s sre-

čelovom 

 

JANUAR 2014 

07.01. Koncert cerkvenega pevskega 

zbora iz Bevk 

21.01. Nastop plesne skupine iz Kosez. 

16.01. Delavnica gline v sodelovanju s 

prostovoljko ga. Dorotejo Grager 

23.01. Srečanje s  pravljičarko ga. Lucijo 

Magajna 



 

50 

 

FEBRUAR 2014 

11.02. Delavnica zavijanja daril pod 

vodstvom ga. Marije Oblak 

13.02. Nastop mešanega pevskega zbora 

Klub Trnovo 

20.02. Srečanje s pravljičarko ga. Lucijo 

Magajna 

 

 

 

MAREC 2014 

04.03. Pustovanje s harmonikarjem Mihom 

Dragošem 

12.03. Koncert mešanega pevskega zbora Litostroj 

18.03. Koncert mešanega pevskega zbora Tine 

Rožanc 

25.05. Tombola  

27.03. Nastop vokalne skupine Krila 
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APRIL 2014 

03.04. Srečanje s pravljičarko ga. Lucijo 

Magajna 

03.04. Koncert mešanega pevskega 

zbora DU Krim-Rudnik 

04.04. Srečanje z učenci OŠ Vič  

08.04. Delavnica urjenja spomina v 

izvedbi prostovoljcev Krke 

09.04. Koncert mešanega pevskega 

zbora Livada iz Dnevnega centra 

starejših Tržaška 

10.04. Delavnica izdelovanja butarc 

16.04. Koncert Krščanskega centra nove 

generacije 

17.04. Delavnica barvanja pirhov  

22.04. Koncert Društva invalidov iz 

Vrhnike 

29.04. Delavnica Delo z računalnikom v 

sodelovanju s študentkami ZF, smer 

delovna terapija 

 

MAJ 2014 

07.05. Koncert moškega pevskega zbora 

Barje 

08.05. Izlet z ladjico po Ljubljanici v 

sodelovanju s prostovoljci Leka 

15.05. Koncert DU Vodice 

20.05. Romanje na Brezje v sodelovanju 

s prostovoljci Karitas Vič 
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22.05. Nastop članic TD Šiška 

27.05. Koncert ženskega pevskega zbora  

Ivan Cankar 

29.05. Srečanje s pravljičarko ga. Lucijo 

Magajna

 

JUNIJ 2014 

10.06. Nastop orkestra Nika Polesa 

17.06. Burka Jezični dohtar v izvedbi 

učencev OŠ Vrhovci 

26.06. Srečanje s pravljičarko ga. Lucijo 

Magajna 

 

JULIJ 2014 

01.07. Nastop plesalk KUD Tarab 

24.07. Srečanje s pravljičarko ga. Lucijo 

Magajna 

 

AVGUST 2014 

06.08. Nastop solista Viktorja Kotarja 

13.08. Islandija – predavanje ga. Barbare 

Purkart 

21.08. Srečanje s pravljičarko ga. Lucijo 

Magajna 

RAZSTAVE V KAVARNICI 

V novembru in decembru 2013 je kavarnico krasila slikarska razstava ga. Gusti 

Šenk. 

Januarja in februarja 2014 je svoje slika razstavljala ga. Zala Brus. 

Slike ga. Jožice Serafin so bile na ogled v mesecu marcu in aprilu. 

Od maja do avgusta smo si lahko ogledali slike ga. Julijane Peršič.  
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NOVO NA BOKALCIH 

Dnevni center 

V mesecu septembru so se pričela obnovitvena dela v kletni etaži stare hiše na 

Bokalcah, in sicer v prostorih bivšega bifeja. Namen prenove je vzpostavitev 

dnevnega prostora za stanovalce Doma, v katerem bodo preživljali prosti čas in se 

vključevali v razne prostočasne aktivnosti ter dnevnega centra za zunanje 

uporabnike, v katerem se bo izvajala oblika dnevnega institucionalnega varstva.  

V dnevnem prostoru bodo združene naslednje aktivnosti: knjižnica s čitalnico, raču-

nalniški kotiček, prostor za molitev, skupine starih ljudi za samopomoč, kulturno 

umetniške prireditve, potopisna predavanja, kinopredstave, učenje tujih jezikov ipd. 

Dnevni center bo namenjen posameznikom:  

 starejšim od 65 let,  
 ki si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja 

le za določeno število ur dnevno, 
 ki so doma osamljeni, si želijo druženja in so že odvisni od pomoči druge osebe, 

čez dan pa doma nimajo nikogar, ki bi zanje poskrbel.  

Uporabnikom, ki se bodo dnevno vračali 

domov, bomo na ta način ponudili pester 

nabor storitev, ki jim bodo olajšale in 

osmislile dnevna opravila, obenem pa 

nudile podporo pri tem, da bodo čim-

dalje ostali v domačem okolju ter pre-

mostili čas do morebitnega sprejema v 

celodnevno institucionalno varstvo. 

Omogočili jim bomo druženje z vrstniki 

in vključitev v organizirane dejavnosti, 

ki bodo pripomogle h krepitvi telesa in 

duha, za svojce pa bo to pomenilo tudi 

določeno razbremenitev. Stanovalci Do-

ma in uporabniki dnevnega varstva se 

bodo tako lahko vključevali v vse organi-

zirane aktivnosti v Domu, prebirali dne-

vno časopisje, si izposojali knjige, kram-

ljali z zunanjimi gosti, se učili računalni-

ških spretnosti in imeli kotiček za 

molitev. 

Z dnevnim centrom, kjer se bodo sreče-

vali stanovalci Doma z zunanjimi upora-

bniki in prostovoljci, bomo tako vzposta-

vili prostor za medgeneracijsko sodelo-

vanje in omogočili povezovanje z lokalno 

skupnostjo in širšim okoljem. 

Obveščamo vas, da smo prenovili splet-

no stran www.dso-vic.si, na kateri lahko 

najdete koristne in zanimive informacije 

o bivanju, prehrani, projektih, dodatnih 

storitvah in drugih aktivnostih v našem 

Domu. Vabljeni, da nam preko spletnega 

obrazca pošljete vprašanje o temi, ki vas 

zanima.

http://www.dso-vic.si/
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