Izteka se peto leto od dne, kar je Dom za starejše Bor v rnem Vrhu nad Idrijo odprl
svoja vrata. Vsi, ki smo z domom povezani že od prvih trenutkov, le težko verjamemo,
da je za nami že toliko let, saj se nam dozdeva, da smo se komaj pred nekaj meseci z
veseljem, in kar priznajmo si, tudi s strahom, pripravljali na sprejem prvih stanovalcev.
Šele ko se ozremo po domu, ki danes nudi oskrbo in nego 139 stanovalcem za katere
skrbi 65 zaposlenih delavcev, ko se spomnimo številnih prireditev, ki smo jih organizirali
v tem
asu in ne
nazadnje, ko ugotovimo,
da je dom v tem obdobju
nudil oskrbo in nego ve
kot 620 pomo i potrebnim
osebam, se zavemo, da je
za nami dolga in ne vedno
lahka pot. Prav je, da zato
ob tej priložnosti obudimo
vsaj nekaj spominov iz
naših za etkov in minulih
petih let.
Zamisel o gradnji doma za starejše se je v naši družbi ustanoviteljici, podjetju Sanolabor,
d.d., Ljubljana, porodila že konec devetdesetih let. Takoj, ko je sprememba zakonodaje
s podro ja socialnega varstva omogo ila izvajanje dejavnosti socialnega varstva tudi
zasebnikom, so stekle vse potrebne aktivnosti za izgradnjo doma. V letu 1998 je bil
ustanovljen Socialno varstveni zavod Vitadom, ki mu je bila namenjena vloga izvajalca
dejavnosti institucionalnega varstva starejših, v letu 2000 pa je bila sprejeta odlo itev, da
bo v dom za starejše preurejen takrat zapuš en hotel Bor v rnem Vrhu nad Idrijo. Izbiri
lokacije v
rnem Vrhu sta
botrovala
razmeroma
lahka
dostopnost kraja, ki se nahaja na
križiš u poti med Ljubljano,
Gorico in Idrijo, predvsem pa
izredna lepota okolice, mirno
okolje in za starostnike izjemno
prijetne klimatske razmere.
Po pridobitvi vse potrebne
dokumentacije, smo v juliju leta
2001 pri eli z obnavljanjem
objekta, ki je bilo zaradi
doslednega
upoštevanja
veljavnih standardov in normativov precej bolj obsežno, kot smo si v za etku zamišljali,
hkrati pa smo se lotili vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev koncesije za izvajanje
institucionalnega varstva starejših oseb, ki jo je in jo še podeljuje Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
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Dober mesec pred predvidenim zaklju kom obnovitvenih del, ki so potekala brez ve jih
težav in približno v okviru zastavljenih asovnih rokov, nas je vse, ki smo sodelovali pri
izvedbi tega projekta, kot strela z jasnega neba zadela vest, da Ministrstvo za delo
družino in socialne zadeve domu za starejše Bor ni podelilo koncesije za izvajanje
storitev institucionalnega varstva starejših. Zavedajo se vseh težav, ki so nas akale pri
delovanju doma brez koncesije, smo se kljub vsemu odlo ili, da bomo za eto delo
nadaljevali in tako je bil Dom za starejše Bor 2. oktobra 2002 slovesno izro en svojemu
namenu.

slovesna otvoritev doma
V dneh po otvoritvi doma se je pravo delo za takrat še majhno skupino delavcev doma
šele zares pri elo, saj je bilo potrebno opraviti še zadnja dela pred sprejemom prvih
stanovalcev, ki so v dom prišli 14. oktobra 2002. Pri sprejemu stanovalcev smo se od
vsega za etka držali na ela, da bomo v dom sprejeli le toliko oseb, da jim bomo kljub
neizkušenosti in okrnjeni zdravniški službi, ki je bila posledica dejstva, da je dom deloval
brez koncesije, lahko nudili kvalitetno oskrbo in zdravstveno nego. Res je, da je tak
na in dela povzro il, da se je dom polnil nekoliko po asneje, kot bi se sicer lahko, po
drugi strani pa je tudi res, da je bilo zaradi takega na ina dela odpravljanje za etniških
težav in napak, ki se jim ob za etku delovanja ni bilo mogo e izogniti, mnogo manj
bole e.

Kljub skrbnemu na rtovanju sprejemov in kar precejšnji meri nezaupanja do
delovanja zasebnikov na podro ju institucionalnega varstva starejših, ki je takrat še
spremljalo naše delo, se je število stanovalcev doma vztrajno pove evalo. Konec
leta 2002 je v domu pri akalo 33 stanovalcev, sredi leta 2004 jih je bilo že preko 80,
ko pa je bila 1. januarja 2004 domu kon no podeljena koncesija za izvajanje storitev
institucionalnega varstva starejših, pa je bilo v domu že 120 oseb, od prvih mesecev leta
2004 dalje pa je dom v celoti zaseden.
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Tako kot se je neprestano ve alo število stanovalcev doma, se je krepila in dopolnjevala
tudi ekipa delavcev doma, ki je imela pred svojimi o mi predvsem en cilj, to je poskrbeti
za im kvalitetnejše in im prijetnejše bivanje stanovalcev v naši ustanovi. V kolikšni
meri smo ta cilj dosegli vedo tisti, ki jim je naše delovanje namenjeno, kar številne
pohvale in redke kritike našega dosedanjega dela pa nam vzbujajo upanje, da od tega
cilja nismo zelo oddaljeni, kar nam bo vzpodbuda za nadaljnje delo.

skupina prvih zaposlenih
Ob izteku prvih petih let delovanja Doma za starejše Bor je prav, da se spomnimo in
zahvalimo vsem, ki so nam pomagali na dosedanji uspešni poti. Nemogo e je našteti
prav vse, zato naj moja zahvala velja vsem, ki so nam s prijazno mislijo, besedo ali
dejanjem pomagali v preteklih letih. Zahvaljujem se vsem delavcem doma, ki so s svojim
delom pripomogli k temu, da je Dom za starejše Bor dosegel raven storitev, ki se nam je
ni treba sramovati. Prav posebna zahvala pa je namenjena stanovalcem doma, ki so
nam s tem, da so nam prepustili skrb za svojo oskrbo in nego izrazili zaupanje, na
katerega smo in bomo vedno ponosni.
Andrej Žugel

as gre naprej

as gre naprej! Po asi, a vztrajno, briše bridkosti in drobne radosti
in nikoli se ne ustavi. In nikoli ne moremo vedeti, kaj nam ta prinese.
Le upati in verjeti moramo v dobro…
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Nekateri strokovnjaki pravijo, da ima lovek v življenju dva doma: dom
svojega otroštva in dom, v katerem si je ustvaril družino. V starosti se
pogosto zgodi, da si mora poiskati še tretjega – dom za starejše ob ane.

Dom za starejše ob ane je zavod, v katerem nekateri starostniki preživijo del svojega
življenja. Lahko ga sprejmejo kot veliko breme ali kot najboljšo rešitev za svojo
življenjsko situacijo.
Mnogi starostniki doma ostajajo brez vsakodnevne pomo i svojih najbližjih, saj so njihovi
otroci v ve ini primerov zaposleni
in imajo poleg službe, iz katerih
se vra ajo pozno popoldne, tudi
svoje družine. Starejši ljudje
porabijo velik del svojega asa in
energije zgolj za opravljanje
najnujnejših opravil. V primeru, da
se jim ob letih pridruži še kaka
bolezen, je življenje v doma em
okolju brez tuje pomo i skoraj
nemogo e in svojih potreb ne
zmorejo ve zadovoljiti.
Odlo itev za odhod v dom starejših nikakor ni hitra in še manj lahka tako za starostnika,
kot tudi ne za njihove najbližje. Za oboje navadno predstavlja veliko spremembo in celo
prelomnico v življenju, ki se v mnogih primerih kasneje izkaže za edino pravilno in v
danem trenutku najugodnejšo rešitev.
V domu za starejše si velika ve ina stanovalcev lahko vsaj nekoliko odpo ije od
vsakodnevnih opravil, ki so jih v doma em okolju morali postoriti sami. Ob tem mislim na
kuhanje in pripravo hrane, pomivanje posode, pranje in likanje perila, iš enje
stanovanja in razna drobna popravila.Tudi nakupovanje osnovnih življenjskih potrebš in
nekaterim starejšim ljudem v doma em okolju predstavlja veliko breme, saj ve ina ljudi
nima trgovine v neposredni bližini stanovanja. Za vse omenjene storitve poskrbijo v
domu zaposleni v ustreznih spremljajo ih službah.
Ve ina stanovalcev že po nekajtedenskem bivanju v domu spozna sebi sorodne
sostanovalce, s katerimi se družijo ob raznih prireditvah ali pa kar tako - ob kavici v
bifeju. Zgodi se, da nekatera bežna sre anja s asom postanejo vsakodnevna, v asih
pa prerastejo v trdne veze in življenje dobi nov smisel.
V našem ve namenskem prostoru je bogato založena knjižnica, iz katere si stanovalci
redno izposojajo knjige in revije, katerih vsebina jih popelje v razne kraje, dogodivš ine,
spomine, mnoge tudi v mladost, ki je bila za nekatere zelo lepa – za druge pa tudi ne…
Knjižnico vzorno vodita, jo urejata in skrbita za vse potrebne evidence in izposojo knjig
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naša prijazna stanovalca, ki poleg vseh ostalih aktivnosti poskrbita, da knjiga pride tudi
do stanovalcev, ki so slabše pokretni.
Ob razbremenitvi od vsakdanjih ve letnih opravil si dolo eni ponovno lahko vzamejo as
za poglobljen razmislek, za obisk prekrasne kapele, ob kateri ponovno za utijo in
najdejo svoj duševni mir, zmolijo kratko molitev- kot so to storili v asih, ko so bili še
doma. Nekateri stanovalci zaradi zdravstvenih težav in arhitektonskih ovir v doma em
kraju daljši as niso mogli k maši. Ob prihodu v dom to kar naenkrat ni ve nikakršen
problem. Neizmerna sre a je zasijala iz marsikaterih o i, v asih se je ob ponovni
možnosti prisostvovati sveti maši, utrnila tudi solza sre e.
Vsak dan na naših hodnikih sre ujem dolo ene stanovalce, polne energije in delovnega
zagona, ki tudi v poznih letih še zmerom želijo in ho ejo živeti zelo polno in aktivno
življenje. Vklju ujejo se v vsemogo e aktivnosti, delavnice, projekte, prireditve, delovno
terapijo, fizioterapijo, nemalokrat tudi sami dajo pobudo za nekaj novega, za nekaj
zanimivejšega. Radi potujejo, pišejo, igrajo, plavajo, ustvarjajo,… V asih se sprašujem,
le kako jim to kljub letom in vsemu, kar so v življenju že postorili, uspeva. Odgovor se mi
ponuja kar sam: imajo neizmerno voljo, voljo in še enkrat, voljo. Le kdo si ne bi tega
želel za svojo starost!
V primeru, ko starejša oseba zaradi razli nih zdravstvenih težav pri nekaterih, ali pri
ve ini življenjskih aktivnosti, potrebuje delno ali popolno pomo , zdravstveno nego in
oskrbo, smo v domu zaposleni usposobljeni zdravstveni in ostali delavci. S svojim
strokovnim znanjem, najmodernejšimi tehni nimi pripomo ki, v sodelovanju z zdravniki
in svojci ter z našo voljo pomagati so loveku, smo sposobni omiliti še tako velike
zdravstvene in ostale težave in razrešiti mnoge nevše nosti. Na žalost pa nismo tako
mo ni, da bi uspeli premagati prav vsako bolezen - lahko pa pomagamo, da je
prebolevanje le-te za naše stanovalce in njihove doma e znosna.
Normalno je, da s staranjem pešajo
organi in se življenjske funkcije
upo asnjujejo, tako tudi spomin. Toda
pri nekaterih starostnikih se obi ajna
pozabljivost spremeni v bolezensko
emur pravimo
izgubo spomina,
demenca. Osebe, ki izkazujejo znake
te bolezni, potrebujejo specifi no
obravnavo, usmerjanje in vodenje, ob
kateri skušamo dose i izboljšanje
spomina, ve jo zbranost, bistrejše
misli. S primernim na inom dela z
dementnimi, dosežemo tudi manjšo
vznemirjenost in lažje sledenje
dnevnim dogajanjem in aktivnostim, ki so prirejene potrebam omenjenih stanovalcev.
Pogosto je za starejšega loveka prednost bivanja v domu tudi dejstvo, da v sklopu
Zdravstvenega doma Idrija, v domu ve krat tedensko obratuje ambulanta, kamor lahko
pridejo stanovalci po pomo ob zdravstvenih težavah ali le na pogovor – navadno brez
nepotrebnega akanja. V doma em okolju mnogi starostniki nimajo možnosti obiskati
osebnega zdravnika, kadar bi to želeli: v asih zaradi oddaljenosti zdravstvenega doma
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od kraja bivanja ali drugih vzrokov. Mnogi so zadovoljni, da jim v domu ni ve potrebno
po zdravila in inkontinen ne pripomo ke v lekarno, saj za dostavo tega poskrbi ustanova
sama.

Od loveka samega torej, od njegovih svojcev in prijateljev ter od domskega osebja je
odvisno, ali bo postal dom za starejše ob ane zgolj zavod ali prijeten tretji dom. Vsi trije
dejavniki pa smo ljudje , ki lahko v tem procesu drug drugemu pomagamo.
Zato smo tukaj, tako eni, kot drugi in tudi tretji:

∗ stanovalci doma, katerim je življenjska situacija namenila dolo en as preživeti v domu
∗ svojci, katerih najve ja želja je, da bi se njihovi najdražji pri nas po utili dobro in varno
in im dalj asa ostali zdravi
∗ in osebje doma, ki s svojim delom želimo bistveno prispevati k im lepšemu,
kvalitetnejšemu in zdravemu življenju starostnikov, hkrati pa jim skušamo olajšati
zdravstvene težave.
Silva Jeram

Sprejmi življenje takšno kot je

Sprejmi življenje takšno kot je.
Mogo e ne boš sre en,
Toda pozabil boš kaj je bole ina.
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Ob peti obletnici obstoja našega doma, sem se pogovarjala s stanovalcem gospodom
Bolkom, ki stanuje v našem domu od samega za etka. Gospod Bolko je star 89 let,
prihaja iz Lokavca pri Ajdovš ini. Delal je kot upravnik socialnih zavarovanj v Ajdovš ini.
Pa poglejmo, o em sva se pogovarjala.

∗ Kako ste se odlo ili za odhod v dom?

Ko je žena umrla, sem ostal sam. Imam pet otrok,
vsi so zaposleni in mi niso mogli pomagati. Bil sem
bolan, zato sem poiskal eno negovalko, ki mi je
hodila pomagat. Enkrat je zbolela in je ni bilo.
Tako sem za el razmišljati, da potrebujem nego, ki
jo je doma težko zagotoviti. Nekako sem za el
razmišljati tudi o selitvi v dom.

∗ Kakšen je bil vaš prvi stik z domom?

Ob inska socialna delavka mi je dala telefonsko
številko domskega direktorja. Poklical sem ga in
sva se pogovarjala, bil je zelo prijazen. Moja želja
je bila, da bi bil v enoposteljni sobi, vendar mi jo je
zaradi vozi ka, odsvetoval. Ni bil prepri an, e se
bom lahko normalno gibal po njej. Potem me je
poklical po telefonu, da lahko pridem v dom. Tako sem prvi prišel v dom in sem si
ogledal sobe. Enoposteljna soba je bila dovolj prostorna, da sem se po njej z vozi kom
normalno premikal. Tudi na poti do straniš a za vozi ek ni bilo ovir. Direktor mi je rekel,
da je soba lahko moja. Potem sva se s takratno socialno delavko pogovorila in mi je dala
obrazec za prijavo. Prav hitro sem oddal prošnjo in vse dokumente. ez deset dni me je
že poklicala za sprejem in tako sem 14. oktobra 2002 prišel v dom. Takrat je skupaj z
mano prišlo še pet stanovalcev. Od teh sem le jaz še tukaj, ostali so se odselili. Potem
so za eli prihajati še ostali stanovalci. Vsi smo bili na tem oddelku, od demence do
nege. Kasneje so odprli še ostale oddelke, najprej dementni in potem še negovalni
oddelek. Po asi se je na našem oddelku nabrala prijetna družba in smo ustanovili pevski
zbor, vendar je bilo vedno manj ljudi, tako da se je razpustil.

∗ Kakšni so bili vaši ob utki ko ste vstopili v dom?
Ko sem stopil v ta dom sem imel ob utek, da sem stopil v svoj dom. Sam sem se odlo il,
da grem v dom in sem se zato tako po util.
∗ Kako ste se prilagodili na življenje v domu ?

Na dom sem se z lahkoto prilagodil. Bilo je kot doma, negovalke so imele as in so
lahko poklepetale z mano. Zdaj so za klepet preve zaposlene, ker je ve ljudi v domu.
Tudi socialna delavka in direktor sta prišla bolj pogosto poklepetati z mano.
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∗ Kako poteka vaš dan v domu?

Zjutraj vstanem, se umijem, po akam negovalko, da mi pomaga pri obla enju. Potem je
zajtrk in naprej nimam nobenih obveznosti. K telovadbi ne hodim, rajši sam telovadim v
sobi. Ponavadi gledam televizijo, oziroma jo bolj poslušam saj ne vidim. Televizijski
programi, se mi v asih zdijo strašno otro ji. Rad poslušam politi ne oddaje, stare
slovenske filme in pesmi.

∗ Ali v domu kaj pogrešate?

Tukaj mi ni dolg as, vedno imam kaj za premišljevati: o preteklosti, kaj se je dogajalo in
podobne stvari, pa tudi, e sem prav katero stvar naredil. V asih pogrešam primerno
družbo za pogovor. Lepo bi bilo, e bi imel katerega prijatelja od prej tukaj, da bi lahko
klepetala. Prej je bil eden, ampak se je odselil.

∗ Ali bi kaj izboljšali?

Izboljšal bi rad to, da bi mi odvzeli leta in bi bil
spet mlad. Pa to ni možno. Zato menim, da je
potrebno uživati do konca in ne pri akovati s
strahom tisti trenutek, ko nas ne bo ve . To nas
pa vse aka in temu ne moremo ubežati.

∗ Kakšen se vam zdi odnos s sostanovalci?

Ne družim se preve z ostalimi stanovalci. Ne
vidim in slabo slišim, zato se težko pogovarjam
z ostalimi stanovalci, pa še težko jih razumem,
ker imajo razli na nare ja. Družim se z eno
gospo, ki je moja sovaš anka in me pride
obiskat v sobo, da malo poklepetava.

∗ Kaj pa z zaposlenimi, kakšen odnos imate?

Z vsemi se dobro razumem, bolj pa z delavci, ki so že od samega za etka tukaj, saj se
bolje poznamo. V asih se mi zdi, da bi potreboval ve pozornosti, da bi me kam
zapeljali, pa vem, da imajo preve dela in nimajo asa. Kadar se z vozi kom kam
zagozdim, mi vedno pomagajo. Tudi z direktorjem, socialno delavko in glavno sestro se
dobro razumem. Nimam nobenega sovražnika. Vsi me imajo radi, pa tudi jaz njih.

∗ Ali opažate kakšno razliko med domom zdaj in pred petimi leti?

To težko primerjam. Na samem za etku nas je v domu bilo zelo malo. Zagotovo je
razlika, e je ljudi 20 ali 139. Ne morem povedati, e so velike razlike. Pri sebi ne
opažam sprememb, ker imam že ves as isto oskrbo in nego. Razlika je mogo e v tem,
da me ena bolni arka okopa tako, druga pa druga e.

∗ Kaj bi sporo ili ostalim stanovalcem?

Ob peti obletnici doma, bi se kot prvi stanovalec zahvalil celotnemu kolektivu za vso
skupno skrb in nego, ki sem jo bil deležen vsa ta leta. Ni , zahvalil bi se in vsakemu
pustil pozdrav.
Jasmina Pori
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Že etrto leto te e, odkar sem stanovalka Doma Bor v rnem Vrhu nad Idrijo. Bilo je
težko, prav posebno v za etku, ko se po utiš v glavnem precej ''betežno'' med samimi
neznanci in v strahu, kaj te aka. Socialna delavka te pospremi v sobo, ti dolo i v
jedilnici mizo, pri kateri boš sedel pri zajtrku, kosilu in ve erji. e si kolikor toliko
samostojen, da se lahko sam oble eš in umiješ, se lahko korajžno podaš na ogled ter
tako preženeš strah in tesnobo, ki te stiskata, da skoraj ne moreš dihati. Tvoji doma i so
že odšli, sedaj si sam, utiš se zapuš enega, nemo nega. To je torej »lepa starost« si
govoriš sam pri sebi. Tak je prvi vtis!
Vendar veš, da si moraš narediti življenje znosno, zato za neš malo raziskovati. V
jedilnici spoznaš sostanovalce, ki sedijo s teboj pri mizi. Prav ni nesre ni niso videti.
Prijazne servirke te postrežejo in prvi led je prebit. Povedo ti, da je vsak dan skupinska
telovadba, dopoldan in popoldan delavna terapija, kjer se dogaja marsikaj zanimivega.
Animatorke te prijazno sprejmejo in e si kolikor toliko ustvarjalen, se hitro vklju iš v
»nov delavni kolektiv«. Postrežejo celo s kavo,
ajem ali sokom.
Sprehodi in osvajanje pre udovitega okolja, te kmalu prevzamejo in tako postaneš lan
te ˝velike družine˝.
Po asi ugotavljaš, da so tukaj ljudje, ki skrbijo za tvojo dušo in telo. Skrbne sestre in
negovalke so nam na voljo 24 ur na dan. e se ne po utiš dobro, samo pozvoniš v svoji
sobi in že pride sestra, ki ji potožiš svoje težave in ona prav hitro poskrbi za vse
potrebno. Tudi zdravnik in psihiater prihajata v dom. utimo se varne, ker vemo, da nam
bodo nudili pomo po svojih najboljših mo eh. Tega si doma prav gotovo ne bi mogli
privoš iti. Imamo tudi zelo bogato knjižnico. Nih e ne postavi roka, do kdaj moraš knjigo
vrniti.
Za naše duše je tudi poskrbljeno. Vsakih štirinajst dni ve namenski prostor spremenimo
v kapelo s pre udovitim oltarjem. Gospod župnik Sre ko Von ina nam s sveto mašo in
pridigo nahrani naše duše. Pri maši tudi zapojemo. Napolnjeni z mirom in zadovoljni, se
vrnemo v svoje sobe.
Ve krat nas obiš ejo otroci iz osnovne šole in
otroškega vrtca, ki nam zapojejo in zaigrajo. Zelo
nas razveselijo. Imamo tudi piknike in tombolo.
Vsako leto se udeležujemo sre anj ˝domov
starostnikov Primorske˝, kjer se družimo s svojimi
˝sotrpini˝ iz drugih domov. Sklepamo nova
poznanstva in skupaj ugotavljamo, da je naše
življenje
v tretjem življenjskem
obdobju
pravzaprav polno, prijetno in varno.
Danes sem tu doma, moj balkon je poln cvetja.
Prav ni mi ne manjka. Skratka uživam.
Dragi sorodniki obiskujte nas, saj nam prinašate novice doma ega kraja, mi pa z
veseljem ugotavljamo, kako nam rastejo vnuki in pravnuki, živimo z zavestjo, da nismo
sami.
Ana Velikonja, stanovalka
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Slovo od doma, svojcev, prijateljev, sosedov, ute enega stila življenja,… so stiske, ki
spremljajo loveka na dan sprejema, ob vstopu v dom za starejše.
Takrat se v loveku porodijo razli na razmišljanja in strahovi: nova hiša, nova soba,
novo okolje, novi sosedje, nov na in življenja, nov urnik, dvigalo, veliko nepoznanih ljudi.
Sprejetemu stanovalcu se postavljajo še mnoga vprašanja: kdaj in kam moram na
kosilo, kako se bom peljal z dvigalom, ali bom našel svojo mizo v jedilnici, kdaj je
telovadba, kam naj odnesem umazana obla ila, kdaj bom dobil zdravila...? Koga naj
vprašam? Za etne težave z vklju evanjem v novo življenjsko okolje se zmanjšajo, e na
vsa ta vprašanja odgovarja nekdo, ki si je zastavljal enaka vprašanja in zanje poiskal ter
dobil odgovore.
V našem domu smo se odlo ili, da bomo poskušali
te stiske omiliti s pomo jo že ute enih stanovalcev.
Za eli smo z izvajanjem projekta Stanovalci kot
prostovoljci, v katerega se vklju ijo stanovalci A in
B oddelka. Program je namenjen bodo im
stanovalcem obeh navedenih oddelkov. Za
opisano obliko prostovoljstva se odlo ijo stanovalci
sami. V tem trenutku so v program vklju ene štiri
stanovalke - prostovoljke.
Stanovalec - prostovoljec je lovek, ki se je
sre eval z istimi stiskami in strahovi, kot novo
sprejeti. Ve, kaj novi stanovalec uti in esa se
boji. Tudi sam je prestal enako izkušnjo. Za novo
sprejetega stanovalca je veliko lažje, e ve, da ga
bo nekdo prišel iskat, ko bo as za kosilo, da bo
lahko postavil vprašanje nekomu, ki okolje pozna,
da se bo enostavno lahko na nekoga obrnil s
svojimi pomisleki, strahovi in vprašanji.
Hkrati je program dobrodošel tudi za stanovalce - prostovoljce. Kot prostovoljci
pridobivajo ob utek koristnosti, pomembnosti in odgovornosti. Prostovoljstvo jim krepi
samozavest in popestri vsak dan bivanja v domu.
Opazi se že prve pozitivne rezultate uvedenega programa. Izkušnje novo sprejetih
stanovalcev s svojimi prostovoljci in njihovim delom, so navdušujo e in prav tako
izkušnje stanovalcev - prostovoljcev. Pri njih je bilo opaziti velik ob utek odgovornosti,
pri uvajanju sostanovalca v domsko življenje. Vsi novo sprejeti stanovalci, ki so bili
deležni njihove pozornosti in pomo i, so jim neizmerno hvaležni.
Led smo prebili in program je stekel. Upamo, da bomo uspešno nadaljevali za eto delo
in predvsem, da bomo imeli stanovalce, ki bodo pripravljeni nuditi tovrstno pomo .
Tadeja Godnik
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Pogovorno skupino v domu vodiva skupaj s socialno delavko. V skupino sem se v lanila
pred tremi leti, ko sem v domu opravljala obvezno študijsko prakso. S lani skupine sem
se dobro ujela in se tako odlo ila, da s sodelovanjem v skupini nadaljujem kot
prostovoljka.
Našo pogovorno skupino sestavlja deset stanovalcev doma, ki so nameš eni na B
oddelku ter dve voditeljici. Skupina je namenjena predvsem druženju, izmenjavi izkušenj
ter klepetu ob kavi.
Trenutno smo v skupini same ženske in lahko mi verjamete, da nam tem o katerih se
pogovarjamo, nikoli ne zmanjka. Pogovarjamo pa se o marsi em. Ve krat prebiramo
poezijo, posebej ljub nam je Simon Gregor i , prebiramo tudi zgodbe, anekdote. e pa
si zaželimo smeha, posežemo po raznih ske ih, humoreskah in vicih.
Vsako leto se dotaknemo praznikov kot so boži , novo leto, velika no , pust ipd. Takrat
poklepetamo o navadah, ki so bile v asih po vaseh in hišah naših stanovalcev. Ob tem
vsaki izvemo kaj novega in zanimivega. Ve krat tudi zapojemo, še posebej smo bile
zadovoljne, da smo na novoletnem praznovanju nastopale s tremi pesmimi. Rade si
izmenjamo tudi kakšen recept za potico ali pa preverjen kulinari ni trik.
Po vsem tem lahko sklepate, da nam as, ki ga preživimo skupaj hitro mine in da komaj
akamo naslednjega tedna, da si zopet povemo kaj novega. S svojimi sre anji smo
navdušile tudi delovno terapevtko Natašo in pripravnico socialnega dela Jasmino, da sta
ustanovili pogovorno skupino tudi na A oddelku.
Janja Rupnik

Dom za starejše BOR upravlja Socialno varstveni zavod Vitadom, Leskoškova 4, Ljubljana

11

!
Zdravstveno negovalna služba je po številu zaposlenih v domu najobsežnejša. Delo v
njej poteka štiriindvajset ur na dan, vse dni v letu. V tej službi je zaposlenih ve kot
štirideset oseb z razli nimi znanji in poklici. Zaposlujemo strežnice, ki imajo poleg ostalih
znanj, pridobljenih na raznih programih, tudi nujno potrebno znanje o negi in oskrbi
starostnika.
V
zdravstveno
negovalni
službi
prevladujejo bolni arke in bolni arji, ki so
uspešno zaklju ili triletno izobraževanje. V
omenjeno službo štejemo še medicinske
sestre in zdravstvene tehnike, višjo
medicinsko sestro, diplomirani medicinski
sestri, diplomirano fizioterapevtko in
fizioterapevtko pripravnico. Zaposlujemo
tudi zdravnika specialista psihiatra.
Poudarim naj, da se ve ina zaposlenih v
zdravstveni negi izobražuje ob delu in
tako pridobiva dodatna potrebna znanja
za še kvalitetnejše izvajanje zdravstvene
nege in oskrbe. V domu ob asno organiziramo krajša izobraževanja iz aktualnih podro ij
zdravstva tako za zaposlene, kot tudi stanovalce in njihove svojce , zaposleni pa se
udeležujemo tudi organiziranih seminarjev izven ustanove.
Glede na potrebe stanovalcev se aktivnosti zdravstvene nege vršijo tekom celega
dneva, temu pa je prilagojeno število zaposlenih v vsaki izmeni.
Vse aktivnosti zdravstveno negovalne službe so
namenjene potrebam starejših oseb. Edinstvena
naloga zdravstveno negovalnega osebja je
namre pomagati posamezniku, zdravemu ali
bolnemu v tistih dejavnostih, ki bi jih le-ta opravil
samostojno, e bi za to imel potrebno mo , voljo
ali znanje. Pogosto potrebujejo veliko vzpodbude
za opravljanje aktivnosti, katere še zmorejo sami,
pa zato ni zadostne volje.
Zelo pomemben je tudi pogovor, poslušanje,
tolažba, svetovanje stanovalcu, pomo
pri
drobnih opravilih, saj to zvišuje kakovost
njegovega bivanja in življenja v ustanovi.
Kolikor je le mogo e, je v delo in življenje
stanovalcev doma potrebno vklju iti tudi lane
družine in stanovalcem pomembne osebe.
Skupaj z njimi so naša prizadevanja za kvalitetno
preživet as v domu plodnejša, vsi skupaj pa smo
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zadovoljni le, e so z dogajanjem v domu in bivanjem zadovoljni tudi stanovalci.
Nemogo e si je predstavljati uspešno in kvalitetno opravljeno zdravstveno nego in
oskrbo stanovalcev brez tesnega sodelovanja vseh služb v okviru doma. Vsak izmed
lanov naše velike družine lahko prispeva del ek v mozaik dobrih in prijateljskih
odnosov, prijetnih delovnih pogojev za osebje, zadovoljnih obiskovalcev in kar je
najpomembnejše - k zadovoljnemu bivanju stanovalcev doma, za katere si vsi želimo,
da bi jesen svojega življenja pri nas preživeli kvalitetno.

Silva Jeram

"
V okviru delovne terapije se aktivnosti odvijajo
ez cel dan. Poleti, ko je vreme lepo, se v
velikem številu iz vseh oddelkov zberemo zunaj
za domom. Pogovarjamo se in prepevamo,
izmenjamo mnenja in se vsak dan kaj novega
nau imo. Da ostanemo na teko em z dnevnim
dogajanjem doma in po svetu, prebiramo
dnevno asopisje in pokomentiramo najbolj
zanimive dogodke. Dom je obdan s udovito
naravo, zato se stanovalci zelo radi sprehajajo.
Tisti, ki na sprehod ne morejo sami, se
sprehajajo s spremstvom.
Pozimi in takrat, ko nam vreme ni preve
naklonjeno, se prav tako vsi dobimo v pritli ju, kjer je prostori delovne terapije. Želimo si,
da bi bilo v naši hiši imbolj doma e in prijetno, zato stanovalke in stanovalci radi
zavihajo rokave in izdelujejo razne izdelke, s katerimi okrasimo dom. Vsak sodeluje po
svojih željah in mo eh. Njihovo delo spremljajo in usmerjajo tri prijazne animatorke.
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K nam so povabljeni tudi stanovalci, ki ne zmorejo sodelovati pri odvijajo ih se
aktivnostih. Lahko pridejo samo na klepet in skodelico kave ali aja.
Stanovalci zelo radi zahajajo v delovno
terapijo, saj kot pravijo, radi delajo in jim as
tako hitreje mine. Posebno radi pridejo takrat,
ko skupaj v priro ni kuhinji pripravljamo razne
dobrote in zadiši po hiši.
V asih nam spomin ne služi ve kot neko in
nas kdaj pa kdaj pusti tudi na cedilu, zato
poskušamo s pomo jo spominskih aktivnosti
okrepiti naše male sive celice.
Okrog doma imamo grmovnice in zelo
lepo urejene vrti ke s cvetjem, za
katere skrbijo naše vestne stanovalke.
Vsako pomlad pa poskrbimo tudi za
rože v lon kih, skupaj jih presadimo in
uredimo.
Stene
našega
doma
trenutno krasi razstava slik rnovrških
osnovnošolcev. Imeli smo fotografsko
razstavo g. Cirila Velkavrha in
razstavo slik mlade slikarke Veronike
Pivk.
Da dan ni enak dnevu in zato, da ostanemo v stiku z zunanjim svetom, nam ob razli nih
priložnostih dan polepšajo prireditve, praznovanje rojstnih dni, maša, molitvena skupina,
e – to ka za samostojno u enje, pogovorna skupina, razni nastopi in koncerti. Za nas
najbolj zanimivi so obiski otrok iz vrtca in osnovne šole rni Vrh. Ti nam privabijo iskrice
v o i in nas naredijo nekaj let mlajše.
Pri delovni terapiji se imamo res lepo, zato le pridite v našo družbo!

Nataša Bratkovi
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Z raznovrstnostjo izbire živil se v domski
kuhinji trudimo približati željam in okusom
oskrbovancev, pri emer pazimo tudi na
primernost hrane, glede na dieto in
konsistenco hrane. Glede na predpisano
dieto pripravljamo sladkorno, žol no,
jetrno in še druge diete. Glede na
konsistenco hrane, pa pripravljamo
pasirano, sesekljano in navadno hrano.
Jedilnik sestavljamo tedensko. Za
pripravo hrane skrbi deset kuharskih
delavcev. Z oskrbovanci imamo vsak
teden sestanek za sestavo jedilnika, kjer
izrazijo svoje želje, pripombe in predloge.
Naša želja je, da bi
im ve
oskrbovancev lahko imelo obroke v skupni jedilnici. Na oddelke hrano dostavimo v
ogrevanih vozi kih.
Pripravljamo pet dnevnih obrokov hrane:
Zajtrk bi lahko poimenovali »angleški«,
saj nudimo na izbiro ve vrst namazov,
napitkov, toplih jedi, sadja, …

Popoldanska malica zapolnjuje vrzel
med kosilom in ve erjo, sestavljena je
iz kombinacije raznih sadnih kašic,
mle nih napitkov razli nih okusov …

Dopoldanska malica je namenjena
sladkornim bolnikom.

Ve erja je zadnji dnevni obrok, zato za
ve erjo izbiramo jedi, ki so lažje
prebavljive, tem pa ve krat na teden
dodamo še sladico

Kosilo kot glavni obrok skoraj vsak dan
vsebuje juho, priloge so raznovrstne,
solate in prikuhe pa izbiramo med
sezonsko zelenjavo.

V domu se prirejajo razli ne prireditve, vsak mesec pripravimo praznovanje rojstnih dni,
v toplejših dneh organiziramo piknike na prostem, obiš ejo nas pustne maske, v
veselem decembru pa pripravimo novoletno zabavo. Ob teh prireditvah naša kuhinja
pripravi jedi in pija e, ki so za vsako priložnost zna ilne – za pusta po Domu zadišijo
krofi, za velikono ne in boži ne praznike potica, na piknikih pa se pregrešimo z jedmi iz
žara.
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Prilagam recept za koren kovo potico. Potica je zelo dobra in je primerna predvsem
kot nadomestek za klasi no orehovo potico, katere bolniki s sladkorno in žol no dieto ne
smejo uživati. Ta potica je idealen primer, kako lahko z nekaj izvirnosti dietno prehrano
približamo navadni prehrani.
Sestavine:
• Korenje
• Mleko
• Moka
• Jajce
• Limona
• Vanilin strok
• Rum
• Kvas
• Kisla smetana
• Maslo
• Fruktoza

30 dag
3,5 dcl
1 kg
3 kos
1 kos
1 kos
0,3 dcl
4 dag
10 dag
5 dag
5 dag

Koren kova potica
Priprava:
Iz moke, kvasa, masla, limonine lupine,
polovice fruktoze, jajc in mlaka zamešamo
testo, ki ga pregnetemo in pustimo
vzhajati. Med tem korenje naribamo na
nitke, ga podušimo na malo masla,
dodamo sredico iz vanilinega stroka, rum,
limonin sok ter na koncu kislo smetano.
Testo razvaljamo 1 cm na debelo,
razmažemo koren kov nadev in zavijemo.
Potico položimo v peka ter jo pustimo
vzhajati. Pe ico segrejemo na 180°C in v
njej pe emo potico od 50 do 60 minut.
Jože Ton i

Ljudje smo tako zapleteni…
Ljudje smo tako zapleteni, tako nedoumljivi in udoviti,
Da nikoli ne bomo mogli o nekom vedeti vsega.
Poskušati kaj takega bi bilo podobno,
kot e bi poskusili razumeti vesolje.
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Delo fizioterapevtke v domu starejših sem sprejela z mešanimi ob utki. V kaj se
pravzaprav podajam, me bodo starostniki sprejeli, se bomo sploh razumeli; veliko
vprašanj sem imela v glavi, a odgovora nobenega. Naj že na za etku povem, da sem
bila pozitivno presene ena nad njihovo voljo, vztrajnostjo, pripravljenostjo se potruditi za
im bolj kvalitetno bivanje v Domu in da sem s starostniki odkrila veliko skupnega, kljub
generacijskim razlikam, razli nim pogledom na svet….
Kot fizioterapevtka imam v Domu veliko
raznolikega in predvsem hvaležnega dela. Ni
lepšega, kot videti zadovoljen obraz loveka, ki je
pravkar naredil par korakov po težki operaciji
kolka, oziroma nekoga, ki se je po daljšem asu
ležanja uspešno presedel na vozi ek in uzrl svet
še z druge perspektive. Fizioterapija je
pomemben dejavnik v rehabilitaciji starostnika in
je za to obdobje tudi zelo specifi na.
Fizioterapevt
s
pomo jo
vzgojnih
in
fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja ali
pa izboljšuje psihofizi ne sposobnosti zdravih,
ogroženih ali bolnih. Ob sprejemu ocenim telesno
stanje starostnika, prav tako njegove osebnostne zna ilnosti. Na podlagi tega sestavim
fizioterapevtski program, ki vklju uje zdravstveno vzgojne nasvete, metode gibalne
terapije ter pozitivne biološke u inke fizikalne terapije. Ob zaklju ku terapije pa
ovrednotim dosežene rezultate. Pri naših stanovalcih stremimo predvsem za tem, da bi
ohranili oziroma dosegli samostojnost vsakodnevnih
aktivnostih, izboljšali kvaliteto življenja, vzpostavili
dobro medsebojno komunikacijo in s tem im bolj
samostojno življenje. Fizioterapevtski program se
razlikuje glede na razli ne bolezni in poškodbe, ki
skoraj praviloma spremljajo starostnika in so ve ali
manj specifi ne zanj. Sama stremim k temu, da so
obravnave im bolj individualne, predvsem v asu
intenzivnejše rehabilitacije. Opažam pa, da z velikim
veseljem stanovalci telovadijo tudi skupaj; to velja
predvsem za vsakodnevno skupinsko telovadbo, ki
je v naši hiši skoraj »sveta stvar«. Zjutraj se dobimo
v skupinskem prostoru, ob lepem vremenu pa še
raje
na
hišnem
dvoriš u
na
prostem,
pokomentiramo prejšnji dan, vreme, izmenjamo
mnenja, konstruktivne kritike. Tako telovadba ne
pomeni zgolj aktivnosti, ki je seveda primarnega
pomena, pa pa tudi druženje in pogovor. Ve ji del
fizioterapevtskih obravnav se izvaja v kabinetu za
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fizioterapijo, saj so pogoji dela in opremljenost na nivoju, da lahko stanovalcem nudim
kar se da kakovostno obravnavo. Ostale fizioterapevtske aktivnosti pa se odvijajo na
oddelkih Doma.
Ne dolgo nazaj mi je stanovalec dejal nekako takole: »Jaz sem tisti, ki izbira, ali bom
zjutraj ostal v postelji in štel dele telesa, ki mi ne služijo ve , ali pa bom vstal in se Bogu
zahvalil za vse tisto, kar mi še vedno služi.«
Vsakdo bi se moral zavedati, da ciljna telesna aktivnost starostnika pomeni izboljšanje
ali pa vsaj ohranjanje njegovega psihofizi nega zdravja. Kot fizioterapevtka se na ta
na in skupaj s starostniki trudim, da bodo na ta na in im dlje samostojno sposobni
skrbeti sami zase, s tem pa jim vsaj delno omogo im sre o in zadovoljstvo v jeseni
njihovega življenja.
Tjaša Hladnik

$ !
Ambulanta deluje v okviru Zdravstvenega doma Idrija, pod vodstvom njihovega
zdravnika. Ambulantni tim sestavljajo zdravnik, diplomirana med. sestra in višja med.
sestra ali zdravstveni tehnik.
Delo poteka v dopoldanskem asu, ob asno tudi popoldan. Stanovalci, ki imajo kakršne
koli zdravstvene težave, to povedo oddel ni sestri, ki jih nato naro i na pregled v
ambulanti. Zdravnika lahko vsak stanovalec obiš e v ambulanti tudi brez predhodnega
dogovora. Medicinska sestra poskrbi, da zdravnik pregleda tudi vse bolne stanovalce na
varovanih oddelkih. Delo ambulante je prilagojeno potrebam stanovalcev doma in v
primeru hude bolezni poteka ob postelji bolnika. Ve ino stanovalcev negovalnega
oddelka ravno tako obiš e zdravnik v njihovi sobi.
Medicinske sestre v ambulanti izvajamo
svetovanje in zdravstveno vzgojo pri
sladkornih bolnikih, pri bolnikih z visokim
krvnim pritiskom. Svetujemo glede
pravilne
prehrane.
Najpogosteje
svetujemo glede prehranjevanja pri
zaprtosti in driski, ki starejšim osebam
povzro ajo najve težav.
Kadar kdo zboli, mu medicinska sestra
izmeri vse vitalne funkcije in o tem
obvesti zdravnika. Izven obratovalnega
asa ambulante o težavi obvestimo
urgentnega zdravnika v ZD Idrija. Na hišni obisk le-ta pride v najkrajšem možnem asu.
Zdravnik se odlo i o na inu zdravljenja, v asih pa bolnika napoti na zdravljenje v
bolnišnico.
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Pogoste težave stanovalcev z nespe nostjo, vznemirjenostjo, pretirano zaskrbljenostjo
ali celo žalostjo, skuša omiliti zdravnik specialist psihiater. Brez njegovega znanja in
pomo i pa bi bilo naše delo manj uspešno tudi pri skrbi za stanovalce, ki izkazujejo
znake demence.
V asih pa stanovalci obiš ejo zdravnika psihiatra tudi, ko nimajo težav in se z njim le
pogovorijo.
Trudimo se, da našim stanovalcem nudimo
njihovo okrevanje im krajše.

im boljšo zdravstveno oskrbo in da je

Aleksandra Vidmar
Jasna Šmit

Ne, ona nima žametnih o i

Ne, ona nima žametnih o i
In niti kodrov mehkih kakor svila,
e sneg je bel, ga v njenih nedrih ni
In usta bi se od koral lo ila..
Sem videl rože bele in rde e,
Na njenih licih take ne cvetijo
In so dišave mnogo bolj dehte e
Kot vonj ki veje njeno ga telo.
Kako boginje hodijo, ne vem,
Ko ona hodi, stopa kot ljudje.
In vendar se mi zdi bolj o arljiva
Kot vse ki pesem jih slavi lažniva.
Shakespeare,
po spominu zapisal Anton Margu , stanovalec
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Pred dobrimi šestimi leti se je za elo po rnem Vrhu govoriti, da bodo nekdanji hotel Bor
preuredili v dom starejših ob anov in takrat sem se takoj zavedal, da me aka še
dodatno delo za duhovno oskrbo ljudi, ki bodo preživljali svoje dni v tem domu. V
župnijah, kjer sem do tedaj deloval, ni bilo doma za ostarele in na tem podro ju nisem
imel veliko izkušenj, razen iz pogovorov z drugimi duhovniki, ki so te izkušnje imeli. Kar
nekako s strahom sem pri akoval odprtje tega doma. Povsod, kjer sem bil prej kot
župnik ali kaplan, sem se vedno trudil, da sem obiskoval stare in bolne na njihovih
domovih ali v bolnišnicah. To delo sem opravljal z veseljem, saj sem util, kako so bili ti
ljudje veseli vsakega obiska, pogovora in tudi duhovne tolažbe ob prejemanju
zakramentov spovedi, maziljenja ter svetega obhajila.
Že prvi stik z vodstvom doma Bor,
ko smo skupaj na rtovali opremo
mašnega prostora, je bil pozitiven
in obetajo . util sem, da so se vsi
trudili, da bi tem starejšim ljudem,
ki bodo preživljali svoja leta v tem
domu, ponudili tudi duhovno
oskrbo, vredno loveka. To sem še
posebej za util, ko je bil z veseljem
sprejet predlog, da se oltarna slika
da v izdelavo g. p. Marku Ivanu
Rupniku, doma emu umetniku, ki
je to delo z veseljem in strokovno
opravil v zadovoljstvo vseh. 8.
decembra pred petimi leti je g. škof
Metod Pirih blagoslovil mozaik in
takrat je bilo v domu Bor prvo bogoslužje. Ob tej priliki sem se že spoznal z nekaterimi
stanovalci doma, ki so bili veseli, da bodo tu lahko prejemali duhovno pomo . V tej
službi sem se util sprejetega od stanovalcev, pa tudi osebja. To velja še danes. Vsi me
radi sprejmejo, z njimi poklepetam, se zanje zanimam, jih imam rad takšne, kakršni so in
e me kdo želi kot duhovnika, sem z veseljem vsem na razpolago. Predvsem z veseljem
prihajam vsakih štirinajst dni ob sobotah popoldne, da se zberemo v ve namenskem
prostoru in obhajamo bogoslužje. V asih pride z menoj kaka skupina iz župnije, da
popestrimo bogoslužje, sicer pa znamo tudi sami lepo peti in sodelovati. Dvakrat na leto,
pred boži em in veliko no jo, obiš em vse stanovalce po sobah. Vedno sem bil lepo
sprejet. Koliko zgodb, besed veselja in žalosti lovek sliši ob tej priliki. Kdor je priklenjen
na bolniško posteljo in želi, ga obiš em tudi ob drugih prilikah. Ob nedeljah je s strani
Karitasa poskrbljen prevoz k sveti maši v župnijsko cerkev. Zadnje leto smo oblikovali
tudi malo molitveno skupino, ki jo vodi ga. Sonja Habe iz župnije in se zbira ob sobotah,
ko ni svete maše.
Bogu sem hvaležen, da lahko kot duhovnik v domu Bor marsikomu pomagam, ga imam
rad in mu nudim pomo za trdnejši stik z Bogom in dostikrat krutim življenjem. Nekdanji
strah pred tem delom se je razblinil, z veseljem sem tu za polnejše življenje.
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Domu Bor ob peti obletnici želim, da bi se vsi po utili kot ena družina, oskrbovanci in
osebje, da bi drug drugemu bili v pomo in oporo in bi se vsi utili sprejete in ljubljene,
da bi bili kot bratje in sestre. V polnosti tega ne bomo nikdar dosegli. A sanjamo lahko in
seveda im ve sanj spreminjajmo v dejanja.
Sre ko Von ina, župnik

%
Že sam naslov vam pove, da imamo v našem domu tudi knjižnico. Preko 1200
knjig, vseh mogo ih in zanimivih; od ljubezenskih, zgodovinskih, fantazijskih
romanov in povesti doma ih ter tujih pisateljev. Stanovalci, pa tudi zaposleni, si jih
lahko sposodijo in vrnejo, ko jih preberejo.
Z namenom, da bi knjige približali vsem našim stanovalcem, smo organizirali
»potujo o knjižnico«. Vsako sredo knjige pripeljemo kar v sobe. S Fran kom jih
izbereva, naloživa na vozi ek in ponudiva v branje. Nekateri imajo radi
zgodovinske romane, drugi kriminalke, tretji spet preproste in razumljive povesti, še
prav posebno slovenskih pisateljev. Naša potujo a knjižnica deluje že dve leti, zato
poznam želje posameznikov in jim ponudim knjigo, za katero vem, da jih bo
razveselila in jim krajšala ure, ki so zlasti ob slabem vremenu in pozimi, velikokrat
zelo dolge in enoli ne. Kam vse nas knjige popeljejo: od prvih prebivalcev Amerike,
križarskih vojn in francoske revolucije, do našega Prekmurja, Prlekije, Primorske,
Dolenjske, Štajerske in seveda tudi sinjega Jadrana. Izbira je res pestra.
Naše stanovalke zanimajo povesti in romani o življenju naših ljudi. Še prav
posebno rade posegajo po knjigah Franceta Bevka, Prežihovega Voranca, Ivana
Potr a, Antona Ingoli a, Ivana Preglja, Mire Miheli , Janeza Jalna, pa tudi novejših
slovenskih pisateljev. Za razvedrilo in malo spremembe jim ponudim tudi kakšen
doktor roman. Saj veste, kar precej let imamo, pa tudi vid nam je že opešal, zato
poiš emo knjige, ki so tiskane z ve jimi rkami in niso preve debele.
Naše najzvestejše bralke so: ga. Ida, naša devetindevetdesetletna ga. Doroteja,
ga. Leopoldina, ga. Marija, ga. Ana, ga. Danijela, pa tudi nekaj moških si krajša as
in bistri um z enciklopedijami, romani in povestmi, najzvestejši pa je g. Janez, ki si
knjige, kar sam izbere v knjižnici. Najbolj vneta bralka je naša ga. Pavlina na D
oddelku, ki jo zanima prav vse. Vsak teden tudi malo pokramljamo z njo.
Vsako sredo nas bralci nestrpno pri akujejo. Se pa v asih zgodi, da ima "potujo a
knjižnica" dopust, pa se že vsi sprašujejo, kaj se je vendar zgodilo, da nas ni.
Upam, da s knjigami, s katerimi razpolagamo, stanovalcem spet približamo njihov
doma i kraj, pa tudi tuje dežele in jim polepšamo dneve v našem domu.
Ana Velikonja, stanovalka
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Starostniki so v otrokovem okolju pomemben vir u enja in modrosti. S svojimi izkušnjami
peljejo otroka v svet, ko mu s svojim pripovedovanjem prikazujejo prigode iz svojega
otroštva. Tako s svojo preprostostjo pripomorejo, da se vrednote oblikujejo dale stran
od materialisti no usmerjenega sveta.
Starejši ljudje svojim naslednikom ne
prenašajo samo »ljudskega izro ila«,
pesmi, obi ajev in navad, ampak
pogosto tudi
ustveno obarvane
pripetljaje, ki mladim sežejo globoko v
srce. Ob vsem tem pa se krepi
ustvena vez, in dva loveka, ki sta si v
letih zelo oddaljena, sta si vse bolj
blizu.
Na OŠ rni Vrh že kar nekaj let
izvajamo tako imenovani projekt
»Medgeneracijsko druženje«. Projekt,
katerega pobudnik je bila gospa
ravnateljica Alenka Cvetaš, se iz leta v leto izpopolnjuje in nadgrajuje. Druženje u encev
naše šole in stanovalcev Vitadoma ne popestri samo njihov vsakdan, ampak obarva
njihov ustveni svet in pusti v spominu neprecenljive sledi. Prav zaradi tega u iteljice
integriramo v svoje delo tudi takšna druženja, ki so za u ence dragocene izkušnje.
Z novim šolskim letom, ki prihaja, prihajajo tudi nova druženja, doživetja, presene anja.
Vsekakor pa ne bomo pozabili na vsa tista, ki jih vsi že zelo dobro poznamo: nastopi
šolskih
pevskih
zborov,
novoletno
druženje
s
harmonikarji, prireditev v mesecu
marcu, nastop harmonikarjev ob
zaklju nem pikniku stanovalcev
in priprava tematskih likovnih
razstav.
U enci
zelo
radi
nastopajo,
zelo
radi
razveseljujejo starejše in jim s
svojo
preprostostjo
vlivajo
vedrino v njihova srca.
V imenu vseh u encev in
zaposlenih na naši šoli se prav
vsem stanovalcem doma in
zaposlenim zahvaljujem za pripravljenost sprejetja in še nadaljnjega sodelovanja.
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Prav za konec pa še Kitajski pregovor:

e na rtuješ za eno leto,
sadi riž.
e na rtuješ za deset let,
sadi drevesa.
e na rtuješ za vse
življenje,
bodi lovek in vzgajaj
loveka

Marija Rupnik Hladnik, prof. RP

%

!

V naš dom pridejo ve krat otroci iz snovne šole in vrtca iz rnega Vrha. Vedno nas
razveselijo z igricami in glasbenimi nastopi, tudi otroci iz vrtca nam kaj zapojejo ter nem
tako polepšajo dneve.
No, pa smo obljubili, da jih bomo tudi mi obiskali in jim pokazali kaj zanimivega. eprav
tri, štiri in petletni, so prav tako živahni in radovedni.Ker obljuba dela dolg, smo se letos
spomladi odpravili k njim na obisk. Sklenile smo, da jim pokažemo kako se plete, pa tudi
kleklja, eprav znajo to tudi njihove mame in babice. Za popestritev obiska smo jim
pokazale in jih nau ile še, kako se iz volne delajo rožice razli nih barv. Izdelava je isto
enostavna: odrežeš približno 15 cm dolg konec volne, vzameš v roko svin nik okrog
katerega naviješ volno, v sredini pa mora biti tudi tisti konec volne, katerega smo prej
odrezale. Ko se ti zdi, da je ovite volne okrog svin nika dovolj, jo snameš s svin nika,
potegneš skupaj in zavežeš. Tako, pa imaš rožico!
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Otroci so bili nad novostjo navdušeni, vsak je hotel narediti svojo rožico, da jo bo lahko
nesel domov. Ga. Marica pa jim je pokazala, kako se kleklja. Tudi kako se plete smo jim
pokazale, pa so se raje odlo ili delati rožice. Zelo so se potrudili in bili veseli uspeha.
No, tako je minil naš obisk v vrtcu v rnem Vrhu. Upam, da jih bomo še obiskali. Pa tudi
oni bodo še prišli k nam, saj se jih vedno zelo razveselimo!
Pa nasvidenje!
Ana Velikonja, stanovalka

!
Vedno grem rada v dom. Ko sem
bila tam zadnji , smo igrali igrico.
Zelo smo se smejali, ko je petelin
napodil lisico ven iz zaj kove
hišice. (Nika)

Ko smo izvedeli, da bomo šli
nastopat v dom, smo se tega vedno
veselili. Tam je zelo lepo. Stanovalci
so nam ploskali, ko smo peli in
plesali. (Valentina)

Vso pot do doma tekmujemo kdo bo prvi tam. Najlepše mi je bilo, ko sem igral zaj ka in
tudi takrat, ko smo se zunaj igrali » lovek ne jezi se«. (Robi)
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Kaj je središ e za samostojno u enje?
Je prijeten prostor, opremljen s sodobno u no tehnologijo. U enje v središ ih je
brezpla no. V njem lahko na svoj na in pridobivate, utrjujete ali nadgrajujete svoje
znanje. Namenjeno je vsem, ne glede na znanje in starost. Nudi možnost samostojnega
u enja, sre evanja razli nih skupin ljudi, pridobivanja in izmenjevanja informacij in
izkušenj.
Kako deluje središ e za samostojno u enje?
U ite se lahko samostojno, hitrost pridobivanja znanja prilagodite lastnemu ritmu.
Vsebine in na in u enja prilagajate svojim interesom, željam in zmožnostim. Pri u enju
ali pridobivanju informacij uporabljate gradivo prilagojeno samostojnemu u enju. Ves
as vam je na voljo pomo informatorjev, svetovalcev ali mentorjev.
Kaj lahko po nete v središ u za samostojno u enje?

∗ natipkate, oblikujete in natisnete besedilo
∗ lahko potujete po spletnih straneh
∗ se nau ite pošiljati elektronska besedila
∗ se u ite tujih jezikov
∗ se u ite uporabe ra unalnika ipd.
Kocka je padla! Središ e za samostojno u enje je tudi v naši hiši, saj nas je v torek, 3.
julija, obiskala Martina Rebek iz Ljudske univerze Ajdovš ina, ki nam je na kratko
predstavila vlogo Središ a. S seboj je prinesla prenosni ra unalnik, s katerim se je lahko
prav vsak gledal iz o i v o i in tako "preveril" kakovost tipk na tipkovnici in natipkal svoje
ime in priimek v seznam prisotnih. Prav tako je lahko vsak "ulovil" miško in z njo v
programu "Slikar" poskusil im lepše narisati tisto, kar je želela domišljija.
Veseli smo te možnosti, ki nam je ponujena. Na poti do širšega in globljega znanja nas
vodi želja po ra unalniških izkušnjah, novih izzivih in prijetnem druženju!
Znanje je kot ocean,
lahko ga raziskujemo v globine,
širine in tudi v plitvine – je neskon no.
In je prisotno kot ocean.
Je bilo v eraj, je danes
in bo jutri – je neminljivo.
Zaradi njega živimo!
Dobrodošli v središ u za samostojno
u enje!
Adrijana Mikuž, LU Ajdovš ina
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Letos v za etku julija smo v našem domu imeli predstavitev, kako uporabljati
ra unalnik. Precej stanovalcev nas je bilo, ki nas ra unalniki zanimajo.
Vendar sem jaz delal z ra unalniki že davno prej. Hodil sem na gimnazijo v Škofjo
Loko (sem namre iz Škofje Loke) in tam smo se v zadnjem letniku u ili tudi
ra unalništva. U ili smo se vse, kar je bilo v zvezi z ra unalniki do takrat. U ili
smo se programskega jezika FORTRAN. Na ra unalnikih smo se u ili tudi delati,
hodili smo najprej v Škofji Loki v tovarno LTH, kjer so imeli manjši ra unalniški
center, potem pa tudi v Ljubljano na inštitut Jožefa Štefana. Pisali smo programe
na posebne liste, jih potem dali na luknja , ki je napravil posebne preluknjane
kartice in te smo potem dali v ra unalnik, ki je iz kartice od ital program.
Ra unalniki so bili takrat zelo veliki, zmogljivosti pa so imeli majhne. Ko si pisal
program, si se zelo hitro zmotil, potem pa si iskal napako lahko celo ve dni.

Eno leto sem potem po šoli delal v pisarni, vendar sem v glavnem tipkal razne
stvari iz organizacije podjetja, imeli smo tudi ra unalnike, rekli smo jim AOP
(avtomatska obdelava podatkov). Delal sem še na ra unalniku Commodore, ki je
bil hišni ra unalnik. Takrat sem bral, da je že 200 programskih jezikov, vendar je
ta ra unalnik delal po programu BASIC, ki je bil zelo enostaven in sem se ga zelo
hitro nau il, ker sem znal FORTRAN. Poslednji moj stik z ra unalnikom je bil
tipkanje glasila za zavod, kjer sem prej živel.
V našem domu so uredili ra unalniško delavnico, zato bom spet lahko sam kaj
natipkal in morda tudi brskal po internetu, za katerega sem že slišal, delal pa še
nisem ni s tem. Mislim, da bo še zanimivo!
Anton Margu , stanovalec
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Meni se je zdelo od osebja doma zelo lepo, da je priredilo to kresovanje. Posebno
so mi bili vše otroci iz osnovne šole rni Vrh. Sem mnenja, da je to odli na šola,
saj tako lepo vzgaja u ence. Za nas starejše veliko naredijo (razstava risb po
domu), gotovo gre velika hvala u iteljicam, ki jih navajajo k temu.
Na prireditvi sem se po util prijetno, saj za nas lepo skrbijo. V domu sem
zadovoljen, po utim se varnega ter brez vseh »brig« – brez skrbi. Tukaj sem štiri
tedne in sem zadovoljen saj nam pripravljate lepa presene enja.
Vincenc Okršlar, stanovalec

21.junija smo imeli v domu kresovanje, isto asno pa je direktor doma sve ano
otvoril tendo in nov plato za domom. Nato sta stanovalka doma in hišnik zakurila
kres, potem pa smo imeli piknik. Na samem praznovanju so nas obiskali tudi
otroci osnovne šole rni Vrh in igrali na harmonike. Po pikniku na prostem smo
se po asi razšli.
Roman Bric, stanovalec
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Tega dne sta življenje in delo v domu tekom celega dopoldneva tekla mirno. Pri predaji
službe je bilo pravkar re eno, da se ni dopoldan zgodilo ni posebnega. Po asi se
odpravljam domov. Samo še na D oddelku se oglasim, da pred odhodom domov
spregovorim nekaj besed z osebjem, ki bo svoje delo opravljalo v popoldanski izmeni.
Sodelavci in sodelavke so nasmejani, stanovalci, ki so že zaklju ili z opoldanskim
po itkom in so ponovno na svojih invalidskih vozi kih, prav tako. akajo, da gredo v
prijetno senco pod novo tendo, kjer se bo verjetno kaj prijetnega dogajalo.
Že izre em tisti znani: « Adijo in prijetno popoldne želim !«, ko se oglasi klicni sistem iz B
oddelka. Bolni arka, ki je odgovorna za ta oddelek, stopi iz ene od sob, kjer pomaga
sodelavki pri popoldanski negi, in se takoj odzove na klic. Že odhiti po stopnicah
pogledat, kakšne težave ali želje ima nekdo. Ni preteklo deset sekund, ko zakli e: » Naj
mi nekdo pride pomagat, stanovalka je padla!«
V prsih za utim tisti neprijeten ob utek, ki mi takoj da vedeti, da se je lahko zgodilo tudi
nekaj, esar si nih e ne želi: ob padcu je možna tudi poškodba, ki lahko stanovalcu
bistveno spremeni kvaliteto življenja. Kaj se je zgodilo tokrat? Padca ni bilo slišati.
Mogo e pa je bil tako nedolžen, da ne bo za posledico imel ve jih težav ali celo
poškodb.
Ne morem si kaj, da kljub prejšnji moji nameri, da grem domov, le to prestavim na
kasnejši as. Takoj odhitim k bolni arki, ki od gospe na tleh skuša ugotoviti, kaj jo boli.
Ob njej stoji stanovalec, ves zaskrbljen, kaj se je zgodilo. Ob mojem prihodu mi le-ta hiti
sporo ati, da je slišal iz svoje sobe glas, ki je bil podoben tihemu klicu. Takoj je vstal od
popoldanskega po itka in stopil na hodnik. Ob invalidskem vozi ku na tleh je opazil
ležati stanovalko, ki je prav vsak dan, mnogo mesecev zaporedoma, po tem, ko sta se s
fizioterapevtko tedne in tedne u ili vstajanja in hoje ob opori, tudi popoldan vztrajno in
vestno ponavljala že nau ene vaje. V trenutku se je odlo il, da gospe ne more pomagati
sam, zato je stekel v svojo sobo in pritisnil stikalo za klic na pomo .
Sedaj smo že pri njej, pomagale ji bomo nazaj na vozi ek. Njena leva noga je nekoliko
spremenjena že od prejšnje bolezni. Iz previdnosti ji pomagamo na invalidski vozi ek po
predpisanem postopku brez obremenitve domnevno poškodovane noge. Ko sedi, gospa
zatrjuje, da jo ni ne boli in da verjetno ni poškodovana. Medicinska sestra ji takoj izmeri
vitalne funkcije, ki so vse v mejah normale. Kljub temu se takoj odlo imo, da jo
namestimo v posteljo, ji damo na gleženj hladen obkladek. Poklicali bomo tudi dežurno
ekipo v zdravstveni dom Idrija, da pride gospo pregledat zdravnik.
Gospod, ki je slišal padec in poklical pomo , ves as skrbno opazuje naše po etje,
vseskozi ga zanima tudi po utje stanovalke. Vidno je zaskrbljen za njeno zdravstveno
stanje. Pove mi, da ni vedel, kako naj pomaga, zato je poklical pomo . Potolažim ga, da
je naredil najbolje, kar je v dani situaciji lahko storil. Zadovoljen je, da smo takoj uredile
vse potrebno za ponesre enko.
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Pokli em še zdravstveni dom Idrija, kjer se mi oglasi dežurna zdravnica. Po predanem
obvestilu mi pove, da bo gospo prišla pregledat v najkrajšem možnem asu. O dogodku
obvestim h erko ponesre enke.
Poslovim se od ponesre enke, gospoda ki je bil ves as prisoten in ostalih stanovalcev,
ki so slu ajno prišli na kraj dogajanja. Pozdravim še sodelavke. Odpeljem se proti domu.
V mislih vseskozi vidim dogajanje tik pred mojim odhodom domov. Skrbi me, ali je noga
zlomljena in hkrati upam, da ni.
Kljub vsemu pa mi srce in dušo polni prijeten, topel ob utek. Ob utek, ki ga vedno znova
doživljam. Ob utek, ki mi pravi, da imajo ljudje tudi v današnjem asu posluh za
so loveka, da so pripravljeni pomagati, da želijo prisko iti na pomo ob vsaki priložnosti.
Gospod, ki je nemudoma poklical pomo , tako skrbno in z ob utkom spremljal vse
dogajanje, njegova skrb za po utje sostanovalke in navsezadnje tudi takojšnja reakcija
vseh zaposlenih kaže na to, da kljub vsemu živimo v prijetnem, varnem okolju, med
dobrimi in prijaznimi ljudmi, ki jim je mar za usodo so loveka.
Naslednje jutro izvem, da ima gospa zlomljeno nogo, ki je bila še isti ve er oskrbljena z
mav no oblogo. Pove mi, da se po uti dobro. Sre am tudi stanovalca, s katerim na
v erajšnjo temo spregovoriva nekaj besed. Ponovno za utim tisto prijetno toplino v
njegovem glasu in spet utim, da nam je mar za usodo ljudi in dogajanja okrog nas.
Silva Jeram

Besede so kot vrtnice …
Besede so kot vrtnice…
V asih komu podariš diše i cvet,
V asih spleteš iz njih komu trnovo krono.
In na koncu morda z njo okronaš samega sebe
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December je as pri akovanja, as skrivnosti
Boži a, as daril. Naše stanovalce vsako leto
obiš eta Miklavž in Dedek Mraz.

/

V delovni terapiji decembra izdelamo preko sto
novoletnih voš ilnic. ez vse leto izdelujemo še
razne aranžmaje, s katerimi okrasimo dom.

Skupaj nazdravimo novemu letu.

Sami zrežiramo in odigramo igro.

V pustnem asu zaplešemo v maskah.

Dvakrat na leto prižgemo kres.
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Ugibamo, kdo bo dobil glavni dobitek
na tomboli …

Spomladi se odpravimo na izlet.

Uživamo na piknikih s svojci.

Skupaj praznujemo rojstne dneve. Na sliki sta
stanovalki, ki sta letos praznovali 99. rojstni dan.

Udeležujemo se sre anj stanovalcev domov
primorsko – notranjske regije.

V delovni terapiji izdelane rutice in šali
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Prve so nam na novoletni zabavi
leta 2002 zapele lanice ŽPZ Vedrina iz
Doma upokojencev Idrija.

Uživali smo ob zvokih vipavskih
tamburašev.

Društvo gluhih in naglušnih iz Nove Gorice
nam je predstavilo igro KIP.

MPZ upokojencev iz Sovodenj s pestrim
programom ljudskih pesmi

Pod vodstvom Veronike Rupnik so zapeli
lani MPZ Pobje iz rnega Vrha.

Ženski pevski zbor Društva upokojencev
Idrija, s katerim so naši stanovalci tudi
zapeli.
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Varovanci VDC Ajdovš ina so nas
razveselili s prijetnimi zvoki harmonike in
plesno to ko.

Oktet Pr'Farci pod vodstvom g. Žaklja

Nastop plesne skupine Ajda iz Ajdovš ine

Otroški pevski zbor iz OŠ

lanice društva Most iz Ajdovš ine so
nam zaigrale igro »Na placu«

rni Vrh

Ansambel Javor na naši novoletni zabavi.
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