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Spoštovani stanovalci, svojci, sodelavci in prijatelji!
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica se na tak ali drugačen način
dotika življenja vseh nas. S posluhom vodstva in zaposlenih na želje
in potrebe soljudi, prizadevanjem za kakovost življenja v starejših
letih in povezanostjo med ljudmi, bogati številne posameznike in
družbo v celoti.
Novice in dogodki, ki predstavljajo letošnje glasilo »Darilo jeseni«,
so napisani z namenom kratkega pregleda dogajanja minulega ter
letošnjega leta. Ponosni smo, da smo ustvarili glasilo, ki odraža že
29.leto našega delovanja.
Leto 2020 si bomo zapomnili po uspešnem zaključku celovite
prenove bivalnega standarda v vseh treh nadstropjih v traktih C ter
preselitvijo stanovalcev v nove, sodobne bivalne prostore. Z
zaključkom celovite in zelo obsežne prenove v polovici matične hiše
smo se približali našemu sloganu ohranitve dostojanstva in
dobrega počutja naših stanovalcev ter boljšega in
stimulativnejšega delovnega prostora za zaposlene. Seveda novi
bivalni prostori brez sodobnega koncepta dela niso zadostni. Zato
tudi v skladu s prejetim mednarodnim certifikatom vodenja
kakovosti po standardu ISO 9001:2015 se ves čas trudimo, da so
naše storitve čim bolj kakovostne in strokovno opravljene.
Tekoče leto bomo gotovo pomnili tudi po karantenah in omejevanju gibanja. Žal se situacija s Korona
virusom ne umirja in vsak dan se znova srečujemo z novimi ukrepi, ki naj bi preprečili njegovo širjenje in
omogočili zajezitev okužb.
Merjenje telesne temperature je že dolgo časa eden izmed pokazateljev splošnega zdravja in služi kot prvi
indikator, da se v organizmu nekaj dogaja, saj je poleg izjave postala stalnica ob prihodu v službo naših
zaposlenih, vseh svojcev ter ostalih obiskovalcev. Od razglašene epidemije dalje do tega trenutka nismo
beležili morebitnih sumov ali potrjenih okužb z virusno boleznijo Covid-19 tako pri stanovalcih kot
zaposlenih. Ko bi nam bilo le dano ob vseh interno uvedenih ukrepih, da bi iz te situacije izšli kot
nezasenčeni z okužbo Covid-19.
Žal se letošnje tradicionalno srečanje stanovalcev, svojcev in prijateljev zaradi situacije v kateri je celoten
svet ni izvedlo v tej obliki. Iskreno si želimo, da bo naša prihodnja obletnica, ki bo obeleževala okroglih
30.let delovanja drugačna in predvsem mogoča.
Pot, ki obeležuje naše uspešno delovanje pa velikokrat ni bila lahka. Vse to in še veliko več nebi bilo brez
razumevajočih stanovalcev ter njihovih svojcev in požrtvovalnosti zaposlenih, ki je grajena predvsem na
izvajanju kakovostnih in strokovno opravljenih storitvah, spoštovanju ter medsebojnemu povezovanju.
Dejstvo je, da delo, ki ga opravljaš z in za ljudi, moraš imeti rad. Mi ga imamo. Zatorej;

DOBRODOŠLI PRI NAS,
KJER NAM DOSTOJANSTVO IN DOBRO POČUTJE STANOVALCEV
POMENITA NAJVEČ !

Jasmina TOMAŽIČ
DIREKTORICA
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SKUPAJ ZMOREMO VSE
V leto 2020 smo stopili polni pričakovanj, načrtov in
izzivov. Leto smo dobro začeli, mesec februar pa nam je
prinesel veliko skrbi in negotovosti. Vsak dan smo
spremljali dogodke iz tujine, ki so naznanjali prihod
epidemije tudi v naše kraje. Zavedali smo se
odgovornosti in dolžnosti, da moramo narediti vse in
še več, da dobro zaščitimo naše stanovalce. Bilo je
veliko skrbi, neznank, vprašanj na katere nismo znali
odgovoriti. Pri zaposlenih, stanovalcih ter njihovih
svojcih je bil prisoten strah, strah pred neznanim, pred
virusom, ki nam tako rekoč trka na vrata še danes. Toda
virus nas ni prestrašil, dogovorili smo se, da skupaj in
enotni zmoremo vse. Začele so se intenzivne priprave
na morebiten pojav okužbe. Nabava osebne varovalne
opreme nam je predstavljala izziv, na tržišču ni bilo
mogoče dobiti osnovne zaščitne opreme, vendar smo z
veliko mero iznajdljivosti in vztrajnosti
uspeli v kratkem času zagotoviti vse
potrebno. S stanovalci so naše strokovne
sodelavke izvajale pogovore, delovali smo
na preventivi, stanovalce smo poučili o
pravilni higieni rok in kašlja, o razkuževanju
rok, o pomembnosti medsebojne distance.
Zaposleni smo se med seboj veliko
pogovarjali, se spodbujali in si prisluhnili,
zavihali smo rokave in uredili vse potrebno.
Aktiviran je bil krizni tim, kateri se je srečeval
2 x tedensko in spremljal dogajanje. Sledili
smo vsem priporočilom in navodilom
pristojnih institucij. Zaposleni so se
izobraževali, potekale so delavnice oblačenja in slačenja osebne varovalne opreme. Izdelani so
bili protokoli kako ravnati v ključnih trenutkih, priredili smo prostore sive in rdeče cone,
vseskozi smo sodelovali z lokalno skupnostjo, se dogovarjali in usklajevali. V času zaprtja doma
smo želeli našim stanovalcem zagotoviti dobro počutje, seveda svojcev kljub velikemu trudu
ne moremo nadomestiti. Dnevno smo izvajali pogovore preko telefonskih linij in video klicev,
da so stanovalci vsaj za trenutek videli oziroma slišali svoje najdražje. Ob teh klicih so na plan
privrela čustva, ki se jih enostavno z besedami ne da opisati. Letos si želimo le eno, da nam
uspe, da preprečimo vdor virusa v naše domovanje.
Silva Cek Zadnik, Vodja zdravstvene nege in oskrbe
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Obisk ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g.Janeza
Ciglerja Kralja in poslanca g. Andreja Černigoja v DSO Ilirska Bistrica
V petek, 24. julija 2020, sta minister za delo g. Janez
Cigler Kralj ter poslanec v državnem zboru iz naše občine
g. Andrej Černigoj obiskala naš dom. Na obisku, ki je
potekal pred domom, je goste najprej pozdravil domski
pevski zbor »Bo kar bo!« s harmonikašem g.Ivanom
Šuštarjem in ga. Jerico Strle. V slovesnem nagovoru je
zbrane pozdravila direktorica doma ga.Jasmina Tomažič
ter ga. Nevenka Tomšič-predsednica Sveta zavoda,
g.Jože Barba-predstavnik stanovalcev v Svetu zavodanjegov nagovor je prebrala direktorica doma ter
ga.Dušica Cerjak stanovalka doma. Stanovalci in
zaposleni pa smo topel sprejem spremljali iz balkonov
doma.
Urška Abram

Nagovor stanovalke ga. Cerjak Dušice
Spoštovani,
V imenu stanovalk in stanovalcev Vam izrekam dobrodošlico! V domu nas
je 231, vsak s svojim vzrokom. In sedaj nas kot strela z jasnega ogroža še
kovid-zato: ostanimo zdravi!
Ob tej priliki bi se zahvalila za požrtvovalnost vsem zaposlenim in še
posebej naši zlati direktorici. Vsakemu izmed nas mora biti jasno, da se
moramo paziti in skrbeti zase, saj nikdar ne veš kdaj dobiš virus in ga
potem prenašaš naprej.
S tem novim korona virusom se je marsikaj spremenilo v našem življenju in
tudi v domskem okolju se redko odvijajo dejavnosti, ki smo jih imeli prej.
Zatorej: skrbimo zase in za druge!

Nagovor stanovalca g. Jožeta Barba, predstavnika stanovalcev v Svetu zavoda
Spoštovani g.minister Janez Cigler Kralj!
Mi bolni ljudje imamo svoje sanje. Naše niso tako velike kot so sanje zdravih ljudi.
Mi si želimo početi nekaj, kar je zdravim dano, nekaj kar je veliko
ljudem samoumevno, čeprav se tega ne zavedajo.
Prosimo za majhne stvari, veselimo se majhnih podvigov in se vsak dan
zahvaljujemo za dan, ki nam je dan… Zahvaljujemo se vodstvu Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica za njihov posluh in predanost do dela.
Zahvaljujemo se Vam, naš minister, da ste si vzeli čas in nas obiskali.
Pridite še kdaj, veseli vas bomo!
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Izteka se š riletni mandat svetu zavoda DSO
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, sem zelo dobro
poznala že pred nastopom funkcije predsednice sveta
zavoda, saj to ni le dom stanovalcev, ki v njem preživljajo
jesen svojega življenja in drugi dom zaposlenih, ampak je to
tudi prostor medgeneracijskega sodelovanja, kjer se
srečujejo številna društva in nevladne organizacije iz lokalne
skupnos .
Mandat sedanjega sveta zavoda, ki šteje devet članov, in
sicer: pet predstavnikov ustanovitelja, dveh predstavnikov
delavcev, enega predstavnika stanovalcev in enega
predstavnika občine se je pričel 8. novembra 2016, v takrat
zelo burni in težki situaciji zaradi dalj časa trajajoče
kadrovske problema ke. Ni bilo lahko. Toda ob razumni in
premišljeni rešitvi te problema ke, sodelovanju vodstva,
zaposlenih in stanovalcev je svet uspešno nadaljeval pot
skozi svoj š riletni mandat. Osnovno vodilo pri delu sveta
zavoda je bilo uresničevanje ohranitve dostojanstva in
dobrega počutja stanovalcev, kar je tudi slogan Doma.
Ne glede na bistveno premajhno število zaposlenih, kar se je še posebno obču lo v času
pandemije, je bilo ob odlični organiziranos , dobrih odnosih do stanovalcev, strokovnem in
kvalitetnem delu vseh zaposlenih, poslovanje doma v tem š riletnem obdobju zelo uspešno.
Poleg rednih tekočih ak vnos je svet v tem mandatu uskladil in sprejel temeljne in druge akte
zavoda, na podlagi dolgoročne strategije in srednjeročnega plana oziroma programa razvoja
doma, sprejemal letne programe dela ter spremljal njihovo uresničevanje, sprejemal letna
poročila o njegovem izvrševanju, sprejemal letne ﬁnančne načrte, jih spremljal in ob koncu
vsakega leta tudi pregledal ﬁnančno in računovodsko poročilo ter odločal o poslovanju in
razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki.
V tem mandatnem obdobju je bil sprejet program celovite prenove bivalnega standarda in
spremenjene organizacije dela.
Za kvalitetno bivanje in življenje ter zadovoljevanje potreb stanovalcev je bila v tem obdobju
izvedena več kot dva in pol milijonska inves cija prenove osrednje stavbe doma, ki nudi dobro
počutje stanovalcem in primerno delovno okolje zaposlenim.
Inves cija je bila uspešno zaključena v načrtovanih rokih, za kar gre zasluga vodstvu, zaposlenim
in izvajalcem, predvsem pa stanovalcem, ki so prispevali ﬁnančna sredstva za izpeljavo te zelo
zahtevne in obsežne inves cije, katera se je v celo ﬁnancirala iz lastnih sredstev.
V teku so ak vnos za izgradnjo novega objekta, za nastanitev 32 oseb v dveh bivalnih skupinah
in sicer: prva bivalna skupina bo zajemala 16 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
druga pa 16 oseb z motnjami v osebnem razvoju.
Srčno upam in si želim, da ob tej izgradnji država ustanoviteljica ne bo pozabila na naš Dom in
nam pomagala pri ﬁnanciranju te potrebne izgradnje. To pomembno nalogo, izvedbo te
inves cije pa kot dobro popotnico prepuščamo novemu svetu zavoda.

4

Letošnje leto, je bilo posebno leto. Zaradi pandemije korona virusa COVID-19 je bilo to leto zelo
težko in naporno, tako za stanovalce, kot njihove svojce in zaposlene, vendar pa so ga skupaj
uspešno prestali, saj v domu do sedaj ni bilo nobene okužbe.
Posebno priznanje in zahvala vodstvu in zaposlenim, ki so skrbeli za vrsto preven vnih ukrepov
za preprečitev tveganj, ki so povezana s korona virusom COVID-19 in stanovalcem ter njihovim
svojcem, ki so spoštovali vsa navodila in ukrepe za preprečitev morebitne okužbe s korona
virusom, pa čeprav je bilo to zanje zelo kruto, naporno in težko.
Ob koncu našega mandata se vodstvu, vsem zaposlenim in stanovalcem Doma starejših
občanov Ilirska Bistrica iskreno zahvaljujem za uspešno in plodno š ri letno sodelovanje s
svetom zavoda in želim, da Dom še naprej deluje dobro in kvalitetno, uresničuje svoje
poslanstvo in dosega velike uspehe in dobre rezultate.
Nevenka Tomšič,
Predsednica sveta zavoda

Standard kakovosti ISO 9001:2015 v Domu starejših
občanov Ilirska Bistrica
ISO 9001

Q-2170

Kakovost mora biti osredotočena na potrebe naših stanovalcev.
Želimo si najboljše opravljenih storitev, s katerimi bodo zadovoljni
stanovalci, svojci in zaposleni, ki smo izvajalci storitev. Kakovost je naša prihodnost, zato uspešno
nadaljujemo sistem vodenja kakovosti – standard ISO 9001:2015.
Kljub »CORONA« letu, ki je bistveno spremenil plan našega dela, življenja stanovalcev v domu in
obiskovalcev doma, nadaljujemo s spremljanjem kazalnikov, ki so del sistema kakovosti in
standarda Poslovnika vodenja kakovosti v domu.
S strani SIQ Ljubljana je bila po planu presoje v mesecu septembru uspešno izvedena zunanja
presoja, notranja presoja pa se bo zaključila v mesecu decembru. Večina predlaganih izboljšav
prejšnjih presoj je bilo že realiziranih in vpeljanih v procese našega dela.
V letošnjem letu bomo izpeljali še anketiranje o zadovoljstvu stanovalcev, svojcev in zaposlenih,
ki je del sistema kakovosti. Analiza anket o zadovoljstvu je podlaga za izbiro kazalnikov kakovosti
in načrtov izboljšav.
Storitve poskušamo prilagajati individualnim potrebam stanovalcev in njihovemu
psihofizičnemu stanju, zato so naši koncepti dela usmerjeni v organizacijo manjših bivalnih
skupin, ki so pridobitev adaptiranega dela doma.
Kljub temu, da se je del procesov preusmeril na zagotavljanje varnosti, uvajanje in upoštevanje
vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19, stremimo k realizaciji
zastavljenih ciljev.
Spoštovani svojci, v letošnjem letu smo vas večkrat pismeno in telefonsko obveščali o delovanju
doma, glede na priporočila pristojnih ministrstev in pristojnih strokovnih služb. Na kriznem timu
najtežje potrdimo ukrep o popolni prepovedi obiskov. Zato se vam ponovno zahvaljujem za
razumevanje in zaupanje v naše delo.
Nadja Vidmar,
strokovna vodja in vodja kakovosti


Vsem aktivnim prostovoljcem, ki vstopate v naš dom kot dodana vrednost pri obogatitvi
dneva našim stanovalcem in zaposlenim, se iskreno zahvaljujemo.
Vaša prisotnost dopolnjuje kvaliteto življenja v domu.
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Rekonstrukcija trakta C in D v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
Marca letos smo zaključili preureditev trakta
C in tako po preureditvi trakta D v letu 2019
zaključili s prvim izmed štirih projektov
programa posodabljanja bivalnega
standarda in novih konceptov dela v Domu
starejših občanov Ilirska Bistrica, to je s
preureditvijo traktov C in D v glavni stavbi.
S preureditvijo smo v obeh traktih oblikovali
5 bivalnih skupin, in sicer: D1 - Sušec, C2 –
Ahec, D2 – Gradina, C3 – Milanja in D3 – Draga.
Bivalna skupina D1 – Sušec je oblikovana kot
varovani oddelek in je namenjena osebam s
težjimi oblikami demence, ki potrebujejo
24-urni nadzor. Po izvedeni preureditvi je tako v
petih bivalnih skupinah skupaj 37 sob:
15 enoposteljnih, 14 dvoposteljnih in
8 triposteljnih. Vse sobe imajo lastno
kopalnico in sanitarije, klimatizacijo in
prezračevanje z rekuperacijo, vsaka
bivalna skupina pa ima svojo kuhinjo z
jedilnico in večnamenski skupni
prostor. Poleg sob smo na oddelku C1
uredili fizioterapijo, kapelo posvečeno patru
Ivanu Tomažiču, knjižnico, šivalnico in
prostore za strokovne delavce ter višje
medicinske sestre.
Celotna naložba je stala zaokroženo
2.600.000,00€. Gradbeno obrtniška dela na
obeh traktih je izvajalo podjetje Tipo,
investicijske gradnje d.o.o. iz Ljubljane s
podizvajalcema Inštalacije Kovačič d.o.o.
iz Kosez za področje strojnih inštalacij ter
podjetjem Elcom d.o.o. iz Ljubljane za
področje elektroinštalacij, opremo pa sta
nam dobavili in vgradili podjetji Lesing d.o.o.
iz Kočevja na traktu C ter Atlas oprema d.o.o.
iz Ljubljane na traktu D. Strokovni nadzor
nad gradnjo je vodilo podjetje Unia d.o.o.
iz Idrije z odgovornim nadzornikom
Borisom Rajkovićem, področje inštalacij pa
sta nadzirala Jožef Štokelj in Pavel Pavlič.
Zdravko Kirn
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Srečanje s svojci 2019
V soboto 12. oktobra 2019 smo praznovali 28.obletnico ustanovitve Doma starejših občanov
Ilirska Bistrica. Zbralo se je veliko število svojcev, prijateljev in zaposlenih. Družili smo se ob
kulturnem programu in se gostili ob sladkih dobrotah, ki so jih pripravili domači kuharji.

Vsako leto je druga sobota v oktobru namenjena obeleženju ustanovitve doma. Na prireditev
se pripravljamo kar nekaj časa in smo jo vzeli kot naš vsakoletni »shod«. Institucionalno
varstvo in oskrba starostnika vključuje tudi sodelovanje z družino, zato so taka srečanja
zaželena in pomembna za vse. Na ta dan se družimo v neformalnem okolju in vsaj za nekaj časa
odmaknemo skrbi na stran.
Obiskovalce je nagovorila direktorica ga. Jasmina Tomažič, ob tem pa podelila priznanje in
zahvalo ga.Mimici Primc ob 30. obletnici prvega srečanja Skupine starih ljudi za samopomoč v
naši občini. V kulturnem programu so sodelovali mladi harmonikarji šole Nika Polesa, Pevska
skupina Kalina, domski pevski zbor »Bo kar bo!« in ga. Alenka Volk Penko s skečem, v katerem
je pojasnila, kako je z novimi kompetencami medicinskih sester. V avli smo pripravili razstavo
izdelkov, ki so nastajali čez leto in izdali novo številko internega glasila »Darilo jeseni«.
Naš dom široko odpira svoja vrata vsak dan, vse dni v letu. Vedno ste dobrodošli vsi, ki veste, da
lahko vaš obisk nekomu spremeni dan na lepše!
Vesna Bizjak
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Družabni utrinki skozi preteklo leto
V mesecu oktobru 2019 so stanovalci
Doma sodelovali v nacionalnem
prostovoljnem projektu Simbioza giba
2019. Otroci iz Vrtca Jožefe Maslo Ilirska
Bistrica so se skupaj s stanovalci Doma
razgibali, tekmovali in zapeli.

Ekološko kmetijo Slavec so stanovalci v preteklem letu velikokrat obiskali
in spoznali njeno delovanje. V novembru 2019 nam je v dvorani Doma
lastnik kmetije g.Gregor Slavec predstavil njeno delovanje. Projekt je bil
sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Tradicionalni
novembrski obisk
Mešanega pevskega
zbora Avgust Šuligoj
Društva upokojencev
Ilirska Bistrica z gosti
Vražjim triom pod
vodstvom profesorja
Zorana Lupinca.

Konec meseca novembra
so nas obiskale članice
Ženskega pevskega zbora
Prem.
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Prihod Svetega
Miklavža

V dvorani Doma smo pred Božičem
naredili jaslice, imeli pa smo tudi
Božično sveto mašo.

Ob koncu leta prešerna družba mladih
harmonikašev z g.Nikom Polesom in
ilirskobistriški študenti že tradicionalno razveseli
do naše stanovalce.

Na silvestrovanju ob koncu leta smo
se zavrteli ob melodijah Ansambla
Strel, v zabavnem programu z veliko
plesa pa smo spoznali tri generacije
družine Muha. Obiskal nas je tudi
dedek Mraz in seveda smo nazdravili
z odličnim šampanjcem.
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Stanovalci Doma se radi
pomerijo v različnih
družabnih igrah, ki so
tekmovalne in zabavne
narave.

Na začetku leta, v mesecu januarju, so nas
obiskali otroci iz Vrtca Antonina in nam zaigrali
v Božični zgodbi.

Ob 8. februarju, slovenskem
kulturnem pazniku smo gostili
literarno ustvarjalko ga.Danico Pardo,
pesniško ustvarjanje pa sta nam
predstavila tudi prostovoljka v našem
Domu ga. Martina Rolih in stanovalec
g.Branko Jaksetič.
V mesecu februarju se stanovalci udeležijo Zbora
stanovalcev, kjer so seznanjeni z delom Doma v
preteklem letu in načr za naslednje leto. Na letošnjem
Zboru stanovalcev je bil za predstavnika stanovalcev v
Svetu zavoda DSO Ilirska Bistrica že pe č potrjen g.Jože
Barba. G.Jože se je zahvalil sostanovalcem za zaupanje
in pozval k dobremu sobivanju v domski skupnos .
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Tudi letos smo veselo pustovali v dvorani Doma
in predstavile so se nam Pregarske šjme.
Razveselili pa smo se tudi vrtčevskih otrok, ki so
nas obiskali po domskih skupinah.

V mesecu marcu so nas ob dnevu žena
obiskale prostovoljke Območnega združenja
Rdečega križa iz Ilirske Bistrice. Z modno revijo
so nam predstavile žensko oblačilno kulturo
skozi čas, poslanstvo Rdečega križa in nas
obdarile z unikatno narejenimi izdelki.

Potopisno predavanje po Korziki nam je
predstavila ga.Marica Gaberšnik.

Stanovalci so si z veseljem ogledali dokumentarnoigrani film Voda in njena moč, saj nekateri v njem
tudi sodelujejo. Film je nastal v produkciji Zavoda
VASCOM Pivka in je del projekta "Ohranjanje
naravnih virov za lepši jutri".
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Z mesec marcem in razglasitvijo epidemije v Sloveniji je Dom žal moral zapreti svoja vrata. Še pred poletjem,
ko so se epidemiološke razmere izboljšale pa so k nam spet začeli prihajati gostje: ko so lahko glasbeniki
nastopali samo pred Domom, nas je dvakrat obiskal g.Ivan Šuštar. V juniju pa je pred glavnim vhodom Doma
in prizidkom nastopil Pihalni orkester Ilirska Bistrica in Orkester Nika Polesa.

G.Ivan Šuštar nam je v dvorani doma
predstavil potovanje po Sveti deželi.
V dvorani Doma se nam je predstavila pevska
skupina Brkinci.
Na začetku septembra smo se poveselili na
krompirjevem pikniku, seveda s pečenim krompirjem, iz
naše njive. Lahko se pohvalimo, da smo letos pridelali
največ krompirja do sedaj.

Stanovalcem bivalne enote Sušec
smo z dvemi dvignjenimi gredami
popestrili teraso v vrsto dišavnic,
cve c in tudi nekaj jagod, prijetno
senco pa jim nudi tudi kivi.
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Stanovalci se radi udeležijo vodene telovadbe v dvorani Doma, ki jo pripravita sodelavki ga.Vesna in ga. Katja. V
septembru smo pričeli tudi z vadbo pilatesa, ki ga vodi ga. Petra Erjavec Kožman. Stanovalci imajo v dvorani
Doma na razpolago tudi fitnes naprave in masažni stol.

V mesecu septembru je svoj 100. rojstni dan praznovala stanovalka
Doma ga.Angela Grlica. Skupaj z bližnjimi smo ji nazdravili še na
mnoga leta in se posladkali s kar dvema tortama.

V Domu delujeta dve skupini starih ljudi za samopomoč
Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije: skupina
Dobrih želja in skupina Lastovice in srečanja skupin se bodo
nadaljevala tudi v letošnjem letu.

1.oktobra 2020 na mednarodni dan starejših so stanovalci
Doma obiskali Kmetijo Sedmak na Jurščah.
Izlet je bil organiziran v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ilirska
Bistrica v sklopu projekta Sonaravna živinoreja in okolje.
Urška Abram
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Kavica pri Galincu
Ura je malo po 8.00 zjutraj. Stičišče dogajanja na prvem
nadstropju je čajna kuhinja iz katere že omamno diši. Branko
kuha jutranjo kavico, stanovalci ležerno prihajajo iz svojih sobic
in hitijo za nosom opojne kave. Drug čez drugega govorijo in si
podajajo jutranji časopis ter komentirajo novice prejšnjega
dne. Branko pozna vse naše želje; nekateri pijejo iz prav
posebnih skodelic, spet drugi želijo več mleka, tretji kavo s
sladkorjem, spet drugi pijejo grenko. Za vsakega izmed nas
poišče lepo besedo in mu kavico postreže z nasmehom! Po
kavici pa sledi še » šloganje«. O, to je smeha in zabave!

Branko hvala za vsako jutro, ki je zaradi tebe in
tvoje kavice lepše!
Stanovalci in zaposleni 1. nadstropja

Literarna urica »Na krilih besed«
in ustvarjalne delavnice v
sodelovanju z Večgeneracijskim
centrom Dom na Vidmu
Od malega se rada družim s starostniki, še
posebej s tistimi, ki znajo in zmorejo
pripovedovati o svojih življenjskih
izkušnjah, čeprav velikokrat dišijo po
pelinu. Če jih znajo zaviti v humor, se k njim
toliko rajši vračam. Toliko vsega se od njih
naučim!
S stanovalci Doma starejših občanov Ilirska
Bistrica se družim dvakrat na teden v okviru Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska,
Enota Il. Bistrica oziroma Večgeneracijskega centra, kjer sem zaposlena. Vsakega srečanja se zelo
veselim. Preko kratkih zgodb spoznavamo slovenske in tuje pisatelje, kulture, politične sisteme
in se o prebranem pogovarjamo. Poleg tega smo tudi ustvarjalni. Ne ustrašimo se nobenega
izziva, naj se zdi še tako težak, prav zato ustvarjamo čudovita dela. Veselim se novih priložnosti!
Jerica Strle

14

Dober dan, jaz sem Maja!
V dom sem prišla v začetku januarja.
Najprej sem bila v drugem nadstropju
prizidka 2. Imela sem veliko srečo, da
sem jedla v jedilnici na 2.nadstropju
in spoznala krasne sosede pri mizi.
Lepo so me sprejeli in še danes se res
lepo razumemo-smo pravi prijatelji!
Februarja sem se selila v pritličje
prizidka 2. Z garsonjero sem zelo
zadovoljna. Rada imam travo na
bregu, zelenje in te lepe lipe, ki jih
gledam čez zastekljeno verando in
vesela sem vsakega novega cvetka.
Preden sem prišla v dom sem živela
pri prijateljici na Križu pri Sežani v hiši
z velikim vrtom, zato bi naravo pogrešala, če nebi imela tako lepega razgleda.
Z življenjem v Domu sem resnično zelo zadovoljna, tu se počutim doma. Obiskale so me že vse
prijateljice in sestra Fanči z možem. Ker me imajo res radi so veseli zame, da mi je dobro. Pred
»korono« sem si ogledala Bistrico. Kako zelo se je vse spremenilo od takrat, ko sem bila prvič
tukaj! Meni je zelo všeč, ker so skoraj vse trgovine »na kupu«, od lekarne do sadja in dobre
picerije. V domu sem vesela prijaznega osebja: kar koli prosim mi pomagajo in polepšajo dan.
Zdravstveno osebje je zelo strokovno in predvsem razumevajoče in prijazno. Mene
»karantene« nič ne prizadenejo, ker sem od smrti zlatega moža, od tega je že pet let, najraje
sama. Nikoli mi ni dolgčas: rešujem križanke, berem knjige, revije in gledam veliko športa.
Velikokrat rabim ga.Urško, da mi pomaga reševati »administrativne zadeve«. Od prvega dne,
že pri sprejemu v dom, mi zelo pomaga socialna delavka ga.Miranda. Vedno je pripravljena za
pogovor in za pomoč.
S hrano v domu sem res zadovoljna, je dobra » domača hrana«, malo pogrešam sadje, pa vsega
še jesti ne smem!
Vsak dan vidim, kako osebje lepo ravna s stanovalci na vozičkih, vozijo jih v park, na telovadbo
in na skupinska srečanja. Tudi z dobro kavico jim vsak dan postrežejo.
Sama rada hodim zjutraj v park. Tudi njivo s krompirjem smo imeli v bližini doma, videla sem
kako veliko vreč krompirja so pobrali. Kasneje smo imeli vsi skupaj krompirjev piknik, kjer ni
manjkala niti harmonika.
Vesela sem, da lahko kljub velikim težavam s koleni še hodim. Ko bo dom spet odprt, bomo šli
mogoče na kakšen krajši izlet. Vsi smo še zdravi, ga.direktorica pametno ukrepa in nam varuje
zdravje.

In za konec: VSEM LEP POZDRAV OD
Maje B.!
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Medgeneracijsko druženje vseh generacij
Že skoraj desetletje Dekanijska Karitas Il. Bistrica v Domu starejših
občanov izvaja druženje vseh generacij. Drugi torek v mesecu se
srečajo stanovalci doma, prostovoljke Karitasa in gostje. Stanovalci
so druženje vzeli za svoje in ga obiskujejo v velikem številu. Prejšnjo
jesen smo se srečale prostovoljke in naredile načrt dela. Predlagale
smo goste, upoštevale smo letni čas in tematiko. Razdelile smo si
naloge, da poiščemo goste za naša druženja. Povabile so me k
sodelovanju kot voditeljico. Novost v letošnjem letu je ta, da
voditeljica intervjuva nastopajoče. Z druženji smo pričeli v mesecu
oktobru, ko je nastopilo Kulturno športno društvo Urbanščica s
skečem »Leon in Vinko sta stara borca«. Rdeča nit skeča je bila
nostalgija oziroma spomini na vojsko. Društvo nam je predstavila
predsednica gospa Mirjam Frankovič Franetič. V novembru so nas
obiskali Kergelci iz Jasena in nam predstavili igranje na doma
narejene inštrumente s spremljavo na diatonično harmoniko.
Zanimivost pri skupini je, da sami pišejo besedila na že znano
melodijo. Na tem srečanju smo si tudi mi iz jogurtovih lončkov
izdelali ropotuljo. Mesec je naokoli in zopet se srečamo v dvorani
doma. Kako hitro se je približal zadnji mesec v letu. Decembra nas
obiščejo otroci iz popoldneva v Trnovem in voditeljica Mihaela.
Rdeča nit druženja je adventni čas. V goste povabimo gospoda
Danila Brožiča, ki nas popelje v advent in nam razloži pomen
adventnega venčka, ki ga prostovoljke naredijo v času najinega
pogovora. Otroci pod mentorstvom Mihaele izdelajo novoletne
okraske in jih razdelijo med stanovalce. Leto je naokoli in že se
približuje prvo srečanje v novem letu. Obiščejo nas otroci iz
Cerkvenega pevskega zbora Zvonček. Ob klavirski spremljavi gospe
Damjane Kinkela in dirigiranju gospe Romane Rolih nam zapojejo
nekaj sklopov pesmic. Doživetje z obiskom otrok je na vrhuncu, zato
si ne izdelamo izdelka, ampak le poslušamo petje in zraven
pritegnemo. Za poslastico nam prostovoljka Miljanka in obe hčeri
zapojeta. Svojce, ki prepevajo v zboru poprosimo, da zapojejo
skupaj. Nastane prijeten družinski zborček v razširjeni sestavi. Bliža
se mesec norčij, mesec februar. V goste povabimo ta prave
podgrajske škoromate. Vsi smo navdušeni, saj povedo, da so v
domski dvorani prvič. Vsak lik se nam predstavi in zapleše svoj ples.
Za predstavitev določijo Simona, ki nam poda veliko zanimivosti o
škoromatih, poberiji in njihovih gostovanjih doma in v tujini.
Seznanimo se tudi z muzejsko sobo škoromatov v Podgradu. Z veliko
hitrostjo se približuje mesec marec 2020. Srečanje naj bi bilo
desetega v mesecu, na dan mučenikov. Sprašujem se, kakšna je
povezava tega dne in nastale epidemije, ki nam je odnesla vsa
nadaljnja srečanja. Upam, da bomo z njimi lahko nadaljevali jeseni,
saj so že stalnica za naše stanovalce in jih v času korone zelo
pogrešajo. Pogrešajo tudi druženje s prostovoljci in nastopajočimi,
pogrešamo, da so si vsakič dobro ogreli dlani s ploskanjem.
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim in vsem tistim, ki ste nastop
potrdili, a ga je korona spodnesla. Rdeča nit vsakega srečanja je
harmonikaš Ivan, ki nam popestri naša srečanja s harmoniko. Ivan
hvala ti, želimo si še vnaprej sodelovanja s teboj!
Prostovoljka Karitas Alenka Dolgan
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Telovadba na rokenrol
Glasba in gibanje sta dve pomembni ak vnos , ki pripomoreta k dobremu počutju v vseh
starostnih obdobjih. Pravzaprav sta nas ta dva osnovna gradnika življenja oblikovala že od
spočetja. Bitje srca, materin glas in nežno premikanje v najvarnejšem domovanju sta
podlaga, da se ob prijetnih zvokih, pospremljenih z glasbo večina ljudi dobro poču . Če k
temu prištejemo še dobro počutje, ki ga ljudje doživljamo ob druženju, je to samo še razlog
več, da ne razmišljamo preveč. Gibajmo se, kolikor moremo in kadarkoli je priložnost!
Zaradi varnostnih ukrepov smo bili od spomladi dalje prisiljeni zanemari naša druženja.
Omejeno področja gibanja okoli doma in prepoved druženja v večjih skupinah je tudi naše
rekrea vne ak vnos zelo zmanjšalo. Poleg tega lep čas nismo smeli gos glasbenih in
pevskih skupin in malo nas je že zaskrbelo, da ne bomo čisto otopeli.
Junija je sonce že močno grelo in je izgleda malo prestrašilo novi virus. Zadeve so se rahlo
umirile in začu li smo potrebo, da stanovalcem spet ponudimo nekaj več rekreacije. S Katjo sva
pripravili načrt za izpeljavo glasbeno gibalne vadbe, primerne za vse stanovalce. Kako zelo so
pogrešali tovrstna druženja, je pokazalo že prvo srečanje. Zbralo se je okrog trideset stanovalk
in stanovalcev, ki so na koncu vsi pozdravili novo obliko ak vnos . Da jim je všeč, pokaže število
udeležencev, ki ni nič manjše, kot v začetku.
Vadba je usmerjena predvsem na dobro počutje. Da preprečimo neželene težave, se vedno
najprej ogrejemo. Pri tem imamo za podlago najrazličnejšo instrumentalno glasbo. Včasih nas
ritem tako »potegne noter«, da plešemo, ploskamo in se čudimo samim sebi, kaj vse
zmoremo! Neverjetno, toda privlekli so nas že ritmi afriških bobnov, pa španskega ﬂamenka in
argen nskega tanga. In, ja – tudi rokenrol ni slab, da požene kri po žilah!
Ob blagih razteznih vajah poslušamo bolj mirne takte. Vključujemo dihanje, da se popolnoma
zavemo sami sebe. Nekaj minut namenimo vajam za povečanje mišične moči. Pri tem
uporabljamo žoge, trakove, uteži. Presenečena sem, koliko volje imajo tudi s stanovalci, ki
jim je artri s že dobro pokazal zobe. Vztrajnost se obrestuje.
Pro koncu se počasi umirjamo in poskušamo spravi vse slabe misli stran. Nekateri pravijo, da
je to najtežja vaja. Verjamem, da bomo s ponavljanjem tudi to zmogli lažje.
Za konec pa vsakič – aplavz in glasbene želje. Le kdo je ob četrtkih še lahko slabe volje!
Vesna & Katja
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Naš Robi
Ob prvem srečanju z Robertom že po njegovem pojočem narečju ugotovim, da gospod prihaja
nekje iz goriškega konca. Ko ga pospremim do sobe me vpraša: »Pa kej bo tu moja soba?«. »Ja
Robi, tu je tvoja soba oz. tvoje novo domovanje.« Med prinašanjem njegovih stvari v sobo in
razvrščanjem po omarah steče pogovor o vsem mogočem. Kmalu opazim, da ima gospod
veliko slik, ki so vžgane na lesu. Povprašam ga, kdo je avtor teh slik. Pa reče: »Pej , jest sem jih
nardu, sam.«
V dnevih, ki so predvsem namenjeni spoznavanju, mi Robi zaupa, da prihaja iz vasice Lukežiči iz
občine Renče. V družini je bilo pet otrok, mama in oče sta že pokojna. Kot majhen deček je ostal
brez mame in življenje brez ljubkovanja in miline je za majhnega otroka težko. Vedno se je
moral bori za svoj prostor, občutek je imel, da nikamor ne spada. Oče in otroci so se mučil na
manjši kme ji za preživetje in že kot majhen je moral poprije za dela na polju in v vinogradu.
Takrat je bilo za Robija delo na kme ji bolj odpor kakor pa užitek. Čez desetletja, pa ga delo z
rastlinami navdaja z upanjem oz. si z njim osmislil svoj čas.
Robi goji veliko ljubezen in spoštovanje do p čkov. Kot otrok jih je lovil in udomačil, se z njimi
igral, pogovarjal. Najbolj všeč so mu liščki. Spremljali so ga skoraj vse njegovo življenje, tudi tu v
domu bi jih imel, a ve da živali niso zaželjene.
Ko se je vrnil iz vojske je zbolel in poiska je moral strokovno pomoč. Ko zboliš toneš v žalost, v
tebi ni več veselja, vse nekako nima smisla. Hvaležen je terapevtki Mariji, ki ga je seznanila s
tehniko žganja na les in tako je kmalu dobil tudi svoj prvi pirograf, kateremu so sledili še drugi.
Postopoma so nastajali prvi mo vi slik in čez čas so njegove slike krasile dolg hodnik
zdravstvene ustanove. In tako še danes ustvarja: ob svojem hobiju se spros , umiri in srečen je,
ko nekomu podari svojo sliko.
Veseli pa ga tudi delo z rastlinami. Kmalu po prihodu v dom, me je začel priganja : »Pa kej ne
bomo še nič delali na njivi, dej, ukreni kej, je že pozno…«. Tako vztrajen je bil, kot moja slaba
vest, ki je vsak dan trkala, kaj bo z njivo, gredicami…..
Ni bilo druge, kot stopi v akcijo. Nabavili smo še š ri dvignjene gredice, vanje posadili zelišča,
paradižnike in na njivo krompir. Robi je ves čas budno spremljal rast rastlin in kaj hitro opozoril,
da potrebuje naša njiva novo ograjo, ker nam pridelke jedo živali. Bil je vztrajen in hišnika sta
naredila novo ograjo. Čas je tekel, Robert je pridno zalival in skrbel
za rastline in njegovo delo je obrodilo prve sadove. Pobral je prve
bučke, peteršilj, sedaj v septembru, pa se že v svoji rdeči barvi
boho jo paradižniki. Pridelke pridno pobira in jih dostavlja v
domsko kuhinjo.
Robi, hvala ker skrbiš za naše bio pridelke in nas razveseljuješ s
svojimi slikami!
Katja Prosen Boštjančič, skupinska habilitatorka

Bio paradižniki

Robi pri ustvarjanju
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Odmevno predavanje o demenci
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je v
sodelovanju s Primorskimi spominčicami in
društvom Alzheimer-Slovenija v petek,
14.2.2020 organiziral predavanje dr. Zvezdana
Pirtoška, spec. nevrologije, z naslovom Demenca
– nastanek in obvladovanje bolezni. Preko sto
udeležencev potrjuje, da se naraščanja te bolezni
zavedamo in si želimo dodatnih informacij.
Po zanimivem uvodu, v katerem je znani nevrolog
predstavil zgodovino raziskovanja demence, smo
dobili vpogled v razliko med »zdravim« staranjem
in spremembami, ki nastanejo v možganih zaradi
bolezni. Spoznali smo različne vplive na potek
bolezni in kar nekaj nasvetov, kako lahko
preprečujemo, ali vsaj zaviramo njen nastanek.
Najnovejša klinična dognanja potrjujejo, da je
kogni vna plas čnost ali sposobnost možganov,
da vsaj deloma obnavljajo celice, uspešnejša, če
dobro skrbimo zanje. Nekaj prak čnih nasvetov
dr. Pirtoška:
- ne manj kot 7 in ne več kot 9 ur spanja dnevno(v določenih fazah spanja se spomin
utrjuje),
- redna telesna dejavnost (prekrvavljenost tkiv),
- skrb za osebno zadovoljstvo, pripadnost in srečo (hormonsko ravnovesje),
- lotevanje novih izzivov tudi v zrelih le h (učenje tujih jezikov, branje..),
- odstranitev dejavnikov tveganja (skrb za zdravo srce in ožilje).
Kot posebno priporočljive ak vnos , ki pripomorejo k boljši možganski kondiciji, strokovnjaki
vse pogosteje uvrščajo petje in ples.
Zagotovila, da za demenco ne bomo zboleli, ni. Ker pa so nasve za zdravo življenje rela vno
enostavni in poceni, jih velja vze resno.
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September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni,
v katerem si Spominčica in druge organizacije po svetu aktivno prizadevajo širiti
informacije in ozaveščati o demenci. Tema letošnje mednarodne kampanje meseca
septembra, ki jo je pripravil ADI (Alzheimer's Disease International) je Let's talk about
Dementia: End the stigma ( Spregovorimo o demenci: Končajmo stigmo).
Tudi v našem domu smo aktualnim temam posvetili kar nekaj pozornosti:
2.9.2020 ob 18.uri se je po daljšem času sestala Skupina za pomoč pri demenci, v
organizaciji Primorskih spominčic. Vabljeni so vsi, ki se želijo pogovarjati o tej bolezni.
10.9.2020 ob 17.uri je bila v domu okrogla miza na temo »Spregovorimo o demencikončajmo stigmo«. Vabljeni so bili predstavniki društev in organizacij, ki se pri svojem
delu srečujejo z demenco. Odzvali so se: Društvo invalidov, Društvo diabetikov, Center
za socialno delo, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Karitas, Univerza za tretje življenjsko
obdobje, strokovna vodja Društva Primorske spominčice, skupina Il. Bistrica, Anja
Štembergar,dr.med.,spec. druž. med. in novinarka za radio 94, ga. Katja Kirn
Vodopivec. Pogovarjali smo se o pomembnosti in poslanstvu društev in vabljenih
organizacij pri podpori obolelim za demenco in ozaveščanju javnosti o prepoznavanju
znakov bolezni. Skupaj smo ugotavljali, da je solidarnosti do obolelih in njihovih družin
več kot v preteklosti. Kljub temu pa še vedno prihaja do določenih stigem zaradi
nepoznavanja narave bolezni. Vsi smo se strinjali, da je nujno kontinuirano
izobraževati lokalne prebivalce, da bodo znali prej poiskati pomoč in se lažje soočati s
potekom bolezni. Povzetek vsebine okrogle mize je bil objavljen na Radiu 94.
21.9.2020 ob 9.30 je bil izpred doma planiran »Sprehod za spomin«, pridružile bi se
nam tudi zaposlene v Zdravstveno vzgojnem centru Zdravstvenega doma Il. Bistrica.
Sprehod naj bi potekal v okolici doma, za njim se bi stanovalci preizkusili v miselnih
igrah. Žal je dogodek odpadel zaradi slabše epidemiološke slike v občini.
30.9.2020 ob 17.uri je bilo domu predavanje za svojce na temo: Sprejeti demenco,
predavala bo Anica Vitez Gorjanc, dr. med., spec. psih. Žal je tudi predavanje zaradi
istih razlogov preneseno na poznejši čas.
Vsako 1. sredo v mesecu ob 18. uri, se v domu srečuje Skupina za pomoč pri demenci
Primorske spominčice, skupina Ilirska Bistrica. Vabljeni svojci in občani, ki želite dobiti
informacije o bolezni demenca ali deliti svoje izkušnje z drugimi. Predhodna prijava ni
potrebna, za vprašanja sva na voljo tudi na tel.:070 550 578 (Vesna) in 041 275 172
(Nadja).
Vesna Bizjak, del. terapevtka
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Novosti certifikata Družini prijazno podjetje v obdobju od decembra
2018 do novembra 2019
V okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje se bom tokrat omejila bolj na spremembe
ukrepov, ki jih je sprejela projektna skupina v obdobju od decembra 2018 do novembra 2019.
Deloma se je spremenil ukrep II.3 Otroški časovni bonus, ki je omogočal staršem otrok od
prvega do tretjega razreda osnovne šole, da so za spremstvo otroka na prvi šolski dan lahko
koristili letni dopust ali proste ure. Ker se po spremembi zakonodaje spremstvo prvošolčka na
prvi šolski dan šteje za neodložljiv opravek, lahko starš zaprosi za izrabo izrednega dopusta.
Zato se je ukrep II.3 Otroški časovni bonus spremenil tako, da omogoča izrabo letnega dopusta
ali prostih ur staršem otrok od drugega do tretjega razreda.
Po izvedeni kratki anketi med vsemi zaposlenimi, se je večina anketirancev, ki so anketo oddali
odločila, da se spremeni tudi ukrep II.16 Novoletno obdarovanje otrok. Po novem se ob
božično novoletnih praznikih ne bo več pripravljalo predstave za otroke, vnuke ali nečake
zaposlenih v starosti od 1. do 10. let, temveč se bo samo otrokom zaposlenih v tej starostni
skupini podarilo darilni bon ene od otroških trgovin, v višini zneska, ki ga določi direktor.
Zaposleni bodo ob podelitvi bona otrokom pripravili krajšo prireditev.
Projektna skupina je prejela tudi predlog za uvedbo novega ukrepa drsečega urnika. V razpravi
je skupina prišla do zaključka, da je ukrep možno izvesti samo na posameznih delovnih mestih,
kjer se med zaposlenimi, s kratko anketo, preveri zainteresiranost za uvedbo tega ukrepa.
Carmen Ujčič, predsednica projektne skupine certifikata Družini prijazno podjetje

V preteklosti
Misli mi tečejo nazaj…
Vendar sedaj moram naprej,
saj nič ni več kot prej,
ko tu bil je raj.
Ko grelo drugačno je sonce
in cvetele bele so rože,
zbežale domišljije so sence,
in bile s cvetjem posute so steze.
Ko luna je zašla za goro,
zbudilo se je sonce,
in tišina je postala glas,
zbudilo se je ptic žvrgolenje.
Martina Rolih,
prostovoljka v DSO Ilirska Bistrica
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Video klic namesto obiska
Začetek letošnjega leta je bil zame prav poseben
začetek, saj sem kot socialna delavka začela z
opravljanjem pripravništva v Domu starejših
občanov Ilirska Bistrica. Vsakodnevno druženje s
stanovalci, spoznavanje novih ljudi, srečevanje z
obiskovalci, ki so prišli pogledat svoje najbližje,
udeležba na prireditvah ipd., so bile stvari, ki so
mi v Domu hitro postale povsem vsakdanje in
samoumevne. Te vsakdanje navade pa so s
prihodom novega virusa Covid-19 skoraj čez noč
izginile. Zaradi preven vnih ukrepov, ki so veljali
po vsej državi, so se meseca marca vrata našega
Doma zaprla, odpovedane so bile vse prireditve in načrtovana druženja. Zaposleni smo kljub
zavedanju, da je pristni osebni s k zelo težko nadomes , vseeno iskali načine, da se naši
stanovalci ne bi poču li osamljene. Kmalu po zaprtju smo začeli z izvajanjem video klicev preko
Viber-ja, s čimer smo stanovalcem omogočili, da so preko kamere videli svojce in prijatelje.
Tis m, ki so imeli svoj tablični računalnik pa smo pomagali pri uporabi aplikacije za internetno
telefonijo. Na nov, prej neznan moderen način komunikacije so se stanovalci hitro privadili in
klice sprejemali z zadovoljstvom, hvaležnostjo ter nasmehom na obrazu. Vseeno pa smo vsi
komaj čakali dan, da s k na daljavo lahko ponovno zamenjamo s srečanjem na š ri oči. Kljub
težkim trenutkom, s skam in negotovos m, ki smo jih v Corona krizi obču li vsi, so bile
izkušnje, ki sem jih pridobila pri vzpostavljanju elektronske komunikacije zame zelo dragocene.
Naučile so me kako nepredvidljivo je življenje, kako pomembni so osebni s ki ter kako malo je
včasih potrebno za srečo.
Petra Tomažič, soc.delavka pripravnica

Zahvala

9. septembra 2020 je oskrbovanka DSO Ilirska Bistrica
ANGELA GRLICA praznovala 100 let
Zahvaljujemo se vodstvu DSO in vsem udeleženim za prijetno in času
primerno slovesno prireditev, za vsa voščila in darila.
V njenem imenu se zahvaljujemo izjemnemu kolektivu za odlično oskrbo,
prijaznost, potrpežljivost in prizadevnost, ki jih je mati deležna v domu.

Sinova Dušan in Zoran Grlica
z družinami
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Donatorji Domu starejših občanov Ilirska Bistrica v preteklem letu:

-neimenovani donator: električni dvigali za dvigovanje stanovalcev,
-ga.Lilijana Podlesnik in ga.Rozana Petrač: profesionalni masažni počivalnik,
-Kraške lekarne Ilirska Bistrica,
-Posredništvo pri prodaji goriv, g.Sandi Berginc,
-g.Marino Šajina,
-ga.Danica Klemenčič,
-PUR-PLA-TEX d.o.o.,
-Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Ilirska Bistrica,
-Revija Vzajemnost,
-Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o.,
-Narava d.o.o.,
-Steklarna Hrastnik d.o.o.,
-Abbott Laboratories d.o.o.,
-Kirn d.o.o.,
-Osnovna šola Antona Žnideršiča,
-Čebelarstvo Koleša,
-TIPO Investicijske gradnje d.o.o.,
-Škerjanc d.o.o.,
-Trilif, Jan Nagode, s.p.,
-INCOM d.o.o.,
-PLASTA d.o.o.,
-Termoplasti –Plama d.o.o.,
-Občina Ilirska Bistrica,
-Holozofsko društvo Slovenije,
-Turistično društvo Ilirska Bistrica,
-prostovoljke Postojne in Pivke ter ga.Mateja Jordan,
-Dnevni center Sonček Ilirska Bistrica,
-Gostilna s prenočišči: »Potok«,g.Mirko Deželak,
-družina Penko-Šajn,
-g.Jože Barba,
-ga. Orijana Gombač,
-g.Valter Mahne,
-ga.Elka Možina,
-g. Simon Urbančič,
-g.Aleš Benigar,
-g.Darko Volk,
-ga. Danjela Lavrenčič,
-ga. Lidija Bačič,
-ga.Katja Čekada,
-ga.Laura Šepič.

Vsem donatorjem se za prejete donacije iskreno zahvaljujemo!
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V prostorih Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
se izvajajo programi sledečih izvajalcev:

DRUŠTVO UNIVERZA ZA
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
ILIRSKA BISTRICA
Kontakt: Nevenka Tomšič
GSM: 041 779 981
e-mail: utzo.ilb@gmail.com

Skupina za pomoč svojcem pri demenci Ilirska Bistrica se
dobi v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
vsako prvo sredo v mesecu ob 18.00 uri.
Kontakt: Vesna 070/550 578, Nadja 041/275 172

Skupine starih ljudi za samopomoč
Kontakt: Marija Primc
GSM:040 799 864
e-mail:mimica.primc@gmail.com

Darilo jeseni

Izdajatelj: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica,
Kidričeva ul.15, 6250 Ilirska Bistrica,
tel.: 05 71 40 800, fax: 05 71 40 839, info@dso-ilb.si, www.dso-ilb.si.

Uredila: Urška Abram, fotografije: arhiv Doma starejših občanov Ilirska Bistrica in Valerijo Jurca,
tisk: Grafična delavnica Bor, za Dom starejših občanov Ilirska Bistrica: Jasmina Tomažič, direktorica,
naklada: 130 izvodov, Ilirska Bistrica oktober 2020.

24

Ohranitev dostojanstva
in dobro počutje stanovalcev

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Kidričeva ulica 15
6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05/714 08 00
Fax: 05/714 08 39
e-mail: info@dso-ilb.si
www.dso-ilb.si

