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Na Medenovem hribčku hiša stoji,
v njej našlo svoj dom je
dosti starejših ljudi.
Ta hiša se Dom starejših imenuje.
V njem se zaposlilo in delo dobilo
je mnogo ljudi.
Delo naše je kot veriga,
nihče ne sme reči, to mene ne briga.
Tu so pomembni prav vsi,
da se stanovalcem dobro godi.
Nasmeh na licu in dobra beseda,
to najbolj vsakega razveseli.
Odprimo srca za jesen življenja,
ker to nas vse spremlja.
(napisala mama kolegice Sonje B.,
ob hčerkini upokojitvi, maj 2021)
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Pozdrav direktorice doma
Spoštovani stanovalci, svojci, sodelavci in zunanji 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, že polnih 30 let bogati
številne posameznike in družbo v celoti.
Naša okrogla obletnica je trenutek, ko se lahko veselimo ob
uspehih in sadovih prehojene poti in se hkrati zazremo v
prihodnost. Zavedamo se, da ni večje vrednote, kot je človeško
življenje, zato z vso odgovornostjo opravljamo delo kot poslanstvo
z vsem spoštovanjem drug do drugega in s profesionalnim
odnosom. Ponosni smo na paleto prepoznanih storitev in
programov za starejše v ožjem in širšem okolju. S sodelovanjem
krepimo razvojno naravnanost, da zagotovimo dostojanstvo in
kakovostno opravljene storitve.
V vseh teh letih se je Dom ves čas dograjeval in posodabljal tako
gradbeno, organizacijsko ter konceptualno. Nazadnje smo v letu
2018 in 2019 izvedli dve obsežni investiciji, ki sta zajemali celovito prenovo polovico matične
hiše, ki bistveno izboljšujeta kvaliteto življenja naših stanovalcev ter dajeta stimulativnejše
delovno okolje zaposlenim. V posebno čast nam je prejem tako osnovnega kot polnega
certikata »Družini prijazno podjetje« s katerim zagotavljamo lažje usklajevanje med
poklicnim in družinskim življenjem naših zaposlenih. Ob slavnostnem prejemu
mednarodnega certikata standarda kakovosti ISO 9001:2015 pa smo vsi zaposleni
zavezani k izvajanju kakovostno in strokovno opravljenih storitev.
Hvala vsem, ki ste in še boste prispevali k razvoju naše hiše modrosti. Hvala Vam, dragi
stanovalci, za zaupanje, razumevanje in podporo. Vam, spoštovani svojci za odlično
sodelovanje ter dragi in spoštovani sodelavci za pripadnost poklicu in našemu poslanstvu ter
motiviranost za razvoj in zagotavljanje okolja za lepo življenje in delo.
DOBRODOŠLI PRI NAS, KJER NAM DOSTOJANSTVO IN DOBRO
POČUTJE STANOVALCEV POMENITA NAJVEČ!
direktorica
Jasmina Tomažič
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Dom je tam, kjer je srce
Vsak naj si ustvari toplino doma tako, kot mu je najbližje. Morda vas bo na svojo
dnevno sobo spominjala stenska ura. Na polici stojijo fotograje najdražjih, na mizi
je prt in vaza z rožami. Naši prostori se trudijo, da bi izvabili občutek domačnosti. Oči
nam rade »počinejo« na balkonskem cvetju, dekoracijah ob praznikih in lepo
pogrnjeni mizi. Nosnice zjutraj prebudi vonj po črni kavi in tedaj vem, tu sem doma.
Sodobni pristopi v domovih vključujejo modele manjših bivalnih enot, ki si jih
stanovalci lahko opremijo po svoje. Na ta način personaliziramo prostor, ki ga tako
lažje »posvojimo« za svojega. V manjših skupinah ljudi je bivanje prijetnejše, bolj
podobno družinskemu. Občasno, še posebej pred prazniki, se na enotah pripravi kak
priboljšek, da nam zadiši kot doma.
Stanovalci lahko s sabo ob vselitvi prinesejo manjše kose pohištva, posteljnino,
cvetje, slike,…
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Ko zadiši iz domace kuhinje...
»Krompir v zjvnci«
Stopimo svežo slanino,
zrezano na manjše kocke,
da nastanejo ocvirki.
Krompir skupaj s kislim
zeljem skuhamo v rahlo
osoljeni vodi.
Ko je krompir kuhan, ga
odcedimo in zabelimo z
ocvirki, slanino, koščki
klobase …

Nasvet:
Kislo zelje vsebuje veliko
vitamina C, ki pa je
občutljiv na toploto in se s
kuhanjem izgublja. Da jed
dodatno obogatimo z vit C,
tik pred zaključkom
kuhanja vanjo dodamo še
pest surovega kislega zelja.

Pa dober tek!
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»V Domu kuham že 30 let, vsa leta opažam,
da so stanovalci najbolj zadovoljni z
domačimi enolončnicami. No, v zadnjem času
se zelo razveselijo tudi pizze.«
(Igor, kuhar)

»Meni je hrana v glavnem
všeč, sem vesela, da je
domača, kot sem bila
navajena vse življenje.«
(Ivanka, 86 let)

Naši pridni
kmetovalci
poskrbijo, da
pride na mizo
tudi zelenjava
z domače njive.
Hrano
dostavljamo
občanom tudi
na dom.

Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja
“Zmaga nad samim seboj je največja zmaga.” (Platon, antični lozof)
»Počutim se lažja, bolj okretna, bolj
živa.« (Marija, 91 let)

»Telovadim, da se razmigajo stare
kosti. Včasih smo »telovadili« z delom«
(Jože, 95 let)

»Bolj aktiven si v družbi, z vaditeljem.«
(Bernarda, 78 let)

»Zelo sem zadovoljna, da pridem na
telovadbo.« (Marjetka, 83 let)

»Telovadit je treba. Če ne, zastanejo
gibi.« (Milka, 73 let)

»Komur ostane volja do gibanja, je pot do izboljšanja tlakovana vsaj z delnim
uspehom. Nekateri potrebujejo samo malo vzpodbude, drugi prigovarjanje, tretji si
poiščejo možnosti za vadbo sami. Nekaj pa je skupnega vsem. Ko enkrat probaš, ne
moreš nehat. Iz vadbenih ur še nihče ni šel domov slabše volje, kot je prišel. Če ni to
dovolj velik razlog za vključitev!« (Vesna, delovna terapevtka)
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Pri pilatesu za starejše vadimo v sedečem položaju.
Izvajamo vaje za moč, raztezne vaje, spodbuja se
koordinacija, zavedanje lastnega telesa in telesna
kontrola. Uporabljamo različne pilates pripomočke,
ki dodatno stimulirajo mišice, nadgradijo obstoječe
vaje in popestrijo ure pilatesa
Pilates je tako odličen za ohranjanje vitalnih funkcij
mišic in sklepov, odlično pa vpliva tudi na
psihološko počutje stanovalcev. Je ena izmed
najbolj funkcionalnih vadb, ki pomaga starejšim
ohranjati zdravje in dobro splošno počutje.
Ljudje smo čuteča bitja in socialni stik stanovalcem
ogromno pomeni. Poleg tega, da so zlati »učenci«, so
hkrati tudi moji učitelji z velikim srcem, saj mi
marsikdaj zaupajo kakšno dobro popotnico za
življenje.
Naš moto je: »Prav nič nas ne ustavi!«
(Petra, vaditeljica pilatesa )

Ko so noge utrujene, hodim s srcem

(P. Coelho)

Okrog doma vodijo krožne,
asfaltno urejene poti, opremljene z
držali za pomoč pri hoji. Za bolj
korajžne je daljša. Za tiste, ki šele
stopnjujejo svojo kondicijo pa
krajša in nič manj zanimiva. Če
postane korak pretežak, si spočijte
na klopcah, ki poleg počitka nudijo
prijetne razglede na park in mesto.

Hoja je primerna oblika telesne dejavnosti, ker ...
… ob njej na prijeten način sklepate nova prijateljstva;
… izboljša delovanje srca, pljuč, mišic, sklepov in krvnega obtoka;
… izboljša vašo telesno zmogljivost in s tem vašo učinkovitost pri športu, delu in
družabnih dejavnostih;
… sprošča stres in napetosti ter pomaga pri nespečnosti;
… varuje pred dejavniki tveganja kot so visok krvni tlak, visok krvni sladkor in
visoka vsebnost zdravju nevarnih maščob v krvi;
… varuje pred boleznimi srca, možgansko kapjo, sladkorno boleznijo,
osteoporozo, debelostjo, nekaterimi vrstami raka in depresijo;
… je primerna za posameznike, ki že imajo zdravstvene težave (prisotne dejavnike
tveganja za nastanek kroničnih bolezni ali celo razvito kronično obolenje),
vključno z debelostjo in artritisom (vendar se morajo taki ljudje o svoji telesni
dejavnosti posvetovati z zdravnikom);
… jo je mogoče prilagoditi tako telesno slabo kot tudi telesno dobro pripravljenim
ljudem
(vir; NIJZ)
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»Lepo je tukaj, okolje je krasno, sem
zadovoljen. Okrog doma se sprehajam vsak
dan, narava je lepa. Vsak dan grem pogledat
pred vhod od doma, kaj je na nogometnem
igrišču, kako je na njivi. Letos je bila dobra
letina in krompir je odličen.«
(G. Jože, 79 let)«

»Prijetno mi je, ko se sprehodim
v parku za domom. Snamem si
masko in se nadiham svežega
zraka. Po pol ure, ko pridem
nazaj, se spočijem in dan je
lepši! Včasih grem tudi v
mesto, v trgovino, da ni tura
zmerom ista.«
(Ga. Bernarda, 78 let)

Najtoplejši je objem naših dragih
Pred obiski bolnikov in ostarelih se včasih počutimo
nelagodno.
Ne vemo, če bomo čustveno kos tej nalogi. Morda
nas obiskani ne bo več prepoznal. Lažje nam bo, če…
…pustim skrbi doma, odprem ušesa in oči samo za
tistega, ki sem mu posvetil ta dan.
Poslušam in razumem, četudi kdaj ni logično.
Ne interpretiram, raje doživljam zgodbo tako, kot
jo čuti pripovedovalec.
Spremljam, če je obraz veder in vprašam, zakaj ni.
Ne obljubljam, česar ni in ne dajem, kar ni potrebno.
Sprejemam tudi slabe stvari in se znam skupaj
veseliti majhnih uspehov.
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Nekateri se pohvalijo, da imajo v
domu celo več obiskov, kot
doma. Poleg sorodnikov naše
stanovalce obiskujejo tudi člani
društev, prostovoljci, študenti na
praktičnem pouku, predstavniki
krajevnih skupnosti.
Obiskovalci so hkrati lahko tudi
prostovoljci. Poleg svojih bližnjih
namenijo pozornost tudi drugim
sostanovalcem.

Svojci in prijatelji svoje drage
v domu obiskujejo zelo
pogosto. Povprečno imamo
70 obiskovalcev na dan.

»Naša mama in nona Rozivana je v domu od maja letos. Odločitev ni bila lahka. Veliko
vprašanj, na katera nismo imeli odgovorov; Kako se bo znašla v domu? Ali se bo
razumela s sostanovalkami? Bo zadovoljna s hrano? Bo imela domotožje in bo želela
nazaj domov? Bila pa je bolj pogumna, rekla je: » Vse bo v redu.« Izkazalo se je, da je
imela prav. Hitro je osvojila uporabo dvigal, orientacijo po domu in uporabo avtomata
za kavo. Če jo kdo vpraša kako je, odgovori: »Dobro je, dobiš vse, samo vprašati
moraš.«
Na obiskih gremo z njo na sprehod okoli doma, odigramo partijo domin ali jo pripeljemo
domov na kavo. Zjutraj se velikokrat udeleži raznih aktivnosti, popoldne pa moli v
kapeli. Ob petkih gre k maši. Najbolj všeč ji je bil izlet v Sušec in na Mašun. Po večerji se
življenje v domu umiri. Stanovalci odidejo v svoje sobe, Rozivana pa v skupni prostor
pred televizijo. Je bolj nočni tip, zato se čudi, kako ni nikjer žive duše.
Domači ji želimo vse najlepše v prihodnosti, veliko prijetnih uric in zdravja.«
(g. Luka, vnuk)

»Ne vede sem se s lozojo srečala precej zgodaj. Ata je rad povedal: " Življenje je eno
vse med dvema ničema!" Običajno si želimo življenje s svojimi dragimi ob domačem
ognjišču ali vsaj svojo kamrico, kjer lahko zapreš vrata in imaš malo miru. Dogodi se pa,
da za vrati ni več spomina. Potrebno se je preseliti drugam. Druga kljuka, tuja vrata in
novi ljudje. Tako se je moja mama pred leti preselila iz Pivke v Ilirsko Bistrico. O, kako je
bilo hudo. Sedaj me včasih počaka že zunaj pred vrati doma. To so dobri dnevi. Zelo
prisrčno je, ko pridem in vidim držanje za roke, ljubeče poglede para, ki sta se našla v
domu. Nasmejani pogledi in glasni pozdravi, ki mi jih izrečejo stanovalci pred domom ali
v avli. "Kaku ste?" me vedno vpraša gospa v brezrokavniku. Vse to in druge drobne reči,
me pospremijo bodisi ob prihodu ali odhodu.
In tako lažje zaprem vrata za seboj, saj vem, da je moja mama na varnem v svoji topli
kamrici.«
(ga. Ana, hčerka)

Dragi svojci in prijatelji. Vaši obiski so pomembni. Pomenijo vez z družino, prinašate
informacije o domu, domačem kraju, sovaščanih. Ste pomemben člen pri skrbi za
vašega svojca in z vašo pomočjo bolnik lažje premaguje ovire, ki jih prinaša bolezen
in starost.
Dobrodošli!
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Eden z drugim, z roko v roki
Empatija je naša sposobnost zaznave čustev drugih ljudi in želja po globljem
razumevanju njihove perspektive, brez obsojanj.
Skrbeti za starostnike in dolgotrajno bolne je posebno poslanstvo. V mesecih in letih
oskrbe se navadno med negovalci in stanovalci razvijejo tesni odnosi, ki temeljijo na
dobrem medsebojnem poznavanju. Velikokrat takšen odnos presega zgolj
profesionalno vlogo. Med sabo postanemo zaupne osebe, ki se ena od druge učimo in
si izmenjavamo izkušnje. Nekomu predstavljamo podaljšano roko svojcev, pri
drugem vez z domačim krajem. Ni nam težko prinesti priboljšek, ki smo ga spekli
doma ali spotoma v trgovini opraviti nakup še za stanovalca.
Da, to je poslanstvo, ki poživlja in daje moč!

»Ko ti nekdo pove, da dobro opravljaš svoje delo.
Ko ti svojci rečejo: »Hvala, ker tako lepo skrbite
za našo mamo, očeta..« Ko te stanovalci
pričakajo po dopustu z besedami: »Kako sem
vas pogrešala, pogrešal..« Samo to šteje in zato
se še vedno po tridesetih letih dela v domu rada
vračam nazaj na delo.«
(Patricija, del. inštruktorica)

»V svojem poklicu delam že 22 let. Spoznala sem
zadnje interniranke, vojake, kmetice, mame in
očete, brate in sestre, hčerke in sinove. Veliko so
mi dali. Drugačen pogled na svet, drugačno
občutenje starosti in veliko čast, da sem jim
lahko v oporo v zadnjih trenutkih. To delo veliko
vzame. Družine nas malo vidijo, praznike in
vikende delamo. A kar nam da, je ena velika
družina na Medenovem griču.Moj otrok je zrasel
z našim domom, ob vsaki prelomnici v življenju
jo je podpiralo veliko ljudi in z zanimanjem
podoživljalo njene korake v svet.
S svojci spletemo različne vezi. Z nekaterimi sem
v stiku tudi po desetih letih. Težki trenutki v
življenju hitro zbližajo ljudi. Objemi in nagajivi
nasmehi so vsakodnevnica, slabe izkušnje tudi
obrnemo v dobre. Dobrodošli med nami!«
(Olivera, srednja med.sestra)

»V svojem poklicu sem se spreminjala tudi sama.
Bolniki te naučijo, da pričneš na svet gledati z
drugačnimi očmi. Kaj je res pomembno v življenju,
brez česa se da živeti. Biti hvaležen za vsakdanje
stvari in se zavedati, da nas gradijo odnosi in
zaupanje. Tako preprosto, pa vendar težko.«
(Sonja, dipl.med.sestra)

Domska njiva ali dvignjena
gredica pomeni stanovalcem
stik z naravo, daje občutek
veselja, popestri dnevno
rutino in preusmeri misli od
dnevnih tegob. Opazovanje
rastlin pri rasti, puljenje
plevela, veselje nad
pridelanim med stanovalci in
zaposlenimi izvablja občutke
zadovoljstva.

Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen
Cilj vsakega vrtičkarja je pridelava zdrave
hrane, v katero vloži vso svojo energijo in
ljubezen. Pridelke, ki jih pridelamo, uporabijo
naši kuharji pri pripravi hrane. Domač krompir,
žol, bučke, solata, blitva, kumare, peteršilj in
korenček so gotovo bolj okusni, kot zelenjava, ki
nam jo pripeljejo s tovornjaki.
(Katja, skupinska habilitatorka)

V letu 2021smo pridelali 100 kg krompirja
in 25 kg žola, čez poletje smo jedli bučke
in paradižnike iz našega vrta.

Meta, melisa, žajbelj, nas bodo razvajali v
zimskih dneh, ko si bomo kuhali okusen
čaj.

Ko pomagam, cas hitreje tece
Nekateri radi delamo »zares«. Ne tako, kot včasih, ko je ura preganjala jutranjo
zaspanost in smo komaj čakali prostega dneva. Zdaj lahko v miru in z lastno
odločitvijo namenim nekaj uric dnevno ali tedensko, da pomagam v skupnosti. Imam
občutek koristnosti, dan hitro mine, krepim svojo telesno vzdržljivost, sem v družbi
in se imam lepo.

»Ko pomagam v pralnici,
čas hitreje teče in moj dan
je bolj zapolnjen.«
(ga. Majda, 66 let)

»Delo me krepi, punce v
pralnici so zlate.«
(ga. Duška, 82 let)

»Med zaposlenimi v pralnici
se počutim sprejeta in
cenjena. Dunja je tudi moja
frizerka, vsako soboto me
navije in mi uredi pričesko,
iz srca jih imam rada«.
(ga. Nada, 63 let)

»Vesele smo, da so
stanovalci nekaj ur med
nami. Dobro se razumemo,
so del nas. Se kaj
pohecamo, popijemo kavico,
praznujemo skupaj rojstne
dneve. Smo v vlogi
sodelavcev, terapevtov in
včasih tudi zaupnih oseb.«
(zaposlene v pralnici)

Včasih manjka čisto malo,
da velika reč uspe,
in zakaj bi, če si blizu,
iz zadrege rekel ne?!
Pridi in potegni z nami,
ne mencaj, ne teci proč.
Če poprimemo vsi skupaj,
bo to res velika moč.
(Anja Štefan)

Medsebojna pomoč in sodelovanje sta dragoceni vrednoti našega doma. Včasih je
potreben le trepljaj po rami in hudomušno povabilo, drugič te nekdo kar sam prime
za roko in že smo na njivi ali pri urejanju okolice našega doma.
Koristen si, ko pomagaš. Ko pomagaš si srečen. In ker se sreča množi, smo srečni vsi!
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Razvajanja
Kozmetične storitve v domu so pedikura, manikira, masaža telesa in depilacija.
Potrebo po ureditvi imajo tako moški, kot ženske. Večkrat se za zanje seveda odločajo
ženske. Prav je, da znamo stanovalcem svetovati, da so kozmetične storitve zelo
pomembne za izboljšanje njihovega počutja.
Prvi stik je zelo pomemben tako za stanovalca, kot zame. Še posebno s tistimi, ki
nimajo izkušenj s pedikuro. Stanovalci prihajajo z različnimi pogledi. Včasih so ti
tudi negativni. Poskušamo jih razbremeniti, jim pravilno pristopiti, podrobnejše
opisati storitev. Skrb za stranke je vedno na prvem mestu in kozmetične postopke
prilagajamo njihovim željam in potrebam.
»V frizerskem salonu je vedno posebno vzdušje.
Med oblikovanjem pričeske se pogosto razvije
zaupen pogovor. Včasih se smejemo, drugič
tolažimo. Vedno pa je to prostor, v katerega še
posebno gospe rade prihajajo, ker iz njega odidejo
urejene in sproščene. Še vedno so popularne
»trajne«, kar veliko gospa se odloča za barvanje ali
tedensko oblikovanje pričeske. Še posebej pred
prazniki je pred mojimi vrati zelo »prometno«. Moški
večinoma želijo bolj praktične in ne modne
pričeske. Gospe si v salonu lahko uredijo tudi
nohte.«
(Anita, frizerka v domu že trideset let)

»Želim si, da iz mojega
salona oziroma po
storitvi vsak odide
zadovoljen, ponovni
obisk je zame
nagrada. Zadovoljstvo
stanovalcev je hkrati
tudi moje
zadovoljstvo.«
(Tanja, kozmetičarka)

Vpetost v okolje
Čeprav smo nekoliko odmaknjeni od
mestnega vrveža, si ga vsake toliko
prav radi privoščimo. Mestni avtobus
nas lahko vsak dan varno popelje do
željene destinacije. Redna linija mestnega prometa namreč vodi prav do
vrat doma in se ustavlja na ključnih
lokacijah v mestu.
Večkrat se z manjšimi skupinami
stanovalcev odpravimo v mesto.
Sprehodimo se po parku, Hribu
svobode, gremo na kavo v priljubljeno
kavarno ali se povzpnemo do
sprehajalne točke nad mestom.
V sodelovanju z društvom Vezi se
udeležimo balinanja v parku.
Občasno obiščemo otroke v vrtcu in
šolah. Težje hodeče popeljemo na
sprehod po mestu z vozički.
Včasih se kar tako zapeljemo po
mestu, da se prepričamo, kje je kaj
novega, ali pa stanovalcem, ki niso
odtod, razkažemo naš lepi kraj.
Če ima kdo opravke na pošti ali
banki, ga tja odpelje kurirka.
Vedno nam je lepo, ko v mestu in
okolici srečamo znance ali naletimo
na prijazne sogovornike.

Lepa pesem srce razvedri
»V dom prihajam z velikim veseljem, saj mislim,
da z igranjem na harmoniko in skupnim petjem
popestrim življenje stanovalcev. Pojemo vse
vrste pesmi, od slovenskih ljudskih, narodnozabavnih, borbenih, do Marijinih, tako da je za
vsakega nekaj. Nekateri stanovalci in stanovalke imajo že svoje izbrane pesmi. Z veseljem
jih zaigram in ob njih zapojemo. Pri ponovitvi
refrenov še zaploskajo v ritmu in si s tem tudi
razmigajo roke.«
(Ivan, harmonikaš prostovoljec)

»O, to je veselje, to je življenje!« (Magda, 75 let)
»Pojem že zjutraj, ko se zbudim. Otožnost si
preženem s petjem.« (Milena, 80 let)
»Petje je dobra zabava, ob tem se počutim
odlično!« (Tonček, 83 let)

Anekdota o imenu našega pevskega zbora
Bilo je pred nastopom ob obletnici delovanja
Univerze za tretje življenjsko obdobje. Še vedno
si nismo nadeli imena zbora. Na zadnjih vajah
vzpodbujam pevce, naj razmišljajo o tem, kako bi
se poimenovali. Napovem še generalko tik pred
prireditvijo, potem pa…. »Bo, kar bo,« se oglasi
eden naših pevcev. In je seveda s tem mislil na
uspeh jutrišnjega nastopa, jaz pa navdušena
vzkliknem: »Ja, tako nam bo ime. Bo, kar bo!«
Od takrat nas poznajo pod tem imenom.
( Vesna, del. terapevtka)

Pojemo:
-

kar tako, za kratek čas,
na internih nastopih,
pri sv. Mašah,
ob srečanju s svojci,
ob naših praznovanjih,
ob delu in zabavi.

Ni pomembno, kdo in kako
poje. Važno je, da v tisti
urici, ko prepojemo veliko
domačih in tujih znanih
melodij, pobegnemo v svet,
ki nam je prijeten in poboža
naše spomine. Te pesmi smo
vedno poznali in nam
pomenijo varnost, toplino in
zavetje. Včasih nam je težko
izražati svoja čustva, pesem
pa nam pri tem pomaga.

· Kdor poje rad, ostaja mlad.
· Pesem prežene človeku skrbi
· Blagor hiši, kjer se petje sliši.

Praznujemo, gostimo, se veselimo
V Domu skrbimo, da so stanovalci deležni
kulturnega dogajanja, medgeneracijskega druženja in osebnih praznovanj.
Gostimo pevske zbore, gledališke skupine, otroke iz vrtcev, šol, študente, učence
glasbene šole, predstavnike različnih
društev, ansamble, plesalce, igralce….
Med letom v domu organiziramo
več kot 60 prireditev.

Damjan J. Ovsec: "Za praznik vstopamo
v območje igre, nečesa, kar je dvignjeno
nad vsakdanjost, zakone, čas in
prostor."
"Spominjam se, kako zelo poseben dan
je bil zame praznik, ko sem bila še otrok.
Vse v stanovanju je bilo na svojem
mestu, iz kuhinje je prijetno dišalo po
sveže pečenih dobrotah, mati je bila lepo
oblečena, s snežno belim predpasnikom.
To je bil dan, ko smo se v družini zares
posvetili drug drugemu, prihajali so
prijatelji in dan je bil izpolnjen z
radostnim druženjem. Moj ded je na tak
dan zavzel posebno, zelo dostojanstveno držo, naravnost izžareval je neko
notranjo moč, ki je presegala njegovo
običajno podobo."
„Če praznike zapustiš,
prazniki zapustijo tebe."

Veliko pozornosti namenjamo medgeneracijskemu sodelovanju in temu, da si je za praznovanje
treba vzeti čas. Medgeneracijsko sodelovanje je
zavestna odločitev in v družbi, ki se stara,
družbena nuja. Razumemo jo kot izmenjavo
izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, pomoč
ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in
širjenje socialne mreže. Gre tudi za materialno
varnost in ohranjanje kulturne dediščine.
Družba mora sprejeti odločitev, da je medgeneracijsko sodelovanje potrebno in da ga podpira.

V času mojega otroštva in
odraslosti praznovanjem
rojstnih dni nismo posvečali toliko pozornosti. Bolj
smo praznovali godove.«
(Francka, 85 let)

» Radi se podružimo ob
torti in zapojemo
slavljencu. Ob okroglih
obletnicah prejmemo tudi
šopek, ki nam ga podari
Dom.« (Tatjana, 51 let)

„(Ventilator besed)"

Hvaležni smo vsem, ki
s svojim obiskom med
nas vnašate veselje,
smeh in vedrino.

Kdor bere, zivi tisoc zivljenj
Knjižnica Makse Samsa
sodeluje z Domom starejših
občanov vse od njegovega
odprtja leta 1991. Vsak
ponedeljek med 11. in 12. uro
izposojamo knjižnično gradivo
stanovalcem in zaposlenim .
V trideset letih se nas je
zvrstilo kar nekaj knjižničark:
Manica, Damijana, Nada,
Tadeja, Bojana in Vlasta. V
prvih letih se je celotno knjižno
zbirko zamenjalo 2 do 3 x
letno. Zadnja leta del zbirke
ostaja isti, približno 500
izvodov. Trenutno premična
zbirka šteje 943 izvodov.
Ostalo se prinaša po željah
uporabnikov knjižnice. Bralci
spremljajo knjižne novosti in
posegajo po vseh žanrih.
Mnogi stanovalci pridejo h
knjižničarki samo na klepet.
Tako se nemalokrat zgodi, da
postane knjiga nepomembna,
ker je prisoten človek, ki zna
poslušati. Skozi vsa leta so se
med nami in vami spletla
prijateljstva. Mnogi so medtem
že odšli, mi pa se jih še
spominjamo.
(knjižničarka Bojana Kalc)

Leta 2006 je knjižnica Makse Samsa v okviru
biblio pedagoških dejavnosti začela z
izvajanjem bralnih uric v domu. Namen
bralnih srečanj je razvijanje bralne kulture,
spodbujanje medgeneracijskega druženja,
sodelovanja z drugimi bralnimi skupinami,
pogovor o prebranih knjigah. Srečanje poteka
tako, da na začetku vsake bralne urice
obnovimo prebrano, nato pa se lotimo
nadaljevanja zgodbe.
Najbolj pri srcu so jim zgodbe domačih avtorjev,
pa tudi življenjske zgodbe znanih osebnosti.
»Ob 30. obletnici delovanja vsem zaposlenim
čestitamo in želimo še naprej veliko uspehov.«
(Vlasta Kirn, knjižničarka)

»Pri branju so me vedno gnali
veselje, želja in karakterna
radovednost. Želela sem
vedeti kako živijo drugje po
svetu, kaj počnejo, kako
razmišljajo, kako ravnajo ob
življenjskih dogodkih. Najraje
berem biograje, veliko pa
tudi o 2.svetovni vojni, ki sem
ji bila v mladosti priča tudi
sama. Zanima me kako so
ljudje ravnali ob ekstremnih
dogodkih, kako so se rešili. S
knjigami si širim obzorje, saj
več sveta poznam iz knjig kot
zares.«
(Ga. Marija, 93 let)

»Od zmeraj rada berem in
že v šoli sem rada brala
šolske knjige. Sedaj vsak
dan berem dve uri dopoldne
in dve uri popoldne. Vsak
teden obiščem domsko
knjižnico in knjižničarka mi
izroči dve ali tri nove knjige.
Tako skozi knjige izvem,
kako je v drugih deželah:
Angliji, Franciji, Ameriki in
kako se živi v New Yorku in
drugih mestih. Iz knjig izveš
kako živijo kralji, princese,
kako se živi na gradovih. V
knjigah se prepleta
zgodovina in ljubezen.«
(Ga. Jožica, 67 let)
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Radovednost ima svoj cilj
Dokler si radoveden in hrepeniš, imaš pogon, veter,
ki poganja tvoja jadra. Včasih pluješ z vetrom, včasih
proti njemu, a pomembno je, da iščeš pravo pot k
cilju, da pluješ. Hrepenenje in radovednost sta vir
ustvarjalnosti in usmerjena h cilju.
Z branjem tešim potrebo stanovalcev po širjenju
prostora in časa, po potepanju po tujih deželah, ki
jih v večini niso nikoli videli, po vzpenjanju na
svetovne očake, predvsem pa na vrhove svojega
življenja. Ti vzponi so zanje postali spomin, v
katerega se radi potopijo.
Vesela sem, da prihajajo vsak ponedeljek po nov
odmerek bralnega in ustvarjalnega zadovoljstva, ki
daje njihovim dušam krila.
Druženje s stanovalci Doma mi odpira nova spoznanja in me uči brez upiranja sprejemati lastno
staranje. Je priložnost, da prevrednotim vrednote in
da ne pustim, da mi čas polzi skozi prste.
Iskreno sem hvaležna življenju za to priložnost, da
sem del njihove zgodbe o sočutju, človečnosti in
zglednem medgeneracijskem sodelovanju.
(Jerica, prostovoljka, delavka v programu Večgeneracijski
center Dom na Vidmu, zaposlena na CSD PrimorskoNotranjska, Enota IL. Bistrica)

»Dosti berem, to mi veliko
pomeni. Teh trinajst let,
odkar sem v domu, berem
še več, kot prej.«
(Hilarija, 89 let)

Vse zmorem v njem, ki mi daje moc.

(Fil 4,13)

GOSPOD hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil.
Nikar se ne boj in se ne pláši!
5 Mojzes 31,8

Virginia Henderson je bila ameriška utemeljiteljica teorije sodobne zdravstvene nege,
po kateri še zdaj poteka poučevanje bodočih medicinskih sester. V štirinajstih
življenjskih aktivnostih, ki opredeljujejo osnovne človekove potrebe, je navedla tudi
pomoč pri duhovni oskrbi bolnika.
Zavedanje, da omogočanje verskega življenja mnogim osmišlja življenje v starosti in
pomaga premostiti težave, nam nalaga izziv, da organiziramo aktivnosti, ki so jih bili
verniki navajeni obiskovati v domačem okolju.
Pri nas se lahko udeležujejo vsakodnevnih popoldanskih molitev s prostovoljko,
petkovih sv. maš s spovedjo in sv. obhajilom, velikonočne in božične praznične sv.
maše, križevega pota na veliki petek in občasnih romanj. Bolniško maziljenje je
omogočeno ob naročilu svojcev ali stanovalca.

Naš zdaj že upokojeni
sodelavec je že pred leti
samoiniciativno pripravil
prvi križev pot. Fotograral
je podobe iz domačih cerkva,
pripravil molitve, aktualne
za tekoče leto, zbral
sodelavce, ki smo prebirali
posamezne postaje in peli.
Edinstveno sodelovanje je
postalo tradicionalno in
Danilo je obljubil, da ga bo
pripravljal še naprej.
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V letošnjem letu je bila s slovesno mašo in blagoslovom škofa msgn. Jurija Bizjaka
stanovalcem predana kapelica patra Ivana Tomažiča, ki je bil zadnja leta svojega
življenja stanovalec doma. Iz rodnih Pregarij ga je pot vodila po več državah v Evropi,
na Dunaju pa je zgradil Slovenski dom Korotan.
V svojem nagovoru je škof msgn. Jurij Bizjak izrazil misel, ki je lahko duhovno vodilo
vsem v življenjskih preizkušnjah: »Če telo opeša, ga duh dvigne.«

Čuj molitev mojo, o GOSPOD,
in poslušaj prošenj mojih glas.
Ps86,6

»Molitev je bila vedno del mojega življenja, tako
sem vzgojena. Vsak dan grem na molitev v kapelo
skupaj z drugimi stanovalci. Bistrimo si um in
duha. Skupna molitev je lepša, kot če moliš sam.«
(Ga. Martina, 84 let)

Poglej globoko v naravo in vse boš bolje razumel
(A. Einstein)
Doma smo na obrobju mesta, kar nas nagrajuje z razgledom na zelenje, brkinske
vasice in modro nebo. Ob pogledu na darila narave si oddahne duša in sprosti telo.
Zgodaj spomladi lahko poslušamo pesem ptic, pogled počiva na krošnji bujno
cvetoče japonske češnje. Poleti se skrivamo pod senčico, ki jo je ustvarila dehteča
glicinija, jeseni narava okoli nas še enkrat vzame v roke čopič in pričara znano, a
vsakič presunljivo lepo umetnino. Pozimi gledam skozi okno in čakam, čakam, da se
spet odvrti ta čudoviti krog življenja, upanja.

Bom dala ti rožo, ki v vrtu cveti.
Ujela bom ptico, ki v polje leti.
Oblak iz višav ukradla bom zate,
Zvezde drobne, travnike zlate
In murnčkov sto, da pridejo v svate.
(Danica Pardo, Tja čez gmajne, pesem

Vsakdo je lahko ustvarjalec,
ce ima nekaj, kar ga navdihuje

(Platon)

Ob spremljanju stanovalcev, ki svoj čas v domu namenijo ustvarjanju različnih
izdelkov, smo del nečesa lepega. Vsak izdelek, vsako delo, narejeno bodisi iz malih
vozlov in nitk, papirja ali lesa, vsak ujeti sončni zahod ali jutranja zarja, zahteva od
avtorja kar nekaj pozornosti in predanosti. Najprej je tu izbira tematike, nato izbira
pripomočkov in končno vložek časa, ki ga posveti skrbnemu načrtovanju končnega
izdelka.
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ŽIVIM V DOMU

»Včasih lahko naredim cel prtiček v enem
dnevu, kak drugi dan pa so prsti trdi in me
ne ubogajo. Takrat spočijem roke in oči in
naslednji dan ponovno poskusim. Več kot
materiala, je tu noter moje vztrajnosti.«
(ga. Milka, 84 let)

Zjutraj me sonce zbudi,
si radio prižgem
in uro čakam,
da v jedilnico grem,
da se do sitega najem.
Že zunaj kombi čaka me,
da v VDC odpelje me.
Z glino veliko dela imam.
Razne vaze nastajajo,
pa ne samo vaze,
tudi drugi okraski.
Popoldne v dom vrnem se,
kjer že družba čaka me.
Časopisi že vsi prebrani so,
teme že prekomentirane so,
zato do večera
počivat grem in
zopet si radio prižgem.
Branko Jaksetič, stanovalec

Potujmo, raziskujmo!
Pojdi naprej, vedno naprej, popotnik.
Tvoja gre pot včasih navzgor pa tudi navzdol.
Pojdi naprej, vedno naprej za soncem.
Našel boš vse, kar si nekoč zaman iskal.
Saj to življenje vendar je lepo,
četudi včasih je zares težko.
Pozabi vse te črne dneve,
pesem zapoj in lažje ti bo!
Tvoj bo korak vse bolj lahak, popotnik,
ko boš spoznal, da vsak nov dan ti nekaj bo dal.
Vzemi prav vse, kar daje ti življenje,
kar te teži, vse kmalu bo zabrisal čas.
(ans. L. Slaka, bes. J. Slapar)
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»Po petnajstih letih sem ponovno na Sviščakih.«
(Dušica, 82 let)

Odločiti in odpraviti se, sta
najtežja dela naših izletov.
Nekaj dvomov se vsakič
porodi o tem, če bomo
zmogli pot, če ni morda
prevroče ali prehladno. Bo
tam dosti hoje? Kako bo z
zdravili, kosilom? Samo,
da ne bi preveč obremenili
svojih denarnic.
Vsi dvomi se razblinijo v
prvem ovinku in se
popolnoma končajo ob
prihodu domov. Lepo je iti
in še lepše priti. Čimprej
ponovimo to čudovito
izkušnjo!

Recept za dober izlet.
Potrebujemo:
1. Dobro voljo.
2. Solidno vreme (ne prevroče, ne premrzlo).
3. Kratko pot.
4. Gostoljubne domačine.
5. Ogled znamenitosti.
6. Harmoniko.
7. Krožnik domače hrane.
8. Dostopne toalete.
9. Pridne spremljevalce.
10.…in dobro družbo!

» Morje imam rajši, kot hribe.«
(Stanko, 57 let)

Naš potovalni moto: Večkrat na kratke, vsaj enkrat letno na daljši izlet.
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Pristna prijateljstva
»Zelo rada imam živali. Z možem sva vedno imela psa, precej prijazne pasme,
zadnja leta pa mačka.
Tukaj v domu imam lep pogled na hribček pod cesto. Večkrat pridejo kakšne muce,
tigrasta mi je še posebej lepa. Po cesti hodijo sprehajalci s psi in rada jih spremljam.
Po lipah in grmovju posedajo zelo zanimivi ptički: majhni in tudi večji lepih barv,
pridejo tudi šoje. Vesela sem tudi lastovk in kosov, ki jim pozimi čez balkon dam
kašo. Nad smrekami se redno »vozita« dve kanji-izgledata kot dva orla in zadnje
čase opazujem dve lepi veverici! Iz kmetije nad nami pa rada prisluhnem petelinu
in kokoškam! Imam občutek, da sem res na vikendu, na deželi, v prelepi zeleni
deželi! «
(Ga. Maja, 83 let)

Zakaj verjamemo v svoje delo? Ker prijazne oči naših psov nikdar ne lažejo. Ker mokri
smrčki, mehki kožuščki in nežne tačke poznajo bližnjice do človeških src. Ker so psi
iskreni, neposredni, zvesti, prizanesljivi. Pravi prijatelji. Ker jim lahko zaupate svoje
skrivnosti, pa vašega zaupanja ne bodo izdali. Ker jim lahko potožite o svojih stiskah,
pa vas bodo opogumili z mahanjem z repom. Ker nam nasmejani obrazi vedno znova
zagotavljajo, da s svojim delom Tačke puščamo sledi.
(vir: spletna stran oz. natančneje njihovo gradivo iz leta 2019 – TERAPEVTSKI PES)

Lepo mi je, ko sin in hčerka prideta na obisk z
našo psičko Ario. Takrat mi lahko pokaže, kaj
vse zna. V pozdrav pa mi vedno ponudi taco.
(Mirjana, 63 let)

Živali imam zelo rada. Vedno sem si želela, da
bi imela velikega psa. Ker se mi ta želja ni
izpolnila imam sedaj v svoji sobi veliko slik in
sestavljank na temo živali. Te slike mi
polepšajo jutro!
(Katarina, 47 let)

Mehki puhasti oblački, tako nežni, tako ljubki in nebogljeni.

Naša vrata so odprta vsem, saj je čas obiskov zelo dragocen. Včasih skoznje stopi
tudi kaj kosmatega, z mokrim smrčkom in migajočim repkom. Kakšno veselje!

Tvorci zgodovine
In nazadnje gre zahvala vsem, ki so nam skozi vsa ta leta zaupali. Skoraj dvatisoč
zgodb, ki smo jih pisali skupaj. Dve od njih se pišeta z nami že celih trideset let!
Skupaj smo orali ledino, se učili od najboljših, razvijali ideje in rasli z izkušnjami.
Preko petsto zaposlenih je že preizkusilo častno priložnost, da dela z ljudmi, ki
bogatijo duše. Šestnajst od njih je vztrajnih že vseh trideset let.
Koliko študentov je pri nas dobilo prve praktične izkušnje, zaslužilo prvi »svoj« denar.
Nekateri so postali naši sodelavci.
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Ljudje potrebujemo nekoga, ki našim sposobnostim in darovom daje priložnost, da
se razvijajo do najboljšega potenciala. Ki čuti, kdaj je čas, da se odpro nova vrata, pa
ne zaklene starih. In takega, ki posledice spreminja v neprecenljive izkušnje.
Tri desetletja, tri direktorice. In nič koliko izzivov, ciljev, uspehov in odkritij. Niti
strmi vzponi in prepadi ne morejo do živega čvrsto zastavljenim idejam, ki jih vodi
enostavna misel: naj bo ljudem, ki potrebujejo naš objem, vedno toplo.

Od leve proti desni: Jasmina Tomažič, sedanja
direktorica; Marija Šlenc Zver, prva direktorica;
Nadja Vidmar, strokovna vodja; Miranda Vrh,
druga direktorica.

41

Ga. Silva Šoštarič in g. Jože
Barba v domu že trideset let.

Tisočeri trenutki
Radosti narave,
Iskriva ideja
Dneva stvaritve
Edinstvenega Medenega hriba...
Skladje med biti in kako Enost telesa in duha;
Trpek okus ob dvomu
Le lepota poezije očisti.
Energija podarjenega
Trenutka življenja
Nam daje moči in veselje,
In tu smo mi...
Vaš Dom starejših občanov
(Irena, del.inštruktorica)
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Ob praznovanju
30. obletnice Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
se za prejete donacije
iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem!

Izdajatelj: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ul.15, SI-6250 Ilirska Bistrica,
tel.: 05 7140800, fax: 05 7140839, info@dso-ilb.si, www.dso-ilb.si,
Uredniški odbor: Urška Abram, Vesna Bizjak, Katja P. Boštjančič, Mihaela Kukolj,
Jasmina Tomažič, Nadja Vidmar
Fotograje: arhiv Doma starejših občanov Ilirska Bistrica in Ana Rudolf,
Tisk: Gračna delavnica Bor,
Za Dom starejših občanov Ilirska Bistrica: Jasmina Tomažič, direktorica,
Naklada: 300 izvodov,
Ilirska Bistrica oktober 2021

