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V štiridesetletnem delovanju Doma upokojencev Postojna se je zgodilo

mnogo dogodkov, mnogo stanovalcev je prišlo in odšlo, mnogo svojcev je
odprlo in zaprlo vrata Doma, ravno tako je prišlo in odšlo mnogo zaposle-

nih. Pomembno je, da smo v Domu vsi pustili delček sebe, da smo v vseh
teh letih spoznavali slabosti in dobre stvari skupnega delovanja in življenja
ter to skušali odpraviti oziroma izboljšati.

Danes se takšen sistem nenehnih izboljšav in sprememb odraža v sis-

temu kakovosti E-Qalin. Rezultat večletnega dela je prejem mednarodnega
certifikata E-Qalin, ki si ga je Dom pridobil do leta 2019 in je plod delo-

vanja skupin za zaposlene in skupine stanovalcev. Iz teh ugotovitev tudi
sledijo naše razvojne naravnanosti k novim strategijam dela, kot so gospodinjske skupine in naravnanost na stanovalce, ne pa na zaposlene in
na institucionalni sistem.

V naslednjem desetletju bomo poleg veliko smelosti, energije in dobre

volje potrebovali še mnogo finančnih sredstev, da bomo dosegli cilj –
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prenovo celotne stavbe in uvedbo novih konceptov dela. Do sedaj smo

Leto 2015
• Obisk ministrice
za delo, družino
in socialne zadeve
Anje Kopač Mrak
• Izdelava projekta
za prenovo kuhinje
• Izdelava projekta
za prenovo
pralnice
• Prenova pralnice, ureditev novih garderobnih prostorov in ureditev
zunanje kanalizacije
• Vključitev zaposlenih v izobraževani program Novi koncepti dela

naredili že veliko premikov, za kar gre zahvala vsem zaposlenim, in upam,

da bomo sledili svoji ideji prenavljanja, saj v Domu upokojencev še vedno
imamo sanje, nimamo pa nedokončanih ciljev.
Hvala, drage sodelavke in sodelavci!

POMEMBNI DOGODKI 2006–2017
Leto 2006
• Celovita prenova kotlovnice, katere odprtju je prisostvoval minister
za okolje in prostor Janez Podobnik
• Obisk ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Drobniča
Leto 2007
• Izgradnja novega prizidka s pridobitvijo šestih sob, večnamenske
dvorane, dnevnega varstva, pomoči družini na domu, čajne kuhinje
in jedilnice za stanovalce
• Generalni remont – vgradnja novega dvigala
Leto 2008
• Odprtje prizidka z ministrico za delo, družino in socialne zadeve
Marjeto Cotman
Leto 2010
• Montaža in dobava SOS zvočne signalizacije po vsej stavbi
Leto 2011
• Vključitev v evropski sistem upravljanja kakovosti E-Qalin
Leto 2012
• Prenova spodnje ambulante, šivalnice in TV-kluba
Leto 2014
• Obisk ministrice za delo, družino in socialne zadeve Anje Kopač Mrak
po naravni katastrofi žledu
• Obisk ministra za obrambo Romana Jakiča po naravni katastrofi
žledu
• Izdelava mnenja o zmožnosti presoje prenove Doma in izdelava
idejnega osnutka celotne prenove Doma
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Leto 2016
• Prenova kuhinje in delna sanacija strehe
• Odprtje kuhinje in podelitev certifikata E-Qalin ob navzočnosti državne
sekretarke Martine
Vuk
• Nadaljevanje
izobraževanja
za zaposlene z
naslovom Novi
koncepti dela

Leto 2017
• Obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Mira Cerarja
• Nadaljevanje izobraževanja zaposlenih z naslovom Novi koncepti
dela
• Izdelava Projekta za izvedbo del (PIZ)
• Osrednja slovesnost ob 40-letnici delovanja Doma upokojencev
Postojna s slavnostnim govornikom predsednikom Republike Slovenije
Borutom Pahorjem
Alenka Curk, direktorica od 2005 do 2019
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NAŠ DOM DANES

GLASILO IZDAJAMO ENKRAT LETNO,
TOKRAT V OKVIRU 40-LETNICE DELOVANJA
DOMA UPOKOJENCEV POSTOJNA.
VSEM, KI STE SODELOVALI PRI NASTANKU GLASILA,
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO!
ISKRENA ZAHVALA VSEM, S KATERIMI SMO
SODELOVALI NA KULTURNO-ZABAVNEM PODROČJU,
DELAVNICAH, DRUŽENJIH IN DRUGIH DOGODKIH,
NAMENJENIH NAŠIM STANOVALCEM!
POSEBNO ZAHVALO IZREKAMO TUDI VAM,
KI STE OBISKOVALI IN OBDAROVALI
NAŠE STANOVALCE!
ZAHVALJUJEMO SE ZA VSE PODARJENE STVARI,
KI SMO JIH NAMENILI ZA AKTIVNOSTI
V DELOVNI TERAPIJI, DRUŽABNE IGRE, PRIREDITVE!
POSEBNA ZAHVALA VELJA DONATORJEM,
KI SO PRISPEVALI K NAKUPU PRIPOMOČKOV
ZA BOLJŠE POČUTJE NAŠIH STANOVALCEV!
ISKRENO SE ZAHVALJUJEMO VSEM VAM,
KI STE S PROSTOVOLJNIM DELOM KAKORKOLI
PRIPOMOGLI K LEPŠEMU VSAKDANU
NAŠIH STANOVALCEV!
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MODEL KAKOVOSTI E-QALIN V NAŠEM DOMU
V Domu upokojencev Postojna smo
v septembru 2011 pristopili k uvajanju
modela kakovosti. E-Qalin je model, ki
omogoča nepretrgano izboljševanje kakovosti bivanja, oskrbe in nege ter dela,
prilagajanje spremenjenim potrebam in
pričakovanjem ter primerljivost dosežkov med domovi.
Če želimo biti uspešni, moramo dobro poznati svoje uporabnike in njihove potrebe, kar lahko zagotovimo le z
vključenostjo zaposlenih, stanovalcev
in tudi svojcev. Skozi samoocenjevanje, spremljanje in analiziranje procesov
Ponosni smo na certifikat
in kazalnikov, ki potekajo v okviru tega
kakovosti.
modela, in na podlagi anket lahko prepoznamo področja, kjer so bile zaznane težave in so potrebne izboljšave.
Soočiti se moramo s problemi in iskati rešitve.
Pomembna sta ozaveščanje zaposlenih o nujnosti izboljševanja kakovosti in prilagajanje našega dela k potrebam stanovalcev. Vsi zaposleni se
moramo zavedati, da smo za kakovostno storitev in zadovoljstvo stanovalcev soodgovorni vsi, zato mora biti kakovost vrednota vseh zaposlenih.
Organizacijska kultura mora biti usmerjena na stanovalce in na kakovostno
oskrbo ter nego. To pa lahko s svojim prispevkom in predlogi zagotovijo
le zadovoljni zaposleni s svojim sodelovanjem, s pomočjo svojega znanja
in sposobnostmi, ki jih imajo. Zaposleni se s tem namenom izobražujemo
v novih konceptih del. Pridobljena znanja se moramo še naučiti uporabljati
v praksi in jih prenašati na sodelavce.
Od leta 2011 do danes je bilo v proces ocenjevanja, podajanja predlogov in pripomb vključenih 70 zaposlenih (91 %). V zadnjih treh letih smo
prejeli 393 pobud za spremembe (nekatere manjše, nekatere večje), uresničili pa smo jih 297 (76 %). Soustvarjali smo 7 projektov, 3 od teh so že
zaključeni.
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V preteklem letu smo za obdobje treh let pridobili certifikat kakovosti,
kar pomeni, da smo na dobri poti. Čaka nas še veliko dela, saj je priložnosti za izboljšave še veliko.

mojem delu veliko administrativnega dela, si prizadevam za čim boljši
osebni stik s stanovalci in njihovimi svojci in sem jim vsakodnevno na
voljo za pogovor, pomoč pri reševanju stisk ali težav. Poleg dela s posamezniki sodelujem tudi v raznih drugih oblikah dela, ko rešujemo ali se
pogovarjamo o širših potrebah stanovalcev (sestanki po nadstropjih, svet
stanovalcev, zbor stanovalcev …).
Delo socialne delavke opravljam z veseljem, še vedno mi je vsak dan
posebej nov izziv, vsak dan je drugačen in nepredvidljiv. Stanovalci znajo
biti zelo hvaležni že za malenkosti – za lepo besedo, prijaznost, za manjše
usluge, in ob tem je poplačan ves trud, ki ga vložim v svoje delo, in navda
me prijetni občutek, da je moje delo vredno.

Kristina Katern, vodja kakovosti

SOCIALNA SLUŽBA
Socialna delavka je prva oseba, s katero se prosilec za sprejem in njegovi svojci srečajo že pred samim sprejemom v Dom, ko pridejo na razgovor in ogled Doma ter možne namestitve. Seznanitev z načinom življenja, z
možnostmi, ki jih ponujamo za oblikovanje dnevnih aktivnosti in prostega
časa, bistveno pripomorejo k boljši vključitvi v domsko oskrbo. V kolikor zdravstveno stanje prosilca dopušča, vztrajam, da se v Domu oglasijo
osebno.
Odločitve o preselitvi so največkrat težke, sprememba življenjskega
prostora in okolja vpliva na celotno družino stanovalca, vsak se po svoje
prilagaja na spremembo, povezano z določenimi izgubami. Stanovalec se
tu sooči z novimi pravili, svoje navade mora prilagoditi in si ustvariti nove.
Delo socialne delavke je usmerjeno v pomoč stanovalcem ob prihodu v Dom in v začetnem obdobju bivanja v njem ter ves čas, ki ga tu
preživi.
Moj delavnik je zapolnjen z vsakodnevnimi
razgovori s prosilci za
sprejem, dajanjem informacij, razgovori s stanovalci in njihovimi svojci
oziroma zakonitimi zastopniki. Vodim Komisijo
za sprejem, premestitve
ali odpust in pripravljam predloge ter vodim
postopke v pristojnosti
Komisije. Čeprav je pri
Socialna delavka in stanovalka Ana
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Anita Tomšič, dipl. soc. del.

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN
OSKRBE
Delo v Domu upokojencev Postojna poteka že četrto desetletje. Dom
izvaja zakonsko določeno dejavnost, ki poleg institucionalnega varstva
obsega še zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo.
V Domu delujejo različne službe. Največja oz. najštevilčnejša je služba zdravstvene nege in oskrbe. Sem spadajo diplomirane medicinske
sestre, srednje medicinske sestre (zdravstveni
tehnik), bolničarji negovalci, strežnice, delovni
terapevt, fizioterapevt,
varuhinja in strežnice
čistilke. Zaposleni skrbijo za stanovalce, ki tu bivajo iz različnih vzrokov.
Zanje opravljajo storitve
oskrbe in zdravstvene
nege pod vodstvom naZaposleni poskrbijo in postorijo vse potrebno za
dobro počutje vsakega stanovalca.
mestnice direktorice za
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področje ZNO, diplomirane medicinske sestre Bademe Muhović, ki je v
Domu zaposlena že 28 let in zadnjih 10 let opravlja dela in naloge vodje.
Zdravstvenonegovalno osebje se pri svojem delu vsakodnevno srečuje
z različnimi izzivi, povezanimi z zdravstvenim stanjem stanovalcev, in s
pomembnimi dogodki. Srečujejo se tudi na eni strani s čedalje večjo potrebo stanovalcev, na drugi strani pa zahtevo po kakovosti zdravstvenih
storitev. Proces zdravstvene nege in oskrbe vse bolj temelji na medsebojnih odnosih in partnerstvu, ki od obeh strani zahteva veliko sodelovanja
in razumevanja.

kulturnih prireditvah, zabavah, delavnicah, medgeneracijskih druženjih,
skupinah za samopomoč, srečanjih, izletih …
Hvala vam, stanovalci, za zgodbe, ki ste mi jih zaupali; za sodelovanje
pri ohranjanju starih običajev, za življenjske modrosti!

Badema Muhović, namestnica direktorice
za področje zdravstvene nege in oskrbe

DELOVNA TERAPIJA
Kot prva delovna terapevtka v Domu upokojencev Postojna v nekaj
stavkih zajemam 36-letno obdobje svojega dela v službi človeka, ki je
obsežno, pestro, čudovito in me je izjemno povezalo s starejšimi ljudmi.
Delovna terapija je pomembna stroka, ki deluje na treh področjih: pomagati stanovalcem, da znajo in zmorejo z večjo samostojnostjo sami
poskrbeti zase pri opravljanju dnevnih aktivnosti; ponuditi stanovalcem
primerno terapijo na področju dela; ter stanovalcem omogočiti raznovrstne aktivnosti v prostem času.
Posebna naloga, ki
sem jo smela opravljati v vseh teh desetletjih, je tudi ohranjanje
spominov, tako v pisni kot govorni obliki, petju in ne nazadnje – ujela sem vesele in
srečne trenutke s stanovalci v objektiv fotoZ novimi zamislimi in skupnimi močmi ustvarimo
marsikaj lepega.
aparata: na praznovanjih,
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Ivanka Smrdel, delovna terapevtka

FIZIOTERAPIJA
Fizioterapija je pomemben del medicinske rehabilitacije, ki dopolnjuje
druge oblike zdravljenja naših stanovalcev. Danes prihajajo v Dom vse bolj
bolni in nege potrebni starejši ljudje. Fizioterapevtsko obravnavo potrebujejo predvsem pacienti z boleznimi lokomotornega aparata, po preboleli
možganski kapi in po zlomih okončin, izvaja pa se tudi vaje za ohranitev
splošne fizične kondicije stanovalcev.
Veliko truda, znanja,
potrpežljivosti in zaupanja je potrebno, da
spodbudimo starostnika k sodelovanju. Fizioterapija omogoči večjo
samostojnost in manjšo
odvisnost od tuje pomoči ter ugodno vpliva na
njihovo samozavest in
občutek pomembnosti.
V letu 2007 pa smo v
Hoja s pomočjo fizioterapevta in prostovoljke
Dom uvedli delo fiziatra
– specialista za medicinsko rehabilitacijo. Pri delu se ravnam po navodilih
splošnega zdravnika, fiziatra, psihiatra in drugih specialistov (ortopeda,
kirurga …).
Samo tisti, ki zna poslušati in sprejemati drugega kot človeka s
preteklostjo in sedanjostjo, je zrela osebnost in zna sprejemati človeka v
celoti.

Evgenija Modic, dipl. fizioterapevtka
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ČISTILKE

nike informacij. Pomemben del informacij za finančno odločanje zagotavlja
s podatki računovodstvo. Finančna funkcija pa skrbi in zagotavlja plačilno
sposobnost na kratki in dolgi rok.
Zaposlene v finančno-računovodski službi se trudimo opravljati svoje
delo strokovno in marljivo ter s posluhom in prijaznostjo do zunanjih in
notranjih uporabnikov, še posebej pa do naših stanovalcev.

Glavni namen čiščenja je nenehno zagotavljati varnost stanovalcem
pred boleznimi in okužbami.
Zaradi 24-urnega obratovanja Doma upokojencev Postojna je tako
potrebno izvajati, vzdrževati in obvladovati čistočo na visokem nivoju.
Da to lahko dosežemo,
je potreben nenehen
nadzor nad samim sistemom čiščenja in tudi
nad delom ter organizaVsi se dobro počutimo v čistem in urejenem prostoru.
cijo zaposlenih.
Branka Rajković, dipl. med. sestra,
MSVT – oddelčna med. sestra I.

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Upravljalne in izvajalne funkcije v podjetju lahko smotrno in tekoče
delujejo le takrat, kadar
je na razpolago dovolj
informacij.
Glavna
računovodska funkcija zavoda je
zagotavljanje podatkov
in informacij o poslovni in finančni uspešnosti
zavoda ter o njegovem
premoženjskem in finančnem stanju za notReceptorka Milena pri svojem delu
ranje in zunanje uporab-
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Magda Ris, vodja finančno-računovodske službe

KUHINJA
Kuhinja v Domu je samostojna enota, v kateri je zaposlenih 13 oseb –
poleg vodje prehrane še štiri dietne kuharice in osem kuhinjskih pomočnic.
V 40 letih so kuhinjo
vodili trije različni vodje.
Vsak od njih je prinesel
nekaj svojega tako z vidika jedilnikov kot tudi z
vidika organizacije dela
v kuhinji.
V kuhinji pripravljamo obroke za naše
stanovalce, malice za
zaposlene in kosila za
zunanje uporabnike iz
V kuhinji so pripravili dobro Martinovo kosilo, dijaki
občine Postojna. Poleg
pa igrajo prijetno domačo glasbo.
dnevnih jedilnikov pripravljamo še dietno prehrano za sladkorne in žolčne bolnike, pasirano in
miksano hrano ter sondne obroke.
Za praznovanja in posebne dogodke pripravljamo tudi zahtevnejše jedi,
bankete … V zadnjem času pa smo pričeli s tematskimi dogodki, kot so
npr. šefova čajanka, pokušina sadnih napitkov, ingverjev čaj …
Poskušamo se čim bolj približati okusom in željam naših stanovalcev,
hkrati pa uvajamo tudi sodobnejše jedi.

Gabrijel Opara, vodja kuhinje
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PRALNICA

SPOMINI SO DEL NAŠEGA ŽIVLJENJA –
SPREHOD SKOZI ČAS

V Domu deluje pralnica, ki poskrbi za potrebe pranja, likanja in
šivanja perila za stanovalce in zaposlene. Nudimo tudi storitve za zunanje uporabnike.
V pralnici smo zaposlene štiri delavke, ki
vsak dan od ponedeljka
do petka poskrbimo, da
je perilo oprano, zlikano,
pokrpano in označeno.
Stanovalka je prišla v pralnico po čisto in zlikano perilo.

Mateja Ilar, vodja pralnice

NAŠI UPOKOJENI DELAVCI IN
PRVO SREČANJE Z NJIMI
V torek, 20. 12. 2016, smo v Dom upokojencev Postojna povabili
nekdanje sodelavce oziroma današnje upokojence. Srečanje je bilo zelo
prijetno; ob pripovedovanju dogodkov, ki so se pripetili nekoč, smo se
nasmejali in si obljubili, da se prihodnje leto zopet srečamo – srečanje naj
preide v tradicijo.
Še posebej zanimive so bile njihove ugotovitve, da z vsakoletnimi prenovami Dom pridobiva čedalje lepšo podobo.

Pridne roke pri izdelavi tapiserije

Prijetno prednovoletno srečanje z našimi upokojenci
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POGOVOR Z MILOJKO IVANOVIĆ,
DOLGOLETNO BOLNIČARKO NEGOVALKO
Milojka, v letu 2016 odhajaš
na lepše, v zasluženi pokoj, ki si
ga skoraj celotno delovno dobo
prislužila prav tu, v Domu upokojencev Postojna.
Ne vem, ali bo res lepše. Gotovo
pa bo bolj sproščeno in bo šlo vse
bolj počasi kot sedaj, ko vsak dan
odhajam na delo v Dom. Imela bom
več časa za svoje štiri vnuke.

Milojkina spominska fotografija na njen
zadnji delovni dan

Koliko časa si že zaposlena v Domu upokojencev Postojna?
V Domu sem od prvega leta delovanja, natančno od marca 1977. Pred
tem sem delala tri mesece v postojnskem motelu Proteus. Letos, v decembru 2016, pa bom izpolnila vse pogoje za odhod v pokoj.
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spominjam v dobrem, vendar drugače. Sedanja direktorica, Alenka Curk,
nas izjemno dobro vodi, ima dobro razvojno strategijo in mi bo ravno tako
ostala v dobrem spominu. Moje nadrejene so bile tri glavne medicinske
sestre: najprej Neva Martinčič, potem Ivanka Potić in sedaj namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe Badema Muhović. Dobro
smo se razumele, z vsako po svoje. Upam, da si bodo tudi mene zapomnile po dobrem delu. Hvaležna sem, da mi je bilo omogočeno dodatno
izobraževanje v Sežani za bolničarko negovalko.

Povej mi kakšen poseben dogodek, morda anekdoto.
Spominjam se anekdote s stanovalcem. Nisem ga še poznala, povedali pa so mi, da vidi dvojno. Ko sem prišla v sobo, je vstal in jaz sem se
prestrašila, saj nisem vedela, kaj vidi. Stekla sem po hodniku in on je tekel
za mano. Na pomoč sem klicala sodelavko Terezo, ki je tekla za stanovalcem. Sedaj, ko je vse mimo, se mi zdi, da je bilo kot v risanki. Končalo
se je dobro, saj smo se vsi trije ustavili na podestu stopnišča. Kadar se s
Terezo spomniva tega dogodka, se nasmejeva do solz.

Skoraj štirideset let si v naši ustanovi, koliko časa pa si na delovnem mestu bolničarke negovalke?
Na začetku sem delala kot čistilka, pozneje kot strežnica, kot bolničarka negovalka pa delam že 22 let.

Kaj pa težki trenutki?
Bili so tudi težki trenutki – zaradi zelo napornega dela, pa tudi ker ni
prostih koncev tedna, dela se ob nedeljah, praznikih, ponoči … Nekajkrat
sem razmišljala o tem, da bi šla drugam, dala sem že prošnje in šla na
razgovore, pa je vseeno prevladala odločitev, da ostanem tukaj.

Kako se spominjaš prvih začetkov v Domu?
Ni bilo ravno lahko. Bila sem še zelo mlada, nisem še znala dobro slovensko, nisem imela izkušenj na področju dela s starejšimi ljudmi. Težko
mi je bilo pri srcu, še posebej če je kdo umrl; sčasoma sem se navadila,
da je tudi to sestavni del življenja.

Kaj se je spremenilo izpred 40 let?
Sedaj so boljši pogoji dela, kar nam olajšajo raznovrstni pripomočki, na
primer pripomočki za dvigovanje, plenice za enkratno uporabo …, ki jih
prej ni bilo.

Kaj bi povedala o svojih sodelavkah, nadrejenih?
S sodelavkami sem se dobro razumela in ujela, če so bili kaki konflikti,
pa smo jih rešili. V Dom me je sprejela prva direktorica Doma, sedaj žal
pokojna Mojca Fon. Spominjam se je kot dobre direktorice, vodila nas je,
kakor da smo njeni otroci, znala nas je pograjati in pohvaliti, kot smo si
pač zaslužili. Vzgajala nas je za dobro delo s starejšimi, bili smo namreč
zelo mlad kolektiv. Takrat so bili čisto drugačni časi. Rada se jih spominjam, saj smo bili še mladi. Drugega direktorja, Igorja Česnika, se tudi
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Kaj boš od decembra dalje najbolj pogrešala?
Pogrešala bom stanovalce in sodelavce. Lepo mi je bilo hoditi v službo
in delati tukaj, saj rada delam. Minilo pa je kot včerajšnji dan …
Upokojitve v letu 2017 pa se veselita Terezija Mekina in Evgenija
Modic. Vsem želimo veliko vedrih, zdravih in izpolnjenih let. Pridite
nas še kaj pogledat, veseli bomo!
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka
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NAŠ DOM V ZRCALU ZUNANJIH
SODELAVCEV IN STANOVALCEV

sebnih priložnostih ali pa vsak dan, in tudi s pomočjo Občine ali države.
Tako ne nazadnje izkazujemo lastno odgovornost do vas, ki ste vse življenje ustvarjali pogoje za današnje življenje, in tudi do nas samih. Kar
namreč danes sejem, bom jutri žel.
Če govorim o sodelovanju Občine Postojna in Doma upokojencev kot
institucije, lahko suvereno ugotovim, da je konstruktivno in zgledno. Seveda se gibljemo v okviru predvsem administrativnih vprašanj, ampak vedno
najdemo odgovore. Najpomembnejše namreč je, da se znamo pogovarjati,
poslušati in poiskati rešitve. Zato je zelo važno zavedanje, da ustvarjamo
skupaj in vsak v okviru svojih zmožnosti ter pristojnosti. Vodstvu in osebju popolnoma zaupam, ker v njih vidim strast in nenehno željo po več in
bolje. Takšna zagnanost pa je predvsem danes dobrodošla – za jutri!
Vse dobro, predvsem pa zdravja in ustvarjanja polnih dni vam želim.

DAJMO ŽIVLJENJE DNEM
V Sloveniji je več kot 600.000 upokojencev, kar pomeni, da smo kot
družba dozoreli. Takšna struktura seveda pomeni tudi, da moramo takoj
odgovoriti na več vprašanj, vendar izkušnje in modrost, ki jih imajo upokojenci ter starostniki, odtehtajo trivialne težave, ki jih mora rešiti država
oziroma družba. Kakšna pa je vloga institucij, kot je Dom upokojencev
Postojna? – Predvsem zagotavljanje kakovostnega in vsebin polnega življenja, strokovne podpore, in kar je najpomembnejše: skrb za ljudi.
Pred nami je sprehod skozi življenje in več življenjskih obdobij, zato
moramo zagotoviti dostojanstvene pogoje tudi v tretjem obdobju. Kot veleva že ljudska modrost, ki jo stanovalci zagotovo dobro poznate, je potrebno dati življenje dnem, in ne dni življenju. Kakovost doživetega časa
je ključna, prepričan pa sem, da je bivanje v Domu upokojencev Postojna
ravno to. Ko se namreč, vsakič in z veseljem, odzovem vašim vabilom na
različne dogodke ter proslave in vidim zadovoljne nasmejane obraze, sem
zadovoljen, da pozitivno naravnanost zaznavam ne le med vami stanovalci, ampak tudi pri osebju. Verjetno se strinjate, da je ravno osebje tisto,
ki naredi dušo ustanove,
v kateri ste.
Zagnanost ljudi, ki
skupaj z vami ustvarjajo
prijetno vzdušje, je zelo
vidna tudi navzven. Seveda je prostora za napredek še dovolj, vendar
to pomeni le, da bo vsak
dan še bolje; z vašo pomočjo, s pomočjo vseh
ljudi, ki se vam z veseŽupan Občine Postojna Igor Marentič ob novoletnem
ljem pridružujejo ob ponagovoru pri nas
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Igor Marentič, župan Občine Postojna

NEKAJ MISLI OB 40. OBLETNICI
DOMA UPOKOJENCEV POSTOJNA
Prve korenine delovanja Doma upokojencev Postojna segajo v sredino prejšnjega stoletja, trdni temelj pa je bil postavljen v letu 1977, ko
se je Dom počitka Planina
preimenoval v Dom upokojencev Postojna, in ta
že štirideset let deluje na
sedanji, ljudem prijazni
lokaciji. Na svežem zraku, ki ga meša burja, pod
pogorjem Javornikov in
Snežnika, s pogledom na
mogočni Nanos se stanovalcem bogatijo zrela leta
življenja.
Župan Občine Pivka na prednovoletnem srečanju
Zakaj bogatijo? Ker je
s stanovalci iz pivške občine
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Dom upokojencev Postojna vsestranski socialni zavod. Njegova naloga nista le nega in varstvo starejših in dodajanje let življenju, temveč dodajanje
kakovosti letom življenja. Sodobni socialnovarstveni zavod je tisti, ki poleg
tega, da zagotavlja zadovoljevanje osnovnih življenjske potreb, kot so bivanje, nega in prehranjevanje, skrbi tudi za pestro družabno udejstvovanje. Tega pa v Domu upokojencev Postojna ne manjka. Stanovalcem so na
voljo najrazličnejše delavnice, medgeneracijska druženja v sodelovanju z
vrtci in šolami s Pivškega in Postojnskega, skupine za samopomoč, koncerti, prireditve, pikniki, izleti in številni drugi dogodki. Vsak stanovalec
Doma v tej paleti dejavnosti gotovo najde kaj po svoji meri.
Med ljudmi, ki jesen svojega življenja preživljajo v Domu, je tudi veliko
občanov Občine Pivka, v povprečju trideset. Verjetno ni potrebno iskati
odgovora, zakaj. Postojnski dom je nam najbliže, ljudje ostajajo v stiku z
domačim okoljem, družina jih lahko pogosteje obiskuje. Želim si, da bi se
delovanje Doma v bodočnosti širilo tudi na območje pivške občine bodisi
kot enota Doma bodisi kot samostojna ustanova. Naš dolgoročni cilj je,
da v deželo presihajočih jezer pripeljemo sodoben socialni zavod. Tako bi
domačini resnično bivali v domačem okolju.
Strokovnjaki pravijo, da je starost obdobje, na katero se je treba pripraviti in jo sprejeti, saj jo le tako lahko bogatimo in dejavno živimo. In
Dom upokojencev Postojna je gotovo zavod, ki to počne.
Vsem stanovalcem, zaposlenim in vodstvu ob jubileju iskreno čestitam.

zboli, se šele začenja zavedati, da zdravja in življenja nimamo sami v ob-

Robert Smrdelj, župan Občine Pivka

lasti, temveč sta Božji dar. Ta dar nas tudi zavezuje, da življenje, svoje in
tuje, spoštujemo, varujemo in branimo.

Bolezen in starost sta torej resnica o človeku, sta pa tudi ogledalo

naše družbe in okolja, v katerem živimo. Duhovna kvaliteta kakega okolja, družbe, družine, soseske, sorodstva, naroda in države se kaže ravno v

tem, kakšen odnos ima do bolnih in ostarelih, do najšibkejših in do najslabotnejših članov svoje skupnosti.

Nihče ni brez trpljenja. Prej ali slej zadene vsakega, vernega in never-

nega. Za vse pa trpljenje vendarle ostaja velika, včasih kar nerazumljiva
skrivnost.

Ne moremo skrivati, še posebej v naših dneh, da se ravno v bolezni

in starosti najgloblje doživlja osamljenost, ki spremlja velik del življenja.
Obisk lahko pomaga, da se bolna in ostarela oseba počuti manj osamljeno, malo družbe je odlično zdravilo. Nasmeh, nežnost, stisk roke so prep-

roste geste, a za nekoga, ki se počuti prepuščenega samemu sebi, so zelo

pomembne. Mnogi se posvečajo obiskovanju bolnikov v bolnišnicah in domovih za starejše. To je neprecenljivo prostovoljno delo. In kadar je nare-

jeno v Gospodovem imenu, postane tudi zgovoren in učinkovit izraz usmiljenja. Ne puščajmo bolnih in ostarelih oseb samih! Ne preprečujmo jim,
da bi našli olajšanje, sebi pa, da bi se obogatili z bližino tistemu, ki trpi.

Bolnišnice in domovi za ostarele so danes prave 'katedrale bolečine', kjer
pa je vidna tudi moč ljubezni, ki podpira in izkazuje sočutje.

Ta resničnost sreče-

SREČEVANJE Z BOLNIMI IN
OSTARELIMI V DOMU
Bolezen, starost razodevata človeško šibkost in krhkost. Kaj ljudje v
resnici smo, se ne pokaže najbolj na športnem igrišču, temveč veliko bolj
na bolniški postelji. Tam se razodeva prava resnica o človeku. Zdravje je
res velik Božji dar, toda ravno bolezen nam razodene, kako sta nam zdravje in z njim življenje podarjena. Dokler je človek zdrav, si misli, normalno
in samoumevno je, da sem zdrav. Ko pa zdravje začne pešati in človek
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vanja z bolnimi in ostarelimi nas vabi k razmišlja-

nju o smislu in vrednosti
bolezni in starosti. Sam
vidim

pri

sebi

dvojno

poslanstvo, in sicer da

oznanjam evangelij od-

rešenja ter se srečujem

z bolnimi in ostarelimi.
Bolni in ostareli so privi-

Župnik v Postojni in dekan Dekanije Postojna
Ervin Mozetič med darovanjem velikonočne svete
maše v naši dvorani
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legirana pot, da srečamo Kristusa, ga sprejmemo ter mu strežemo. Skrbeti
za bolnika in ostarelega, sprejeti ga in mu streči, je streči Jezusu, saj je
bolnik Kristusovo meso.
To se dogaja tudi danes, ko kljub številnim pridobitvam znanosti, notranje in telesno trpljenje oseb prebuja težka vprašanja o smislu bolezni,
bolečini in tudi smrti. Gre za bivanjska vprašanja, na katera moramo odgovoriti. Zaradi tega je vsak od nas poklican prinašati luč ter moč vsem,
ki trpijo, in tistim, ki zanje skrbijo, domačim, zdravnikom, bolničarjem,
da bo oskrba bolnikov in ostarelih vedno udejanjena s človeškostjo, z velikodušno skrbnostjo, z ljubeznijo ter nežnostjo. Po naših rokah ljubeče
božamo trpljenje ter oskrbujemo rane bolezni in ostarelosti in to resnično
lahko počnemo z materinsko nežnostjo.

kovnih predstav, poslikave svile, gnetenja gline, organizacije razstav svojih
izdelkov v galerijah in na mestnih ulicah pa v parkih in nazadnje na Soviču
nad Postojno, ko smo se pridružili projektu Varuhi gozda.
Rdeča nit našega dolgoletnega sodelovanja pa nas vsakokrat pripelje
do spoznanja, da vsakdo lahko podari učeči se skupini nova znanja, topel
nasmeh ali stisk roke ter vero, da ustvarjalnost nima meja.

Ervin Mozetič, župnik v Postojni in dekan Dekanije Postojna

Zgrabili smo jo. Skupaj. V Domu upokojencev Postojna in v jezikovni šoli
Athena. Priložnost za druženje, priložnost za učenje, ustvarjanje, razstavljanje, priložnost za aktivno delovanje v lokalni skupnosti. Vse to že skoraj četrt stoletja počnemo v študijskih krožkih, ki potekajo v Domu upokojencev Postojna pod mentorstvom Flore Otoničar iz jezikovne šole Athena
v koordinaciji Andragoškega centra Slovenije in
s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Nikoli
ni prepozno za učenje
ali za prijetno druženje.
To smo v vseh teh letih
spoznali mentorji in stanovalci Doma, ko smo se
lotevali različnih projektov, od izdelovanja lutk,
Študijskih krožkov se stanovalci zelo radi udeležijo.
pisanja in izvajanja lut-

V Domu upokojencev pri izvedbi pogovornih in ustvarjalnih delavnic
s stanovalci že vrsto let sodelujem z delovno terapevtko. Prva leta sem
srečanja pripravljala z učenci Osnovne šole Antona Globočnika Postojna. Osnovnošolci in stanovalci smo sodelovali v različnih medgeneracijskih projektih: spomin na stare običaje, pustovanje, spoznavanje tujega
jezika … Zadnja leta pa stanovalce obiskujem sama in pripravljam različna
pogovorna srečanja.
V tem času smo se dobro spoznali in se na srečanjih pogovarjali o različnih temah. Postopno odpiramo vrata v svet starejših in skušamo rušiti
predsodke ter stereotipe o starih ljudeh, ki so prisotni v okolju.
S stanovalci smo v skupini oblikovali pogled na današnji svet in ugotovili, da ni res, da starih ljudi nič ne zanima in
da ne sledijo aktualnim
dogodkom. Ob starih
fotografijah smo se dotaknili družinskih tem in
odnosov, ki ostajajo tudi
v starosti boleči in težijo
k razrešitvi ter pomiritvi.
Posebej smo se ustavili
ob čustvih, ki jih prinaša staranje, in temah, o
katerih neradi govorimo.
Pogovorno-likovna delavnica z gospo Leo

22

23

ZGRABIMO PRILOŽNOST

Flora Otoničar, Athena, d.o.o., Postojna

SREČEVANJA, POGOVORI V KROGU

40 let - Dom upokojencev Postojna

40 let - Dom upokojencev Postojna

Pogovori o sreči in ljubezni so dobrodošli, stanovalci radi sodelujejo ali pa
le prisluhnejo in razmišljajo. Ob likovnem ustvarjanju »pozabijo«, da ne
znajo risati, in njihovi izdelki so zelo izpovedni.
Srečanja potekajo v sproščenem vzdušju, kjer poslušamo drug drugega, se spodbujamo. Vsak član skupine lahko izrazi svoje misli, je slišan,
pridobi podporo skupine in občutek sprejetosti.
Zanima me delo z ljudmi, vesela sem zaupanja drugih in pripravljenosti, da delijo svoje misli in občutke. Ta srečevanja nas vse bogatijo
in povezujejo. Hiter ritem vsakdanjega življenja starejšim ni naklonjen,
zato se mi zdi usmerjenost k pogovoru, poslušanju in sprejemanju brez
vrednotenja ter sodb dobra pot k izboljšanju kakovosti življenja
stanovalcev.

Toda ob jubileju je prav, da se spomnimo tudi dobrih in prijetnih dogodkov. Ni treba opraviti ankete: stanovalci se najbolj razveselimo obiskov
svojcev, znancev, veliko veselja prinašajo vnuki, pravnuki. Na primer pri
nepokretnih stanovalcih so zelo dobrodošli obiski v času hranjenja, kot
pomoč svojcu.

Lea Trebec Tomažič

PRED ŠTIRIDESETIMI LETI
SO SE ODPRLA VRATA
DOMA UPOKOJENCEV POSTOJNA
Kako naj proslavimo štiridesetletnico delovanja Doma upokojencev
Postojna?
Lahko začnemo s
tarnanjem, kot običajno
naši novinarji poročajo o
politiki in gospodarstvu.
Tudi mi lahko začnemo
s tem, da so pokojnine
premajhne za pokritje
stroškov Doma, da so
plače zaposlenih premajhne za težko fizično,
psihično, nočno delo.
Nujno je potrebna tudi
Člani sveta stanovalcev Doma upokojencev Postojna
prenova našega Doma!
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Naj omenimo še nekaj dogodkov, ki so nas razveselili:
•

V našem Domu sta že 35 let stanovalki Branka in Marta.

•

Nenadne bolezni ne prizanašajo niti mlajšim upokojencem. Okrevanje
v Domu je zaradi nege, fizioterapije in delovne terapije marsikdaj tako
uspešno, da se nekateri lahko vrnejo domov. Letos je to že uspelo stanovalcema Vojku in Danijelu.

•

Skupaj s stanovalko Stojo smo se veselili njene uspešne operacije, saj
zopet vidi.

Kakšna pričakovanja pa imajo danes tisti stanovalci, ki prvič odpirajo
vrata Doma? Nekateri to spremembo občutijo kot konec vsega, kar jih je
doslej razveseljevalo. Je pa tudi veliko takih, ki znajo izkoristiti vse, kar jim
prinaša Dom: razbremenitev od vsakodnevnih obveznosti, razgibavanje,
sodelovanje na raznih prireditvah, druženje.
Veliko pove zanimiv razgovor, ki je potekal pred kratkim. Stanovalko
Marijo pogosto vidimo s knjigo v roki. Na vprašanje, kaj bere, je pokazala
naslov Počitnice v Sloveniji. Vprašanju: »In kam boste šli na počitnice?« je
sledil odgovor: »Sem že tukaj na počitnicah.«
Med zaposlenimi je veliko takih, ki so v Domu delovno dobo začeli in
jo tudi že končali. Iskrena zahvala vsem, ki ste s svojim znanjem in delom
prispevali ali še prispevate, da se stanovalci Doma dobro počutimo.
Le tako naprej!
Martina Koman, Marija Turšič, Milka Teropšič, Iva Vreček in Jože Simčič;
člani sveta stanovalcev Doma upokojencev Postojna
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SODELOVANJE MED
DOMOM UPOKOJENCEV POSTOJNA IN
SGLŠ POSTOJNA

empatija, etičnost. Na podlagi vsega tega lahko v imenu dijakov in delavcev Srednje gozdarske in lesarske šole Postojne izrazim hvaležnost za
sodelovanje in korekten odnos pri usposabljanju mladih zdravstvenih delavcev ter se nadejam podobnega sodelovanja tudi v bodoče.
Anica Emili Podboj, prof.

Začetki sodelovanja med Domom upokojencev Postojna in Srednjo goz-

darsko in lesarsko šolo Postojna segajo v šolsko leto 2006/07 z izvajanjem

srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvenih tehnikov, kasneje tudi
srednjega poklicnega izobraževanja za poklic bolničar negovalec. Skupno
sodelovanje traja torej že 11. leto.

V tem času smo oblikovali kakovosten odnos na različnih ravneh – tako

z vodstvom Doma kot s stanovalci in drugimi delavci. Naše dijake so namreč v zavodu sprejeli najprej kot prostovoljce, ki so starejšim popestri-

li dan z obiskom, pogovorom in sodelovanjem pri izvajanju dejavnosti v
domu, igranjem harmonike ob različnih priložnostih ... Kasneje so šoli
vrata odprli tudi za opravljanje praktičnega pouka geriatrije, praktičnega

usposabljanja z delom. Vse te oblike sodelovanja so lahko izvajali kot učna
baza – mentorji naših dijakov so namreč imeli priložnost pridobiti certifikat

mentorja z izobraževanjem na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna.

Našim dijakom iz Postojne in bližnje okolice so tako nudili dostop do og-

romno praktičnega znanja, ki se ga ne da v celoti pridobiti v šolskih klo-

PUD V DOMU UPOKOJENCEV
POSTOJNA
Sem dijak 3. letnika SGLŠ Postojna, Zdravstvena šola. Letos opravljam
praktično usposabljanje – PUD v Domu upokojencev Postojna. V kolektivu
so me zelo dobro sprejeli, veliko so mi pomagali pri nabiranju novih znanj.
V tem času sem spoznal veliko stanovalcev in z nekaterimi navezal prijateljske stike. Spoznal sem, da imajo ti ljudje veliko izkušenj, so dobrega
srca, so prijetni sogovorniki in da se od njih lahko naučim veliko koristnih
življenjskih stvari. Tudi v prihodnjem letu si želim opravljati praktično
usposabljanje v Domu upokojencev Postojna.
Klemen Opara, dijak SGLŠ Postojna, Zdravstvena šola

peh, poleg tega so razvijali svoje komunikacijske

spretnosti in spoznavali
pomen ustreznega odnosa do starejših.

Naši dijaki so se v

postojnskem domu upokojencev

vedno

dob-

ro počutili in se veliko

naučili. V takem delov-

nem in prijetnem okolju
so lahko razvili ustrezne delovne, socialne in
druge vrednote, kot so
spoštovanje do starejših,

Namestnica direktorice za področje zdravstvene
nege in oskrbe Badema Muhović, mentorici Branka
Rajković – MSVT I, in Maruša Markelj – MSVT II,
– oddelčni sestri, ter dijak Klemen Opara
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Zavezani k skupnemu cilju – naravnanost na stanovalce
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KAJ NAM POLEPŠA DNI IN
KAJ RADI POČNEMO V DOMU

Skupina za
samopomoč Prepih
z voditeljicama
Anito in Branko
na enem od svojih
rednih sestajanj

Popoldanska
skupina Pomlad z
varuhinjo Vesno ob
praznovanju velike
noči in obujanju
stare navade
»trkanja s pirhi«

Skupina za samopomoč Mavrica z
izvirnimi oblačili
nekdanjih peric.
Voditeljici skupine
Maruša in Ivanka
sta jih ob pomoči
medicinske sestre
Ivanke skupaj
pripravljali za popestritev pustnega
dogajanja stanovalcev.

Peka palačink ob
tradicionalnem
dnevu Doma
upokojencev
Postojna

Zaključno
srečanje skupin
za samopomoč
izven Doma nam s
svojim prevozom
že pet let omogoča
Meditrans z
vodjem Damjanom
Kapeljnom in
njegovo ekipo.
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Veselje stanovalcev
ob zvokih njihovega
najljubšega
instrumenta –
harmonike, na
katero velikokrat
zaigrajo dijaki SGLŠ
Postojna
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Nepozaben nastop
popularne Mare in
ljudskih pevk iz TVoddaje Slovenija
ima talent
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Društvo invalidov
Postojna vsako leto
povabi na skupna
srečanja tudi naše
stanovalce.

Zanimiv krajši izlet
stanovalcev in
zaposlenih v bližnjo
okolico

Visoke grede so
naši vrtički in njive
v malem.

Prijetno druženje
ob igrah po
nadstropjih
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Skupna fotografija
upokojenih
prosvetnih delavcev:
naših stanovalk in
zunanjih voditeljic
ustvarjalnih delavnic
ter bralnih uric
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Nepozaben koncert
Marjetke Popovski
in skupine Cvet v
laseh iz Izole

40 let - Dom upokojencev Postojna

Obiščejo in
razveselijo nas tudi
študentje KŠOPP.

Tradicionalna
peka Miklavževih
piškotov v
sodelovanju
stanovalcev,
zaposlenih in tudi
svojcev

Pevska skupina
stanovalcev pridno
vadi vsako sredo.

Stanovalki sta
obiskali otroke
Vrtca Postojna.
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Veselje stanovalcev
ob prelepem ročno
izdelanem napisu
ob naši 40-letnici
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Igralec Pavle
Ravnohrib
stanovalcem
pripoveduje o
svojem življenju.
Že drugo leto se nam
je uresničila dobra
ideja, da zaposleni v
svojem prostem času
popestrimo življenje
nekaterih naših težko
pokretnih, nepokretnih in stanovalcev, ki
nimajo veliko obiskov
svojcev, s tem, da smo
jih pospremili in poklepetali z njimi ob kavici v bližnjem lokalu.

40 let - Dom upokojencev Postojna
Utrinek s tradicionalne božično-novoletne slovesnosti
z obdaritvijo vseh
stanovalcev, ki jo
organiziramo v sodelovanju z Občino
Postojna in Krajevno
skupnostjo Postojna
z društvi in organizacijami ter osnovnimi šolami postojnske
in pivške občine
Ob dnevu žena so

obiskale in obdarile
vse stanovalke –
pa tudi stanovalce
– prostovoljke RKSOZ Postojna-Pivka
v okviru akcije
Podarim ti rožice za
nasmeh, ki jo vodi
sekretarka Petra
Žele Šajn.

Vsi se razveselimo
svetega Miklavža
in njegovega
spremstva, ki nas
obiskujeta že vseh
40 let in ga za naše
stanovalce skrbno
pripravljajo mladi iz
postojnske župnije
in Župnija Postojna.
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Že vrsto let
prostovoljke
Dekanijske Karitas
Postojna z vodjo
odbora za starejše
gospo Julko Dekleva
ob velikonočnih in
božičnih praznikih
svojo pozornost z
obiskom in obdaritvijo nesebično
ponašajo med vse
naše stanovalce.

35

40 let - Dom upokojencev Postojna

40 let - Dom upokojencev Postojna
V DOMU NAS REDNO OBISKUJEJO
IN SO NAM V POMOČ NAŠI
PROSTOVOLJCI

Naši stanovalci radi
zaplešejo, pri čemer
nam pomagajo tudi
naše prostovoljke.

PROSTOVOLJSTVO JE LEPA IZKUŠNJA,
PA TUDI ODDAJANJE DOBRE VOLJE
DRUGIM
Nekoga osrečiti je nekaj posebnega, s tem osrečimo tudi sebe in najdemo svoj notranji mir in navdušenje. Prostovoljstvo je vedno dobrodošlo,
saj povezuje in razveseljuje ljudi, tako se posameznik ne počuti pozabljenega.
To, da pomagam, mi pomeni nekaj neprecenljivega. Je dogodivščina,
ki bi jo moral velikokrat doživeti, saj te pripelje do tistih spoznanj, ki jih v
življenju morda še nisi odkril.
Marjanca Štrukelj, prostovoljka

Nastop učencev
Osnovne šole
Košana

40-LETNICA
DOMA UPOKOJENCEV POSTOJNA
LETOS 40 LET PRAZNUJEMO

IN VEDNO NOVE IDEJE SNUJEMO.

VELIKO LJUBEZNI JE TREBA OD OSEBJA,
SAJ JE VČASIH TUDI TEŽKA.

DA BI ŠE ENKRAT TOLIKO STAVBA DOŽIVELA
IN NOBENA DUŠA V NJEJ TRPELA.
ZATO DELAJ DOBRO

Koncert Mešanega pevskega zbora Postojna z dirigentom Matjažem Ščekom
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IN TI NA STAROST DOBRO BO!
Majda Sušinski, stanovalka
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Sponzorji pri izvedbi prireditve:
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