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UVAJANJE SPREMEMB

V zadnjih nekaj letih se v medijih pojavljajo različni zapisi o delovanju

domov za starejše, kjer zasledimo navedbe o njihovem dobrem ali manj

dobrem delu. Domovi smo poleg različnim inšpekcijam izpostavljeni tudi

nenehnemu nadzoru tako stanovalcev kot svojcev in zavedamo se, da smo
sami odgovorni za čim večje zadovoljstvo enih in drugih. Kljub vsemu pa
ima tu tudi pomembno vlogo tudi Ministrstvo za delo, družino, social-

ne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) kot lastnik mnogih domov v
Sloveniji. Že nekaj časa smo domovi ujetniki v času in prostoru, saj se v
petnajstletnem obdobju ni zgodilo nič pomembnega, kar bi se odrazilo z

uvedbo sprememb v kvalitativnem smislu, kot je sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, kot je povečanje kadrovskega normativa, kot je zagotavljanje denarja za socialno infrastrukturo ipd.

V sredo, 19. septembra 2018, je bila strokovna ekskurzija zaposlenih.
Ogledali smo si 73 let staro graščino – ustanovo Dom Tisje v Šmartnem pri Litiji. Dom
stoji v idilični zeleni dolini Črnega potoka. Posebnost njegove nove enote, Doma Litija,
je, da deluje v skladu s konceptom in vsebino gospodinjskih skupin. Njihovo vodilo
je družinska skupnost tako za stanovalce kot za njihove svojce in tudi za zaposlene.
Gospodinjske skupine smo v januarju 2019 pričeli uvajati tudi pri nas.

2

3

Y

Z

V Domu upokojencev Postojna imamo vizijo o našem delu naprej.

Izhajajoč iz vizije, ki govori, da je Dom upokojencev Postojna hiša pri-

jaznih in srčnih ljudi z veliko topline ter nasmeha, kjer z odgovornostjo

in razumevanjem skrbimo za aktivno življenje, v letu 2019 prehajamo iz

klasične oblike institucionalnega varstva v uvajanje gospodinjskih skupin.
Dve, ki se imenujeta Nanos in Sovič, sta začeli poskusno delovati v pritličju

Doma. Stanovalci pritličja se družijo v skupnem prostoru kuhinje in dnev-

nega prostora, kjer imajo obroke s stalnim osebjem za oskrbo in zdravstveno nego.

V maju 2019 smo začeli prenavljati podpritličje, kjer bomo imeli dve

gospodinjski skupini za osebe z demenco. Pomen delovanja gospodinjskih

skupin je v smislu življenja v večji družini z upoštevanjem specifičnega
dnevnega ritma stanovalca, s stalnim osebjem. Gre za boljše poznavanje
stanovalcev in zaposlenih, za boljše vzpostavljanje medsebojnega zaupa-

nja in izvajanja dnevnih aktivnosti, izhajajoč iz življenjskih poti, ki so jih
preživeli stanovalci.

Direktorica
Alenka Curk
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GLASILO STANOVALCEV DOMA UPOKOJENCEV POSTOJNA
IZDAJAMO ENKRAT LETNO. VSEM, KI STE SODELOVALI PRI
NASTANKU GLASILA, SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO!
ISKRENO SE ZAHVALJUJEMO VSEM, S KATERIMI SMO
SODELOVALI NA KULTURNO-ZABAVNEM PODROČJU,
DELAVNICAH, DRUŽENJIH IN DRUGIH DOGODKIH,
NAMENJENIM NAŠIM STANOVALCEM.

POSEBNA ZAHVALA VELJA DONATORJEM, KI SO PRISPEVALI
K NAKUPU PRIPOMOČKOV ZA BOLJŠE POČUTJE NAŠIH
STANOVALCEV. ZAHVALJUJEMO SE TUDI ZA VSE PODARJENE
STVARI, KI SMO JIH NAMENILI ZA AKTIVNOSTI V DELOVNI
TERAPIJI, PRI DRUŽABNIH IGRAH, PRIREDITVAH.
STANOVALCEM OBISKI IZJEMNO VELIKO POMENIJO, SAJ
JIM OMOGOČAJO PRIJETNA IN VESELA DOŽIVETJA OB
MEDGENERACIJSKEM DRUŽENJU. VSEM, KI STE KAKORKOLI
RAZVESELILI NAŠE STANOVALCE IN S TEM POKLONILI TUDI
DEL SEBE, SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO. POSEBNO ZAHVALO
IZREKAMO TUDI VSEM, KI STE OBISKOVALI IN OBDAROVALI
NAŠE STANOVALCE.
ISKRENO SE ZAHVALJUJEMO VSEM, KI STE S PROSTOVOLJNIM
DELOM KAKORKOLI PRIPOMOGLI K LEPŠEMU VSAKDANU IN
LEPŠEMU PREŽIVLJANJU STAROSTI NAŠIH STANOVALCEV.

KRONIKA DOGODKOV V LETU 2018
Naša ustanova je zelo dobro vključena v lokalno skupnost. Stanovalcem
veliko pomenijo številni raznovrstni obiski, nastopi in delavnice zunanjih
izvajalcev, ki so podrobno opisani v kroniki dogodkov.
Veliko je medgeneracijskega povezovanja. Obiskov iz vrtcev, osnovnih
in srednjih šol se v Domu upokojencev Postojna še posebej razveselimo,
saj otroci in mladi v ustanovo prinašajo razigranost, odkritost, radovednost
in seveda prijaznost. Naši stanovalci zelo naklonjeno sprejemajo obiske,
zato tudi namensko organiziramo srečanja različnih generacij.
4
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JANUAR

Vse šolsko smo sodelovali s Srednjo zdravstveno šolo Postojna. Dijaki
so se vključevali z obvezno prakso srednjega strokovnega in poklicnega izobraževalnega programa Zdravstvena nega in oskrba in po programu PUD. Kot prostovoljci na področju družabništva in medgeneracijskega
druženja so sodelovali dijaki Srednje zdravstvene šole Postojna: z gibalno delavnico za stanovalce – vseslovensko akcijo Simbioza giba; v okviru
strokovne ekskurzije pa so aktivno preživeli dopoldne s stanovalci.
Harmonikarji Srednje zdravstvene šole in Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna so naše stanovalce razveseljevali na dveh prireditvah: na
Krompirjevem pikniku in ob Martinovem kosilu. Dijaki so z mladostnim
optimizmom prispevali k boljšemu počutju stanovalcev in dodali kamenček v mozaiku dogajanja pri nas, da lahko kljub starosti doživimo še marsikaj lepega. Za vse pozornosti in popestritve se vsem lepo zahvaljujemo!
Izposoja knjig iz Knjižnice Bena Zupančiča Postojna poteka kot vse
doslej. Z bibliobusom nam pripeljejo nove knjige na naše parkirišče vsak
drugi torek v mesecu. Tistim stanovalcem, ki ne morejo sami do bibliobusa, delovna terapevtka prinese želene knjige v sobo. Svojo pomoč pri
izposoji domskih knjig v naši knjižnici v drugem nadstropju je ponudila
naša stanovalka Martina Koman. Ob izposoji knjig so stanovalci povabljeni
tudi k prijetnemu druženju ter branju knjig in člankov iz revij in časopisov.
Enkrat mesečno smo organizirali skupno praznovanje rojstnih dni stanovalcev. Slavljencem smo voščili in jih pogostili s tortico, kavico in sokom.
Skupaj smo nazdravili in se poveselili ob prepevanju lepih slovenskih narodnih pesmi. Posebno pozornost smo namenili nepokretnim stanovalcem,
ki ne morejo iz postelje in tako preživijo ves dan v sobi. V sklopu mesečnih praznovanj smo jih obiskali in pogostili. Zaposleni smo jim s sostanovalci voščili, se z njimi pogovorili, jim zapeli ter jih fotografirali – glede na
njihovo željo in zdravstveno stanje. Od februarja 2019 pa stanovalci novih gospodinjskih enot Sovič
in Nanos praznujejo v svojih
skupinah, v družbi sostanovalcev in zaposlenih v ADT.
Dvakrat mesečno so bile
v naši dvorani darovane svete maše – drugi in četrti petek
v mesecu. Posebni sveti maši
sta bili darovani ob veliki noči
in za božič.

V torek, 22. januarja, smo sponzorju Unika TTI, d.o.o., Postojna –
UNIKATOY predstavili delovanje počivalnika za stanovalce, ki nam ga je
konec meseca decembra 2017 Unika TTI kupila. Počivalnik je primeren
za uporabo kot fotelj, na katerem se tudi lahko poje obrok ali pa se ga
enostavno in hitro spremeni v pomožno ležišče. S tovrstnim počivalnikom
bomo stanovalcem omogočili doživljanje življenja in druženja z drugimi
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V torek, 9. januarja, je ob novem letu župan občine Pivka Robert
Smrdelj s sodelavkama na občinski upravi Jano Knafelc Strle in Dragico
Jaksetič že drugo leto zapored obiskal stanovalce iz občine Pivka, ki jesen
svojega življenja preživljajo pri nas. Z županom so se pogovorili o počutju,
o zadovoljstvu z osebjem in oskrbo v domu, vsekakor pa jih je najbolj zanimalo, kaj se dogaja novega v Pivki in njeni okolici. V tem obdobju je bilo
pri nas 34 občank in občanov s Pivškega. Srečanje s predstavniki domače
občine je potekalo v prisrčnem vzdušju. Župan je od svoje nekdanje učiteljice iz 4. razreda, Marije Čeligoj, izvedel, da je »Nemškouce« nekoliko
»prvarvala in pršparala«, saj so dolgo pot v šolo morali prepešačiti tudi v
dežju in mrazu, ter da je bil zelo priden učenec in to zlasti pri matematiki. Župan je prejel tudi nekaj nasvetov za razvoj turizma, sicer pa jim je
povedal, da se bodo pivški upokojenci že čez nekaj let lahko odločali med
bivanjem v postojnskem ali bodočem pivškem domu za starejše občane.
Župan Robert Smrdelj je ob novem letu stanovalcem voščil in jih obdaril
ter povabil na skupen obisk Parka vojaške zgodovine v letošnjem letu – pa
ne le stanovalce iz pivške občine, ampak vse, ki si bodo želeli. Direktorica
Alenka Curk je gostom
poklonila priložnostne
spominke – ročno delo
stanovalcev in glasilo stanovalcev ter ob
zahvali za obisk izrazila upanje, da bodo
novoletna
srečevanja pivškega župana
s pivškimi prebivalci
postojnskega
doma
upokojencev postala
tradicionalna.
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ljudmi izven njihovih sob. Ker imamo v Domu 33 % stanovalcev, ki so
nepokretni, se je direktor Unike TTI, g. Simon Premrl, odločil za donacijo
še enega počivalnika v mesecu marcu 2018, za kar smo jim neizmerno
hvaležni. Uniki TTI se zahvaljujemo tudi za številne zanimive in raznovrstne pripomočke, ki so jih poklonili za naše stanovalce – z njimi pa lahko
namreč vsakodnevno popestrimo dan
stanovalcem tako v delovni terapiji kot
v fizioterapiji. Zanimiv komentar Unike
TTI Postojna – UNIKATOY:
»Ne da se opisati občutkov, ki jih
človek doživi takrat, ko vidi, da je s svojo pomočjo pričaral nasmeh na obrazu
in veselje v sočloveku, ki je bil te pomoči deležen. Zato se bomo pri nas v
podjetju vedno znova trudili, da bomo
lahko ponudili pomoč čim več tistim, ki
jo potrebujejo.«
�

V četrtek, 11. in 25.
januarja, sta potekali 6. in 7.
srečanje študijskega krožka
Oživljanje lutk z mentoricama Floro Otoničar iz Jezikovne
šole Athena Postojna in Heleno
Kovač.
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zaključku projekta Lahkonočnice decembra 2017. Naše stanovalke so z
branjem lahkonočnic najmlajše pospremile v pravljični svet sanj. Otroci pa
so ob zaključku zimskega koncerta stanovalcem poklonili svojo pravljico
Zgodba o čarobni ognjeni kapi. Knjižico so izdelali z vzgojiteljicama Senjo
Marušič in Romano Petavs kot spomin na ustvarjanje lahkonočnice s pravljičarko Cvetko Sokolov.
�

V ponedeljek, 29. januarja, sta potekala 1. kreativna
delavnica v letu 2018 in medgeneracijsko druženje naših
stanovalcev ter članov DC ŠENT
Postojna s strokovno delavko
Edino Kovač Cvetko. Z njihovo
mentorico Andrejo Berlak smo
ob izdelovanju pustnih mask
tudi peli slovenske ljudske pesmi in celo zaplesali.

FEBRUAR
�

V sredo, 24. januarja, je bil v naši dvorani zanimiv dogodek: nastop
otroškega pevskega zbora Vrtca Postojna s koncertom otroških zimskih
pesmi. Pet- in šestletni otroci iz
skupin Pikice, Mravljice, Petelinčki in Čarodeji so z zimskim
koncertom prijetno razveselili
naše stanovalce. Zborček stotih
otrok je vodila Senja Marušič,
program pa povezovala Ksenija
Korče. Skupina Čarodeji je bila
prisotna v naši ustanovi tudi
na novinarski konferenci ob

V sredo, 7. februarja, je bil v počastitev Prešernovega dne in slovenskega kulturnega praznika krajši kulturni program. Dan kulture smo
obeležili s programom, ki ga je pripravila in povezovala stanovalka Martina
Koman, prisluhnili smo recitacijam stanovalcev in zaposlenih. Program se
je začel s kratkim opisom Prešernovega življenja, ki ga je podala povezovalka. Skupaj smo zapeli kitico Zdravljice, ki je tudi slovenska državna himna. Poudarek proslave je bil v
recitacijah različnih oblik Prešernovih pesmi: gazel, sonetov
in romanc.
Ob koncu smo skupaj zapeli slovensko narodno pesem
Zabučale gore, ki je tudi himna našega Doma. Prešernove
proslave se je udeležilo veliko
število stanovalcev in zaposlenih.
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V torek, 13. februarja,
smo organizirali veselo pustovanje za stanovalce in zaposlene, na katerega so bili povabljeni tudi svojci. Za živo glasbo
sta skrbela harmonikarja Sašo
Doles in Žan Hrestak z Rakeka. Veselega pustnega rajanja
se zaradi snega žal niso mogli
udeležiti otroci Vrtca Postojna.

�

V četrtek, 8. marca, so
potekali deseto srečanje študijskega krožka Oživljanje lutk
in evalvacijsko srečanje ter nastop skupine stanovalk v organizaciji Jezikovne šole Athena
iz Postojne. Naše stanovalke so znova odigrale lutkovno
igrico Vasovanje, tokrat je bila
lutkovna predstava namenjena
zaposlenim in svojcem ter dijakom 2. letnika Zdravstvene šole na SGLŠ
Postojna. Čudovito medgeneracijsko povezovanje je ob zvoku kitare zaključila dijakinja Natali s pesmima Siva pot in Dan ljubezni. S petjem smo
se ji pridružili vsi poslušalci.

�

V četrtek, 15. februarja, je bil v okviru meseca kulture čudovit koncert Mešanega
pevskega zbora Postojna pod
taktirko maestra Matjaža Ščeka. Mešani pevski zbor je naše
stanovalce razveselil že četrto
leto zapored.

�
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V četrtek, 15. in 22. februarja, sta potekali 8. in 9. srečanje študijskega krožka Oživljanje lutk z mentoricama Floro Otoničar iz Jezikovne
šole Athena Postojna in Heleno Kovač. Ob zaključku krožka je 10 stanovalk za sostanovalce prvič odigralo lutkovno igrico Vasovanje. Sledila je
lutkovna predstava Drugačen v izvedbi članov študijskega krožka Drugačen, ki deluje na Jezikovni šoli Athena iz Postojne, katera je bila tudi organizator dogodka. Zgodba govori o malem žabcu, ki gre v svet iskat zdravilo za svojo težavo in spozna veliko novih prijateljev. Nihče ga namreč ne
mara, ker je drugačen od drugih žabcev. Na poti spozna nove prijatelje.
Vsi imajo težave. Niso preveč
priljubljeni zaradi svoje drugačnosti in druščina se skupaj
napoti po pomoč. Pot jih pripelje do drobne miške, ki jim
z zdravilnimi rožicami in dobrimi mislimi pomaga in pojasni, da so zaradi drugačnosti
edinstveni.
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V četrtek, 8. marca, so prostovoljke RKS-OZ Postojna-Pivka pod
vodstvom sekretarke Petre Žele Šajn v okviru akcije Podarim ti rožice za
nasmeh ob dnevu žena že 4. leto zapored obiskale vse naše stanovalke,
zaposlene ter prostovoljke ter jih obdarile s pomladanskim cvetjem. Pozabile pa niso niti na stanovalce, ki praznujejo dva dneva pozneje, ter jim
poklonile simbolično aranžirano trnovo vejico. Prostovoljke se vedno rade
odzovejo s podobnimi akcijami, ki so našim stanovalcem zelo pomembne
in so bili rožic, prijaznega
obiska in prijetnega druženja
nadvse veseli. Prijeten obisk in
urica klepeta sta polepšala dan
tako stanovalcem kot tudi prijaznim obiskovalkam. Druženje
je običajno tisto, kar starejšim
pomeni največ. Iskrena hvala
za prijetno pozornost do vseh
nas in za veliko dobre volje!
�

V torek, 13. marca, je v okviru vseslovenske akcije Simbioza giba
potekala gibalna delavnica za starejše. Izvedli so jo dijaki 2. letnika bolničarjev Zdravstvene šole na SGLŠ Postojna in naši stanovalci. V letu 2017
je tovrstna delavnica potekala prvič, in ker je izjemno lepo uspela, smo se
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zanjo znova dogovorili še v letu
2018. Dijaki so pripravili tudi
glasbo in koreografijo. Gibi, ki
so jih ob glasbi izvajali, so bili
primerni tudi za naše stanovalce, tako da so lahko sodelovali
v okviru svojih zmožnosti. Gibalno delavnico simbioza giba
je vodila profesorica športne
vzgoje Jasmina Žvokelj, koordinirala pa profesorica Anica
Emili Podboj. Za stanovalce in dijake je bilo tovrstno medgeneracijsko druženje prijetno in veselo doživetje.
�

V četrtek, 15. marca,
je bilo srečanje v TV-klubu ob
čajanki; že v letu 2017 je bilo
8 tovrstnih izjemno uspešnih
druženj po izboru šefa kuhinje.
Za stanovalce je šef kuhinje
Gabrijel pripravil pokušino čajev za boljše počutje in krepitev zdravja. Ponudil jim je tudi
sladko in slano čajno pecivo ter
rezine svežega sadja. Dogajanje na čajanki je popestrila izbrana glasba.
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V ponedeljek, 19. marca, je bila 1. letošnja bralno-pogovorna urica. Prebiranje
zgodb o butalcih avtorja Frana
Milčinskega so vodile članice
Kluba upokojenih prosvetnih
delavcev občin Postojna in Pivka: Suzana Cerkvenik, Jožica Bizjak in Janja Arsenović. Stanovalci so z zanimanjem poslušali in se vključili v pogovor.
�

Na cvetno nedeljo, 25. marca, so prostovoljke Dekanijske Karitas Postojna z vodjo odbora za starejše in bolne, gospo Julko Dekleva,
in birmanci iz župnije Zagorje
ob velikonočnih praznikih tudi
v letu 2018 nesebično ponesle
svojo pozornost med vse naše
stanovalce. Obiskale so jih v
sobah, jim poklonile blagoslovljene oljčne vejice in velikonočne voščilnice Škofijske Karitas Koper. Iskrena hvala!
�

V četrtek, 15. marca, so pri nas v okviru marčevskih praznikov
že peto leto zapored nastopili
člani ansambla Kimel, nam že
poznani vaški ljudski godci z
Vipavskega. Prepevali so stare
slovenske ljudske in narodne
pesmi, pa tudi nekaj narodnozabavnih. Program je bil čudovit in za stanovalce nepozaben.
Naše stanovalce so navdušili za
petje in celo za ples.

V ponedeljek, 26. marca, je bila velikonočna delavnica Radi pišemo z roko, ki jo je vodila zunanja izvajalka Lea Trebec Tomažič v okviru
Tedna pisanja z roko. Pisanje z roko jo zelo zanima, zato je postala članica Društva Radi pišemo z roko. Namen društva je širjenje zavedanja o
pomenu pisanja z roko med mladimi in manj mladimi: pisava je del in
odraz naše osebnosti, pisava vsakega človeka je neponovljiva, pisanje je
pomembna spretnost, pisanje z roko je bolj osebno v primerjavi z enim
klikom na računalnik – ki lahko doseže 100 prejemnikov in več. Pri pisanju
ohranjamo dolgotrajno pozornost, informacija, pisana z roko, se v spominu zadrži dalj časa, pisanje pisanih črk povezuje levo in desno polovico
možganov, možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z
računalnikom. Gospa Lea je stanovalcem pokazala nekaj starejših zapisov
z roko, starejših pisal in pripomočkov – stekleničko črnila in staro pero,
stare zvezke, razglednice, rojstni list, spominsko knjigo in njeno spričevalo iz leta 1961, v katerem je kot predmet še naveden lepopis. Srečanje
je bilo na začetku pogovorno, usmerjeno k spominom na pisanje z roko
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nekoč. Pri tematskem zapisu je
voditeljica Lea predlagala kot
izhodišče spomin iz otroštva.
Sledilo je praktično pisanje:
oblikovanje plakata »iz opek«
s kratkimi zapisi – podpisi ali
željami, in ročno pisanje na
razglednice z velikonočnimi
voščili svojcem. Stanovalcem
s težavami gibljivosti rok smo
pri zapisu pomagali. Končni skupni izdelek pa smo tudi razstavili. Izjemno
zanimive delavnice se je udeležilo veliko število stanovalcev, ki so bili zelo
navdušeni, saj so izrazili željo o ponovitvi. Skratka, imeli smo se »fajn«.
�

V sredo, 28. marca, je v čajni kuhinji prizidka potekala podelitev
priznanj stanovalkam za branje lahkonočnic v letu 2017. Zahvala Ekipe
A1 Slovenija: »Hvala stanovalcem in zaposlenim v Domu upokojencev Postojna za soustvarjanje čarobnih zvočnih pravljic lakonočnic. Tudi z vašo
pomočjo zdaj malčki po vsej Sloveniji zaspijo še slajše. Iskreno se vam
zahvaljujemo za soustvarjanje zvočnih pravljic lahkonočnic, ki vsak dan v
sen zazibljejo nešteto otrok po vsej Sloveniji.« Ker so pripovedovalci ključni del projekta, sta se šestim našim stanovalkam prišli zahvalit Špela Vuga
iz agencije Gray in predstavnica A1 Tanja Kos. Pripravili sta
jim zahvale, ki sta jim jih želeli
izročiti v živo. Prinesli sta tudi
zgoščenko Lahkonočnice, da jo
bomo lahko še večkrat skupaj
poslušali!
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V petek, 30. marca, smo
ob prihajajočih velikonočnih
praznikih strokovne delavke
vsem našim stanovalcem delile po sobah velikonočne spominke, ki so jih ročno izdelali
stanovalci v delovni terapiji, tj.
prisrčne papirnate košarice in
čokoladne pirhe, ter jim voščile vesele velikonočne praznike.
Tudi skupne prostore smo okrasili z velikonočnimi dekoracijami, ki so jih pripravili stanovalci v delovni
terapiji.

APRIL
�

V petek, 6. aprila, je
gospa Eva Čeč našim stanovalcem predstavila izjemno zanimiv romarski sprehod po Sveti
deželi v besedi in sliki.
�

V četrtek, 29. marca, je potekala pogovorna delavnica z zgodbo
Diamant na dlani. Izjemno zanimivo delavnico je izvedel zunanji sodelavec Leon Kernel.
Gospod Kernel je ob zaključku
vse stanovalce tudi pogostil z
domačimi kruhki, ki jih je pripravil sam.

V torek, 10. aprila, je bila v okviru dneva za spremembe organizirana ustvarjalna delavnica
Aprilske teme in muhasti april.
Vodila jo je zunanja voditeljica
Lea Trebec Tomažič. Stanovalci
so bili navdušeni. Pred leti smo
z gospo Leo delali dežnike iz
papirja, zdaj pa smo naredili
vzorce na papir, stanovalci so
se lahko sami odločili za vzorec »blaga« za dežnik. Tako so
lahko povezali gubanje papirja
in vlečenje vzorcev – črte, pike, geometrijske like ... Tudi na velikonočni delavnici projekta Radi pišemo z roko, v mesecu marcu, smo izbirali
vzorce, pisali, vlekli črte … Vse nam je uspelo po načrtu in imeli smo se
lepo.
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V sredo, 11. aprila, je stanovalka Martina Koman v Vrtcu Postojna
brala skupini otrok pravljico Krompirček na počitnicah, ki jo je izbrala iz
projekta Lahkonočnice iz leta 2017.
�

V sredo, 18. aprila, je bila literarna ura Utrinki življenja, ki jo je stanovalcem
poklonilo Društvo za druženje in solidarnost Šempeter 1300 iz Občine Pivka. Sodelovali so predsednik društva Srečko Likar,
recitatorji, ženska vokalna skupina Društva
upokojencev Pivka Rožmarinke in harmonikar Benjamin z veselimi vižami. Stanovalci so bili navdušeni nad čudovitim pestrim
programom nastopajočih.
�
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V ponedeljek, 23. aprila,
je potekala spomladanska ureditev visokih gred, v katere so
stanovalci posejali solato.
�

V torek, 24. aprila, so si
stanovalci lahko ogledali zanimiv nastop plesne skupine upokojenk Štorovke iz Štorij pri Sežani. V zanimivem programu so poleg plesa pripravile tudi recitacije in pevske točke. Ob
zaključku so plesalke povabile
na plesišče naše stanovalce; s
plesnim nastopom so jih izjemno navdušile ob raznovrstnih
plesih: grških, črnskih, romskih, srbskih, kavbojskih, dalmatinskih, budnico z dežniki …

V petek, 20. aprila, so si ogledali lutkovno predstavo Vasovanje.
Kot tretje v okviru desetih srečanj študijskega krožka Oživljanje lutk so jo
pripravile naše stanovalke. Krožek poteka v okviru Jezikovne šole Athena
iz Postojne, vodita pa ga mentorici Flora Otoničar in Helena Kovač. Lutkovno igrico so tokrat odigrale štirim skupinam otrok Vrtca Postojna, in sicer
Pikam, Petelinčkom, Mravljicam in Žogam. Gospa Flora je povedala: »Dom
upokojencev v Postojni že četrt stoletja prijazno gosti študijske krožke z
najrazličnejšimi vsebinami v organizaciji in izvedbi Jezikovne šole Athena
iz Postojne ter v koordinaciji Andragoškega centra Slovenije, sofinancira pa
jih Ministrstvo za izobraževanje Republike Slovenije. Tudi študijski krožki so večplastna oblika medgeneracijskega druženja. Skupaj s stanovalci
ustvarjamo glinene skulpture, svilene slike, nakit, lutke ter pišemo besedila za lutkovne predstave, ki jih sami odigramo. Prirejamo razstave svojih
izdelkov, sodelujemo v Tednu ljubiteljske kulture ter v raznih projektih,
kamor smo povabljeni. Učimo
se novih znanj in spretnosti drug od drugega, strpnosti
in sprejemanja ter spoštovanja
drugačnosti. Študijski krožki
so prijetno druženje, kreativen
način preživljanja prostega časa
ter naš prispevek h kakovosti bivanja v lokalnem okolju.«

V petek, 11. maja, so bile ob svetovnem dnevu medicinskih sester
organizirane številne aktivnosti. Aktiv zdravstva SGLŠ Postojna je skupaj z
dijaki na ta dan organiziral tek po ulicah Postojne z naslovom Zdravstvena spet teče. Podobno kot lani so tudi letos obiskali zdravstvene in socialno-zdravstvene ustanove v Postojni: Zdravstvenem dom, Bolnišnico za
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V sredo, 25. aprila, je bila 2. pogovorno-bralna ura ob prebiranju
Zgodb za lahko noč avtorice Ele Peroci, ki so jo izvedle članice Kluba upokojenih delavcev v vzgoji in izobraževanju občin Postojna in Pivka. Stanovalci so z zanimanjem poslušali in se vključili v pogovor.
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ženske bolezni in porodništvo, Domu upokojencev in Zavod Talita Kum.
Povabili so vse zainteresirane, da se jim pridružijo na obeleženju svetovnega dne medicinskih sester in
obletnice izvajanja programov
Zdravstvena nega in bolničar negovalec v SGLŠ Postojna.
�

V sredo, 16. maja, je
bilo v atriju prizidka spomladansko presajanje balkonskih
rož, v katerem so sodelovali
stanovalci in zaposleni.
�

V petek, 18. maja, je
bila 3. bralno-pogovorna urica, ki so jo vodile članice Kluba
upokojenih delavcev v vzgoji in
izobraževanju občin Postojna
in Pivka. Brale so jim zanimive
Zgodbe za lahko noč avtorice
Ele Peroci.
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JUNIJ
�

V petek, 1. junija, je Komisija za zdravje na delovnem mestu – v
okviru promocije zdravja na delovnem mestu za vse zaposlene in prostovoljce organizirala pohod za zdravje na 1027 metrov visoko Vremščico.
Vzpenjali smo se po markirani pešpoti, ki preide v večinoma borov gozdič,
s katere se nam je občasno odprlo nekaj razgleda. Pot naprej preide na
glavni in sprva še z gozdom poraščen greben Vremščice, in ob katerem
smo se nato vzpenjali kar nekaj časa. Po dobri uri hoje smo stopili iz gozda
in s poti se nam je pričel odpirati lep razgled na Snežnik, Slavnik in Nanos.
Višje smo prečili kratek pas grmičevja, za katerim smo opazili obnovljeno
cerkvico sv. Urbana. Za cerkvico smo spet stopili iz gozda na prostrana travnata pobočja Vremščice,
po katerih smo se nato v slabih 10 minutah nadaljnje hoje
povzpeli na Veliko Vremščico,
ki je najvišji vrh Vremščice. Ker
je Vremščica planota brez koče,
smo pohod zaključili s prijetnim druženjem in malico v Gostilni Špelca v Gornji Košani.
�

V ponedeljek, 4. junija,
so nastopili učenci 9. razreda
Osnovne šole Pivka, in sicer:
na harmoniki Matevž, Matija in
Anže, Bor je pripravil dva skeča, Jan pa povezoval prireditev Poletni pozdrav. Učence je
spremljala pomočnica ravnateljice Sonja Vodopivec.

�

V petek, 18. maja, je bil
prijeten nastop vokalne skupine Mavrica pod vodstvom Jelke Bajec Mikuletič. Ob zaključku nastopa so pevke zapele še
skupaj s stanovalci.
�

V torek, 22. maja, je bila
v okviru tedna vseživljenjskega
učenja pogovorno-ustvarjalna
delavnica Moja skodelica kave
z zunanjo izvajalko Leo Trebec
Tomažič. Povezali smo 100letnico smrti Ivana Cankarja,
likovno ustvarjali in razmišljali
o sebi.

�

V sredo, 6. junija, je bila
4. bralno-pogovorna urica ob
branju knjige zgodbic iz mladosti Mimi Malenšek. Vodile
so jo članice Kluba upokojenih
prosvetnih delavcev občin Postojna in Pivka.
18
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lokaciji, preživeli lepo popoldne v prijetnem ambientu, v objemu čudovite narave in konjev. Člani skupin in voditeljice Anita, Branka, Ivanka in
Maruša se gospodu Damjanu in njegovi ekipi zahvaljujemo za prevoz in
prijetno skupno druženje.

V torek, 12. junija, je v
sodelovanju s prostovoljko Katjo Širca in stanovalci potekala
poletna ustvarjalna delavnica.
Idejo za motive je na podlagi
modela kakovosti E-Qalin podala naša dipl. fizioterapevtka
Kristina Abram. Pri izvedbi delavnice pa so sodelovali še zaposleni: Alenka Ludvik, Magda Ris, Marko Bizjak, Dejan
Škrinjar, Branka Rajković, Mateja Ilar, Rozalija Bajc in Metka Smrdel. Domiselne poletne
dekoracije naših skupnih prostorov, ki je bila namenjena
tudi tradicionalnemu srečanju
s svojci, so se razveselili tudi
stanovalci.

�

�

V sredo, 13. junija, smo
si stanovalci in zaposleni Doma
upokojencev Postojna ogledali zelo lepo urejen Park vojaške zgodovine v Občini Pivka.
Na ogled nas je povabil župan
Občine Pivka gospod Robert
Smrdelj, ko je bil ob novem
letu na obisku pri naših stanovalcih iz občine Pivka. Povabil
pa ni le stanovalce iz pivške občine, ampak tudi vse druge zainteresirane
stanovalce. Ob obujanju spominov na stare težke vojne čase so zapeli tudi
nekaj partizanskih pesmi. Lepo urejen park nam je izčrpno predstavil njihov vodič, ves čas ogleda pa nas je spremljal tudi gospod župan. Ob zaključku nas je pogostil s kavico v tamkajšnji Kantini. Gospodu Smrdelju se
za izjemno prijaznost iskreno zahvaljujemo, saj je stanovalcem omogočil
zanimiv izlet in brezplačen ogled Parka vojaške zgodovine.

V torek, 12. junija, smo s pomočjo in prevozom ekipe Meditrans,
d.o.o., organizirali že sedmo zaključno letno srečanje članov skupin za
samopomoč. Pri nas delujeta dve skupini za samopomoč, Mavrica in Prepih. Vsako leto v juniju mesecu zadnje srečanje pred poletjem zaključimo
z druženjem obeh skupin na izletu na različne destinacije v bližnji okolici
Postojne. Letos smo se odpravili na posestvo Plana pri Pivki, kjer so nas
prijazno pogostili s kavo, pijačo in dobrim domačim zavitkom. V skupini
so vključeni tudi težko gibljivi stanovalci, ki so pri gibanju
odvisni od invalidskega vozička. Naši prošnji za pomoč pri
prevozu oseb se je že sedmo
leto zapored prijazno odzval
gospod Damjan Kapelj – Meditrans, d.o.o., Postojna s svojo
ekipo. Z njihovo pomočjo smo
lahko naše zadnje srečanje
pred dopusti izpeljali na želeni

V petek, 22. junija, je
bilo organizirano tradicionalno
33. srečanje stanovalcev, svojcev in zaposlenih Doma upokojencev Postojna. Udeležil se ga je tudi župan občine Postojna Igor Marentič, ki nas je
pozdravil po dobrodošlici direktorice Doma Alenke Curk.
S prvim nastopom nas je razveselila vokalna skupina zaposlenih Doma
upokojencev Postojna z zborovodjo Jernejo Sojer Smerdu. Program prireditve smo popestrili z družabno igro tombola – odigrali so jo stanovalci ob
pomoči svojcev in zaposlenih. Stanovalka Gabrijela Belja je prejela glavno
nagrado in od navdušenja zapela lepo slovensko narodno pesem. Skupaj
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V četrtek, 21. junija, so
si v okviru strokovne ekskurzije ogledali naš Dom zaposleni
iz Doma starejših Lucija.
�
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z njo smo zapeli in se veselili
tudi mi. Posebna zahvala velja
donatorjem tombolskih dobitkov. To so: Postojnske mesnine, Pekarna Pečjak, Plastika
Renko, Barjans, Zavarovalnica
Triglav Postojna in Sanolabor.
Svojcem smo podarili glasilo
stanovalcev in spominke, ki so
jih stanovalci ročno izdelali v
delovni terapiji. Postavljena je bila tudi prodajna stojnica izdelkov ročnih
del stanovalcev. Ob dobri hrani, ki so jo pripravili zaposleni iz kuhinje, in
glasbi, za katero je skrbel ansambel mladih glasbenikov Furmani, je bilo
razpoloženje prav prijetno.

Y

Z

�

Od ponedeljka, 9. julija, so se s pomočjo dipl. fizioterapevtke Kristine Abram v
glavni jedilnici pričeli sestajati
vsi zainteresirani stanovalci za
pomoč kuhinji s pripravo sadja
in zelenjave za obroke. Stanovalci od takrat naprej pomagajo trikrat v tednu in po potrebi.
Vsem stanovalcem velja iskrena in posebna zahvala za njihovo pomoč in vztrajnost.

AVGUST
�

JULIJ
�

V sredo, 4. julija, sta vodja kuhinje Gabrijel Opara in Kristina Abram, dipl. fizioterapevtka in predsednica Komisije za promocijo zdravja
na delovnem mestu, v okviru
promocije zdravja na delovnem
mestu vse zaposlene prijazno
povabila na pokušnjo osvežilnih napitkov. Odziv zaposlenih
je bil zelo dober in pohvalen.
�

V petek, 6. julija, je bilo
prvo druženje ob sladoledu in
kavi. V poletnih mesecih smo
stanovalcem ob vročih poletnih
dneh velikokrat ponudili sladoledno kavo. Finančno so jo
omogočili prostovoljni prispevki za namen aktivnosti stanovalcev delovne terapije, zbrani
na Srečanju s svojci. Vsi stanovalci so se tovrstnih druženj
zelo radi udeležili.

V poletnih mesecih – juniju, juliju
in avgustu, so tako kot vsa leta doslej
potekale prijetne poletne delavnice popoldanske skupine Pomlad z varuhinjo
Vesno Jularić Ko spomini zadišijo. Stanovalci so celo sezono skrbeli za zeliščni vrt, pripravljali začimbe za našo kuhinjo in pili domač čaj, želi sivko in iz nje
izdelovali dekorativne šopke ter dišeče
vrečke kot spominke nastopajočim ter
ob posebnih praznovanjih.

SEPTEMBER

V letu 2018 se nam je že
3. leto uresničila dobra ideja,
da zaposleni v svojem prostem času popestrimo življenje
nekaterih naših težko pokretnih ter nepokretnih in stanovalcev, ki nimajo veliko obiskov svojcev – s tem, da smo
jih pospremili in poklepetali z
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njimi ob kavici v bližnjem lokalu. Med 22. in 30. septembrom smo strokovne delavke organizirale prostovoljno dejavnost, h kateri smo bili povabljeni k sodelovanju vsi zaposleni. Zaposleni vseh služb v Domu smo
si sami izbrali stanovalca, s katerim smo želeli preživeti del svojega časa.
Tovrstna druženja so nekaj posebnega. Stanovalci so bili ganjeni in navdušeni, spremljevalci, ki smo jim poklonili nekaj svojega časa, pa ravno
tako. Naš moto je še vnaprej: »Če bomo z medsebojnim druženjem polepšali dan vsaj enemu stanovalcu, bomo naredili veliko.«
�

V torek, 11. septembra,
je bilo na dvorišču pred našo
dvorano zanimivo druženje Na
kavi s kuhinjo. Osebje kuhinje,
ki je tovrstno druženje organiziralo, je povabilo vse stanovalce na kavo ob prijetni glasbi.
Pripravili so jim okusno dišečo
kavo, postregli z domačim bezgovim sokom in slastnim pecivom, ki so ga pripravile roke
naših pridnih delavk iz kuhinje. Stanovalce so prijetno presenetili in izjemno razveselili.
�

V torek, 18. septembra, je bil zanimiv nastop glasbene skupine Bica
bend. Slovenske narodne in ljudske pesmi so članice ansambla izvedle
na posebnih instrumentih: živalskih in poštnih rogovih ter ob spremljavi
harmonike. Babice, ki enkratno pojejo, so uvodoma zapele svojo himno.
Njihova povprečna starost je 72 let. Babice imajo veselje in voljo ohranjati
domačo narodno in ljudsko pesem na malo drugačen način, kot smo vajeni,
na posebnih instrumentih uporabljamo svoj glas in posluh ob
spremljavi harmonike. Delujejo
medgeneracijsko, saj sodelujejo z vsemi generacijami – od
vrtcev, šol, domov za starejše
in skupinami oseb s posebnimi potrebami. Njihovi nastopi
imajo sporočilno in dobrodelno
24
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noto: ohranjati slovensko pesem in jo širiti na mlajše rodove, starejšim
pa vzpodbujati življenjski optimizem in pozitivno nostalgijo. Sočasno pa
utrjujejo vezi med generacijami. Veselile so se, da so smele tudi našim
stanovalcem polepšati dan. Ta odziv daje »bicam« iz Koroške energijo za
nadaljevanje njihovega poslanstva, kot so nam povedale. Njihov nastop je
bil enkraten in navdušujoč.
�

V petek, 21. septembra,
je potekalo prvo srečanje študijskega krožka Haiku z branjem poezije in glinarjenjem
pod mentorstvom Flore Otoničar iz Jezikovne šole Athena
Postojna.
�

Ob Dnevu Doma upokojencev Postojna, ki ga obeležujemo 2. oktobra že 6. leto
zapored, smo med 25. septembrom in 8. oktobrom organizirali niz raznovrstnih zanimivih dogodkov za stanovalce,
njihove svojce in zaposlene:
V torek, 25. septembra,
je bilo v okviru številnih dogodkov ob 6. tradicionalnem Dnevu
Doma upokojencev Postojna – 2. oktobru, jesensko druženje naših stanovalcev in stanovalcev zavoda Talita Kum
Postojna ob 3. športnih igrah – tokrat smo bili gostitelji mi, saj se srečujemo izmenično. Dogodek je odprl
nastop vokalne skupine zaposlenih.
�

V četrtek, 27. septembra, je bila
v okviru Dneva našega Doma ob prijetni
glasbi in druženju pogostitev vseh stanovalcev s torto velikanko.
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OKTOBER
�

V ponedeljek, 1. oktobra, je ob Dnevu Doma potekalo zdravstvenovzgojno predavanje za zaposlene Zdrav
življenjski slog in dejavniki tveganja za zdravje. Pripravil ga je
Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Postojna. Poleg teoretičnih
vsebin o zdravi prehrani in gibanju sta bila za udeležence izvedena tudi
praktični prikaz vadbe in možnost meritev krvnega tlaka in sladkorja.
�

V torek, 2. oktobra, je
bil ob Dnevu Doma v sodelovanju dijakov SGLŠ Postojna in
okoliških frizerjev organiziran
Dan dobrega počutja za stanovalce. Razvajanje za stanovalce s številnimi aktivnostmi
je popestrila modna revija trgovine Senior za stanovalce in
zaposlene, ki jo je odprl nastop vokalne skupine zaposlenih.
�

V sredo, 3. oktobra, smo v okviru rožnatega oktobra sodelovali pri
ovijanju dreves. Pri nastajanju pletenin so v ta namen sodelovale tudi naše
stanovalke. Rožnati oktober je mesec ozaveščanja o raku dojk. V Europi Donni, slovenskem združenju za boj proti raku dojk, že tradicionalno
pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi obeležijo rožnati oktober, mesec
ozaveščanja o raku dojk: ovijanje dreves v rožnate pletenine v parku v
Postojni in Pivki, stojnica na mesečnem sejmu v Postojni in hoja za upanje
– pohod v okolici Postojne.
�

V četrtek, 4. oktobra,
je bil v okviru niza dogodkov
ob Dnevu Doma pohod za zaposlene in prostovoljce do Koče
Mladike na Pečni rebri v organizaciji Komisije za promocijo
zdravja na delovnem mestu. Bil
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je prijeten medgeneracijski pohod v družbi zaposlenih in njihovih otrok ter
vnukov, pa še vreme nam je bilo naklonjeno.
�

V oktobru so potekala
štiri srečanja študijskega krožka Haiku, in sicer 5., 10., 19.
in 30. oktobra. V okviru niza
dogodkov ob tradicionalnemu
Dnevu Doma je bilo temu posvečeno eno srečanje. Stanovalci so poslušali branje poezije,
glinarili, barvali glinene izdelke ter sodelovali pri nastajanju haikujev pod mentorstvom
Flore Otoničar iz Jezikovne šole Athena Postojna.
�

V ponedeljek, 8. oktobra, je bila ob Dnevu Doma in
ob svetovnem dnevu starejših
pogovorna delavnica za stanovalce Pogled skozi jesensko
okno. Izjemno zanimivo pogovorno srečanje je bilo usmerjeno v jesenska občutja. Vodila ga je zunanja izvajalka Lea
Trebec Tomažič.
�

V ponedeljek, 15. oktobra, sta
potekala izjemno zanimivo 2. medgeneracijsko druženje in kreativna delavnica
naših stanovalcev ter članov DC ŠENT
Postojna. Barvali smo morske kamenčke
in ob zaključku skupaj zapeli nekaj lepih slovenskih ljudskih pesmi.
�

V torek, 16. oktobra, je bila
5. bralno-pogovorna urica, in sicer ob
prebiranju odlomkov iz knjige Marka
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Golarja Okrogle o Veržancih.
Vodili sta jo članici Kluba upokojenih prosvetnih delavcev
občin Postojna in Pivka.
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Predavanje o demenci so pripravili zunanji predavatelji, predstavniki lokalne
skupnosti in zaposleni v Domu.
�

NOVEMBER
�

V torek, 6. novembra, je bil 5. tradicionalni Krompirjev piknik, ki je
izjemno lepo uspel. Stanovalci so se prijetno zabavali v dobri družbi ter ob
okusnem krompirju, pripravljenim iz naše kuhinje na več načinov. Za živo
glasbo je poskrbel mladi harmonikar Miha Pavlovič, dijak
4. letnika Srednje zdravstvene
šole na SGLŠ Postojna, in s tem
prijetno popestril dogodek.
Stanovalce, ki niso mogli priti na piknik, pa smo obiskali v
njihovih sobah in jim postregli
z dobrim krompirjem.
�

V sredo, 7. novembra,
je bilo 6. srečanje študijskega
krožka Haiku. Udeleženci so
prebirali poezijo, glinarili ter
pod vodstvom mentorice postavili razstavo. Stanovalci so bili
izjemno navdušeni nad svojimi
razstavljenimi umetninami.

V ponedeljek, 12. novembra, je
bila 3. medgeneracijska kreativna delavnica naših stanovalcev in članov DC
ŠENT Postojna. Prijetni dogodek je popestrilo izdelovanje okraskov iz slanega
testa.
�

V torek 13. novembra,
so stanovalcem popestril dobro Martinovo kosilo mladi harmonikarji Miha Pavlovič, dijak
4. letnika Srednje zdravstvene
šole, in harmonikarja Urh Miglič in Maj Ambrožič, prav tako
dijaka SGLŠ Postojna. Z igranjem po posameznih oddelkih
in v skupnih prostorih so razveselili tudi stanovalce, ki ne morejo priti v glavno jedilnico.
�

V petek, 16. novembra,
je potekalo 7. srečanje študijskega krožka Haiku. Sodelujoči so z mentorico brali poezijo
in oblikovali glino. Srečanje so
nadaljevali s skupnim sestavljanjem »mozaika za zbirko
poezij srca in duše«.

�

V petek, 9. novembra,
je bilo v Domu upokojencev
Postojna organizirano izobraževanje – predavanje z naslovom Demenci prijazna točka,
s katerim domovi za starejše
in posebni zavodi za starejše lahko pristopimo v mrežo
Demenci prijaznih točk – DPT.

�

V petek, 16. novembra, je bil pri nas na obisku evropski poslanec
dr. Igor Šoltes, ki se je želel sestati s stanovalci in zaposlenimi. Pogovor je
tekel o njegovem delu v Evropskem parlamentu, delovanju Evropske unije
ter aktualnih domačih in evropskih temah. Spregovoril je tudi o položaju
starejših v Evropski uniji ter o vprašanju kakovosti življenja po upokojitvi,
dolgotrajni oskrbi in dostojnem staranju, vključno z vprašanjem črpanja
28
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evropskih sredstev s tega področja. Ne nazadnje je predstavil
pobudo za več zdrave, lokalno
pridelane hrane v javnih zavodih, tudi domovih za starejše.
Ob zaključku je odgovoril na
zastavljena vprašanja stanovalcev in zaposlenih. Srečanje z
njim je bilo zanimivo.
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�

V ponedeljek, 26. novembra, smo člani
obeh skupin za samopomoč, njihove voditeljice in vsi zainteresirani stanovalci, svojci in
zaposleni pripravljali in pekli slastno Miklavževo pecivo. S piškoti smo na jutro sv. Miklavža
obdarili vse stanovalce.

DECEMBER
�

V ponedeljek, 3. decembra, je na rojstni dan našega največjega
pesnika in ta veseli dan kulture stanovalka Martina Koman prebirala Prešernove poezije sostanovalcem.

�

V torek, 20. novembra, je bila 6. pogovornobralna urica z naslovom V deželo prihajajo dobri možje.
Vodili sta jo članici Kluba upokojenih prosvetnih delavcev
občin Postojna in Pivka.

�

V sredo, 5. decembra
– dan prostovoljstva, je bilo v
TV-klubu prijetno srečanje z
našimi prostovoljci.

�

V sredo, 21. novembra,
je bila prireditev Podarimo nasmeh, ki jo za stanovalce vsako
leto pripravijo učenci Osnovne
šole Košana z mentorico Marijo
Mršnik. V izjemno zanimivem
in izvirnem programu so učenci odigrali svojo igrico, recitirali in zaplesali, prisluhnili smo
narečni besedi vaških klepetulj;
dan je popestril tudi harmonikar. Še bolj domače pa je bilo,
ko so gostje skupaj s stanovalci zapeli nekaj slovenskih ljudskih pesmi. Vse stanovalce so obdarili s svojimi pobarvankami, domačimi
piškoti in celo angelčki. Bilo je prijetno, stanovalcem so učenci polepšali
dopoldne in jih nasmejali. Zares v pravem pomenu besed naslova prireditve – našim stanovalcem so košanski šolarji podarili nasmeh.
Iskrena hvala za to prijetno dopoldne, ki nam bo še dolgo ostalo v
spominu.
30
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V sredo, 6. decembra,
smo voditeljice skupin za samopomoč in strokovne sodelavke na jutro svetega Miklavža
tik pred zajtrkom obdarile vse
naše stanovalce z Miklavževimi
piškoti, ki smo jih pripravili v
ta namen skupaj s člani obeh
skupin za samopomoč – Mavrica in Prepih.
�

V četrtek, 6. decembra, je bilo prijetno tradicionalno srečanje s
svetim Miklavžem in njegovim spremstvom. Stanovalcem so ga pripravili mladi iz
postojnske župnije in župnija
Postojna. Stanovalce, ki niso
mogli priti na srečanje, so obdarili v njihovih sobah. Iskrena
hvala!
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nastopile so tudi pevke vokalne skupine zaposlenih Doma
upokojencev Postojna, katere je vodila zborovodja Jerneja
Sojer Smerdu.
Na prednovoletni slovesnosti so predstavniki organizacij
in društev Krajevne skupnosti Postojna vsem stanovalcem
poklonili darilca. Učenci OŠ
Antona Globočnika Postojna, OŠ Miroslava Vilharja Postojna in OŠ Prestranek pa so za naše stanovalce ročno izdelali lične voščilnice. Kot vsako
leto se je tudi letos tako prikazala in ohranila vez med mlajšo in starejšo
generacijo. Ob zaključku slovesnosti smo goste in nastopajoče obdarili z
ročno izdelanimi spominki stanovalcev v okviru delovne terapije ter skupaj
zapeli čudovito pesem Sveta noč. Tako
je bilo naše druženje še bolj doživeto.
Iskrena hvala vsem vam, ki ste pričarali
predpraznično vzdušje in prijetno praznovanje našim stanovalcem!

V ponedeljek, 10. decembra, je bila v čajnih kuhinjah
pritličja, prizidka, 1. nadstropja
in podpritličja organizirana delavnica Peka prazničnih palačink v sodelovanju stanovalcev,
svojcev in zaposlenih. Ob dobrih palačinkah je bilo druženje
nekaj posebnega. Vsem iskrena hvala za sodelovanje!
�

V torek, 11. decembra,
je bila kratka proslava v čast
našemu največjemu pisatelju
Ivanu Cankarju ob stoti obletnici njegove smrti. Nekaj odlomkov iz Cankarjevih del sta
stanovalcem prebrala stanovalca Martina Koman in Peter
Štrukelj.
�

�

V ponedeljek, 17. decembra,
smo za stanovalce, zaposlene in svojce
ter druge obiskovalce s stanovalci pripravili praznični novoletni bazar pri naši
recepciji.

V sredo, 12. decembra, je že trideseto leto zapored potekala prednovoletna slovesnost, tradicionalna prireditev, ki jo organiziramo v sodelovanju z Občino Postojna, Krajevno skupnostjo Postojna ter organizacijami in društvi. Ob tem velja posebna pohvala gospe Mileni Novak, tajnici
KS Postojna, ki se v okviru Krajevne skupnosti Postojna že 30 let aktivno
udejstvuje pri koordiniranju novoletnih srečanj v Domu upokojencev.
Uvodni nagovor je imela direktorica Doma upokojencev Postojna Alenka
Curk. Našim stanovalcem so prinesli pozdrave predsednik sveta Krajevne
skupnosti Postojna Goran Blaško, predsednik Društva upokojencev Postojna Franc Koščak, predsednik Župnijske Karitas Postojna Marjan Geržina,
predsednica Krajevnega odbora ZB NOV Postojna Katja Vuga in predstavnica Ženskega veteranskega društva Dobrnič. Predsednik Sveta stanovalcev Doma upokojencev g. Peter Štrukelj je pripravil krajši nagovor.
S prazničnim programom prireditve je stanovalcem božično-novoletno
pričakovanje obogatil in čarobno polepšal glasbeni nastop mlajšega godalnega kvarteta in kvarteta harmonik učencev Glasbene šole Postojna pod
mentorstvom Marinke Kukec Jurič, Karmen Krapež in Branka Petrovčiča;

V ponedeljek, 17. decembra, je v Domu upokojencev Postojna potekalo slovesno odprtje Demenci prijazne točke, s čimer se naša ustanova
uvršča na spletni zemljevid DPT.
Točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem in vsem zaposlenim kot tudi vsem drugim v skupnosti, kjer se točka nahaja. Zaposleni na točki nudimo:
•
informacije – kaj je demenca, kakšni so njeni znaki, kako jo prepoznamo ter da demenca ni del zdravega staranja,
•
pomoč – ko je oseba z demenco v stiski, ker ne ve, kdo je in kje živi,
•
usmeritve – kam naj se osebe z demenco in njihovi svojci obrnejo po
nadaljnjo pomoč.
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Ključnega pomena je zagotoviti demenci prijazno okolje,
saj v takšnem okolju osebe z
demenco lahko živijo kakovostno in samostojno, prispevajo
k skupnosti, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno
mrežo ter dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo.
DPT sta slavnostno odprli Alenka Curk, direktorica Doma upokojencev
Postojna, in Štefanija Lukič Zlobec, predsednica združenja Spominčice –
Alzheimer Slovenija. Na njeno pobudo se organizirajo srečanja Alzheimer
Café po Sloveniji. Srečanja so med svojci in skrbniki oseb z demenco zelo
priljubljena in potekajo na več kot 80 lokacijah po celotni Sloveniji.
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Marta Morandini, Josip Ćilag, Ana Vatovec, Veronika Logar in Marija Mlinar.
Praznično razpoloženje so nam pričarali
s posebnimi instrumenti: godali – orehi, kraguljčki – kovinskimi pokrovčki, in
tolkali – lesenimi palčkami. V programu
prireditve je pripravila novoletni nastop
tudi vokalna skupina zaposlenih Doma
upokojencev Postojna z zborovodjo Jernejo Sojer Smerdu. Prireditev je izjemno
lepo uspela, stanovalci in zaposleni smo
se zabavali ob prepevanju in plesu. Za
dobro novoletno večerjo je poskrbela
naša kuhinja, pri peki domačega peciva pa so sodelovali tudi nekateri zaposleni. Prireditev nam bo še dolgo ostala v prijetnem spominu.
�

V torek, 18. decembra, smo pripravili tradicionalno novoletno prireditev stanovalcev in zaposlenih z obdaritvijo vseh stanovalcev; pri tem
sta priskočila na pomoč dva Božička in njuna spremljevalca gozdna škratka. V znak zahvale smo na prireditev posebej povabili svojce, ki so sodelovali na naših skupnih novoletnih delavnicah. Novoletni nagovor je imela
naša direktorica, v imenu stanovalcev pa je pripravil svoj pozdrav predsednik Sveta stanovalcev Peter Štrukelj. Za živo glasbo je skrbel ansambel
Furmani. Pod vodstvom dipl. fizioterapevtke Kristine Abram je nastopila
glasbena skupina 13 stanovalcev: Fani Grželj, Srečko Šabec, Peter Štrukelj,
Pavel Hiti, Marija Čeligoj, Pavla Sajovic, Vlado Moharić, Danica Inocente,

V sredo, 19. decembra, so postojnski skavti v našo kapelico prinesli
luč miru iz Betlehema, ki poteka že 28. leto zapored. Z akcijo želijo vsi, ki
v njej sodelujejo, razširiti sporočilo miru. Temeljno poslanstvo luči miru iz
Betlehema je namreč skupno prizadevanje za mir, strpnost in sodelovanje
med ljudmi. Skavtinje in skavti plamen ponesejo na vse pomembnejše institucije v državi in želeli so ga prinesti tudi v Dom upokojencev Postojna,
kjer so stanovalce seznanili s poslanico leta 2018 z geslom Delimo plamen
‒ zanetimo mir. Potrdili so plemenitost akcije in vrednote miru: »Plamen je
v mojih rokah. Gori in me greje. Prepričala me je njegova toplota in privabila njegova svetloba. Zdaj imam priložnost, da ga širim naprej – poiščem
bližnjega, začutim njegovo stisko, se darujem zanj in mu pomagam. Toda
kako? Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprejela plamen. Da ohrani plamen,
mora sveča goreti. Prav tako
moram jaz, da ohranim mir,
darovati samega sebe. Sveča z
gorenjem sicer izginja, človek
pa nikoli ne izgine, če gori iz
ljubezni. Vem, da nas je več,
ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogenj, ki ga ne
bo pogasil noben nemir.«
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V ponedeljek, 17. decembra, je gospa Ida Marušič,
sorodnica naših stanovalk Gabrijele in Viktorije, organizirala
literarno delavnico s poustvarjanjem, naslovljeno Izdelava
novoletnih ikeban. V pravljičnem nastopu sta sodelovali
tudi njeni vnukinji. Delavnica je
bila zares čudovita.
�
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V četrtek, 27. decembra, je bila
božična sveta maša, ki jo je daroval župnik v Postojni in dekan dekanije Postojna
mag. Jožef Koren. Cerkveni otroški pevski zbor iz župnije Studeno je pod vodstvom Mateje Magajna ustvaril praznično
razpoloženje. Na koncu je stanovalce razveselil še mladi harmonikar Žan.
Vsem, ki ste našim stanovalcem približali čar božičnih praznikov, se iskreno zahvaljujemo. Lepo se zahvaljujemo tudi gospe Katarini Geržina, ki je
celo leto skrbela za glasbo pri bogoslužju, in vsem prostovoljkam župnijske Karitas, ki vse leto pomagajo spremljati stanovalce k sveti maši.

V sredo, 19. decembra,
so nam družine z otroci iz postojnske župnije postavile lepe
jaslice v TV-klubu. Ob zaključku so skupaj s stanovalci
zapeli nekaj čudovitih božičnih
pesmi. Iskrena hvala!
�

V sredo, 19. decembra,
so naše stanovalce obiskale
prostovoljke Dekanijske Karitas Postojna pod vodstvom
gospe Julke Dekleva. Vse stanovalce so obdarile s spominki
in voščilnicami Škofijske Karitas. Iskrena hvala!

�

Vsako leto nas okrog novega leta obiščejo člani postojnskega
čebelarskega društva in nam podarijo med za vse naše stanovalce. Iskreno
se jim zahvaljujemo!

Ivanka Smrdel, delovna terapevtka

�

DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA

V četrtek, 20. decembra, je Dedek Mraz že drugo
leto zapored obiskal otroke
naših zaposlenih. Pravljico je
otrokom pripovedovala soproga stanovalca Vlada, gospa
Miljenka Mohorić, za kar se ji
lepo zahvaljujemo.

POSTOJNA IMA SVOJ DOM UPOKOJENCEV,
KI NA KREMENCI STOJI,
V NJEM PA PREBIVA MNOGO MLADINE,
KI 50 IN VEČ LET SLAVI.
ČE STANUJEŠ NA ZAHODU,
TE NANOS POZDRAVLJA,
NA SEVERU SE TI SOVIČ IN POSTOJNA SMEJI,
TAM JE TUDI HRIBČEK S KOČO MLADIKO,
ČESAR PA SEVEDA NE VIDIMO MI.
KONČNO SEM TUDI JAZ TUKAJ PRISTALA,
PRI MLADIH DEKLETIH IN SKRBNIH LJUDEH
SEM SOBO DOBILA, DA NANOS VIDIM
IN TAKO SEM TUDI VSEM NA OČEH.
DEKLETA SO SKRBNA, PRIJAZNA DO VSEH,
ČE KAJ POTREBUJEŠ, SE OBRNEŠ DO TEH.
PO 40 LETIH, KO DOM SVOJ ZAPUSTIŠ,
TEŽKO JE, KO NEKJE DRUGJE NA NOVO ZAŽIVIŠ …

�

V petek, 21. decembra,
smo ob koncu starega leta organizirali 3. srečanje z upokojenimi delavci Doma upokojencev Postojna. Srečanje ob
pripovedovanju dogodkov, ki
so se pripetili nekoč, je bilo
zelo prijetno. Obdržala se je
obljuba lanskega leta, da preide tovrstno srečevanje v tradicijo.

Marija Trebec, naša stanovalka v 98. letu starosti
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GOSPODINJSKI ENOTI
SOVIČ IN NANOS
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V letošnjem letu sta začeli delovati dve gospodinjski skupini v pritličju naše stavbe, in sicer GS Sovič 7. januarja 2019, GS Nanos pa 7. maja.
Vodja avtonomnih delovnih timov novih gospodinjskih enot je oddelčna
diplomirana medicinska sestra Branka Rajković; pri tem ji pomaga dipl. fizioterapevtka Kristina Abram. Na novo sodelujeta tudi gospodinji, in sicer
Dalida Rendulić v GS Sovič in Radmila Božić v GS Nanos.
Avtonomni delovni timi prinašajo boljšo organiziranost, kvalitetneje
opravljene naloge in storitve zaposlenih, večje odločanje in sodelovanje
v timu, večjo motiviranost in boljše počutje, več sproščenosti, zaupanja
in zadovoljstva pri delu, boljše poznavanje stanovalcev, njihovih navad
in potreb, ne nazadnje pa
tudi večjo povezanost med
zaposlenimi in stanovalci
ter vsekakor večje zadovoljstvo stanovalcev.
Poleg tega, da stanovalci lahko vsakodnevno
pomagajo pri gospodinjskih opravilih, se v gospodinjskih skupinah dogaja
marsikaj zanimivega.
V petek, 15. februarja,
je bilo prvič organizirano
praznovanje rojstnih dni
stanovalcev GS Nanos in
GS Sovič, rojenih v februarju. Pridružili so se jim
sostanovalci obeh enot.
Zaposleni iz avtonomnih
delovnih timov so skupaj s
stanovalci pripravljali pecivo in torto. Slavljence so
razveselili so z voščilnicami, vrtnico, dekoracijo,

glasbo, druženjem in prepevanjem. Slavljenci so bili ganjeni in navdušeni.
Sostanovalci in zaposleni, ki smo se jim pridružili ob veselem dogodku,
smo skupaj z njimi nazdravili in jim zapeli zdravico Kolk'r kapl'c, tol'ko let.
Vsak mesec so deležni pozornosti ob rojstnih dneh stanovalci obeh enot,
pridružijo se jim tudi sostanovalci in svojci.
V sredo, 27. februarja, je bila v GE Sovič zanimiva delavnica Tremo orehe, ki jo je vodila gospa Sandra Simikič, sorodnica naših stanovalk Gabrijele in Viktorije. Ob prijetnem opravilu in sproščenem klepetu je bilo za
stanovalce pestro popoldne.
V ponedeljek, 4. marca, so pripravljali krofe zaposleni gospodinjske
skupine Sovič in Nanos skupaj s stanovalci in njihovimi svojci: gospa Dragica Kaluža – sorodnica stanovalke Marte, ter gospa Aleksandra Simikič in
gospa Ida Marušič – sorodnici stanovalk Gabrijele in Viktorije. Prijetno je
dišalo in slastni pustni krofi so jim dobro uspeli.
V torek, 19. marca 2019, je gospa Mara Pančić, sorodnica naše stanovalke Ljeposave, s člani skupine Sonček in ob pomoči zaposlenih in prostovoljke Andreje v GE Sovič pripravila pasulj. Za presenečenje je stanovalcem obeh enot pripravila tudi sirov in krompirjev burek.
V sredo, 17. aprila, so pripravljali velikonočno potico stanovalci in zaposleni GE Sovič skupaj z gospo Ido Marušič, sorodnico naših stanovalk
Gabrijele in Viktorije.
V petek, 19. aprila, so v GS Sovič barvali pirhe stanovalci obeh enot in
skupina za samopomoč Prepih z voditeljicama dipl. med. sestro Branko
Rajković in dipl. socialno delavko Anito Tomšič ter s člani ADT.
V nedeljo, 21. aprila, je bil na pobudo članov skupine Sonček vsem stanovalcem pripravljen velikonočni zajtrk.
V sredo, 24. aprila, je bila velikonočna delavnica, ki sta jo skupaj s
stanovalci izvedli zaposleni v ADT Sabina Manojlović in Lara Čigon. Za vse
stanovalce obeh GE sta pripravili zanimiva gnezda s pirhi.
V petek, 10. maja, so se stanovalci
obeh enot lahko pridružili sostanovalcem ob svetovnem dnevu gibanja,
ko smo jih spremljali do središča Postojne in nazaj.
Stanovalci obeh GE bodo v poletnih
dneh lahko sodelovali tudi pri urejanju visoke grede, za kar bo poskrbela
zaposlena v ADT Dora Šantelj.
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ZANIMIVI MEDGENERACIJSKI
DOGODKI OB SVETOVNEM DNEVU
GIBANJA IN SVETOVNEM DNEVU
MEDICINSKIH SESTER

• 10. maja 2019, na svetovni dan gibanja, so v zdravstvenih programih
na SGLŠ Postojna obeležili 12. maj – svetovni dan medicinskih sester, s 3.
tradicionalnim tekom po Postojni Zdravstvena teče z vmesnimi postanki v
zdravstvenih in socialno–zdravstvenih zavodih.
• V istem dopoldnevu smo zaposleni, javni delavki ter prostovoljka in
30 dijakov Zdravstvene šole spremljali 28 gibalno oviranih stanovalcev do
središča Postojne in nazaj.

• Obe skupini različnih
generacij je bilo zanimivo videti med srečanjem
na Kremenci. Tekači so z
aplavzom nagradili skupino stanovalcev in spremljevalcev. Naša direktorica Alenka Curk se je tu
srečala tudi z županom
Občine Postojna Igorjem
Marentičem.
Ta dan so na SGLŠ skupaj z dijaki za vse obiskovalce pripravili izvrsten
nabor aktivnosti: wellness kotiček, številne meritve in raznovrstne druge
aktivnosti, da je bilo za vsakogar kaj zanimivega. K sodelovanju so povabili
tudi naše stanovalce in zaposlene z željo, da skupaj z nami obeležijo ta
posebni dan. Stanovalci so se predali razvajanju za dobro počutje: masaži
rok in hrbta, pedikuri, manikuri, lakiranju nohtov, meritvam, … s čimer so
bili izjemno zadovoljni.
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SKUPINA SONČEK

Skupina stanovalcev Sonček je na pobudo stanovalcev nastala iz skupine za kakovost v modelu E-Qalin. Ti stanovalci z medsebojno pomočjo
prinašajo sostanovalcem sonce in jim pošiljajo sončne žarke. Povedo za
svoje in probleme sostanovalcev ter jih skušajo skupaj reševati. V okviru
dela skupine stanovalcev Sonček pomagata uresničevati njihove ideje vodja kakovosti E-Qalin Kristina Katern in moderatorka
Branka Rajković. Družijo se
enkrat mesečno, in sicer
prvi četrtek v mesecu ob
11. uri v naši glavni jedilnici. Člani skupine Sonček
so: Ana Vatovec, Frančiška
Grželj, Ladka Bajc, Luisa
Buonassisi, Marjan Velše, Martina Koman, Peter
Štrukelj in Verica Stokić.

SREČANJE S STOLETNICO IN
OBISK ŽUPANA OBČINE PIVKA

• V okviru svetovnega dneva gibanja smo ob lepem vremenu organizirali tudi sprehod do bližnje Stare vasi za 23 pokretnih stanovalcev ob
pomoči naših zaposlenih in prostovoljcev.
Iskrena zahvala velja vsem dijakom in profesorjem SGLŠ. Posebej se
zahvaljujemo profesorju Draganu Babudru, ki nam je ob podpori ravnateljice Cvetke Kernel omogočil tovrstno sodelovanje.

V ponedeljek, 24. decembra 2018, je župan Občine Pivka je že tretjič zapored ob novem letu
obiskal stanovalce iz občine Pivka, ki jesen svojega življenja preživljajo pri
nas. Vsem zbranim pivškim občanom in gostom
sta direktorica Doma upokojencev Postojna Alenka Curk in župan Robert
Smrdelj izrekla poseben
pozdrav.
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V tem obdobju je bilo pri nas 32 občank in občanov s Pivškega, med
njimi tudi gospa Štefanija Kristan, ki je ravno na ta dan praznovala 100
let svojega življenja. Njej je skupaj z nami zaposlenimi namenil še posebno pozornost z voščilom ob visokem jubileju. Gospo Štefanijo so prišli
obiskat tudi: voditeljica Župnijske Karitas Pivka Julka Dekleva, nečak Božo
Kristan in župnik v Pivki Marjan Škvarč, ki je vsem zbranim voščil miren
božični večer in zdravja polno novo leto. Kvartet Sonček je z izjemnimi
glasovi ter izbranimi pesmimi na ta posebni dan čudovito zapel. Sončki
so zapeli nekaj božičnih in slovenskih ljudskih, skupaj s stanovalci pa so
zaključili s pesmijo Sveta noč.
Vse stanovalce je obdaril tudi Božiček, ki je s Pivškega prinesel vreče
daril za vse, ki so v Domu upokojencev, tako za stanovalce kot tudi za
zaposlene. Srečanje s predstavniki domače občine je potekalo v prisrčnem
razpoloženju. Ob koncu je župan direktorici Alenki Curk in kolektivu doma
v imenu Občine Pivka zaželel obilo zdravja, razumevanja in miru. Direktorica se je županu zahvalila za obisk ter izrazila upanje, da bodo novoletna
srečevanja pivškega župana s pivškimi prebivalci postojnskega doma upokojencev ostala stalnica tudi v prihodnosti.
Iskrena hvala za prijetno predpraznično doživetje!

ŠTUDIJSKI KROŽKI HAIKU
V četrtek, 6. februarja 2019, so se v galeriji Zavarovalnice Triglav Postojna z zbirko poezije in ilustracij predstavile mlade lokalne umetnice. Na
razstavi z naslovom Kam greste, ptice? Vas bom še videla? pa je bila prikazana unikatna keramika, ki so jo ustvarili stanovalci ob navdihu poezije.
Z ilustracijami so se predstavile Amadea Ris, Jerneja Srebot,
Michaela Selmani ter Rebeka
Petrovčič. Pesmi, zbrane v pesniški zbirki Knjiga, ki sta jo
izdala študijski krožek Ilustratorji in študijski krožek Haiku
in demenca, so nastale v študijskem krožku Haiku in de42
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menca, katerega vsebina sta branje poezije in glinarjenje. Mentorica Flore
Otoničar nam je povedala nekaj zanimivosti o nastanku študijskih krožkov
ter o haiku poeziji: »Ko sem se z nevrologom, ki se ukvarja s starejšo populacijo, v januarju 2018 pogovarjala o problemu naraščajoče demence v
Sloveniji, sem ga vprašala, kaj pomaga proti napredovanju demence, kar
lahko storimo sami. Odgovor je bil: 'Branje in pisanje poezije, predvsem
haiku poezije.' Navedel je tudi študijo, ki je bila izvedena na to temo v
Kanadi z naslovom Dementia And Haiku avtorice Philomene Kocher in se
nahaja tudi na spletu. Takrat se mi je porodila ideja, da bi tudi skupina
stanovalcev lahko poskusila s podobno aktivnostjo. Ker pa vem, da so
stanovalci – člani naše skupine, tudi delovno naravnani, smo po branju
poezije, pogovoru ter pisanju njihove poezije še ustvarjali v glini na dano
temo.
Projekt Haiku in demenca se je izvajal tri mesece v Domu upokojencev Postojna, obsegal je deset srečanj s stanovalci Doma upokojencev Postojna. V skupini smo brali haiku poezijo, ki nas je usmerjala pri našem
ustvarjanju, in poskusili tudi sami napisati serijo skupinskih haikujev. Projekt smo zaključili s knjižno izdajo haikujev, ki so jo ilustrirali mladi lokalni likovni ustvarjalci.«
Knjiga je izšla ob podpori Občine Postojna in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, Jezikovne šole Athena, Postojna, ter Društva za
širjenje vseživljenjskega učenja HNUM. Namen projekta je bil omogočiti
stanovalcem Doma upokojencev Postojna, ki se zaradi omejenih gibalnih
sposobnosti ne morejo udeleževati izobraževanj zunaj te ustanove, izobraževanje v prostorih, ki so jim dostopni. Projekt podpira osnovni cilj
društva za vseživljenjsko učenje, HNUM, ki spodbuja in širi kulturo vseživljenjskega učenja in prispeva k razvoju učeče se družbe v lokalnem okolju, organizira predavanja, seminarje in delavnice na temo vseživljenjskega
učenja ter vzpodbuja inovativnost in raziskovalno dejavnost svojih članov
na področju vseživljenjskega učenja.
Pri tiskani izdaji pesniške zbirke in razstavi keramike je sodelovalo veliko število naših stanovalcev, članov študijskega krožka Haiku. Želela bi
navesti njihova imena:
Pavla Šantelj, Branka Colja, Peter Štrukelj, Martina Koman, Veronika
Logar, Ladka Bajc, Marija Čeligoj, Marta Slavec, Roza Križman, Gabrijela
Belja, Pavla Sajovic, Ivanka Česnik, Angela Likar, Srečko Šabec, Josip
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Ćilag, Aleksander Dekleva, Alojzij Žakelj, Marija Matičič, Pavla Černetič,
Vincenc Pregelj, Danica Inocente, Frančiška Bajec, Verica Stokić, Stoja Zoran,
Antonija Kerčmar, Stanislava Nemec, Jožef Petkovšek, Anastazija Marija
Modrijan, Olga Maver, Terezija Lipoglavšek, Vlado Moharić in Iva Vreček.
Naše iskrene čestitke!
Flora Otoničar, mentorica študijskih krožkov, je v predgovoru pesniške
zbirke zapisala: »Pesmi, zbrane v Knjigi, so nastajale v študijskem krožku Haiku in demenca, kjer smo se na samosvoj način upirali tej zahrbtni
bolezni starajoče se družbe. Krožek je deloval v okviru HNUM, društva za
širjenje vseživljenjskega učenja, ter Jezikovne šole Athena iz Postojne. Ob
prebiranju pesmi različnih avtorjev (Rumi, Omar Hajam, Ivo Volarič, Srečko
Kosovel in Tone Pavček) smo razmišljali o duši, o tem, kje prebiva sreča,
kam gredo ptice jeseni, se posvečali domoljubnim temam ter pisali nagovore angelom za starejše, za prijatelje, za dobre ljudi in angelu za tistega,
ki nikogar nima. Poleg poezije smo svoja čutenja in videnja izražali tudi
v ustvarjanju unikatne keramike. Odpirali smo skrivna vrata, sledili tajnim
potem in odstirali tančice nezavednega. Spoznali smo štiri mlade slikarke,
ki so jih naše pesmi navdušile in nagovorile k ilustracijam. S Knjigo dajemo del sebe tudi vam, dragi bralci, in vas vabimo, da se nam pridružite na
našem potovanju vase.«
Iz čudovite zbirke brezčasne poezije sem izbrala nekaj pesmi srca in
duše:
DUŠA
Ne utrgaj vrtnice,
saj ta takoj ne oveni.
Občuduj njeno lepoto
in potem je čas, da jo užiješ.
JESEN
Kam greste, ptice?
Vas bom še videla?
Hudo je,
vemo, da pride mraz.
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KAKŠNA JE SREČA?
Bela
Spirala
Brezbarvna
Neoprijemljiva
Občutek človeka
PRAVICA
Ljubezen,
prijaznost,
vztrajnost,
tudi to je upor.
ANGEL ZA STAREJŠE
Želje, veliko želja,
angel, naprošamo te,
da nekoč bi znova bili doma.
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka

27. LETNE ŠPORTNE IGRE SKUPNOSTI
SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
Petek, 8. junij 2018, je bil rezerviran za športne aktivnosti in druženje
delavcev socialnih zavodov iz celotne Slovenije. V Murski Soboti so potekale že 27. letne športne igre, ki jih je razpisala Komisija za ohranjanje
zdravja, šport in rekreacijo
pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Najpomembnejše vodilo športnih iger
socialnih zavodov Slovenije
je medsebojno druženje zaposlenih v socialnovarstvenih
zavodih. Hkrati so igre tudi
priložnost, da se zaposleni
preizkusijo v spretnostih.
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Športnih iger so se udeležili tekmovalci in navijači iz številnih zavodov
in se športno borili za odličja. V izvedbi podjetja ADS – Efekt, d.o.o., so
bile organizirane štiri športne discipline, in sicer: kros, odbojka, vlečenje
vrvi in plavanje.
V športni disciplini kros v kategoriji moških letnika 1988 in mlajših je
odlično drugo mesto zasedel naš Adis Ibrišimović. Adis, iskrene čestitke!
V športni disciplini kros ženske je sodelovala Tina Kresevič.
V športni disciplini odbojka so sodelovali naši zaposleni: Adis Ibrišimović, Asmira Topalović, Matjaž Kresevič, Lara Čigon, Denisa Majstorović in
Alma Sijamhodžić.
V športni disciplini vlečenje vrvi so sodelovali: Asmira Topalović, Rebeka Mohar, Teja Puc, Manuela Gvardjančič, Matjaž Kresevič, Denisa Majstorović, Lara Čigon, Dragana Antić, Mateja Gruden in Alma Sijamhodžić.
Dora Šantelj je sodelovala kot navijačica. Ob uspešno zaključenih športnih igrah čestitamo vsem tekmovalcem, navijačem za športne vzpodbude
in ne nazadnje tudi organizatorjem dogodka!

NASTOP VOKALNE SKUPINE
ZAPOSLENIH DOMA UPOKOIENCEV
POSTOJNA NA REVIJI PEVSKIH
ZBOROV SOCIALNOVARSTVENIH
ZAVODOV SLOVENIJE V HOČAH
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pa je bilo zborov, v katerih
smo peli delavci. Vzdušje
v dvorani je bilo čudovito,
za polepšanje le tega pa so
poskrbeli še otroci iz Hoč;
s plesnimi točkami so program popestrili žoga bend
iz doma Tezno in pa plesna
skupina delavk iz Doma starejših občanov Tezno. Seveda pa ni šlo tudi
brez harmonike, ki je zvesta spremljevalka večine pevskih nastopov.
Na koncu se je iz več sto grl zaslišala še skupna pesem En hribček bom
kupil. Kako lepo je slišati skupno petje več generacij in gledati pevce, kako
z veseljem pojejo, kajti star slovenski pregovor pravi: »Kdor poje, slabo ne
misli.«
S svojim nastopom smo bile zelo zadovoljne, kajti ugotovile smo, da
smo bile od vseh šestih zborov delavcev edine, ki smo pele brez kakršnekoli spremljave. Ponosne smo bile tudi zato, ker smo se predstavile občinstvu izven našega kraja, in to je dobra vzpodbuda za naprej.
Naši pevovodji Jerneji se iz srca zahvaljujemo za ves trud in požrtvovalnost, ki ga vlaga v naš zborček, da nas bodri, da nas vzpodbuja, da
nas s svojo pozitivno energijo drži pokonci, da nam velikokrat pove, da je
zadovoljna z nami in da smo na dobri poti. Hvala vam, Jerneja. Upamo, da
bomo skupaj z vami še napredovale in nadgrajevale svoje znanje.
Alenka Ludvik, članica in koordinatorka vokalne skupine

Po prvem nastopu naše ženske vokalne skupine, ki smo ga imele na
srečanju svojcev s stanovalci Doma v mesecu juniju 2018, smo prejele
razpis za prijavo na 25. revijo pevskih zborov stanovalcev in 20. revijo
pevskih zborov zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih Slovenije – v Hočah pri Mariboru, ki jo je prirejal Dom starejših občanov Tezno Maribor.
Kljub temu da smo z vajami pričele šele v mesecu marcu, smo izziv na
revijo sprejele in se prijavile.
Na pot smo se podale 3. oktobra 2018. Začetek revije je bil ob deseti
uri. Ob prihodu v večnamensko dvorano Hoče so nas delavci Doma starejših
občanov Tezno lepo sprejeli. Na reviji so najprej odpeli svoje pesmi zbori
stanovalcev, ki jih je bilo kar enaindvajset z vseh koncev Slovenije, le šest
46
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TRADICIONALNI 6. DAN DOMA
UPOKOJENCEV POSTOJNA IN DAN
DOBREGA POČUTJA ZA STANOVALCE
V SODELOVANJU DIJAKOV SGLŠ
POSTOJNA IN OKOLIŠKIH FRIZERJEV
Ob Dnevu Doma upokojencev Postojna, ki ga obeležujemo 2. oktobra
že 6. leto zapored, smo med 25. septembrom in 8. oktobrom 2018 organizirali niz raznovrstnih zanimivih dogodkov za stanovalce, njihove svojce
in zaposlene:
• vokalna skupina zaposlenih Doma upokojencev Postojna z zborovodjo Jernejo Sojer Smerdu je odprla jesensko druženje stanovalcev našega
Doma in zavoda Talita Kum Postojna ob 3. športnih igrah pri nas;
• pogostitev vseh stanovalcev s torto velikanko ob prijetni glasbi in
druženju;
• zdravstvenovzgojno predavanje za zaposlene Zdrav življenjski slog in
dejavniki tveganja za zdravje v izvedbi Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Postojna;
• stanovalci so si ob Dnevu dobrega počutja lahko privoščili razvajanje
s številnimi aktivnostmi v sodelovanju dijakov SGLŠ Postojna in okoliških
frizerjev ter zaposlenih;
• stanovalci in zaposleni so se lahko sprehodili po modni pisti in
predstavili prodajna oblačila trgovine Senior,
• pohod za zaposlene do Koče Mladike v organizaciji Komisije za promocijo zdravja na delovnem mestu;
• iz niza 10 srečanj študijskih krožkov: 2. srečanje študijskega krožka
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Haiku z branjem poezije in glinarjenjem pod mentorstvom Flore Otoničar
iz Jezikovne šole Athena Postojna;
• pogovorna delavnica za stanovalce Pogled skozi jesensko okno ob
svetovnem dnevu starejših z zunanjo voditeljico Leo Trebec Tomažič.
Vsem, ki ste našim stanovalcem in nam pričarali nepozabno lepe jesenske dni, se iskreno zahvaljujemo!
Dan dobrega počutja pa je bil organiziran prvič; to je bil poseben dogodek za stanovalce, saj so si v torek, 2. oktobra 2018, lahko privoščili
razvajanje. Za masažo, masažo rok, manikuro in pedikuro so poskrbeli
dijaki zdravstvene nege iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna.
Pedikuro je kot prostovoljka izvajala tudi naša sodelavka Katja Turk. Sodelavka dipl. fizioterapevtka Kristina Abram je stanovalce razvajala z zeliščno
kopeljo za noge. Frizure so v svojem prostem času brezplačno uredili:
- Frizerski salon Nika iz Matenje vasi,
- Tjaša iz frizerskega salona Kaja iz Postojne,
- Frizerstvo Brigita iz Postojne,
- ga. Sonja, svojka naše stanovalke, in
- naša sodelavka Mateja Gruden.
Za osvežitev z naravnimi napitki in vodo ob aktivnostih so skrbeli v kuhinji, sodelavka Damjana Ostanek pa je doma spekla tudi pecivo.
Vsem se zahvaljujemo za izkazano solidarnost: frizerjem, profesorjem
in dijakom SGLŠ ter zaposlenim, ki ste nam pomagali pri izvedbi projekta
in omogočili, da smo stanovalcem popestrili dan. Posebna zahvala velja
vsem, ki ste pomagali pri tem v svojem prostem času. Z vašo pomočjo
smo stanovalcem polepšali dan.
Oddelčna dipl. med. sestra Branka Rajković in
kadrovnica Kristina Katern
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ZAHVALA ZDRAVSTVENI ŠOLI
POSTOJNA

V ponedeljek, 19. marec 2018, je bil za naše stanovalce izjemen dan.
22 dijakov 2. e razreda zdravstvene šole je pod mentorstvom profesorice
Helene Valenčič obiskalo ravno toliko stanovalcev in se z njimi družilo pet
ur. Tak način izvedbe strokovne ekskurzije je izjemno dober in uspešen.
Namen obiska je bil, da dijaki spoznajo socialno vlogo svojega poklica in
da razvijajo delo pri življenjskih aktivnostih: medosebni odnosi, medgeneracijsko druženje, komunikacija, razvedrilo, pomoč pri gibanju, prehranjevanju in pitju. Vsak dijak si je s seznama stanovalcev izžrebal enega
stanovalca in skupaj z njim aktivno preživel dopoldne. Stanovalci so dijake
sprejeli z velikim veseljem, saj so jih spoznali že pred kratkim, ko so jih
navdušili z gibalno delavnico za starejše v okviru
Simbioze giba, nekateri dijaki pa opravljajo pri
nas tudi obvezno prakso
po PUD-u. Dijaki so svoje
delo opravili zelo uspešno.
Najlepša hvala in lep pozdrav, stanovalci pa vas še
prav posebej pozdravljajo!
Oddelčna dipl. med. sestra Branka Rajkovič in
delovna terapevtka Ivanka Smrdel
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NOVOLETNE DELAVNICE V
SODELOVANJU STANOVALCEV,
SVOJCEV IN ZAPOSLENIH
ŽE DRUGO LETO V
DOMU UPOKOJENCEV POSTOJNA

V letu 2017 so se prvič odvijale delavnice izdelovanja novoletnih okraskov za okrasitev skupnih prostorov naše ustanove. Sodelovali so stanovalci, svojci, zaposleni in postojnski taborniki. Zanimiva ideja o skupni
novoletni okrasitvi, da bi naši stanovalci še bolj občutili božično-novoletni
čar, je prišla iz skupine stanovalcev in svojcev, ki je bila vključena v model
kakovosti E-Qalin z moderatorko Branko Rajković.
V letu 2018 se je k
temu projektu priključilo še več svojcev. Na dveh
delavnicah – v sredo 14. in
21. novembra, smo izdelovali novoletne okraske;
na zaključni delavnici v
četrtek, 29. novembra, pa
smo skupaj okrasili celotno stavbo.
Pa to še ni vse, saj se je
odvijala tudi peka prazničnih palačink v sodelovanju
stanovalcev, svojcev in nekaterih zaposlenih. Ena sorodnica pa je s stanovalci samostojno izvedla literarno
delavnico s poustvarjanjem Izdelava novoletnih ikeban.
Ker je šlo za kar velik projekt,
se vsem iskreno zahvaljujemo, saj
ste z izjemno požrtvovalnostjo
podarili in posvetili veliko prostega časa naši ustanovi ter pomagali pričarati praznično vzdušje
stanovalcem.
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AKTIVNA POT ZA ZDRAVJE

V prvem nadstropju Doma upokojencev Postojna smo 14. septembra
2018 odprli aktivno pot za stanovalce. Pot ima 15 postaj. Vaje na njej so
preproste in lahko razumljive, saj so na postajah tudi slikovna navodila.
Vaje na aktivni poti vplivajo na večjo gibljivost vratu, zgornjih in spodnjih
okončin, izboljšujejo mišično moč, koordinacijo in finomotoriko, ravnotežje in stabilnost ter predihanost pljuč. Prav tako izboljšujejo senzoriko,
kognicijo ter psihično počutje in ne nazadnje so tudi animacija za stanovalce. Pripomočki na tej poti so preprosti in poznani stanovalcem, npr.
karnisa, volan, tlačilka za zrak.
Podala sem idejo za aktivno pot in
pripravila vaje; pripomočke pa sta izdelala hišnika Dejan Skrinjar in Marko Bizjak. Slikovna navodila je narisala vodja
FRS Magda Ris. Pri izvedbi sta prostovoljno pomagala tudi Amadea Ris z risanjem navodil in Peter Ris, ki je skupaj
z Magdo izdelal karniso, lestev za prste
in senzorno ploščo. Iskrena hvala!
Aktivna pot je primerna torej za vse
stanovalce ne glede na to, ali hodijo ali
se vozijo z invalidskimi vozički. Prav
tako so vaje primerne za osebe s posebnimi potrebami, stanovalce po CVI,
osebe z demenco. Ker so postaje nameščene v notranjosti hodnika, se aktivne poti lahko udeležite ob vseh vremenskih razmerah. Zaželeno je, da
se aktivne poti udeležijo tudi svojci skupaj s svojimi stanovalci.
Kristina Abram, dipl. fizioterapevtka in predsednica komisije
za promocijo zdravja na delovnem mestu
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SPOMINI NA OTROŠTVO IN PRIJETNE PESMICE,
ki nam jih je zaupala naša stanovalka gospa Jožica Rebec

POLŽEK

MIŠKA

Polžek nese v mlinček,
mlel bo petelinček.
Polžek gre iz mlinčka,
hvalijo petelinčka.
Mati mok'co seje,
polžek se ji smeje.
Mati kruhek speče,
polžek iz hiše steče.
Mati kruhek je,
polžek ga ne sme.

Miška mala, pejdi sem,
s tabo se igrati čem.
Rada bi te gladila,
plesati navadila.
Miška smuk tja,
miška smuk sem.
Muca skoči,
zgrabi miško
in jo pohrusta.

ČIV ČIV

GOLOBČEK

Čiv čiv, kje si bil?
Tam v Ljubljanci
štrence vil.
Kaj si za štrence dobil?
Eno belo putko.
Kje je tista putka?
V ogenjc je skočila.
Kje je tisti ogenjc?
Vodka ga je pomorila.
Kje je tista vodka?
Volek jo je spil.
Kje je tisti volek?
Sekirca ga je ubila.
Kje je tista sekirca?
V grmek je skočila.
Kje je tisti grmek?
Kozka ga je pojedla.
Kje je tista kozka?
V morje je skočila
in si ritko omočila.

Golobček, čedna stvarca,
vsak ljubi te in rad ima.
Mi bomo kakor ti
prav pridni, čedni vsi.

KOVAČEK IN
POLŽEK
O kovaček, čuj me čuj,
hitro, hitro me podkuj.
Naglo vozil bom voziček,
naglo dirjal kot konjiček.
Pojdi, polžek, pojdi v gaj
in počakaj kraj vodice,
da ti zrastejo nožice.
Potem pridi spet nazaj,
ko imel boš nogice,
ti nabijem podkvice.
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