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DOM TISJE
SKOZI ČAS IN SEDANJOST

VIDA LUKAČ
direktorica

V dimenziji zemeljskega časa je 70 let drobcen
delec, skoraj ne omembe vreden, v dimenziji
časa človeškega življenja pa predstavlja 70 let kar
obsežen del prehojene poti. Enako velja tudi za
naš jubilej – 70 let skrbi za starejšo populacijo na
področju Upravne enote Litija.

posebno dejavnost pri takratnem Zavodu
za socialno zavarovanje Ljubljana. Osnovno
zdravstveno dejavnost, zdravljenje stanovalcev,
je izvajal gerontolog iz zdravstvenega doma
Domžale. Zaposlenih je bilo 11 delavcev, v domu
je živelo 110 stanovalcev.

Začetki delovanja Doma Tisje segajo že kar
daleč v preteklost, leto in pol po 2. svetovni
vojni, natančno 16. novembra 1946, ko so sredi
zime v graščino nastanili prvih 33 stanovalcev.
Preselili so jih iz ubožnice v Sostrem. Oskrbo so
jim zagotavljale sestre iz reda sv. Vincencija. Prvi
upravnik/direktor je bil Matevž Bernard, za njim
pa do leta 1951 njegov brat Franc Bernard.

V letu 1971 so prihajali v dom delovni terapevti,
ki so začeli z organizirano zaposlitveno terapijo,
usposabljali stanovalce na področju različnih
ustvarjalnih tehnik, predvsem različnih tehnik
risanja, vezenja, izdelovanja mozaika, vžiganja v
les, oblikovanja gline in drugo. Z dejavnostmi v
okviru delovne terapije je nadaljevala domačinka
Marija Smolej, ki je sedaj upokojena, še vedno pa
v domu dela kot prostovoljka, za kar je leta 2012
prejela tudi priznanje Najprostovoljka leta.

Leta 1951 je delo nastopil nov upravnik Stanislav
Zagorc, ki je organiziral kmetijsko proizvodnjo
za potrebe doma na nacionaliziranih površinah.
Pri obdelovanju njiv in reji živine so sodelovali
stanovalci in delavci doma (65 stanovalcev).
Stanislav Zagorc je delo direktorja opravljal vse
do upokojitve, ko je delo 1. junija 1965 nastopil
nov direktor Lado Primc. Prizadeval si je, da bi v
domu delali tudi zdravniki. Uspelo mu je, da so
podpisali pogodbo o sodelovanju, s katero si je
dom zagotovil psihiatrično varstvo stanovalcev –
zdravnike psihiatre in strokovno sodelovanje pri
razvijanju zaposlitvene terapije. Klinična bolnišnica
Ljubljana Polje je sodelovanje uveljavila kot
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LADO PRIMC IN STANISLAV ZAGORC

CELOTEN KOMPLEKS OBJEKTOV DOMA TISJE

GUSTI GROŠELJ

VIDA LUKAČ

V začetku marca leta 1973, po nenadni smrti
gospoda Primca, je delo nastopil nov direktor
Gusti Grošelj. Že takoj ob nastopu dela je moral
pridobiti pozitivna mnenja o gradnji novega
objekta, sicer bi stari dom zaprli. Kmalu so začele
potekati aktivnosti za pridobitev projektne
dokumentacije za izgradnjo prizidka s 123
posteljami (sedaj osrednji objekt B). Prizidek so
potem zgradili in predali v uporabo stanovalcem
leta 1976, hkrati pa so delno prenovili tudi stari
grad (centralno ogrevanje, nove kopalnice in
sanitarije). Leta 1982 so zgradili še drugi prizidek,

7

sedaj objekt C, kjer sta v spodnjih prostorih potekali fizioterapija in delovna terapija, v prvi etaži je
delovala uprava, v mansardi pa je bilo urejenih 11
namestitvenih mest v eno do triposteljnih sobah.
Dom je imel 194 namestitvenih mest. Dom do
leta 2000 ni imel primernega vhoda, zato so leta
2000 preuredili prostore v pritličju, kjer je sedaj
avla z recepcijo, druženju stanovalcev, svojcev
in drugih obiskovalcev pa je namenjena manjša
kavarna.

DRUGI PRIZIDEK - ZGRAJEN LETA 1982

POMLAD 2012
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OBJEKT B IN C - PRED PRENOVO LETA 2009

ZGRADBA UPRAVE - NOVO LETO 2012

Julija leta 2004 se je Gusti Grošelj upokojil,
direktorica pa je postala dotedanja vodja
zdravstveno-negovane službe Vida Lukač.

večposteljne sobe v gradu, v pritličju (vlaga,
premajhni skupni prostori, premalo sanitarnih
prostorov za stanovalce), kjer je bilo nameščenih
26 stanovalcev, ki so zaradi bolezni potrebovali
stalni nadzor.
V začetku julija leta 2007 je socialna inšpektorica
izdala Odločbo o ukrepih, katere izrek odločbe je
določal, da mora Dom Tisje zagotoviti postopno
znižanje namestitev uporabnikov storitve v
sedem-, šest-, pet- in štiriposteljnih sobah,
dokler uporabnikom storitve ne bi zagotovili
predpisanega bivalnega standarda.

Od leta 2004 do 2007 so bile preurejene vse
enote v objektu B, razen mansarde. Prenovljeno
je bilo tudi ostrešje gradu, zamenjana so bila okna
in sistem centralnega ogrevanja ter prenovljena

Leta 2006 je bil zaključen postopek denacionalizacije in domu je bilo določeno
funkcionalno zemljišče. Dom je lahko v
naslednjih letih pripravil različne projekte za
izboljšanje bivalnega standarda: projekt za

druga etaža gradu. Na vseh enotah v domu smo
uredili kuhinje z dnevnimi prostori, prav tako tudi
bivalne prostore. Stanovalcem in zaposlenim
smo omogočili, da so si lahko hrano pripravljali
sami v kuhinjah, začeli smo s prvimi aktivnostmi
za delovanje gospodinjskih skupin. Pravzaprav
ti začetki izhajajo iz skupin za samopomoč, kjer
smo se s stanovalci pogovarjali o različnih temah,
včasih pa skupaj pripravljali stare slovenske jedi.
Kljub vsem aktivnostim za izboljšanje pogojev
za bivanje stanovalcev smo imeli še vedno

izgradnjo prizidka, rekonstrukcijo mansarde
osrednjega objekta B, nato pa še samostojnega
objekta za 81 stanovalcev v neposredni bližini
matičnega doma. Odkupili smo travnik, na
katerem naj bi stal novi objekt. Projekte za
gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo je
pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. Hkrati smo morali
zgraditi tudi čistilno napravo, saj dom ni bil
priključen na javni komunalni sistem. Izvedeni so
bili vsi potrebni projekti, do realizacije pa zaradi
9

različnih razlogov ni prišlo. V letih 2013 in 2014
je bila izvedena celotna rekonstrukcija objekta
C, zgrajen pa je bil tudi prizidek med obema
obstoječima prizidkoma, ki sta bila prej povezana
le v eni etaži. V okviru tega projekta smo za
stanovalce uredili tudi zeliščni vrt s pokrito
teraso. Pridobili smo sodobne bivalne prostore
za sedemnajst stanovalcev in skupne prostore,
kjer lahko oblikujemo življenje v gospodinjskih
skupinah. Upravo smo preselili v preurejen
objekt, ki so ga v preteklosti zaposleni uporabljali
kot stanovanja. Fizioterapijo in delovno terapijo
smo začasno preselili v prostore v gradu.
V naslednjih dveh letih, 2015 in 2016, je bila
izvedena še rekonstrukcija mansarde z ostrešjem
osrednjega objekta B, urejeni pa sta bili še dve
sodobni enoti. Stanovalce, ki so bili prej nameščeni
v spodnji etaži gradu, smo aprila 2016 preselili
v nove prostore. Prenovljen je bil tudi celoten
energetski ovoj objektov B in C. Prenovljene
prostore sedaj ogrevamo s toplotno črpalko. Obe
stavbi sta sedaj bolj energetsko varčni, ekološko
bolj prijazni, stanovalcem in zaposlenim pa
omogočata več ugodja za bivanje in delo.
Del sredstev za omenjena projekta je prispeval
ustanovitelj, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, del pa dom
z najemom kredita in s privarčevanimi sredstvi.
10

Zgradili smo tudi novo dvigalo v gradu, ki
povezuje spodnjo in zgornjo etažo gradu, in
uredili nove garderobne prostore za zaposlene.
V letošnjem letu je bil prenovljen tudi del
spodnje etaže gradu, kjer smo uredili prostore
za delovno terapijo, fizioterapijo, multisenzorno
sobo in prostor za frizerja ter pedikuro. Letošnje
leto smo zgradili še zimski vrt med gradom in
objektom B. S prekritjem prej odprte terase smo
pridobili svetel prostor, ki je namenjen druženju
manjših skupin stanovalcev in omogoča bolj
intimno druženje.
Avgusta leta 2015 smo po dolgotrajnih pogajanjih
s predstavniki SVC d.o.o. in občine Litija uskladili
pogodbo za najem nove enote v Litiji in jo nato
12. 8. 2015 tudi podpisali ter 28. 9. 2015 tja že
namestili prve stanovalce.
Enota Litija izpolnjuje vse bivalne pogoje za
kakovostno bivanje stanovalcev, saj je celoten
objekt zgrajen na podlagi veljavnih tehničnih
zahtev. Posebnost enote v Litiji je ta, da deluje po
konceptu in vsebini gospodinjskih skupin. Naše
vodilo je družinska skupnost, tako za stanovalce,
kot za njihove svojce in tudi za zaposlene.
Objekt je arhitekturno zasnovan kot dom četrte
generacije, v enotah je nameščenih največ 16
stanovalcev, vsaka enota predstavlja zaokrožen
življenjski prostor, mi pa želimo, da je takšna tudi

DOM TISJE PO PRENOVI - 2016

PRENOVLJENI PROSTORI MATIČNEGA DOMA

PRENOVLJENI DNEVNI PROSTORI – 2014

DOMSKI ZELIŠČNI VRT
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REKONSTRUKCIJA MANSARDE Z OSTREŠJEM- 2016

DOM TISJE PO PRENOVI - 2016
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DOM TISJE PO PRENOVI - 2016

NOVI ZIMSKI VRT- 2016

vsebina dela in življenja v njem. Vsem želimo
zagotoviti domačnost, toplino, sočutje in varno
zavetje, ki ga v stiski potrebuje prav vsak človek,
zlasti star in bolan. Stanovalci se vključujejo v
gospodinjske aktivnosti, če to želijo. Tudi svojci
se lahko vključujejo v vse aktivnosti, v skladu z
njihovimi željami in možnostmi. Zaposlenim
ta metoda dela predstavlja izziv, saj lahko
razvijajo svojo ustvarjalnost, v majhnem timu
in kakovostnih delovnih pogojih. V matičnem
domu smo z omenjenimi rekonstrukcijami in
adaptacijami izboljšali pogoje za bivanje; tudi v teh
prostorih imajo stanovalci enake bivalne pogoje
kot v enoti v Litiji. Že pred leti smo v matičnem
domu organizirali gospodinjske skupine, tako so
vsi vključeni pridobili potrebna znanja in izkušnje,
ki smo jih potrebovali za začetek delovanja nove
enote. Spoznavali smo. kako delujejo skupine, v
ospredju katerih so uporabniki kot posamezniki,
spoštovanje njihove integritete in dostojanstva
ter normalizacija življenja. V prihodnjih letih nas
čaka še nekaj rekonstrukcij, tako da bodo bivalni
pogoji v celotnem matičnem domu ustrezali
tehničnim zahtevam.
Dom Tisje izvaja dejavnost institucionalnega
varstva v dveh enotah. Poleg institucionalnega
varstva za nedoločen čas dom izvaja tudi
začasno varstvo in dnevno varstvo. Od leta 2012

opravljamo tudi pomoč na domu v obliki socialne
oskrbe na domu za upravičence obeh občin –
Litija in Šmartno pri Litiji. Leta 2013 smo pridobili
tudi dovoljenje za delo in vpis v register izvajalcev
socialnega servisa. Decembra leta 2016 bomo
začeli opravljati tudi storitve osnovne in socialne
oskrbe za stanovalce v oskrbovanih stanovanjih.
Pri izvajanju domske dejavnosti ne skrbimo samo
za izboljšanje bivalnih pogojev za stanovalce
in zaposlene, ampak želimo, da so stanovalci
v domu čim bolj zadovoljni. Uvajamo različne
sodobne metode dela in standarde kakovosti,
ki jih uporabljamo za stanovalce in tudi druge
uporabnike.
Leta 2010 smo pristopili k uvajanju standarda
kakovosti Equalin, tj. evropski standard kakovosti
v socialnem varstvu. Izvedli smo triletno
samoocenjevalno obdobje in oktobra leta 2014
pridobili mednarodni certifikat kakovosti Equalin
kot peti slovenski dom. Dom nenehno skrbi za
usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih.
Proces usposabljanja poteka sistematično in
načrtovano, saj se vsi zavedamo, da z znanjem
in usposobljenostjo izvajamo kakovostnejše
storitve za stanovalce. Tudi zaposleni so
bolje obveščeni, večje je zaupanje delavcev v
zastavljene cilje doma, boljši pa sta tudi kultura
in klima med zaposlenimi. Nadalje obveščamo,
13

usposabljamo in izobražujemo tudi občane v
lokalnem okolju v okviru priprave na starost –
po posameznih zavodih izvajamo predavanja,
delavnice v okviru krajevnih skupnosti, območnih
organizacij Rdečega križa, Univerze za tretje
življenjsko obdobje. Dom Tisje je učna baza za
številne dijake srednjih poklicnih in strokovnih
šol ter študente zdravstvene nege, delovne
terapije in socialnega dela.

zaposlenih na javnih delih, ostali izvajajo storitve
oskrbe, zdravstvene nege in rehabilitacije v obeh
enotah doma. Večina zaposlenih ima svoje
bivališče na področju obeh občin.

V domu izvajamo usposabljanja v okviru
aktivne politike zaposlovanja, izvajamo tudi
javna dela, predvsem s področja družabništva,
marsikaterega udeleženca javnih del smo po
zaključku le teh tudi zaposlili.

Najpomembnejši projekti s sodobnimi metodami
dela, ki jih dom izvaja, poleg standarda kakovosti,
so inovativna validacija, kultura usklajenih
odnosov in bazalna stimulacija. Vsaka od
navedenih metod dela ima svoje posebnosti,
vsem pa je skupno dobro poznavanje biografije
stanovalca in na podlagi tega individualno
načrtovanje za čim bolj kakovostno, zadovoljno,
srečno in smiselno življenje stanovalca. Za te
vrednote si prizadevamo vsi zaposleni.

Vedno smo veseli prostovoljcev in cenimo
delo vsakega prostovoljca, ki v obeh enotah
doma opravlja prostovoljsko delo. Tiste, ki so

Pred nami je še veliko ciljev, pomembno pa je,
da smo izbrali prave poti, ali kot pravi v svoji
knjigi Nejc Zaplotnik: »Kdor išče cilj, bo ostal

najpogosteje obiskovali naše stanovalce, ali se
vključevali v različne aktivnosti s stanovalci, smo
predlagali za državno priznanje Najprostovoljec
leta. V preteklih letih je takšno priznanje prejelo
kar osem naših prostovoljcev.

prazen, ko ga bo dosegel; kdor pa najde pot, bo
cilj vedno nosil v sebi.«

DOM TISJE LITIJA V ZGRADBI ŠMELC

PROSTORI GOSPODINJSKE SKUPINE

NASTOP VRTCA RIBICA NA OTVORITVI

POGLED NA LITIJO S TERASE

Dom Tisje izvaja dejavnost v dveh dislociranih
enotah, trenutna skupna kapaciteta doma znaša
241 namestitvenih mest, 150 v matičnem domu
in 91 v enoti v Litiji. Zaposlujemo 150 delavcev, od
tega jih 7 izvaja socialno oskrbo na domu, 10 je
14
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KAKO SMO DELALI VČASIH?
MOJE DELO V KUHINJI

Kot mlado dekle sem se po končani osnovni šoli
zaposlila v Industriji Usnja Vrhnika-Šmartno pri
Litiji, in sicer kot delavka v menzi. Moja želja pa
je bila vedno samostojno delo v kuhinji. V letu
1967 so v Domu Tisje zaradi upokojitve delavk
potrebovali kuharice, zato sem se 1. septembra
1967 zaposlila skupaj s Francko Prime. Do tega
leta sta bili v kuhinji zaposleni le 2 kuharici, brez
pomočnic. Z najinim prihodom se je število
kuharic povečalo na 3 (ena se je upokojila), leta
1972 pa se je zaposlila še četrta kuharica (toliko
kuharic je zaposlenih še danes).
Tiste čase je bilo delo v kuhinji zelo naporno.
Delali smo v 2 izmenah (dopoldan in popoldan).
Kuhale in pekle smo na štedilniku na drva, zato je
jutranja izmena pričela z delom ob 5.30, ker je bilo
treba zakuriti štedilnik, popoldanska pa izmena
se je končala ob 19.00. V kuhinji smo pripravljale
hrano za vse delavce in oskrbovance (približno
100), po 3 ure na dan pa nam je pomagala
tudi stanovalka doma, predvsem pri pomivanju
posode. Posodo za stanovalce smo pomivali
na hodniku, za delavce pa v kuhinji. Hrano smo
razdeljevali na hodniku. Same smo delale vse
rezance, kašo in pekle kruh (9 hlebcev dvakrat
na dan v kmečki peči - dopoldan in popoldan).
Oskrbovanci so delali na vrtu in njivah, vzgajali
so zelenjavo (kumarice, rdeča pesa, paprika ...),
16

TONČKA ROZINA
upokojena delavka

kuharice smo jo vlagale. Jabolka iz okolice
doma smo uporabljali za kompote, zavitke
in za jabolčnik, iz katerega smo pripravljale
omake. S pomočjo stanovalcev smo nabirale
tudi kamilice, lipovo cvetje in bezeg (cvetove
in jagode), jih sušile na podstrehi in tako kuhale
čaj. Hrana je bila zelo skromna, trikrat na dan,
brez malic. Meso smo kuhale le ob nedeljah in
še enkrat med tednom. Za zajtrk je bila po navadi
bela kava, črna kava in kruh, za večerje smo
pripravljale mlečne jedi ali zelenjavne mineštre.
Največkrat smo kuhale zelenjavo, enolončnice
in močnate jedi.
Zaradi slabih razmer so nameravali dom zapreti.
V zelo slabem stanju je bila posebno kuhinja.
Slabe so bile tudi higienske razmere. Oskrbnina
je bila nizka in denarja za popravila ter nakup
nove opreme ni bilo. V letu 1968 smo zato vzeli v
zakup zemljo KZ Litija in jo pričeli obdelovati, da
bi čim več potrebnih živil pridelali sami. Skupaj
z oskrbovanci smo pridelali vso zelenjavo, redili
smo prašiče in govejo živino, za prevoz smo
imeli 2 konja. Za njivo in živali smo skrbeli tedaj
zaposleni delavci, pa tudi oskrbovanci, ki so imeli
veselje do dela na kmetiji. Naše delo je potekalo
tudi izven delovnega časa (približno 30 nadur
vsak mesec), ki pa ni bilo plačano, saj ni bilo
denarja. Vsa dela so se opravljala ročno.

Ko smo začeli obdelovati zemljo, smo pridelali
veliko zelenjave, pšenice, krompirja, koruze,
povečalo se je število glav živine in prašičev,
imeli smo tudi kokoši za jajca in meso. Tako smo
sami pridelali meso, skuto, smetano in mleko.
Klali smo domače prašiče, teleta in govejo živino.
Klalo se je »v lastni režiji« brez najetih mesarjev,
ker zanje ni bilo denarja. Klalo se je 5 prašičev
hkrati, koline pa so trajale po 2 dni.

Krku (posojilo smo dobili v Mesariji Šmartno pri
Litiji in v domu upokojencev Domžale), ki smo ga
sami tudi adaptirali. Delo kuharice sem v Domu
Tisje opravljala 35 let v in to z velikim veseljem.
Ko sem morala v pokoj, mi je bilo težko.

Vsako jutro smo morale kuharice pred službo
(ob 4.30) pomolsti krave, popoldanska izmena
pa zvečer, dokler se ni glavna sestra pritožila
zaradi higienskih razmer. Nato so zaposlili 3
strežnice, ki so stanovale v domu. Prevzele so to
delo, v rednem delovnem času pa so delale na
oddelku. Ker smo zelenjave pridelali več kot smo
jo porabili, smo jo prodajali restavraciji Pošta
v Litiji in Predilnici Litija. Sadje, neuporabno za
pripravo jedi in vlaganje, smo predelali v žganje
(približno 300 l) in ga prav tako prodali. Tako smo
z našo pridnostjo in varčnostjo prišli na zeleno
vejo in leta 1972 pričeli delati novo kuhinjo, s
plinskimi štedilniki, ponvami in pečico. V novi
kuhinji je bilo delo veliko lažje, zaposlili pa smo
tudi nove pomočnice. Za piko na i smo se delavci
odpovedali letnemu regresu 2 leti zapored, tretje
leto pa smo se odpovedali polovici regresa in
tako smo vrnili kupnino za počitniško dom na
17

KAKO SMO DELALI VČASIH?
DELO NA ODDELKU

Spominjam se - bil je marec, sijalo je sonce,
a snega je bilo do kolen. Tega je že več kot
štirideset let, odkar sem prišla živet in delat v
dom Tisje. Stanovala sem v domu, v novi hiši,
zaposlitev pa sem dobila v stari hiši oz. v gradu
kot strežnica. Novi del zgradbe je bil takrat že
odprt za stanovalce, ni pa še bil polno zaseden.
Vse je bilo moderno, postelje, noče omarice,
omare, luči, centralna napeljava, sobe so bile
svetle. Delo strežnice sem opravljala v stari hiši.
Sodelavke so me lepo sprejele in z njimi smo
se zelo dobro razumele. V gradu nismo imele
centralne kurjave. Na oddelku spodaj je bila v
veliki sobi domača krušna peč, ki ni več služila
peki kruha, ampak sušenju perila. V ostalih sobah
so bile manjše peči, ki jih je bilo potrebno zakuriti.
V kopalnici in sanitarijah je stala peč na olje. Iz te
peči ni prihajalo veliko toplote, ampak so iz nje
letele same saje. Tople vode je bilo le za vzorec.
Postelje so bile stare, vojaške, železne. Mreže so
bile že tako raztegnjene, da so ljudje ležali kot
v ladji. Nočnih omaric ni bilo pri vseh posteljah,
sem in tja je stal kakšen stol, kakšna miza ali pa
omara. Okna so bila zamrežena.
Na tem oddelku je bila ambulanta, ekonom
je imel tu svoje skladišče, tu pa je bilo tudi pet
sob. Štiri so bile polno zasedene, ena pa je bila
prazna, ker so ljudi že preselili v novo hišo.
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NADA ZUPANČIČ

ZLATE NITI

upokojena delavka

Oddelek so sestavljali: grajsko dvorišče, sanitarije
in kopalnica, ropotarnica, ozek, temen hodnik in
večji hodnik. Pod tem hodnikom je bila klet, kjer
so shranjevali krompir, kolerabo, korenje.
Hrano so pridelali delavci in oskrbovanci, kot
smo jih takrat imenovali. S tega hodnika je pot
vodila na drugi oddelek. Tudi tam je pot vodila po
dolgem hodniku. Pri pomivanju je pozimi večkrat
pomrznil in je bil kot drsalnica. Na hodniku sta
stali dve veliki, beli omari. Sob je bilo sedem.
Tukaj so bile postelje nizke, lesene, več je bilo
nočnih omaric, omare pa so bile bolj izjema, sem
in tja se je našla tudi kakšna miza ali stol. V sobah
so stale trajnožareče peči z malo kurjave. Pet
trsk, pet polen in pol vedra premoga je moralo
zadostovati za eno dopoldne. Popoldne je prišla
enaka nova pošiljka. Zato smo imeli okna vedno
okrašena z rožami, pozimi z ledenimi belimi,
poleti s cvetočimi. Pod je bil nelakiran parket,
ki ga je bilo potrebno vedno drgniti in mazati z
pasto. V jedilnici so bili stoli, mize, velika, zelena
peč in ’’kolmkišta’’, kot se je po starem imenoval
zaboj za premog oz. drva. Tudi v tem nadstropju
so bili kopalnica in sanitarije, črna kuhinja, ki ni
premogla niti ene žarnice, in manjši hodnik, ki
so ga zasposleni uporabljali kot prehod v novo
stavbo, hkrati so si zaposleni tam privoščili svoj
zasluženi obrok. Na podstrešju se je sušilo perilo.

Včasih je bila pralnica tam, kjer so sedaj stanovanja za delavce. V sedanji pralnici je bil hlev.
Prav dobro se spominjam zadnjega konja, ko
je zapuščal hlev. Marsikateremu oskrbovancu
je bilo zaradi tega tesno pri srcu. Ljudje so bili
vajeni trdega dela in so radi pomagali na njivah,
v hlevu ali pri svinjah, ki so jih redili, da so potem
imeli domači praznik - koline.
Takrat smo v gradu delala mlada, nabrita dekleta,
ki smo prav rada na hitro kaj ušpičila, zato je bilo
v hiši vedno veliko smeha in dobre volje. Delo
smo opravljale z veseljem in v slogi, saj smo v
očeh oskrbovancev videle njihovo zadovoljstvo,
spoštovanje in zahvalo za naš trud.

Zlato sonce ne zaidi prej
za modro goro,
da žarke pomešaš v
lase moje drage.
Sonce, to niso sanje,
so želje mojega srca,
vsak trenutek, vsak dan.
Hlepim, da je vsak las
z žarki obdan,
kot struna na violini,
s katero bi mojemu srcu igral.
Igral bi, igral,
še in še,
da ne umre mi moje srce.
To so zlate niti moje
drage ljubljene.
Vsak las dragulj je zase.
Vsak las z lasišča
odgnan,
vrasel se je v moje srce.

MARINKA MALI
stanovalka
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GOSPODINJSKE SKUPINE –
TOPLINA IN DOMAČNOST
DOMA

LEONIDA RAZPOTNIK
univ. dipl. soc. delavka

Osnovna filozofija modela gospodinjskih skupin
je nadomeščanje »primata nege« s »primatom
bivanja«, kar pomeni, da gospodinjska oskrba
nima samo spremljevalne vloge k negi, temveč
postane glavno področje dejavnosti oskrbe
stanovalcev (Imperl 2012:64).

tim potrebuje nenehno podporo strokovnih delavcev, znanja iz komunikacije in organizacije
dela. Potrebni so redni, delovni sestanki tima, na
katerih se izvajata redna intervizija in obravnava
sprotnih »pasti« sobivanja stanovalcev in sožitja
med zaposlenimi ter stanovalci!

Gospodinjske skupine so v slovenskih domovih
novost. Stanovalcem poskušamo približati
življenje, kot so ga živeli doma. Gre se za
normalizacijo življenja. Domačemu okolje se
približamo tako z arhitekturno zasnovo ter
opremo gospodinjskih skupin, predvsem pa z
vsebino, s strukturo dneva. Delo v gospodinjskih
skupinah se razlikuje od dela v klasičnem domu.
Osnovo strukturo predstavljajo delovni timi, v
katerih so zastopani naslednji profili: gospodinja,
bolničarka in zdravstveni tehnik. V tim vstopajo
tudi socialna delavka, delovna in fizioterapevtka
ter diplomirana medicinska sestra. Za samostojno
delo v timu morajo biti vsi profili ustrezno
usposobljeni! Pomembno je izobraževanje, ki ga
organiziramo v sklopu zagotavljanja standarda
kakovosti Eqalin in se imenuje Kultura, naravnana na stanovalce. ter uvajanja kongruentne
odnosne nege v dom, poimenovane tudi Kultura
usklajenih odnosov. Zaposleni v posameznem
delovnem timu morajo biti ustvarjalnejši, znati se
morajo prilagajati različnim situacijam. Delovni

Pred odprtjem enote v Litiji smo v matičnem domu
v Tisju poskusno uvajali gospodinjske skupine.
To je bil proces, katerega prvi začetki segajo
v skupine za samopomoč, kjer so posamezne
voditeljice skupin skupaj s stanovalci pripravile
želeno/izbrano jed. Več let smo postopno uvajali
elemente gospodinjskih skupin v dom, pripravljali
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GOSPODINJA JE »NADOMESTNA MATI«

načrte v sklopu standarda kakovosti ter izobrazili
delavke za poklic gospodinje. V matičnem domu
je hkrati potekala temeljita prostorska prenova
enot, ki v sedanji obliki dejansko omogočajo
novo organizacijo dela.
V gospodinjski skupini se odvija življenje okrog
štedilnika, ki predstavlja središče vsake enote.
Gospodinja je »nadomestna mati«. Stanovalci
se lahko vključujejo v delo v skupini, aktivno ali
pasivno, in tako sooblikujejo dan. V enoti v Litiji
stanovalci bivajo v eno- in dvoposteljnih sobah,
ki jih lahko opremijo z lastnim pohištvom in
njim ljubimi predmeti. Pomembno je poznavanje

GOSPODINJSKA SKUPINA LETA 2012

stanovalčeve biografije, saj iščemo lepe spomine, ki v človeku sprožajo dobre občutke.
Povratno spremenjeno obnašanje stanovalca
pozitivno deluje na negovalca in med njima
se vzpostavi odnos, ki preseže običajen odnos
med stanovalcem in negovalcem. Gospodinjske
skupine v domovih so korak naprej v razvoju
skrbi za stare ljudi, zlasti za osebe z demenco!

STANOVALKA PRI PRIPRAVI PIŠKOTOV
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DODANA KAKOVOST
Z DRUŽABNIŠTVOM
IN PROSTOVOLJSTVOM

RENATA OZIMEK
dipl. delovna terapevtka

KLAVDIJA ZUPANČIČ
dipl. delovna terapevtka

Človek je socialno bitje in zato plete niti življenja
z ljudmi v svojem okolju. Preko druženja in
razvedrila se ustvarjajo prijateljske vezi. Dom
je preko javnih del vključil deset družabnikov
v program družabništva, s katerim želimo
obogatiti življenje in bivanje stanovalcev v
domu. Izziv družabništva je nuditi stanovalcem
podporo pri premagovanju različnih težav in
stisk, ter skrbeti za njihovo boljše počutje, bodisi
z pogovorom, branjem ali samo s poslušanjem.
Prav tako je njihova naloga vzpostavljati in širiti
socialno mrežo stanovalcev, jih povezovati z
okoljem ter vključevati v različne aktivnosti.

Trudijo se motivirati stanovalce za sodelovanje
in vzpodbujanje pri ohranjanju samostojnosti.
Poleg programa družabništva spodbujamo tudi
program prostovoljnega dela, ki pomembno
prispeva k dobremu počutju stanovalcev. Program prostovoljnega dela temelji na spremljanju
stanovalcev, spoznavanju, doživljanje njihovih
zgodb ter življenjskih dogodkov. Dom Tisje je
hvaležen vsem prostovoljcem, ki svoj prosti
čas namenijo druženju s stanovalci doma v
obeh enotah, zato se prijavljamo na natečaj
Prostovoljec leta. Kar 8 prostovoljk in prostovoljcev je prejelo priznanje Najzaslužnejši

OBISKI VRTCA V ENOTI LITIJA

VERICA IN SAŠA - NAJPROSTOVOLJKI 2016
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prostovoljec, in sicer Breda in Ana Berčon,
zakonca Vresk, Roman Jakoš, Marija Smolej,
Verica Sandevska in Saša Oshish. Vsi so se
udeležili slavnostne zaključne prireditve in iz rok
predsednika Republike Slovenije prejeli zahvalo
za plemenito delo. Ob tej priložnosti se iskreno
zahvaljujemo tudi vsem ostalim prostovoljcem,
hkrati pa medse vabimo vse, ki bi radi obogatili
svoje življenje, saj so modrosti in izkušnje
starejših najdragocenejši učni vir vseh generacij.

DELAVNICE Z UČENCI OŠ GRADEC

DELAVNICE S PROSTOVOLJCI IC GEOSS
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MISLI PROSTOVOLJK
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Preteklo je že kar nekaj let, odkar sva kot
prostovoljki prvič stopili v prostore Doma
Tisje. Stanovalce obiščeva vsako sredo –
nasmejani in ponosni, saj veva, da jim dajeva
optimizem, pa čeprav samo za kratek čas.
Z njimi se pogovarjava in druživa, sva tudi
spremstvo, če ga potrebujejo. Vse dokler
bova lahko, bova hodili in se trudili po
svojih najboljših močeh, ker je to tisto, kar
naju dopolnjuje in osrečuje. Bilo bi nama
zelo hudo, če ne bi mogli več hoditi, saj
komaj čakajo, da se zopet vidimo.

Že nekaj časa opazujem prostovoljce
in se mi zdi, da prinašajo med nas kar
nekaj sprememb in kratkočasja ter tako
s svojo pomočjo prispevajo k boljšemu
počutju prebivalcev doma in ne nazadnje
tudi uslužbencev. Zdaj sem tudi sama
prostovoljka, vendar pri meni ni dosti
drugače kot prej. Naredim, kar potrebujejo
v delovni terapiji, kjer so sedaj povsem
drugačne potrebe kot včasih, ko so
prevladovala ročna dela, kot so vezenje
prtov, tapiserije, razne tehnike slik itd. Zdaj
pa pomagam s kakšno idejo, zaključim
kakšno začeto delo, kaj tudi narišem itd.

Mahatma Ghandi je nekoč rekel: »Bodi
sam sprememba, ki jo želiš videti v svetu.«
Menim, da je pomembno, da sam od
sebe družbi, v kateri živiš, nekaj daš. Če
bi vsakdo prispeval po svojih močeh, bi
bil svet danes lepši. In verjamem v to, da
z dajanjem pridobiš več kot s sebičnostjo.
Poleg tega želim biti vzor svojim otrokom
in jim pokazati, da lahko narediš nekaj tudi
brez plačila. Čeprav je v mojem primeru
plačilo kar visoko. Vse te življenjske
zgodbe, žalostne in lepe, ki jih delijo z
menoj stanovalci doma. Njihov pogled
na svet, ki tudi meni pomaga razumeti
mojega. Njihovo prilagajanje sistemu,
ki je včasih bolj, včasih manj prijazen do
človeka. Vse to bogati mene. Upam, da
s tem, ko sem z njimi, tudi jaz nekomu
obogatim delček dneva. Vse to je zame
prostovoljstvo.

Prostovoljstvo v Domu Tisje je organizirano
predvsem kot pomoč zaposlenim pri delu
s stanovalci, kar je glede na količino dela
več kot dobrodošlo. Všeč mi je, da se pri
delu počutim koristno in da to občutijo
tako zaposleni, kot tudi stanovalci.
Opazila sem, da je stanovalcem delo
prostovoljcev všeč in da potrebujejo to
obliko druženja vsak dan. Predvsem se
razveselijo sprehodov na svežem zraku.
Druženje s stanovalci mi je vedno v veselje
in mi daje veliko osebnega zadovoljstva ob
zavedanju, da lahko prispevam svoj čas in
svoje sposobnosti za lažji delovni proces
ter razvedrilo stanovalcev.

BREDA in ANA BERČON

MARIJA SMOLEJ

SAŠA OSHISH

ROMANA VOLIČ VUKADIN

prostovoljki

prostovoljka

prostovoljka

prostovoljka
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VIDA LUKAČ

EQUALIN STANDARD
KAKOVOSTI V DOMU TISJE

V Domu Tisje smo leta 2010 pristopili k uvajanju
standarda kakovosti Eqalin, izvedli triletno
samoocenjevalno obdobje in leta 2014 kot peti
dom v Sloveniji pridobili mednarodni certifikat
kakovosti Eqalin. Presojo je izvedlo podjetje
Bureau Veritas. Pridobljeni certifikat nas zavezuje
k zagotavljanju kakovostnih storitev. Standard
kakovosti Eqalin s svojimi specifičnimi zahtevami in
vključevanjem vseh interesnih skupin (stanovalci,
svojci, zaposleni, vodstvo, okolje) služi kot
pomoč pri doseganju našega cilja – zadovoljnih
stanovalcev. Model Eqalin je vseevropski model
upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega
varstva za domove za starejše, centre za socialno
delo in varstveno delovne centre, socialno
varstvene zavode za usposabljanje in izvajalce
pomoči na domu. Razvoj modela je v okviru sklada
Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost.
Model kakovosti omogoča stalno izboljševanje
storitev na socialnem in zdravstvenem področju.
Equalin je pomemben zato, ker vključuje zaposlene
in stanovalce v vseh korakih razvoja doma, v
skupinah za kakovost se zbirajo predlogi izboljšav,
ki narekujejo nadaljnje ukrepe za izboljšanje
kakovosti bivanja stanovalcev v domu (kakovost
bivanja, oskrbe, nege) ter dvig zadovoljstva
stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Storitve tako
postanejo še bolj pregledne in primerljive.

direktorica

LEONIDA RAZPOTNIK

POVEDALA BI…

univ. dipl. soc. delavka

V Equalin so vključene različne interesne skupine,
ki kakovost ocenjujejo s svojega zornega kota
(stanovalci, zaposleni, vodstvo, okolje). Model
vključuje vse prej omenjene vidike, čemur
dodamo še učečo se organizacijo, katere cilj je
nadaljnji razvoj ustanove. Načelo nenehnega
razvoja je strnjeno v procesnem krogotoku
PDCA (načrtuj, izvedi, preveri in ukrepaj) ter velja
za vse strukture in procese, ki potekajo v domu.
Pogoj za uspešno uvedbo modela v ustanovo je
izobraževanje procesnih vodij in moderatorjev, ki
vodijo skupine za kakovost, ter ostalih zaposlenih
v okviru delavnic »naravnanost na stanovalce in
procese«. Cikel samoocenjevanja traja 3 leta, v
tem obdobju dom pregleda vse kriterije struktur
in procesov ter vse kazalnike rezultatov, po
tem obdobju pa pridobi mednarodni certifikat
kakovosti (odličnosti). Certificiranje opravlja
zunanji presojevalec in velja tri leta. Sedaj smo v
zadnji fazi drugega cikla samo-ocenjevanja, saj
bomo v letu 2017 ponovno pridobivali certifikat
za naslednje triletno obdobje. Pot do cilja, do
kakovosti, se nikoli ne zaključi. Izkušnje, ki smo
jih pridobili v preteklih letih, nam pomagajo pri
načrtovanju novih ciljev in novih projektov. Na poti
do kakovosti, do zadovoljstva vseh udeležencev,
potrebujemo veliko znanja, empatije, predvsem
pa skladne medsebojne odnose.

Vám povedala bi rada,
kaj záme je lahko nagrada.
Že to, da tukaj sem lahko,
za mé res je prav lepo.
Če pa uspem bit v gozdiču,
dogaja se mi kakor ptiču:
razpeti moram svoja krila,
ko vašo pomoč bom rabila.

VODSTVENA SKUPINA OB PRIDOBITVI CERTIFIKATA

In ko daješ, sam dobiš,
z ostalimi čutiti se učiš:
veselje, ker so te razumeli,
in radost, ker so te sprejeli.
Sama, kakor list sem v jeseni,
ki hitro opoteka se ob meni.
A srečna, da to delila sem še z vami,
letos, lani, še predlani.
Zato moj cilj je vztrajati
in v veri se razdajati.
Če jutri več me ne bi bilo,
vedite, da sem živela izpolnjeno!

JOLANDA KOCJANČIČ
stanovalka
SKUPINA ZA JEDILNIK
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NAŠE DOLGOLETNO
SODELOVANJE

Dom Tisje praznuje, in ker smo mi, člani DU
Litija, samo malo mlajši (praznovali smo namreč
65 let) in smo pogosti obiskovalci ter občasni
soustvarjalci dogajanja, tako v matičnem domu,
kot v enoti Litija, je prav, da o tem spregovorimo.
Naše sodelovanje resnično sega že dolga leta nazaj
in je bilo prisotno že v 80. letih prejšnjega stoletja,
ko je šlo za pomoč pri pridobivanju sredstev za
gradnjo prizidka, pa tudi pri kasnejših adaptacijah.
Še pristnejši pa so bili in so še vedno osebni stiki
s stanovalci doma, bodisi na številnih kulturnih
prireditvah, delavnicah ali priložnostnih obiskih ob
jubilejih, praznikih in tudi kar tako. Člani DU Litija se
zavedamo pomena našega sodelovanja, saj večina
stanovalcev prihaja iz domačega okolja in jim tako
druženje z nami pomeni tudi stik z domom, hkrati
pa so stanovalci doma še vedno naši člani, ki jim
zdravje žal ne dopušča več aktivnega sodelovanja
in prihajanja med nas. In, kot pravi pregovor: »Če
ne pride Mohamed na goro, pride gora k njemu.«
In to z veseljem in velikim srcem ter z namenom,
da ljudem, ki smo jih nedavno tega še srečevali
na ulici, v našem društvu, na izletih in prireditvah,
popestrimo dan, pa četudi le z lepo besedo ali
pesmijo, morda pa tudi samo s stiskom roke. V
zadnjih letih je posebno aktivno naše sodelovanje
na kulturnem in socialnem področju. Dom je v tem
času postal sodoben in ponuja veliko več možnosti
28

IRENA KRAMAR
predsednica Društva upokojencev Litija

za skupna druženja, delavnice in praznovanja.
Tudi nova enota v Litiji je kakovostna pridobitev
in vse pogosteje nas vabijo k sodelovanju. Še
vedno aktivno deluje pred leti organizirana
skupina za samopomoč Optimisti, ki sta jo nekaj
let vodili delavki doma, v zadnjem času pa deluje
samostojno v našem društvu. Temeljna dejavnost v
skupini je pogovor, sodeluje vsak član, lahko izrazi
svoje občutke, stališča in mnenja. Pogosto beseda
nanese tudi na Dom Tisje in delo, ki poteka tam.
Kar je v skupini izrečeno, se obravnava kot zaupno.
Tudi člani ustvarjalnih delavnic občasno sodelujejo
s stanovalci in z zaposlenimi doma. Zadnja tri leta
smo združili moči s članicami Društva Univerza za
tretje življenjsko obdobje ter skupaj organizirali in
izvedli delavnice o zdravilnih zeliščih, pripravljali
smo smutije, novoletne voščilnice … V maju je 8
stanovalcev z našim spremstvom obiskalo Mestni
muzej Litija, kjer smo obeležili dan Radi pišemo
z roko. Preizkusili smo se v kaligrafski pisavi s
paličicami in obujali spomine na svoja šolska leta.
Zadnje leto smo se tesno povezali z enoto Doma
Tisje v Litiji in sodelovali na Dnevu odprtih vrat, ko
smo reciklirali steklenice in jih »oblekli« z vrvjo. V
letu 2016 smo izvedli 4 ustvarjalnice z namenom,
da stanovalci svoje izdelke razstavijo na stojnici
ob rojstnem dnevu ene in druge enote. Izredno
prijetno je bilo tudi zadnje srečanje ob svetovnem

dnevu Alzheimerjeve bolezni, ko so se stanovalci
iz enote Litija, ob spremstvu osebja, svojcev in
prostovoljcev podali na sprehod skozi Litijo. Prijetna
in dobro obiskana pa so tudi naša pevska, literarna in
glasbena druženja. Veseli smo, da stanovalci lahko
uživajo ob zvokih citer našega citrarskega orkestra.
Zadovoljni so, kadar zapojejo skupaj z našimi
pevci, ki obiščejo Dom Tisje vsaj dvakrat letno in
vedno tudi ob pomembnih jubilejih. Še posebej
slovesna so srečanja ob 100-letnicah naših članov.
Zelo smo hvaležni osebju, ki stanovalce pripelje
med nas, na naše prireditve, vsakoletna srečanja
starejših, na koncerte naših citrarjev in pevcev.

Takrat je vzdušje še posebej praznično. Koristno in
zaželeno je tudi naše sodelovanje na strokovnem
področju, kjer strokovni sodelavci Doma Tisje
pomagajo pri izobraževanju naših članov na
predavanjih, kot sta bili v zadnjem letu predavanji
o demenci in inkontinenci. Dogovarjamo se že
za novo predavanje in se ga že zelo veselimo. V
želji, da se naša vez nikoli ne pretrga, temveč da
postane še močnejša, vse čestitke Domu Tisje ob
jubileju z željo, da nadaljuje svojo strokovno in s
človeško toplino začrtano pot, v dobro vseh, ki so
že njihovi stanovalci in tudi nas, ki nekoč to bomo.

USTVARJALNE DELAVNICE
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PRVI SKUPNI PIKNIK

Na dan pred malo mašo, 7. septembra 2016,
smo v matičnem Domu Tisje v Črnem potoku
priredili prvi skupni piknik stanovalcev Doma Tisje
in enote Litija. Piknika se je udeležilo več kot 100
stanovalcev in nekaj njihovih svojcev, ki so vedno
dobrodošli. Piknik smo pripravili v čudovitem
zelenem parku pred domom. Kljub muhastemu
vremenu na začetku, se je razjasnilo in pokukalo
sonce ter nas prav prijetno ogrelo. Direktorica
doma Vida Lukač je pozdravila vse prisotne s
stiskom roke in jim zaželela dobrodošlico. Kuhar
Matevž je s svojo ekipo pripravil odličen piknik
(kosilo). Iskrena hvala kuharju Matevžu in vsem,
ki ste pomagali, da smo lahko uživali. Piknik smo
popestrili s pehtranovo potico in medenjaki, ki
smo jih spekli v gospodinjski skupini enote Nagelj.
S harmoniko in petjem nas je razvedril prostovoljec
Vili Lušina. Prijetna glasba nam je odprla srca,
oglasilo se je petje, nekateri pa smo tudi zaplesali.
Pod strokovnim vodstvom delovne terapevtke
Renate Ozimek so si gostje z zanimanjem
ogledali naš dom z okolico. Navdušeni so bili nad
domačnostjo in toplino doma, čudovito naravo
ter našim zeliščnim vrtom. Prijetno druženje je kot
satovje medu – sladko za dušo in zdravo za telo.
Vse to so potrjevale vesele oči prisotnih na pikniku
in njihovi nasmejani obrazi. Razšli smo se veseli in
zadovoljni, z željo po ponovnem snidenju.

ALENKA ROZINA
javna dela – družabništvo in spremljanje

»Ja, najboljši piknik do sedaj!«
JOŽICA DOLINŠEK
stanovalka

»Fajn je bilo. Dobro bi bilo ponovit.«
JANEZ ČISTAR
stanovalec

»Ja, kdaj pa bo spet piknik, da mojega
prijatelja pripeljejo?«
JOŽICA POTISEK

TOMAŽ POLJAK
javna dela - družabništvo in spremljanje

V Domu Tisje se dobro zavedamo, kako
pomembna je kultura za kakovost bivanja
oziroma življenja. Zato poskušamo stanovalce
vključiti v spoznavanje različnih kultur zunaj
meja Slovenije. V okviru tega že tradicionalno
gostimo prostovoljce iz Španije, ki s svojo kulturo
širijo obzorje vseh nas, s skupnim sodelovanjem
pa krepimo evropskega duha. V okviru mednarodnega sodelovanja prav tako skušamo ponesti
svoje strokovno znanje v mednarodni prostor in
širiti slovensko kulturo preko meja Slovenije. Ob
letošnjem jubilejnem letu so se pri nas ustavile

mlade prostovoljke iz Španije, in sicer med potjo
na Poljsko, kjer so se udeležile svetovnega dneva
mladih. Prostovoljke so pri nas polnih 5 dni
sodelovale pri raznoraznih aktivnostih in pomoči
stanovalcem. S svojo živahnostjo in energijo so
popestrile naše poletne dneve v Domu Tisje in
enoti Litija, kjer so jih stanovalci prisrčno sprejeli.
Mednarodno sodelovanje našega doma je izredno
pomembno za vse generacije, od stanovalcev do
zaposlenih, ki se v domu skupaj trudimo ustvariti
toplino doma.

KREATIVNE DELAVNICE

PROSTOVOLJKE IZ ŠPANIJE

stanovalka

PIKNIK V ČUDOVITEM PARKU PRED DOMOM
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SLUŽBA ZUNANJE
DEJAVNOSTI V DOMU TISJE

V Domu Tisje izvajamo storitve za zunanje uporabnike na njihovem domu na območju dveh občin,
in sicer Litija in Šmartno pri Litiji. Storitve so
namenjene upravičencem, ki imajo zagotovljene
bivalne in druge pogoje za življenje v svojem
bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali
kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in
negovati sami, njihovi svojci pa takšne oskrbe
in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Neposredno izvajanje storitve na domu se lahko
izvaja vse dni v tednu, in sicer največ do 20 ur
tedensko. Socialna oskrba na domu v obliki
pomoči na domu je alternativa domskemu
varstvu in ima številne prednosti: upravičenec
ostaja dalj časa v svojem domačem okolju, ki
ga je vajen in kjer se dobro počuti, prispevek
upravičenca pa je neprimerno nižji od prispevka
za domsko oskrbo, medtem ko je strošek občine
v tem primeru višji. Strošek upravičenca znaša
najmanj 50 % ekonomske cene storitve, 50 %
pa subvencionira občina, v kateri ima stalno
bivališče, lahko pa je subvencija občine tudi
višja. Trenutna cena storitve je 17,11 €, od tega
plača uporabnik storitve (občan občine Litija)
5,91 €, občina subvencionira 60 % neposredne
storitve in 100 % koordinatorja storitve. Občina
Šmartno pri Litiji subvencionira storitev v višini
75 %, prispevek uporabnika pa znaša 3,69 € in

LEONIDA RAZPOTNIK
univ. dip.soc. delavka,
vodja zunanje dejavnosti

100 % koordinatorja storitve. V službi pomoči
na domu imamo zaposlenih 7 socialnih oskrbovalk, ki oskrbujejo na domu povprečno 45
uporabnikov na mesec. Najpogosteje izvajamo
pomoč pri gospodinjskih opravilih, sledi pomoč
pri temeljnih dnevnih opravilih in nato pomoč
pri vzdrževanju socialnih stikov. Za kakovostno
izvajanje socialne oskrbe na domu je pomembno
tudi povezovanje naše službe pomoči na
domu z ostalimi izvajalci storitev s področja
zdravstvene dejavnosti – s patronažno službo, ki
običajno prva obišče pomoči potrebne občane
na njihovem domu. Nadalje se povezujemo
tudi s Centrom za socialno delo, saj je treba
urejati oprostitve plačil, skrbnika za poseben
primer ali pa jih obveščati o drugih pomembnih
zadevah, ki vplivajo na kakovost življenja. Žal
se takšno obveščanje prepogosto nanaša na
ekonomsko nasilje in tudi zanemarjanje starih
ljudi s strani svojcev. V domu enkrat mesečno
organiziramo koordinacijski sestanek strokovnih
delavk vseh treh navedenih zavodov. Poleg tega
se vodja zunanje dejavnosti redno udeležujem
tudi regijskih sestankov izvajalcev pomoči na
domu, kjer izmenjamo izkušnje, nova spoznanja
in si medsebojno pomagamo pri reševanju
problemov. Poleg pomoči na domu izvajamo
tudi storitve socialnega servisa, ki obsega

pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primerih
invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih,
ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v
vsakdanje življenje. Stroškov storitve socialnega servisa občina ne subvencionira, ker ne sodi
v javno službo, zato jo v celoti plača uporabnik
sam. Občanom zagotavljamo tudi prinašanje
pripravljenega obroka hrane na dom, ki se izvaja
v obliki tržne dejavnosti doma, ali kot ena izmed
storitev v sklopu gospodinjske pomoči na domu.
Povprečno dostavljamo hrano 35 uporabnikom.
Za zunanje uporabnike izvajamo tudi storitve
fizioterapije, delovne terapije ter druge tržne
storitve na uporabnikovem domu. Z vsemi
temi storitvami omogočamo starim ljudem, da
ostajajo doma, v okolju, ki ga poznajo, kjer imajo
svojce, prijatelje, kjer se čutijo varni in sprejeti.

IZVAJALKE POMOČI NA DOMU
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NEKAJ PODATKOV
KADROVSKE SLUŽBE

V Domu Tisje smo v letu 2016, ko obeležujemo
70-letnico delovanja, dosegli največje število
zaposlenih v celotni zgodovini doma, in sicer se
je številka povzpela že preko 150.
Dom Tisje je, če gledamo skozi prizmo občin
Šmartno pri Litiji in Litija, skozi leta delovanja
predstavljal možnost za zaposlitev sto delavcev, v
letu 2015 pa smo z odprtjem nove enote v Litiji še
povečali možnost zaposlovanja. 85 % zaposlenih
namreč prihaja iz obeh domačih občin.
Največ delavcev je zaposlenih v Zdravstvenonegovalni službi, in sicer 52 % vseh zaposlenih.
Gre za delovna mesta, kot so srednje medicinske
sestre, bolničarke negovalke in strežnice, ostali pa
so člani naslednjih služb: oskrba, servisne službe,
služba prehrane, skupne službe. Od leta 2012
Dom Tisje izvaja tudi pomoč na domu in storitve
socialnega servisa v okviru Službe zunanje
dejavnosti. Sedem socialnih oskrbovalk opravlja
delo na terenu, na območju obeh občin.
Popolnoma novo delovno mesto, ki se je v Domu
Tisje pojavilo z uvedbo gospodinjskih skupin,
je delovno mesto oskrbovalke oz. gospodinje,
ki opravlja gospodinjska dela in izvaja socialno
oskrbo stanovalcev. Z novim konceptom dela
smo v Domu Tisje poskusno pričeli že v letu
2013, v celoti pa smo ga v enoti Litija uvedli v

LIDIJA SLAPNIČAR ČOŽ
kadrovnica

letu 2015. Ponosno lahko povemo, da izvajamo
institucionalno varstvo po konceptu delovanja
gospodinjskih skupin.
Zanimiva je tudi struktura zaposlenih po spolu,
saj smo še nekaj let nazaj zaposlovali zelo malo
moških, tj. 3 delavce, sedaj moška populacija
dosega 10 % zaposlenih, tj. 15 delavcev. Vsako
leto razpišemo od 5 do 10 mest za opravljanje
pripravništva zdravstvene smeri. Zelo dobro
sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje pri
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
kamor sodijo programi usposabljanja na delovnem
mestu in programi javnih del, v katere vključimo v
povprečju 10 oseb na leto in jih poskušamo tudi
redno zaposliti. Smo tudi učna baza za dijake
srednjih šol in študente fakultet, ki skozi celotno
šolsko leto v Dom Tisje prihajajo na prakso oz.
klinične vaje, v poletnih mesecih pa omogočamo
študentsko delo.
Povprečna starost zaposlenih se že nekaj let giblje
okoli 45 let, več kot 20 % delavcev je starejših od
50 let in predstavljajo varovano skupino. Status
invalida ima trenutno 11 delavcev.
Izobrazbena struktura zaposlenih je vedno
višja. Največ zaposlenih ima, glede na potrebe
delovnega mesta, seveda srednjo izobrazbo, IV.
ali V. stopnje. Tudi bolniške strežnice, za katere

ZAPOSLENI V MATIČNEM DOMU
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je sicer dovolj osnovnošolska izobrazba, imajo le
redko osnovno izobrazbo. Velik poudarek dajemo
izobraževanju delavcev na njihovem strokovnem
področju, gradimo na komunikaciji, medosebnih
odnosih in z izvajanjem gibalnih aktivnosti ter
drugimi ukrepi poskušamo čim bolj poskrbeti
za fizično in psihično zdravje zaposlenih. Samo
s kakovostnimi storitvami bomo lahko ponudili
našim stanovalcem starost brez bolečin, zato
se moramo širiti, razvijati znanje in krepiti
medsebojne odnose. Kot pravi Einstein: »Življenje
je kot vožnja s kolesom – da bi ohranil ravnotežje,
se moraš premikati.«

TEAMBUILDING, JEZERSKO
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ZAPOSLENI NA ŠPORTNIH IGRAH 2016

ZAPOSLENI V ENOTI LITIJA

RENATA OZIMEK

SKUPINI ZA URJENJE SPOMINA
V OBEH ENOTAH DOMA

Z napredovanjem medicinske stroke in izboljšanjem življenjskega standarda se povečuje
število starostnikov. Posledično narašča število
ljudi s težavami pri uporabi spomina. Tako je delo
na področju vzdrževanja in ohranjanja spomina
pri starostnikih vedno bolj pomembno. Spomin
je namreč ena izmed višjih živčnih dejavnosti,
med katere štejemo še govor, zaznavanje in
prepoznavanje dražljajev iz okolja, razmišljanje,
računanje, hoteno gibanje, presojanje … Učenje
in spomin sta pomembna mehanizma človekove
prilagodljivosti in obvladovanja okolja. Z učenjem
pridobivamo znanje, spomin pa je proces, ki
znanje zapiše, shrani in prikliče (Možgani in
spomin, doc.dr. Zoran Rodi, dr.med). Kar koli
vidimo, slišimo, vonjamo, občutimo, se naučimo,
se shrani v naših možganih kot spomin, ki je naš
sopotnik že od rane mladosti. Preko njega nas
vežejo spomini na mladost, na lepe življenske
dogodke, ki smo jih doživeli, ter na tiste manj
lepe, ki so se zgodili. S pomočjo spomina znamo
v življenju funkcionirati (Ohranimo možgane fit,
Petra Čelik).
V okviru delovne terapije želimo z vključevanjem
starostnikov v skupino za urjenje spomina
vzdrževati vsa področja človekovega delovanja
(skrb za sebe, produktivnosti, prosti čas itd.) in
tako pripomoči k ohranjanju senzomotoričnih,
38
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perceptivno-kognitivnih in psihosocialnih sposobnosti. Tako kot telo potrebuje določeno
mišično kondicijo, da zmore telesne napore,
tudi možgani potrebujejo miselno kondicijo, da
zmorejo miselne napore (Pentek, 1998). Urjenje
spomina je namenjeno predvsem reševanju in
vadbi v skupini, s prijatelji in sostanovalci. Ker je
namreč dognano, da miselna telovadba utrjuje
miselne poti in zmanjšuje spominske težave, si
stanovalci tako hkrati prevetrijo misli in krepijo
spomin. Aktivnosti v skupini so namenjene
krepitvi pozornosti, natančnosti, stopnjevanju
koncentracije, prostorski iznajdljivosti, logičnemu razmišljanju, razvijanju domišljije ter
besednim spretnostim.
V skupini za urjenje spomina, stanovalci ne
tekmujejo med seboj, nihče v skupini ni ne boljši
in ne slabši. Seveda pa jim postavimo tudi lažje
in težje miselne izzive. S skupino stanovalcem
popestrimo dan in ustvarimo prijetno vzdušje,
hkrati pa povečujemo kakovost bivanja ter
omogočimo izboljšanje perceptivno-kognitivne
sposobnosti starostnikov.

SOCIALNA SLUŽBA

Življenje ubira svoja pota in v tretjem življenjskem
obdobju je ena izmed možnosti tudi nastanitev
v domu upokojencev. Prvi stik in pomembne
informacije v zvezi z namestitvijo v domu pridobi
bodoči uporabnik, v njegovem imenu svojec
ali druga bližnja oseba, in sicer v komunikaciji s
socialno službo doma. Socialno delo za področje
domskega varstva v domu izvajava dve socialni
delavki, hkrati pa ena vodi in koordinira pomoč na
domu ter je tudi vodja kakovosti. Socialna služba
opravlja več nalog, najpomembnejše med njimi
pa so sprejemanje, evidenca in obravnava vlog
za sprejem stanovalcev, sprejem in uvajanje novo
sprejetih stanovalcev, informiranje svojcev ter
psihosocialna pomoč stanovalcem in svojcem ter
druge oblike pomoči. V času čakanja na sprejem
sodelujemo s socialnimi službami bolnišnic,
s centrom za socialno delo pa v primerih, ko
je treba urejati skrbništvo ali oprostitev plačila
oskrbe v domu ali v nujnih primerih, ko je zaradi
različnih razlogov potreben sprejem.
Postopek sprejema je zelo pomemben za
stanovalca. Dober sprejem in prvi dnevi bivanja
v novem okolju olajšajo prilagajanje stanovalca
in zagotavljajo, da se v novem okolju počuti
varnega in sprejetega. Zelo pomembno je tudi
delo s svojci. Večina njih je ob namestitvi svojca
čustveno prizadeta, zato potrebujejo podporo in

VLASTA ŠEDIVY
soc. delavka

dobre informacije, da lahko tudi oni sprejmejo
bivanje njihovega svojca v domu. Novo sprejete
stanovalce je treba seznanjati z življenjem v
domu, o številnih možnostih in dejavnostih, ki v
domu potekajo, hkrati pa tudi o pomembnosti
medsebojne pomoči in strpnosti. Zavedamo se,
da se star človek težko prilagaja na novo okolje,
še posebej, če je do sprejema živel sam. Pri tistih,
ki bivajo v enoposteljnih sobah, je teh težav manj.
Za dobro počutje in sprejetje novega okolja, je
pomembno, da pri pripravi individualnega načrta
in določitvi referenčne osebe sodelujemo vsi,
ki skrbimo za stanovalca. Referenčna oseba
vsakega stanovalca spremlja od sprejema pa
do adaptacije na novo, domsko okolje, ali pa
ostane zaupna oseba za tega stanovalca še
naprej. Socialna služba se tudi aktivno vključuje
v izvajanje vseh novih metod dela – inovativno
validacijo, paliativno oskrbo, kulturo usklajenih
odnosov, prostovoljstvo, saj se zavedamo,
da lahko le vsi zaposleni skupaj zagotavljamo
kakovostno, zadovoljno življenje stanovalcem
našega doma.
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ZDRAVSTVENA NEGA
IN OSKRBA V DOMU

Zdravstvena nega in oskrba se nenehno
spreminjata, saj nas k temu spodbujajo nova
znanja z različnih področij. V naše delo
nova spoznanja vpletamo preko nenehnega
izobraževanja in usposabljanja, ki predstavljata
stalnico našega delovanja. Z leti našega dela
smo oblikovali metode dela, ki vključujejo
predvsem znanja s področja zdravstvene nege
(Henderson, Orem), inovativne validacije (Naomi
Fiel) in bazalne stimulacije, modela skladnega
odnosa (Bauer) in paliativne oskrbe (Lunder,
Lapuh). V delo zdravstvene nege in oskrbe se
vključujejo uporaba procesne metode dela,
teorije zdravstvene nege, uporaba standardov,
dokumentiranje, razvijanje strategije in filozofije.
V prvi vrsti se ugotavlja potrebo po zdravstveni
negi ali oskrbi. Pri načrtovanju in izvajanju
dela gre za celostno obravnavo, pri čemer se
upošteva, da je stanovalec/stanovalka edinstveno
bitje, ki potrebuje individualni pristop. Pomemben
element obravnave je tudi vključevanje svojcev
in njihovih bližnjih. Posebna skrb je namenjena
odpravljanju ali zmanjševanju razlogov za pomanjkljivo samooskrbo zaradi različnih vzrokov,
kot so pomanjkanje spretnosti, sposobnosti,
znanja, motivacije, presoje ipd. Z ocenjevanjem se
ugotavljajo odstopanja v aktivnostih samooskrbe
ter določajo stopnje samostojnosti stanovalcev.

IRENA ŠPELA CVETEŽAR
dipl.m.s., namestnica direktorice
za zdravstveno dejavnost in oskrbo

Temu sledi načrtovanje zdravstvene nege in
oskrbe. Aktivnosti, ki se izvajajo, so usmerjene
k čim večji samooskrbi. Stanovalcu/stanovalki
se zagotavlja psihična in fizična podpora, skrb
za prijetno okolje, svetovanje in učenje. Model
skladnega odnosa (kongruentni odnosni model)
temelji na zavestnem zaznavanju in zavestnem
prepoznavanju spoznavanja oseb v procesu
odnosov. Človeka obravnava kot neločljivo
biološko, psihološko in socialno celoto, ki deluje
interaktivno z drugimi bio-psiho-socialnimi
celotami (Bauer, 2006). Cilj, ki ga želimo doseči
v procesu tovrstne obravnave, je usklajen
odnos (kongruenca) do stanovalcev, svojcev.
Načrtovanje procesa skladnega odnosa poteka
kot sistematično ugotavljanje, vključevanje in
interaktivno obravnavanje pomenov v življenju
osebe. Zato je bistvenega pomena biografija
stanovalca, kajti vsak človek ima spomine na
bližnjo in daljno preteklost, ki sta zapisani v
možganih kot pozitivna ali negativna doživetja. Na
podlagi življenjski zgodb spoznamo in razumemo
človeka kot celoto. V vsakdanjih odnosih preko
načrtovanih pozitivnih dražljajev zaposleni lahko
pozitivno vplivajo na motivacijo, telesno, psihično
in socialno zdravje stanovalcev in stanovalk.
Spomini na boleče dogodke, škodljive vzorce
odnosov, ponižanja, doživetja sramote se shranijo

in ob ponovni obuditvi iz spomina sprožajo
enake telesne in s tem tudi psihične odzive kot
v prvotnem doživljanju. Če smo v biografiji
stanovalca prepoznali stresne in travmatične
dogodke, se v procesu načrtovanja skladnega
odnosa obuditvi teh spominov načrtno izognemo.
Naše delo ni vedno usmerjeno k izboljšanju in
ozdravitvi, saj se pri delu soočamo s težkimi
bolezenskimi stanji, ki vodijo v umiranje in smrt.
Ob tem se soočamo s specifičnimi zdravstvenimi
pa tudi psihosocialnimi, duhovnimi, duševnimi in
drugimi potrebami – ne le stanovalcev, temveč
tudi njihovih svojcev in bližnjih. Zato področju
paliativne oskrbe namenjamo posebno pozornost
in zaposlene različnih profilov izobražujemo ter
usposabljamo za celostno oskrbo tudi ob umiranju,
smrti in žalovanju. Ugotovili smo, da kakovost dela
dosegamo na strokovnih spoznanjih in etičnih
načelih le ob upoštevanju vrednot, kot so pravica
do izbire, dostojanstvo, celovitost in avtonomnost,
odgovornost, znanje in ustvarjalnost, spoštovanje,
zaupanje, domačnost in varnost. V preteklosti so
naši sodelavci in sodelavke delo gradili na ljubezni
in spoštovanju do sočloveka. Le na teh temeljih
lahko gradimo strokovno delo, uvajamo nove
metode dela, živimo vrednote in zagotavljamo
dobro psihološko in socialno počutje stanovalcev
– brez bolečin.

AMBULANTA V ENOTI LITIJA

ENOPOSTELJNA SOBA V ENOTI LITIJA
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MOJA IZKUŠNJA
S SKUPINO ZA SAMOPOMOČ

Prvi občutek, ko sem pristopil k skupini za
samopomoč, je seveda spremljalo vprašanje,
kaj je skupina za samopomoč in kako deluje ter
kdo se je udeležuje. Ko sem stopil skozi vrata
enote Lokvanj, sem bil pozitivno presenečen
in navdušen. Skupni prostor je bil zapolnjen
do zadnjega kotička. Stanovalci so oblikovali
skupinski krog, seveda v skladu z njihovimi
zmožnostmi in prilagojeno prostoru. Mislil sem
si, da je krog namenjen enakopravnosti vseh
udeležencev, da se počutijo sprejeti kot enaki
in da ima vsak možnost izraziti svoje občutke in
mnenje, če želi.
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ TRIMČEK

OHRANJAMO OBIČAJE

Stanovalci so me toplo presenetili s svojo močno
voljo in aktivnostjo. Imajo veliko dobrih zamisli,
kako zapolniti svoj prosti čas in izboljšati bivanje,
pokazali so močno solidarnost do medsebojnih
občutkov in težav. In moja izkušnja se je rodila
ter razvila v novo znanje. Skupina za samopomoč
je namenjena vsem udeležencem, da krepimo
skupinskega duha in skupaj gradimo toplino doma.
Da si zaupamo lastne težave in delimo izkušnje
ter jih skupaj kot družina poskušamo samostojno
razrešiti. Vse to krepi naše medsebojne odnose v
spoštovanju in radosti.

TOMAŽ POLJAK
javna dela – družabništvo in spremljanje

»Sem stara in sem vesela, da lahko pridem
na skupino in pokažem stanovalcem, da
sem še zmeraj polna življenjske energije.
Vesela, da se lahko na skupini družimo in
pogovarjamo.«
MARINKA MALI
stanovalka

»Skupina mi pomeni veliko, ker se lahko
družimo in si povemo, da se imamo radi.«
IVANA PESTOTNIK
stanovalka

»Na skupini za samopomoč se lahko skupaj
nasmejimo in si pripovedujemo šale.«
NADA NOVŠAK
stanovalka

»Na skupini za samopomoč se lahko
pogovorimo, če imamo težave.«
OLGA POPOVIČ
stanovalka

»Vesela, da se lahko na skupini za
samopomoč pogovarjamo in družimo.«
MARIJA IZLAKAR
stanovalka

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE - DELO NA VRTU
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KOFETKARJI
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DOM ZA STARE
IN BOLNE LJUDI

V preteklosti so nekateri ljudje mislili, da je v
Črnem potoku hiralnica. Ta nevšečni izraz ni
zrastel na našem zelniku. O njem so med drugim
govorili tudi nekdanji brezdomci. Hodili so od hiše
do hiše, preživeli in »dotrpeli« svoje skromno,
obubožano, težko življenje. To se je večinoma
dogajalo pred drugo svetovno vojno. Zdaj smo
mi, takratna mlada generacija, tukaj. Smo bolni in
ostareli ter vsi potrebni pomoči! Kaj zdaj za nas,
starejše, fizično in umsko utrujene stanovalce
pomeni ta dom, v našem tretjem življenjskem
obdobju? To za vse nas, ki zdaj v tem domu
živimo, pomeni rešitev in kakovostno preživljanje
preostalega življenja. Še vedno velja pregovor:
»Povsod je lepo, a doma je zmeraj najlepše!«
Prav je, da tega pregovora ne pozabimo in si
ga za vse čase zapomnimo. Prav je, da vsi mi,
ki smo stanovalci v tem domu, jasno in odkrito
priznamo, da je na novo urejen prostor naš dom.
V njem ni najti podobnosti s hiralnico, naš dom je
namreč sodoben in lepo urejen. Zato smo lahko
zadovoljni in veseli, da smo tu in imamo primerno
oskrbo. Vse to je tudi naša zasluga, saj smo si,
dokler smo bili mlajši in sposobni, sami ustvarili
naložbe za prihodnost. Prav zato lahko živimo
kot stanovalci v »našem« Domu Tisje. Treba pa je
povedati tudi, da imamo v našem sedanjem domovanju lepe medsebojne odnose. Na splošno

FRANČIŠEK BORIŠEK
stanovalec

se med seboj razumemo in ni omembe vrednih
problemov. To velja za vse upravne organe in
zaposlene v Domu Tisje. Stanovalci imamo
vsak mesec tudi sestanke domske skupnosti,
priložnost sodelovanja in dajanje opozoril o
morebitnih problemih. Z našo pozitivno kritiko,
čeprav je zelo blaga, želimo doseči, da se
določene stvari še izboljšajo za vse nas! Naj
povem še svojo misel. »Sedaj, ko je pretekel čas
iz nedolžnega otroštva v modro starost, beseda
hiralnica v Črnem Potoku se je v meni močno
zasidrala za vse čase. Saj sem tedaj mislil, da tam
samo hiraš in se na obroke poslavljaš. Letos bo
tri leta, odkar sem v omenjenem domu. Že prvi
mesec, ko sem prišel v dom, sem se pokesal,
zakaj nisem prišel v Dom Tisje že dve ali tri leta
prej. Šele tukaj sem po srčni operaciji lahko spet
zaživel in okreval. Tukaj, med sebi enakimi, sem
kmalu začutil, spet na novo oživitev veselja in
trdno voljo do nadaljnjega življenja. Zdaj nisem
več osamljen, tako kot sem bil v svoji lastni hiši, v
času težke srčne bolezni in po smrti svoje žene.
Poleg mojih družinskih okoliščin je dobršen vzrok
moji bolezni prispevala samota. Tako so mi dejali
tudi zdravniki kardiologi, v času, ko so mi zdravili
srce v Kliničnem centru v Ljubljani. Precej let sem
bil srčni bolnik. Hvala vsem za prizadevnost in
prijaznost.«

POSLOVNA
USPEŠNOST DOMA

Dom Tisje je v svojem 70-letnem delovanju v
finančnem smislu preživel težke in dobre čase.
Dejavnost socialnega varstva se je leta 1946
začela v prostorih gradu, leta 1976 je bil, večinoma
s sredstvi pokojninskega in zdravstvenega
zavarovanja, zgrajen prvi prizidek, leta 1982 pa
drugi prizidek. Dom je prvih 47 let deloval pod
okriljem Občine Litija. Pomemben mejnik pri
delovanju doma predstavlja leto 1993, ko je
dom dobil status javnega socialnovarstvenega
zavoda. Ustanoviteljske pravice in obveznosti
je prevzela Vlada republike Slovenije oz.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
V nadaljnjih letih je vlada oz. ministrstvo uredilo
politiko oblikovanja cen, financiranja investicij in
investicijskega vzdrževanja domov. S primerno
politiko oblikovanja cen socialnovarstvenih
storitev ter spremljanjem in racionalizacijo
stroškov smo v zadnjih 23 letih poslovali, lahko
rečemo, zelo uspešno. Naša poslovna uspešnost
je bila vseskozi v povprečju uspešnosti slovenskih
domov. Vse presežke prihodkov nad odhodki
in stroške obračunane amortizacije smo
namenjali investicijskemu vzdrževanju in novim
investicijam, s katerimi smo dosegli izboljšanje
bivalnega standarda za naše stanovalce in
delovnih pogojev za delavce. Velik finančni izziv
je v letu 2015 predstavljal prevzem enote v Litiji

MOJCA OCEPEK
vodja finančno računovodske službe

z 91 posteljami. Zagonske stroške je v prvem letu
pokrila matična enota. Sedaj, ob zapolnitvi vseh
91 mest in z ekonomsko ceno, pa enota pokriva
stroške najema, obratovanja in dejavnosti.
Ob naši 70-letnici si želimo, da bi dom, kljub
negotovim gospodarskim in splošnim družbenim
razmeram, še naprej deloval uspešno v obeh
enotah. To radi poimenujemo »poslovanje s
pozitivno ničlo«. Finančna stabilnost je eden
izmed pogojev za to, da bomo lahko delovali v
skladu z našimi dolgoročnimi cilji in vizijo doma.

SKUPNI PROSTOR – ENOTA LITIJA
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OPERATIVNA VAJA PGD
VINTARJEVEC IN PGD
ŠMARTNO PRI LITIJI

VIDA LUKAČ
direktorica

Dom Tisje redno skrbi za ustrezno požarno
zaščito objektov in hkrati izobražuje ter usposablja
zaposlene za izvajanje evakuacije stanovalcev v
primeru požara ali drugih nesreč in za prvo fazo
gašenja začetnih požarov. Že vrsto let izvajamo
požarne vaje in evakuacijo skupaj s člani različnih
prostovoljnih gasilskih društev, največkrat s PGD
Vintarjevec in ostalimi, ki sodijo v okvir Gasilske
zveze Šmartno pri Litiji. Tudi letos smo izvedli
takšno vajo, in sicer 8. oktobra 2016, v sodelovanju
z gasilci PGD Vintarjevec in PGD Šmartno pri
Litiji. Gasilci so pripravili načrt operativne vaje,
ki je bila namenjena usposabljanju in urjenju
ter vzdrževanju pridobljene usposobljenosti,
izurjenosti in pripravljenosti za usklajeno delovanje operativnih sil za zaščito in reševanje. V vaji
je sodelovalo več kot 20 gasilcev, udeleženi pa
so bili tudi delavci in stanovalci Doma Tisje. Vaja
je bila dobro pripravljena, zato sta evakuacija in
reševanje stanovalcev ter zaposlenih iz dveh enot
potekala brez težav. Gasilci so imeli tudi svojo
ekipo za prvo pomoč, ki je oskrbela poškodovane.
Z rednim urjenjem in uporabo pripomočkov
za začetno gašenje ter vajami evakuacije se
vsi počutimo bolj varne, tako stanovalci in tudi
zaposleni. Le s takšnimi vajami se lahko izurimo
za pravilno ravnanje ob morebitnih nesrečah.

V sredo, 28. septembra 2016, smo se stanovalci
matičnega Doma Tisje in enote Litija, udeležili 16.
Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal
v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na festivalu
smo predstavljali medgeneracijsko druženje s
prostovoljci OŠ Šmartno pri Litiji. Predstavili smo
se s programom »Toplina ognjišča iz generacije
v generacijo«. Na razstavnem prostoru Skupnosti
socialnih zavodov smo prikazali stara kmečka
opravila, kot so ličkanje koruze in pletenje
predpražnikov, luščenje fižola in priprava čaja ter
trenje orehov. Kmečka opravila, ki jih je starejša
generacija prikazala z namenom prenašanja
znanje in talentov na mlajše, smo vsebinsko
povezali z računalniškim opismenjevanjem za
starejše, kjer se je tok znanja prenašal v nasprotno
smer, z mlajše generacije na starejšo. Naš dom
smo zastopali in predstavljali še s filmom, ki
je bil posnet za letošnjo 70. obletnico doma,
ter s knjigo kuharskih receptov in našo novo
pobarvanko Kje so tiste stezice. Mimoidoči niso
mogli prehvaliti okusnega peciva, občudovali so
prelepe testene skodelice za ješprenj in košarice
za sadje. Seveda pa ni manjkala niti glasba. S
pesmijo ob spremljavi harmonike smo v dobro
voljo do popoldneva spravili veliko število
obiskovalcev. Tudi pri kmečkih opravilih so se
nam z veseljem pridružili in obudili spomine
SODELOVALO JE VEČ KOT 20 GASILCEV
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FESTIVAL ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

BOJANA VIDEMŠEK
stanovalka

na mladost. S ponosom naj povem, da je bil
razstavni prostor Doma Tisje bogato okrašen
in izredno obiskovan. Na koncu še vsa pohvala
kolektivu, ki se je na dogodek pripravljal 10
dni, ga tudi uspešno izpeljal in več kot odlično
zastopal »glas« Doma Tisje.

UDELEŽENCI FESTIVALA
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KAJA MLAKAR AGREŽ
javna dela - družabništvo in spremljanje

DIŠEČE DELAVNICE

V Domu Tisje smo z obnovo prizidka prišli do nove
pridobitve – prijetne pokrite terase s sodobnimi
vrtnimi garniturami in gredice, primerne za
zasaditev zeliščnega vrta.
Že spomladi smo se lotili zasaditve. Na pomoč
smo poklicali Društvo za zdravilne rastline
Zasavje. Cvetka Drnovšek nam je pomagala
pri načrtovanju, pripravila delavnico sajenja in
čajanko ter organizirala klepet o uporabi zelišč
Do poletja smo pridno skrbeli za mlade zeli, jih
zalivali in odstranjevali plevel. V začetku poletja
nas je obiskala še Jožica Bajc Pivec s kmetije
Pivec. Pripravila nam je odličen zeliščni čaj in nas
naučila marsikaj novega o zdravilnih rastlinah,
predstavila je tudi svojo kolekcijo krem, tinktur,
čajnih mešanic in našo gredico obogatila z nekaj
novimi sadikami.
Na našem zeliščnem vrtu letos rastejo sivka,
rožmarin, meta, melisa, ameriški slamnik,
timijan, šetraj, ognjič, drobnjak, hermelika,
bazilika, netresk, kozmeja, kamilica, vrbovec,
lučnik, pehtran, pelin, žajbelj … Vrt smo
posladkali z aronijo, rabarbaro, breskvijo in
gozdnimi jagodami ter pobarvali s trobenticami,
marjeticami, vrtnicami, kapucinkami in astrami.
Vse rastline smo opremili z oznakami, tako da
lahko vsi prepoznajo rastline, ki jih vidijo.

RENATA OZIMEK
dipl. delovna terapevtka

Zeliščni vrt s svojim čarobnim vonjem privabi
stanovalce in obiskovalce, da posedajo okrog
prijetno dišečih rastlin, se pogovarjajo in obujajo
spomine. Stanovalci zelo radi sodelujejo pri
nabiranju, sušenju in uporabi zelišč. Zato zelišča
tudi pridno uporabljamo in jih v okviru delovne
terapije vključujemo v terapevtske programe.
Pripravljamo aromatične delavnice obiranja in
sušenja zelišč, v okviru gospodinjskih skupin jih
uporabljamo pri kuhi, spekli smo tudi pehtranovo
potico, večkrat pa pripravimo čaj iz svežih zelišč
ali osvežilni metin napitek. Pripravili smo nekaj
povsem posebnega – žajbljeve lizike in bombone.
Prilagamo recept za ta preprost, zanimiv in zdrav
posladek. Namesto žajblja lahko dodamo tudi
druga zelišča. Lizika je lahko tudi lepo darilo!
Stanovalci so nas z zanimanjem opazovali in nam
pri delu tudi pomagali – predvsem pri pokušini.
Večini so bile lizike všeč, med okušanjem pa
smo izvedeli, da žajbelj velja za rastlino, ki lahko
človeku povrne nesmrtnost. Nekoč so verjeli, da
se ljudje, ki v svojem vrtu gojijo žajbelj, ne morejo
postarati.

RECEPT ZA ŽAJBLJEVE LIZIKE
ali ŽAJBLJEVE BOMBONE
-- 100 g sladkorja
-- 10 g zmletih posušenih žajbljevih listov
-- sladkor v prahu
-- papir za peko
V teflonski ponvi do zlato rumene barve
stopimo (karameliziramo) sladkor, nato
na hitro vmešamo zmleti žajbelj. Mešamo
toliko časa, da zmes postane gladka. Zatem
na papir za peko (previdno in hitro) vlivamo
manjše krogce ter nanje položimo lesene
palčke (če želimo lizike). Ko so se masa
ohladi, lizike oz. bombone pomočimo še v
sladkor v prahu.

ZELIŠČARKA JOŽICA BAJC PIVEC

Za naš zeliščni vrtiček bomo z veseljem skrbeli
tudi naprej in se trudili najti še kakšen zanimiv
način uporabe pridelkov.
OBIRANJE ZELIŠČ
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MISLI STANOVALCEV
O BIVANJU V DOMU

»Tukaj sem se zelo vživela. Počutim se zelo
dobro.«
OLGA URBAS
stanovalka

»Življenje v tem domu je enkratno. Kar se
tiče prehrane in nege je vse zelo dobro
in profesionalno narejeno. Osebje je zelo
prijazno.«
JOŽE ŠTANGAR
stanovalec

»Za bivanje v domu je zelo dobro
poskrbljeno. Zaposleni, ki skrbijo za delo
v gospodinjskih skupinah, se zelo trudijo
za naše dobro počutje. Menim, da je to
zgleden primer doma.«
BOJANA VIDEMŠEK
stanovalka

»Sem ves čas v postelji, ko pa koga rabim,
samo pozvonim in zaposleni poskrbijo
zame.«
NEJKA PELICON

»Tu sem zelo zadovoljna, hrana je zelo
okusna. Najbolj pa so mi všeč različne
aktivnosti, ki se dogajajo v domu.«

SPREHOD Z MALČKI IZ VRTCA KEKEC - SAVA

MUCKI

PUNČKE ZA UNICEF - IZDELEK DELAVNIC

TRGATEV

stanovalka

»V domu je boljše kot doma.«

MARTA DRNOVŠEK

VIKTOR RESNIK

stanovalka

stanovalec

»Počutim se zelo dobro in sem umirjena.«
ANA MARIJA KUKOVICA
stanovalka
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DOBRODOŠLICA - STANOVALCA V NARODNIH NOŠAH

V SLOGI JE MOČ - TUDI NA DOMSKEM VRTU

OGLED BOGENŠPERKA S PROSTOVOLJCEMA IZ ZDA

KROFI IZ DOMSKE KUHINJE
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UDELEŽENCI IZLETA Z VOZIČKI DO KRZNARJA 2016

CVETJE BOGATI OKOLICO DOMA

TORTICE V KAVARNI TISA
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STARA KMETIJA

KONJIČEK

Na vrhu hribčka tam stoji
stara kmetija in jablane tri.
Hiša v bližini in ozka pot,
trte že kažejo zreli plod …
Že dolgo tukaj noben hodil ni,
zaraščena polja so in pot i…

Sem čvrst, velik in močan,
dovolim, da na hrbtu jahača imam.
A če pravi ni, se lahko zgodi,
da s hrbta odfrči.
Močan sem kot očak,
mehak sem, krhek,
z menoj biti ne more vsak.
Če prave energije ni,
me panika zagrabi,
strah zagrabi,
zbežim v galopu
čisto nekam drugam,
da komaj še nazaj znam.
Ne prenesem strahu,
ki ga človek v sebi nosi,
ter na mojo krhkost trosi.

Otroški glasovi tu manjkajo,
večerne veselice se ne slišijo.
Že dolgo nazaj tu veselo je blo,
zdaj samo spomini še ostajajo …

DOM TISJE - SKOZI ČAS IN SEDANJOST
Izdal in založil: Dom Tisje
Odgovorna oseba: Vida Lukač
Lektura: Lejon, Leon Tabor s.p.
Fotografije: arhiv Doma Tisje

AMALIJA JEREB

JOŽEFA VRTAČNIK

stanovalka

stanovalka
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