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Tokrat publikacijo izdajamo ob obletnici,
saj naš Dom Tisje praznuje 75 let
delovanja. Ponosni smo na prehojeno
pot, ki kaže razvoj in napredek.
Ugotavljamo, da kvalitetno življenje v
Domu lahko dosežemo, če smo vanj
vpleteni ne le stanovalci, svojci in
zaposleni pač pa tudi prostovoljci in
drugi, ki prihajajo v Dom in popestrijo
dneve z glasbo, plesom, pogovori,
kreativnimi delavnicami, jogo…

V tokratni publikaciji se bomo ozrli na
preteklih pet let. Ustvarjalnost in spomini
stanovalcev se prepletajo s prispevki
zaposlenih in prostovoljcev.

V strokovnih člankih in predstavitvah
projektov se zrcalijo strokovna teoretična in
praktična znanja. Z uvajanjem novih
spoznanj v prakso želijo zaposleni stalno
izboljševati svoje delo in s tem omogočiti
čim boljšo obravnavo stanovalcev.

Izpostavili smo nekatere zanimive projekte,
med njimi »Štrikalnico«, ki je imela trojni
namen: medgeneracijsko sodelovanje,
ohranjanje tradicije in dobrodelnost.
Delavnica pletenja se je razširila v akcijo
zbiranja ročnih del in se zaključila z
dobrodelno akcijo. S projektom »S starši v
službo« so se otroci zaposlenih seznanili z
delom svojih staršev, se družili s stanovalci
in vrstniki ter pridobili nova spoznanja.

Med prispevki so predstavljeni tudi igralski,
likovni in drugi talenti ter inovacije, s
katerimi so zaposleni predstavili svojo
kreativnost, iznajdljivost in pozitivno
naravnanost.

V publikaciji smo želeli prikazati tudi naše
izboljšave na področju bivalnega
standarda. V matičnem domu se je v

zadnjih petih letih veliko spremenilo tudi na
tem področju. Celotna prenova mansarde
in enote v pritličju je zahtevala preselitev
vseh stanovalcev, kar je bil velik
organizacijski podvig. Prenove v prvem
nadstropju pa smo se lotili postopoma in jo
zaključili v začetku leta 2021. Trenutno
poteka tudi obnova fasade gradu.

V zadnjih petih letih smo pridobili veliko
izkušenj na področju delovanja v
gospodinjskih skupinah. Ta način dela smo
vpeljali v enoto Litija. Smo edini dom v
Sloveniji, ki ima organizirane gospodinjske
skupine tako, da je poskrbljeno za dnevno
kuhanje vseh obrokov. Vsa organizacija
dela je prilagojena posameznikom, ki bivajo
v manjših skupinah. Želimo si, da bi bil to
sprejet način institucionalne obravnave za
starejše v Sloveniji.

Največje spremembe v življenje v Domu je
prinesla nova bolezen Covid-19 in
razglašena epidemija. Različne omejitve so
poskrbele za velike spremembe. Živeli smo
v mehurčkih, druženje je bilo zelo omejeno,
začeli smo nositi maske, razkuževanje rok
in prostorov pa je potekalo še bolj
intenzivno. Na ta način smo prvi val
prebrodili brez okužb. Žal pa smo se v
mesecu novembru 2020 soočili s pojavom
okužb v matičnem domu. Preživeli smo
težko obdobje, saj se je okužilo veliko
stanovalcev in zaposlenih. Strah, nemoč,
izgube in žalost so krojili predzadnji mesec
leta 2020. Z velikim veseljem smo konec
decembra 2020 izvedli prvo cepljenje proti
tej bolezni in cepili vse, ki so si to želeli.
Cepljenje nam je dalo upanje, da bo
epidemije kmalu konec, a ta ni popustila niti
v letu 2021. Ob jesenskem, četrtem valu
smo se zopet soočili z okužbami, tokrat v
enoti Litija. Okužilo se je skoraj polovica

UVODNIK

Irena Špela CVETEŽAR

stanovalcev in nekaj zaposlenih.

Čeprav so pogoji dela in bivanja v
izolacijskih conah zelo težki, smo bili ob
hudih stiskah deležni tudi solidarnosti,
podpore posameznikov in organizacij.
Izkazali so se tudi zaposleni, saj so po
svojih najboljših močeh skrbeli za
stanovalce, izvajali vsa dodatna dela v
pralnici, kuhinji, oskrbovalnih službah in
upravi.

Iskrena hvala sodelavkam in sodelavcem
za požrtvovalno delo.

Hvala tudi vsem, ki ste se z nami trudili, da
smo bogato preživeli zadnjih pet let in jih
dodali pestri zgodovini Doma Tisje.
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2016
Prenova mansarde matičnega doma –
nova varovana enota na mansardi –
enota Zarja

V začetku marca 2016 smo prejeli
uporabno dovoljenje UE Litija za nove
prostore v mansardi matičnega doma.
Nadstropje je razdeljeno na dve enoti.
Dnevni prostor s kuhinjo uporabljajo
stanovalci enote Mavrica – dostop iz
glavnega stopnišča. Stanovalci so
nameščeni v eno in dvoposteljnih sobah.

Druga enota, v katero je vhod preko
dnevnega prostora, se imenuje Zarja. Tudi
v tej enoti so nameščeni stanovalci v eno in
dvoposteljnih sobah. Predvsem so to
stanovalci, ki imajo težave zaradi demence.
Enota v pritličju gradu pa je namenjena za
izvajanje drugih storitev (ne oskrbe),
namnejna je izvajanju fizioterapije in
delovne terapije.

Ureditev multisenzorne sobe –
“snozelen” v pritličju gradu

V pritličju gradu smo uredili multisenzorno
sobo. Gre za multisenzorno okolje, za
prostor, kjer stanovalci lahko uživajo v
različnih čutnih izkušnjah in s tem nežno
stimulirajo čute (tip, sluh, vid, okus, vonj in
gib) po kontrolirani poti pod vodstvom
terapevta. Stimulacija je lahko povečana ali
znižana, odvisna je od interesov oziroma
terapevtskih potreb uporabnika. Takšni
prostori, ki imajo tudi vso potrebno opremo,
ponujajo vrsto aktivnosti, ki so lahko
senzorično stimulativne ali pomirjujoče.
Soba je ločena od zunanjih, motečih
dejavnikov in vsebuje različno opremo, ki
lahko stimulira vse čute: solarni projektor, ki
predvaja različne tematske slike, barvna

optična vlakna (za stimulacijo vida),
distributer arome (za stimulacijo vonja),
vodno posteljo in masažni stol (za
stimulacijo giba), številne taktilne
pripomočke, opremo za ustvarjanje zvočnih
efektov ter po potrebi terapevta, ki izvaja
terapevtski dotik. Z opremo in poznavanjem
biografije uporabnika lahko ustvarimo
prostor, ki mu ponuja največje ugodje,
sprostitev ali stimulacijo.

Vse to pomaga k boljšemu počutju
stanovalcev z različnimi obolenji, dobre
izkušnje imamo tudi s tistimi stanovalci, ki
imajo težave zaradi demence. Sicer pa
“snoezelen” lahko uporabljajo tako otroci
kot starejši ljudje. Ugotavljamo, da se po
večkratni obravnavi uporabniki boljše
počutijo, okrepijo se senzorne poti, kar
povzroča tudi pozitivne spremembe v
možganih – povečanje motivacije in
zaupanja ter krepitev kognitivnih funkcij
(razumevanje, govor ..), zmanjšanje
mišičnega tonusa, povečuje se aktivnost,
spontanost, poleg še številnih drugih
pozitivnih učinkov. Hkrati pomaga pri
vzpostavljanju harmoničnih odnosov tudi
zaposlenim, ki so v stalnem stiku s
stanovalcem.

DOM TISJE SKOZI ČAS

Izdaja knjižice Zgodbe in pobarvanke iz
Doma Tisje

Knjižico literarnih prispevkov stanovalcev in
zaposlenih iz Doma Tisje je likovno
opremila prostovoljka gospa Marija Smolej.

Oskrbovana stanovanja

Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je lastnik 17-ih
oskrbovanih stanovanj v objektu Šmelc.
Dom Tisje zagotavlja storitve osnovne in
socialne oskrbe ter izvaja storitve
patronažne zdravstvene nege za
uporabnike oskrbovanih stanovanj.

Ustanovitev domske gledališke skupine
zaposlenih

Za potrebe praznovanja 70. letnice Doma
Tisje smo ustanovili gledališko skupino.

2017
Prenova enote Nagelj v matičnem domu

Prenovili smo sobe, uredili kopalnice in
sanitarije, hodnike ter jedilnico na enoti.

Izvedli smo izobraževanje zaposlenih na
področju kongruentne odnosne nege,
računalništva, usposabljanje za uporabo
multisenzorne sobe, bazalno stimulacijo ...

Ureditev zimskega vrta, avle v matičnem
domu, nadstreška nad vhodom v dom

Pridobitev certifikata kakovosti E-qalin
tudi za enoto v Litiji

V letu 2014 smo po triletnem ocenjevalnem
obdobju pridobili prvič certifikat kakovosti
E-QALIN. 20. 11. in 21. 11. 2017 smo
uspešno zaključili proces recertifikacije v
matičnem domu in prve certifikacije
kakovosti po evropskem standardu v enoti
Litija. Presojo kakovosti sta izvedla
presojevalca družbe Bureau Veritas.

Senior park za domom v Litiji

Park je sestavljen iz več delov. Na
senzornem delu so zasajena različna
zelišča, dišavnice, raznobarvno cvetje,
zelenjavni vrt in sadni grmički. Na tem delu
je tudi glasbilo, s katerim lahko uporabnik
sam izvablja zvoke. S tem delom parka
nagovarjamo pri ljudeh različna čutila (vonj,
vid, sluh, tip, okus). Drugi del parka je
namenjen druženju stanovalcev, svojcev in
vseh, ki so gostje kavarne Tisa. Na
tlakovanih tleh so mize s stoli, za otroke so
nameščena varna igrala in ristanc. Tretji del
parka je namenjen telesni vadbi,
nameščeni sta dve bradlji z različnimi
funkcijami ter pripomočki za vadbo in
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ohranjanje spretnosti rok in prstov. Četrti
del parka je namenjen sproščanju,
zasajena so sadna drevesa, uporabnik
parka pa lahko v miru prebere knjigo, revijo
ali pa posluša ptičje petje.

Demenci prijazna točka

Dom aktivno sodeluje z nevladno
organizacijo Spominčica, ki vodi
ozaveščanje javnosti o demenci, tej
sodobni bolezni, ki prizadene vse več
starostnikov in njihovih družin. Med različne
aktivnosti, kot so ozaveščanje,
zagovorništvo, Alzheimer caffe, preventiva,
sodi tudi odpiranje demenci prijaznih točk.
V Litiji smo sedaj drugi v Sloveniji, ki smo ti
točki odprli v obeh enotah doma, v Litiji in
Črnem Potoku. Namen tega je, da
spodbudimo posameznike z demenco,
njihove svojce ali druge za njih pomembne
osebe, da pridobijo potrebne informacije,
poiščejo pomoč in podporo, ko jo
potrebujejo. Zaradi narave bolezni se
osebe z demenco pogosto izgubijo,
pozabijo, kako pravilno upravljati vozilo,
doživljajo spremembe v vedenju in motnjah
razpoloženja, kar lahko sproži konfliktne
situacije v javnih ustanovah (Spominčica).

DEMENCA – Alzhaimer caffe

Pridobili smo naziv Demenci prijazna točka.
N obeh lokacijah potekajo izobraževanja in
informacijska srečanja, ki jih imenujemo
ALZHEIMER CAFFE. Srečanj se
udeležujejo svojci oseb z demenco,
stanovalci doma, zaposleni in druga
zainteresirana javnost.

2018
Projekt Rastoča knjiga v Domu Tisje –
nega bralne kulture

Osnovno vodilo projekta Rastoča knjiga v
Domu Tisje je povezalo sodelovanje
stanovalcev, zaposlenih, svojcev in
prostovoljcev v ohranjanju in spodbujanju
sporočil sožitja, strpnosti, sodelovanja in
medsebojnega razumevanja v domačem in
širšem okolju. V domu se odvijajo
aktivnosti, s katerimi želimo ohranjati in
krepiti zavedanje o sposobnosti, znanju in
kulturi našega naroda.

Medgeneracijski dogodek » Z roko v
roki« in izvedba glasbene pravljice Grad
gradič

Glasbena šola Litija-Šmartno, otroci iz
Vrtca Ribica, uporabniki oskrbovanih
stanovanj, uporabniki VDC Litija in
stanovalci Doma Tisje - enota Litija so
skupaj uprizorili glasbeno pravljico Grad
gradič.

Fizioterapevtski kotiček na enoti
Lokvanj v matičnem domu

Na enoti Lokvanj smo odprli kotiček s
fizioterapevtskimi pripomočki. To so kolesa
za razgibavanje rok in nog, švedska lestev,
pri kateri lahko vstajajo in delajo vaje za
krepitev nog, s pomočjo škripca pa lahko
razgibavajo ramenski obroč. V
dopoldanskem času je organizirana tudi
skupinska vadba, pri kateri stanovalci
razgibajo svoje telo z njim primernimi
vajami, vključene pa so tudi vaje za
ravnotežje in krepitev mišic. Tako smo
približali stanovalcem tudi aktivnosti
fizioterapije v okolju, kjer živijo in jih lahko
izvajajo tudi v popoldanskem času ob
spremstvu svojcev.

Novi prostori knjižnice Ob potoku

Knjižnica se je preselila v prostore pritličja
gradu. Pri ureditvi knjižnice so nam
pomagale tudi knjižničarke Knjižnice Litija-
Šmartno.

Otvoritev Aktivne poti

Stanovalci in zaposleni so sodelovali pri
veliki vseslovenski prostovoljski akciji,
poimenovani Dan za spremembe, ki jo
organizira Slovenska filantropija. Rdeča nit
akcije je povezovanje skupnosti, zato so za
stanovalce in zunanje interesente pripravili
vodeno aktivno pot. Pot je bila sestavljena
iz postaj z različnimi pripomočki,
namenjenimi vadbi in druženju, predvsem
pa krepitvi psihofizičnih spodobnosti.
Aktivna pot se prične na enoti Grajske
gospe in se zaključi v domskem parku, kjer
stanovalce pričakata bogat zeliščni vrt in
bralni kotiček. Stanovalci se zelo radi
preizkušajo na različnih postajah v družbi
drugih stanovalcev, zaposlenih in svojcev.
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Medgeneracijsko druženje z otroki
zaposlenih Doma Tisje

Medgeneracijsko druženje z otroki
zaposlenih Doma Tisje smo organizirali v
obeh enotah doma. Otroci naših zaposlenih
so se svojim mamicam pridružili pri jutranji
telovadbi, se udeležili likovnih delavnic,
športnih in vodnih iger, družili so se tudi s
stanovalci doma. V matičnem domu so
otroci oblikovali hišice iz lesa, izdelovali
grafiko v tehniki lesoreza, risali, se žogali,
malce okrepčali in posladkali. Spoznavali
so zelišča in zdravilne rastline, ki rastejo v
našem zeliščnem vrtu, brali pravljico Toneta
Pavčka v multisenzorni sobi in spoznali
delo svojih staršev.

Zamenjava v vodstvu Doma Tisje

Upokoji se dolgoletna direktorica gospa
Vida Lukač. Nova direktorica postane njena
namestnica za zdravstveno nego in oskrbo
gospa Irena Špela Cvetežar.

2019
Prenova enote Vrtnice v matičnem domu

Prenovili smo sobe, uredili kopalnice in
sanitarije, hodnike ter jedilnico na enoti.

Izlet z vozički do Krznarja

Dosegel je rekord v udeležbi, saj se je na
pot odpravilo 169 udeležencev, od tega 82
stanovalcev, 30 prostovoljcev, 29 svojcev in
27 zaposlenih Doma Tisje.

V okviru izboljšav na področju izvajanja
kongruentne odnosne nege je socialna
služba izvajala aktivnosti za pridobivanje
biografskih podatkov s strani svojcev. Za
kvalitetnejše individualno načrtovanje
stanovalcev je organizirala štiri družinske
sestanke v enoti Litija in dva sestanka v
matičnem domu. Potekale so aktivnosti za
boljše delovanje referenčnih oseb.

Zainteresiranost za izvajanje praktičnega
usposabljanja se je povečala. Izvedli smo 8
usposabljanj za dijake in 11 za študente
zdravstvene nege. Prav tako smo imeli 5
pripravnikov za poklic bolničar in 5 za poklic
zdravstveni tehnik.

2020
Prenova domske jedilnice v matičnem
domu

Epidemija koronavirusa

Virus je vdrl v matični dom, vzpostavili smo
belo, sivo in rdečo cono ter izvajali ukrepe
preprečevanja in zdravljenja okužb.
Vzpostavili smo tudi spremenjen režim
obiskov svojcev.

Ukinitev dejavnosti socialne oskrbe
pomoči na domu za uporabnike iz
občine Litija

Prenova prostorov delovne terapije v
Domu Tisje Litija

Delovna terapija je dobila novo pohištvo, s
katerim je prostor lepši in še bolj
funkcionalen.

Upokojitev namestnice direktorice za
zdravstveno nego in oskrbo s. Katarine
Jereb

Nova namestnica direktorice postane
gospa Silva Dremelj.

Prva cepljenja proti Covid- 19 v obeh
domovih
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2021
Epidemija koronavirusa

Virus vdre v enoto Litija, vzpostavili smo
belo, sivo in rdečo cono ter izvajali ukrepe
preprečevanja in zdravljenja okužb.

Ukinitev dejavnosti socialne oskrbe
pomoči na domu za uporabnike iz
občine Šmartno pri Litiji

Za boljšo duhovno oskrbo se je v parku
matičnega doma postavilo znamenja
Srca Jezusovega.

Namenili smo ga tudi kot spomin na žrtve
epidemije.

Ureditev referenčnih tabel v enoti Litija

V domu delujemo po modelu Kulture
usklajenih odnosov, ki narekuje tudi
referenčne osebe. Po enotah so izobešene
referenčne table, na katerih so napisane
referenčne dvojice. Vsak stanovalec, ki živi
v domu, ima svojo zaupno/referenčno
osebo. Namen referenčnih tabel je, da
stanovalci in svojci vedo, koga naj
nagovorijo pri skrbi za svojca. Zaposlene
pa vzpodbudijo in usmerjajo k pozornemu
in skrbnem odnosu do stanovalca, ki mu je
zaupan.

V oktobru leta 2018 se je upokojila
dolgoletna direktorica Doma Tisje.

Gospa Vida Lukač je prišla v dom leta
1991, ko je prevzela dela in naloge vodje
zdravstveno negovalne službe. Z njenim
prihodom so bile uvedene številne
spremembe, med drugim je organizirala
šolo za bolničarke, uvedla različne domske
storitve, ki so bile tedaj še novost v domovih
ter organizirala in izvajala številna
predavanja za zaposlene v domu tudi o
komplementarnih tehnikah, kot na primer o
refleksoterapiji, tajski masaži,
aromaterapiji, barvni terapiji, uporabi zvoka
pri zdravljenju in jogi smeha…

V letu 2004 je prevzela vodenje Doma
Tisje. Ves čas je iskala nove možnosti, kako
bi s celotnim kolektivom zagotovili
stanovalcem, čim bolj kvalitetno življenje.
Pod njenim vodstvom se je dom temeljito
prenovil in s tem zagotovil višjo kakovost
bivanja. Hkrati s prenovo bivalnih prostorov
smo v dom uvajali številne nove metode
dela, kot na primer inovativno validacijo,
bazalno stimulacijo, kulturo usklajenih
odnosov, ki bazira na kongruentni odnosni
negi in je postala naša osnovna metoda
dela s stanovalci. Poleg domskega varstva
je dom po letu 2004 začel izvajati tudi
dnevno varstvo, pomoč na domu kot
socialno oskrbo na domu, socialni servis,
vključevali smo vedno več prostovoljcev,
postali smo učna baza za različne študijske
smeri. Posebno skrb smo namenjali
informiranju občanov, pa tudi širše javnosti
o pripravi na starost, o vseh oblikah
podpore za starejše in tudi o boleznih, ki
vplivajo na kvaliteto življenja v starosti
(demenca, bolečine, poškodbe po padcih,
..). Skupaj s strokovnimi delavkami so se

izvajala tudi izobraževanja in usposabljanja
za novo zaposlene delavce, pa tiste, ki so
dalj časa odsotni zaradi bolezni, za
prostovoljce, dijake, študente in tudi za
stanovalce in njihove svojce. Udeleževali
smo se Festivala za 3. življenjsko obdobje,
kjer smo sodelovali s predavanji,
delavnicami in tako skupaj s stanovalci
predstavljali dom in življenje v njem širši
javnosti. Izdali smo različne publikacije (od
domskega glasila, brošure Stanovalec z
demenco v domu do knjige Zgodbe in
recepti naših babic ter Zgodb in
pobarvarvank iz Doma Tisje. V letu 2010
smo se vključili v standard kakovosti EQalin
in 2014 prejeli mednarodni certifikat kot 5.
slovenski dom. V letu 2015 je pričela
delovati naša enota v Litiji, kjer smo uvedli
gospodinjske skupine in s tem dosegli še
večjo prepoznavnost v Sloveniji in tudi
širše. Njeno delo nadaljuje nova
direktorica, gospa Irena Špela Cvetežar.

SPREMEMBA V VODSTVU DOMA
TISJE – UPOKOJITEV DIREKTORICE
GOSPE VIDE LUKAČ
Leonida RAZPOTNIK, socialna delavka
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Živim na Kleniku blizu Vač s hčerko
Karmen. Mlajša hčerka Kristina se je
preselila v sosednjo vas. V isti vasi na naši
domačiji živi tudi moja mama in sestra z
družino, v sosednji hiši pa nečak z družino.

Moj oče in mama nista hodila v službo.
Preživljali smo se z delom na kmetiji. Imam
brata in dve sestri. Imam dve imeni. Moj
oče je za zadnjega otroka izbral ime Špela.
Župnik pa me je krstil za Irena, češ da
Špela ni nobeno ime. Doma so me vsi
klicali Špela in tako sem bila do osnovne
šole samo Špela. V srednji šoli so me klicali
Irena, kot je bilo zapisano v dokumentih,
prav tako pa so me tudi kasneje v službi
klicali Irena. V dokumente sem potem dala
zapisati obe imeni in tako me domači
kličejo Špela, ostali pa Irena.

V srednjo šolo sem hodila v Ljubljano.
Takrat sem bivala v internatu. V srednji šoli
za medicinske sestre sem imela poleg
sošolk tudi šest sošolcev, kar je bilo takrat
prava redkost. Spomnim se, da smo se zelo
zavzemali za spremembe, zlasti smo bili
vztrajni pri odpravi avbic, ki smo jih dekleta
nosila v času praktičnega pouka, saj smo
našli številne argumente za odpravo tega
pokrivala. Enega sem prispevala tudi sama.
Ker sem imela ekstremno kratko postrižene
lase, avbice nisem mogla pritrditi na glavo,
tako mi je kar naprej padla z glave, če pa je
že bila na glavi, je bila največkrat postrani.
Prijateljica in sošolka Tatjana me je ob
koncu srednje šole nagovorila, da greva
skupaj na višjo šolo, saj z učenjem nisem
imela težav. Tako sem nadaljevala
izobraževanje za višjo medicinsko sestro,
kar pa sem morala ob spremembi
izobraževalnega sistema dopolniti še z eno

ČE SE LAHKO NA KRATKO
PREDSTAVITE

KOLIKO ČASA DELATE V DOMU
TISJE- ALI VAS VAŠ POKLIC
OSREČUJE?

KAKO BI OPISALI SVOJE
ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI
PRI VAŠEMDELU?

KAKO GLEDATE NA ODNOS
MLAJŠI-STAREJŠI
(MEDEGENERACIJSKO
SODELOVANJE)?

KAJ VAS VRŽE IZ TIRA, OZIROMA
KAJ JE ZA VAS NAJTEŽJI
PROBLEM?

diplomo za medicinsko sestro.

Moja službena pot se je začela na oddelku
za torakalno kirurgijo Kliničnega centra v
Ljubljani. Delala sem v intenzivni terapiji s
pacienti, ki so bili operirani na pljučih. Ko
sem si ustvarila družino, sem zamenjala
službo in kar nekaj časa delala v ambulanti
urološke klinike. Ko so otroci malo zrasli,
sem morala opravljati dežurstva in tako
sem delala v vseh enotah klinike, kjer so
bile kadrovske potrebe. Ob tem sem se
posebej ukvarjala z enterostomalno
terapijo, torej z inkontinenco, ranami in
stomo. Za to sem opravila tudi šolanje.
Več let sem bila aktivna v ljubljanskem
društvu medicinskih sester in 20 let pri
Zbornici-Zvezi, kjer vodim delovno skupino,
ki se ukvarja z problematiko nasilja.

Imam veliko sorodnikov in prijateljev, s
katerimi se radi družimo. Sodelujem v
gledališki skupini, pevskem zboru in plesni
skupini na Vačah. Rada hodim v hribe,

INTERVJU Z DIREKTORICO IRENO
ŠPELO CVETEŽAR
Vprašanja so pripravili STANOVALCI DOMA TISJE LITIJA

berem in smučam.

Pred 10 leti sem prišla v Dom Tisje. Kmalu
sem ugotovila, da sem vstopila na drugo
področje dela. Seveda pridejo prav
izkušnje, ki sem jih pridobila na prejšnjih
delovnih mestih in z izobraževanjem,
ampak sem potrebovala kar nekaj časa, da
sem usvojila nova znanja in drugačen način
dela. Rada sem medicinska sestra in bom
do konca življenja srečna, da sem izbrala
tak poklic. Na delovnih mestih sem
spoznala vse plati življenja, srečo, veselje
pa tudi trpljenje in žalost. Zato znam toliko
bolj ceniti življenje in sem hvaležna za to,
kar mi je dano in kar imam.

KAJ VAM JE NAJBOLJ VŠEČ V VAŠI
SLUŽBI?

Všeč mi je, da je moje delo zelo raznoliko.
Včasih je dan napolnjen z veseljem in
radostjo, predvsem takrat, ko imamo
praznovanja in prireditve … Drugič pa je
moje delo strokovno, organizacijsko in
vodstveno zahtevno in je potrebno za izzive
(težave) iskati rešitve s sodelavci pa tudi s
številnimi drugimi ljudmi.

Dolžnosti vidim bolj v smislu razvijanja
stroke in vnašanje novih znanj v delo, s tem
pa tudi postavljanje vedno novih ciljev in
nalog. Le tako so stanovalci in uporabniki
deležni kakovostnih storitev. Želela bi tudi
povezano delovanje strokovnih služb pri

vzpostavljanju kakovostnejšega življenja
starejših v ožjem in širšem okolju. Veliko
napora namenjam ustvarjanju ustreznih
delovnih pogojev za zaposlene, da bi se
ustvarila dobra delovna klima, ki spodbuja
zaposlene k timskemu delu, sodelovanju,
kreativnosti in razumevanju.

KAJ BI SPREMENILI V POLITIKI (V
VLADI) GLEDE PROBLEMATIKE
STAREJŠE POPULACIJE (DOMOVI
ZA OSTARELE)?

Želim si, da bi imeli Ministrstvo za starejše,
kjer bi bili zaposleni ljudje, ki so odgovorni,
strokovni in razumni. Da bi vedeli, kakšne
korake je potrebno storiti, da bomo dosegli
celostno skrb za starejše.

Menim, da je nujno medgeneracijsko
sodelovanje. Da različne generacije
sprejemajo raznolikosti generacij in iščejo
skupne točke, kjer se lahko srečamo,
spoznamo in povežemo. Tako se bomo
razumeli, sodelovali in se podpirali ter si
tako lepšali življenje.

VAŠI VSAKODNEVNI IZZIVI (NA
OSEBNEM ALI SLUŽBENEM
PODROČJU)

Najti ravnovesje med delom in sprostitvijo.

Sprenevedanje, posploševanje, kako je vse
narobe, jamranje. Najtežje mi je, ko kljub
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velikemu naporu in trudu zaposlenih v
domovih v javnosti kritizirajo kako je v
domovih za starejše vse narobe. Po drugi
strani pa tako imenovani odločevalci niso
naredili prepotrebnih sprememb in se
neprestano izgovarjajo na predhodnika,
pomanjkanje denarja….

KAKO SE REŠITE SLABE VOLJE?

Včasih si rečem: globoko dihaj! Baje mi
pomaga tudi čokolada (bom vprašala
sodelavce) in kava (jo obožujem). Pomaga
mi sprehod po gozdu in zelo hitra hoja (ob
zelooo slabi volji). Pomaga mi tudi košnja
trave, vrtna in hišna opravila. Včasih
pokličem koga po telefonu, da me posluša..
grem na kavo…včasih pa po žensko, si
kupim kakšno stvar »za dušo«.

NA KAJ STE PONOSNI PRI SEBI?

Da mi tudi težke življenjske situacije, ki sem
jih doživela, niso vzele optimizma in
pozitivne naravnanosti.

KDAJ SE NAJBOLJŠE POČUTITE?

Najboljše se počutim takrat, ko uspešno
zaključim delo v katerega sem vložila veliko
napora.

KATERA JE NAJLJUBŠA STVAR, KI
JO NAJRAJŠI POČNETE SAMI?

Nisem »jutranji« človek in potrebujem čas
za prebujanje. V miru rada spijem kavo, se
počasi prebujam, meditiram…takrat se
najdejo tudi kakšne dobre rešitve, ideje…

Ljuba so mi družinska kosila. S prijatelji

»kofetarji« hodimo na izlete, igram odbojko,
priredimo kak piknik, gremo na kakšno
veselico, saj vsi radi plešemo. S hčerkama
in »ta mladim« hodimo na skupne
počitnice, v hribe ali na morje. V zadnjem
letu pa me »mladina« povabi tudi, da
osvojim kakšno ferato.

Druženje s prijateljicami pa so povezana z
vrtnarstvom, nakupovanjem, kofetkanjem
in klepetom.

Veliko me je naučila Darinka Klemenc, s
katero sva se srečali leta 1999. Skupaj sva
naredili prvo raziskovalno nalogo o nasilju.
V nadaljevanju sva veliko sodelovali, ko je
predsedovala ljubljanskemu društvu
medicinskih sester in kasneje Zbornici-
Zvezi. Spodbujala in podpirala me je, da
sem bila aktivna pri pisanju, raziskovanju in
predavanjih v Sloveniji in v tujini. Pri njej
cenim to, da mi je vedno iskreno povedala,
kadar sem nalogo dobro opravila in me
uvidevno popravljala, kadar mi ni šlo
najbolje. Všeč mi je, ker je do ljudi
empatična in ima široko področje znanja.
Odlično tudi piše. Je tudi dobra govorka in
zelo družabna. Čeprav je že nekaj let
upokojena, se še vedno druživa.

ČE BI ZADELI MILIJON EUROV BI…

mislila, da je pomota. Imam seznam za kaj
vse je potrebno prihraniti denar. Verjetno bi
ga kar nekaj ostalo…Vem tudi komu bi
namenila donacije. Sigurno bi si izpolnila
željo in šla v Benetke in Prago. Privoščila bi
si tudi smučanje. Gotovo ne za dolgo, ker
sem rada doma.

Kjer je volja je tudi pot.

VAŠ NAJLEPŠI SPOMIN (zgodba,
dogodek..)

Najlepši dogodek je selitev v novozgrajeno
hišo, naš dom. Selitev je bila tudi zelo
zabavna. Moji prijatelji so me takrat zelo
presenetili, ko so na otvoritev prišli
našemljeni v Cigane z razno kramo….
Zabavno je bilo tudi ob praznovanju
Abrahama, ko so mi sovaščani postavili
mlaj, prijateljice zasadile zelišči vrt, prijatelji
pa postavili vrtiček 2x2 metra, da ne bom
pretiravala z vrtnarjenjem.

KAJ VAS NASMEJE?

Najbolj je zabavno kadar pripravljamo
kakšen skeč s smešno vsebino,
pripravljamo presenečenje za rojstne dni...
Nasmeje me tudi kakšna zgodba, film, vic,
otroška radoživost, naš prebrisan muc in
moja prijateljica Vida, ki začne: »Zdaj bom
pa jaz nekaj povedala…« in vem, da je
doživela kakšno smešno situacijo.

SREČA JE….

Sreča je, da sem obkrožena z ljudmi, ki me
imajo radi

Sreča je, da sem zdrava in lahko delam in
ustvarjam.

Sreča je, da imam družino, prijatelje,
znance, sodelavce, ki jih imam rada.

Sreča je, da sem medicinska sestra, ker
rada opravljam ta poklic.

Sreča je, da lahko hodim v službo, ki mi
ponuja številne izzive.

Sreča je, da sem srečala številne ljudi, od
katerih sem se veliko naučila o življenju,
delu, veselju, žalosti, trpljenju.

KAKŠEN JE VAŠ IDEALEN ZAČETEK
DNEVA?

Da se začne brez naglice. Da se počasi
prebudim. Si skuham kavo in jo počasi
spijem. Telovadim, pozajtrkujem, se počasi
oblečem in uredim in se v miru pripravim za
delo.

BITI ŽENSKA JE LEPO, KER…?

-mi je bilo dano, da sem občutila, kako je v
meni rastlo novo življenje;

- sem izkusila brezpogojno ljubezen, ki jo
doživiš ob rojstvu otroka;

- sem lahko doživljala odraščanje otrok, se
z njimi igrala, brala in jim pripovedovala
pravljice,

- sem lahko kot ženska, ljubeča, nežna,
iskriva, razigrana, duhovita…

- sem ljubljena, sem lahko mama, sestra,
prijateljica, teta, sodelavka…

- se lahko oblečem v krilo, naličim in
obujem visoke pete,

- lahko (dolgo) klepetam s prijateljico;

- grem lahko nakupovat obleke, čevlje,
torbice…;

- lahko gledam romantične komedije;

- lahko jočem, ko gledam film.

KAJ NAJRAJŠI POČNETE V
DRUŽBI?

VAŠA NAJLJUBŠA ZNANA
OSEBNOST (vzgled, idol)?
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S ČIM KJE IN KAKO SE DUHOVNO
NAPOLNITE?

Kaj preberem, grem v cerkev in pojem,
hodim na izobraževanje o duhovni rasti in
komunikaciji ipd. Pomaga mi tudi fizična
aktivnost, kot so hoja, vzdrževanje okolice
naše hiše, vrtnarjenje ipd. V kakšnih
stiskah pa pokličem prijateljico Doro in
Darinko, ki mi vedno pomagata s nasveti.
Za boljše počutje obiskujem moje
družinske člane, prijateljice ali sosede.

KATERA JE NAJBOLJ ZABAVNA
STVAR, KI SE VAM JE ZGODILA?

Moj oče je v traktorju čakal na dvorišču.
Prejšnji dan smo na prikolico naložili veliko
lesenih desk. Ta dan je bilo dogovorjeno,
da bo v sosednji vasi mizar obdelal deske,
da jih bomo lahko uporabili za novo streho
hiše, ki smo jo gradili. Bilo je zgodaj zjutraj.
Seveda utrujena od dela prejšnjega dne,
sem še sladko spala, ko sem zaslišala
traktor na dvorišču. V njem pa oče, ki je
hupal, čedalje pogosteje. Hitela sem se
oblačiti v »delovna oblačila«. Mrzlično sem
iskala čevlje, ki smo jih hranili v temnem
prostorčku pod stopnicami. Hitro sem
zgrabila čevlje, jih nataknila in stekla k
očetu v kabino traktorja. Njegov »Kje pa
hodiš toliko časa?!« sem preslišala in se
poskušala čim udobneje namestiti v kabini
traktorja. Na pol poti mi je le kanilo, da še
nisem zavezala vezalk. Takrat sem
ugotovila, da imam obute čevlje različnih
barv. Popadel me je glasen smeh in potem
še očeta, ko sme mu pokazala mojo
obutev. Pri mizarju to niso opazili, saj so
predolge hlače vse skrile.

ZA KONEC PA ŠE VAM NAJLJUBŠA
MISEL, CITAT, KI VAS SPRAVI
»POKONCI«, KO NE GRE VSE PO
NAČRTIH?

Skupaj zmoremo vse…in angleški
pregovor: kjer je volja je tudi pot.

Všeč mi je, da je moje delo
zelo raznoliko. Včasih je
dan napolnjen z veseljem in
radostjo, ko imamo
praznovanja in prireditve…
Drugič pa strokovno,
organizacijsko in vodstveno
zahtevno in je potrebno za
izzive (težave) iskati rešitve
s sodelavci pa tudi s
številnimi drugimi ljudmi.
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AKTIVNA POT V DOMU TISJE B. Pihler

DOMSKAMULTISENZORNA SOBA R. Ozimek, A. Rozina

LAJŠANJE KRONIČNE BOLEČINE - POLH S. Dremelj

STANDARD KAKOVOSTI EQALIN V DOMU TISJE
L. Razpotnik

INOVACIJE V DOMU IN NAŠI INOVATORJI L. Razpotnik

GOSPODINJSKE SKUPINE V DOMU TISJE- ENOTA
LITIJA K. Zupančič

SREČA JE V SREČANJU- KONGRUENTNA ODNOSNA
NEGA I. Š. Cvetežar

KORONA ČAS R. Ozimek, A. Rozina

PARTNERSKI ODNOSMEDMEDICINSKO SESTRO IN
STANOVALCEM S. Dremelj

TERAPIJA S KUŽKI R. Ozimek, S. Palka

DOMSKA TIHA KNJIGA R. Ozimek
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Na enoti Grajske gospe smo strokovne
delavke s pomočjo zunanjih sodelavcev
pripravile aktivno pot za naše stanovalce in
svojce. Svojci lahko spremljajo stanovalce
in pomagajo pri izvajanju vaj. Aktivna pot
se začne na hodniku pred kuhinjo, poteka
po dolgem hodniku enote Grajske gospe in
se zaključi na vrtu za gradom. Obsega
osemnajst različnih aktivnost, to so
predvsem vaje za razgibavanje telesa, za
krepitev ravnotežja in psihofizičnih
sposobnosti, vključene pa so tudi dihalne
vaje. Pot se nadaljuje v zunanji park, kjer so
aktivnosti prepoznavanja zelišč, bralni
kotiček in prostor za meditacijo. Aktivno pot
obiskujejo stanovalci sami, včasih pa jo
obiskujemo v manjših skupinah, se
razgibavamo in družimo predvsem v
hladnejših mesecih.

AKTIVNA POT V DOMU TISJE

Branka PIHLER, dipl. fizioterapevtka

Človek se uči vse življenje, izkušnje so
nadgradnja znanja in velik doprinos k
lahkotnemu življenju. Privzgojeno in
vzdrževano spoštovanje do samega sebe
in do dela je nujna življenjska vrednota.
Ohranjanje stikov z drugimi ljudmi,
vzpostavljanje različnih ciljev in njihova
uresničitev v nas ustvarjajo lepše življenje.

“Snoezelen” je besedna zloženka iz dveh
nizozemskih besed: vohati in dremati.
Koncept so razvili na Nizozemskem, ta pa
se je kasneje razširil v druge evropske
države.

“Snoezelen” predstavlja stimulirajoče
okolje, kjer se izvaja izbor aktivnosti, ki
vodijo do izboljšanja funkcijskih
sposobnosti, kar posledično pripelje do
večje kvalitete življenja. Aktivnosti temeljijo
na senzorični stimulativni in pomirjujoči
ravni. Prilagojena nežna stimulacija vseh
čutov s terapevtskimi potrebami uporabnika
pod strokovnim vodstvom terapevta je
vzpodbuda za kakovostno preživljanje
starosti.

Za zdravje in vitalnost stanovalcem z
različnimi primanjkljaji na čutnem področju

se s terapijo v multisenzorni sobi zagotovi
stimulacijo vseh čutov. Za stimulacijo vida
uporabljamo solarni projektor s tematskimi
slikami in barvnimi optičnimi vlakni.
Najdaljše ohranjeno čutilo je vonj, za
njegovo stimulacijo uporabljamo različne
arome. Za stimulacijo sluha uporabljamo
primerne zvočne signale. Za stimulacijo
giba uporabljamo vodno posteljo in
masažni stol. Za stimulacijo okusa
uporabimo primerno hrano. Številne
taktilne pripomočke uporabimo za
stimulacijo tipanja in gibanja. Glavni
terapevtski medij je dotik in vzpostavitev
harmoničnega, skladnega odnosa.

Učinki obravnave je boljše počutje, okrepi
se tudi senzorno čutenje, kar povzroča
pozitivne spremembe v možganih. S
krepitvijo kognitivnih funkcij, vzpostavljanja
senzornih povezav, povečanja motivacije in
zaupanja stanovalcem izboljšamo kakovost
življenja.

Vsak dan lahko prehodiš isto pot, a nikoli ni
povsem enaka.

DOMSKAMULTISENZORNA SOBA

Alenka ROZINA, delovna inštruktorica
Renata OZIMEK, dipl. delovna terapevtka
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Delovna skupina za bolečino pri Sekciji
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
v anesteziologiji, intenzivni terapiji in
transfuziologiji, ki deluje v okviru Zbornice –
Zveze, v zadnjem letu intenzivno
izpostavlja problem v povezavi s kronično
bolečino, ki ni ustrezno lajšana. Ta
predstavlja velik zdravstveni in družbeni
problem na svetovni ravni. V razvitem svetu
kronično bolečino opisuje približno 20
odstotkov ljudi. V Sloveniji zaradi kronične
bolečine trpi 22 odstotkov prebivalstva med
18. in 75. letom, kar pomeni, da prizadene
enega od štirih odraslih Slovencev.
Povprečna starost ljudi s kronično bolečino
je 49 let, zanjo pa povprečno trpijo kar 4,8
let. Močna kronična bolečina (jakost 8–10
na lestvici od 0 do 10) se v Sloveniji pojavlja
v 11 odstotkih, kar nas uvršča na drugo
mesto med 13 evropskimi državami (Utrip,
december, januar 2020/21).

Strokovna sekcija je z namenom
ozaveščanja o učinkovitem obvladovanju
bolečine predstavila akcijo, namenjeno
tako zdravstvenim delavcem kot bolnikom.
V ta namen pripravlja izobraževanja za
izvajalce zdravstvene in babiške nege. K
aktivni udeležbi na njihovem zadnjem
izobraževanju v aprilu 2021 sta bili v okviru
Doma Tisje povabljeni zaposleni Irena
Špela Cvetežar in Silva Dremelj. Predstavili
sta obvladovanje kronične bolečine na
področju socialno varstvenih zavodov in
večletne aktivnosti Doma Tisje na tem
področju.

Izpostavili sta, da je na tem področju vizija
delovanja Doma Tisje strateški cilj, ki so ga
pred več desetletji zaposleni sprejeli kot
način dela in to je, da naj bo starost brez
bolečin. V tem kontekstu so bila sprejeta
tudi načela delovanja, ki stanovalca

postavljajo v središče svojega delovanja.
Njegovo izražanje bolečine se sprejema kot
verodostojno/neprimerljivo, na podlagi
katerega se izvedejo nadaljnje aktivnosti.
Pomembno delovanje na tem področju je
kontinuirano spremljanje področja
obravnave bolečine pri posameznemu
stanovalcu, celostni pristop, timsko
sodelovanje ter vključevanje svojcev. Kot
načini izboljševanja dela na tem področju
pa so analiza posameznih primerov, iskanje
kritičnih točk in sprejemanje izboljšav.

Za doseganje strateškega cilja starosti brez
bolečin v Domu Tisje potekajo stalna
izobraževanja s področja obvladovanje
bolečine in paliativne oskrbe. Pri analizi
izobraževanj v zadnjih desetih letih smo
ugotovili, da so se zaposleni udeležili vseh
slovenskih kongresov paliativne oskrbe in
se usposabljali na izobraževanjih v izvedbi
Onkološkega inštituta Ljubljana in
Zbornice-Zveze. Prav tako smo uspeli za
področje paliativne oskrbe starostnika v
okviru projekta Munera izobraziti
zaposlene, ki delajo na različnih delovnih
mestih. Projekt omogoča brezplačno
usposabljanje in vrhunske strokovne
izvajalce (Mateja Lopuh, Marija Hribar in
Mojca Kotnik v organizaciji Srednje
zdravstvene šole Ljubljana). Tako nam je
od 2019 do 2020 uspelo 30-urno
usposabljanje izvesti za 50 zaposlenih.
Prav tako že celo desetletje intenzivno
izvajamo lastna izobraževanja za
zaposlene v izvedbi strokovnih sodelavcev
Doma Tisje (Vida Lukač, Branka Pihler in
Irena Špela Cvetežar).

Zaposleni Doma Tisje sodelujemo s stroko
zdravstvene in babiške nege pri
ozaveščanju širše populacije, ki predstavlja
štiri korake za obvladovanje in učinkovito

LAJŠANJE KRONIČNE BOLEČINE –
POLH
Silva DREMELJ, namestnica direktorice za zdravstveno dejavnost

lajšanje bolečine »POLH«, kar pomeni:
Prepoznaj – Oceni – Lajšaj – Hitro, in
podpiramo naprezanja, da v slovenskem
prostoru ne bi po nepotrebnem prihajalo do
trpljenja zaradi bolečine.
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V Domu Tisje delamo v skladu s
standardom kakovosti Eqalin že od leta
2010.

Model Eqalin je dinamičen in inovativen
mednarodni sistem upravljanja s
kakovostjo v socialnem varstvu. V
standard kakovost so vključeni tako
stanovalci, njihovi svojci in zaposleni. V letu
2014 smo pridobili prvi certifikat za
področje matičnega doma kot peti dom v
Sloveniji, ob prvi recertifikaciji matičnega
doma v letu 2017 smo pridobili certifikat tudi
za enoto v Litiji, kjer življenje poteka v
gospodinjskih skupinah. V obeh domovih je
prevladujoča metoda dela kongruentna
odnosna nega. V letu 2020 smo imeli
vnovično recertifikacijo, ki je potekala v
razmerah prilagojenih delu z ukrepi
preprečevanja širjenja epidemije s
koronavirusom Covid 19. Veliko aktivnosti
in programov, po katerih smo prepoznani,
je bilo okrnjenih zaradi epidemije.
Narejeni so bili protokoli, upoštevali smo
priporočila z namenom obvarovanja življenj
in zdravja stanovalcev ter zaposlenih.
Zavedamo se, da so z marsikaterim

ukrepom bili prizadeti tako stanovalci kot
njihovi svojci ter pomembni bližnji, tu so
mišljeni predvsem stiki stanovalcev z
zunanjim svetom. Vsi pogrešamo življenje,
kot smo ga živeli nekdaj, vsa druženja, ki so
nas bogatila, aktivnosti, ki so dajale
našemu življenju smisel. Navkljub vsem
oviram upoštevamo temeljne vrednote
Doma Tisje, ki jih predstavljajo njegove
začetnice (domačnost, odličnost,
medsebojno sodelovanje, toplina,
inovativnost, strokovnost, jasna usmeritev
ter empatija) in sledimo dolgoročnim ciljem,
ki so povezani z našim sloganom in vizijo
doma: “Kjer naj bo starost brez bolečin”.

Bistveno za nas je, da so uporabniki naših
storitev zadovoljni, da izvajamo kvalitetne
storitve oskrbe, zdravstvene nege,
rehabilitacije in delovne terapije za
stanovalce. Kvaliteto le teh preverjamo z
merjenjem zadovoljstva izvedenih storitev
ob zaključku leta in prav v takih razmerah je
zelo pomembno, da ohranimo svojo
človeškost in hkrati zagotavljamo varnost s
kvalitetno opravljenimi storitvami.

STANDARD KAKOVOSTI E-QALIN V
DOMU TISJE
Leonida RAZPOTNIK, univ. dipl. soc. delavka

V domu v okviru standarda kakovosti Eqalin
spodbujamo zaposlene, stanovalce in
njihove svojce k ustvarjalnosti. Vsak človek
je vir formalnih in neformalnih znanj ter
številnih talentov.

Inovacija je vsaka novost, katere koristnost
se lahko potrdi v praksi, v našem primeru
izboljšanih storitev, delovnih procesov,
lahko rešuje nek problem ter prispeva k
ekonomičnosti poslovanja. Viri inovacij se
lahko oblikujejo znotraj doma (npr. nujne
izboljšave pri izvajanju določenih storitev ali
v poslovnem procesu), lahko pa gre tudi za
prenos dobrih praks, ki jih izvajajo v drugih
domovih, praks, za katere izvemo na
strokovnih izobraževanjih ali ob ogledu
domov. Za uspešnost inovacije mora biti v
domu zagotovljena ustrezna ustvarjalna
klima ter finančna, tehnološka in
informacijska podpora. Končni cilji vseh
inovacij so: povečanje zadovoljstva vseh
vključenih – zaposlenih, stanovalcev in
njihovih svojcev, povečanje povpraševanja
po naših storitvah, večji ugled doma in
uspešno finančno poslovanje.

Do sedaj smo podelili naslednje nagrade
inovativnim zaposlenim: hišnikoma
Bogdanu Čopu in Alešu Potisku za obnovo
počitniške hišice na otoku Krku,
zdravstvenima tehnikoma Kristjanu
Onišaku in Branki Kokalj za inovativno
rešitev pri reševanju življenja stanovalke v
kritični situaciji ter pisarniškem referentu
Tomažu Poljaku za program evidence
izobraževanj zaposlenih. Posebno pohvalo
doma za dobro delo je prejela socialna
animatorka Simona Pelko.

INOVACIJE V DOMU IN NAŠI
INOVATORJI
Leonida RAZPOTNIK, univ. dipl. soc. delavka
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Življenje v gospodinjski enoti se odvija
okrog štedilnika, ki predstavlja središče
vsake enote. Gospodinja je „nadomestna
mati“. Stanovalci se lahko vključujejo v delo
v skupini, aktivno (ali pasivno) sooblikujejo
dan. Stanovalci bivajo v eno in
dvoposteljnih sobah. Sobe lahko stanovalci
opremijo z lastnim pohištvom in njim ljubimi
predmeti, da si pridobijo nek občutek
domačnosti. Zelo pomembne so njihove
biografije, s katerimi stanovalce čimbolj
spoznamo, da jim lahko na njim primeren
način pomagamo, jih vključujemo v domsko
življenje ter jim izpolnjujemo njihove želje in
potrebe. Skupne prostore (kuhinja,
jedilnica, dnevni prostor, kotički, terasa)
koristijo vsi stanovalci enote. Stanovalcem
je zagotovljeno veliko gibanja in
medsebojnega druženja. V teh majhnih
skupinah stanovalcev je vedno prisoten tudi
stalni tim (sestra, bolničar, gospodinja),
vsak stanovalec pa si tudi izbere svojo
referenčno osebo, ki še na (p)oseben način
skrbi zanj in mu je v oporo. V gospodinjski
skupini spodbujamo samostojnost in
medsebojno pomoč stanovalcev.
Stanovalci pa lahko po svojih zmožnostih v
njih tudi vsakodnevno sodelujejo. S tem
imajo še večji občutek pripadnosti in
koristnosti.

MISLI:

Na gospodinjski enoti se počutim kot
mama. Vsak dan, ko pridem v službo kot
gospodinja, imam občutek, kot da sem spet
v neki svoji razširjeni družini. Skuham jim,
jim postrežem in sem jim v vsakem trenutku
na razpolago. Poslušam o težavah, o
željah, večkrat obujamo spomine na
njihovo otroštvo in mladost, skupaj
praznujemo rojstne dneve in smo drug
drugemu v oporo. Delo v gospodinjski
skupini me osebno zelo bogati in izpolnjuje.

Vsaka malenkost, vsako dobro delo vžiga
iskrice v naših očeh, nas povezuje in
razveseljuje. Občutek, da te imajo
stanovalci radi in da te potrebujejo, pa
človeka spodbuja, da se vsak dan znova
potrudi biti še boljši.

Silva Kukovica, gospodinja-oskrbovalka

Čeprav je veliko hrane, ki jo zaradi zdravja
ne smem uživati, mi naše gospodinje
pripravijo meni primerno hrano in vedno
uslišijo vsako našo željo. V gospodinjski
skupini zelo rad pomagam in vsak dan
nalupim in očistim vso potrebno zelenjavo
ali sadje, ki ga gospodinja potrebuje za
pripravo obrokov. Ta moja pomoč mi daje
občutek vrednosti in pripadnosti naši
gospodinjski skupini, v kateri se vsi
stanovalci počutimo zelo domače.

Adolf Pajtler, SONČNICA

V naši gospodinjski skupini Lipa zelo rada
pomagam pri vsakodnevni pripravi hrane.
Za mizo smo se znašle pridne gospe, ki
vsakodnevno lupimo in čistimo zelenjavo,
zraven se naklepetamo, nasmejimo, potem
pa si privoščimo kavico, ki nam jo
gospodinja z veseljem skuha. Skupaj tudi
krasimo naše dnevne prostore - letnim
časom in praznikom primerno. Z nami
prebivata tudi dve papigi, za kateri pridno
skrbimo. Med nami so se spletle prave
prijateljske vezi, vsak naš dan je poln
različnih dejavnosti in v našem domu nam
je prijetno.

Herma Dolinšek, LIPA

GOSPODINJSKE SKUPINE V DOMU
TISJE- ENOTA LITIJA
Klavdija ZUPANČIČ, dipl. delovna terapevtka

Sem izučen krojač, zato mi delo z blagom
ni tuje. Ob vstopu v gospodinjsko skupino
Ajda sem takoj našel zaposlitev zase in
sedaj vsak dan pridno pomagam pri
zlaganju opranih servietov, krpic in brisač.
Ker sem tudi drugače dobrovoljen človek,
rad sostanovalcem povem kakšno šalo, rad
se pohecam in pogovarjam. Večkrat pa kar
sam od sebe začnem prepevati in po naši
gospodinjski skupini začne odmevati
kakšna stara slovenska pesem. Kadar
zadiši po juhi, sem zelo vesel, saj jo imam
najraje. Gospodinja to dobro ve in mi vedno
da repete ali pa mi jo malo prihrani še za
kasneje. Gospodinjska skupina Ajda je naš
novi dom, kjer smo med sabo povezani in
držimo skupaj.

Alojz Gombač, AJDA

Na gospodinjski enoti Kostanj se vsi med
seboj dobro poznamo. Ker sem še dokaj pri
zdravju, vsak dan z veseljem pomagam
gospodinji pri različnih opravilih v naši
kuhinji. Najlepši del dneva je jutro, ko zadiši
po kavici, ki jo skuham za stanovalce -
točno vem, kakšno kdo pije: črno, z
mlekom, s sladkorjem ali brez … zraven pa
na prtiček vedno dodam še kakšen piškot.
Kavico spijemo v prijateljski družbi in ob
prijetnem klepetu, ko se skupaj veselimo
novega dneva. Gospodinjska enota mi daje
občutek pripadnosti in koristnosti. Tu se
počutim sprejeto in domače!

Frančiška Fortuna, KOSTANJ
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SREČA JE V SREČANJU-
KONGRUENTNA ODNOSNA NEGA

Začetki uvajanja nove metode dela sega v
leto 2014. Za to metodo dela smo se
odločili na podlagi strokovnih teoretičnih in
praktičnih znanj zaposlenih v Domu Tisje.
Glavni namen je vzpostaviti skladen odnos
med stanovalci, zaposlenimi in svojci,
povečati socialno integracijo, izboljšati
kakovost življenja, izboljšati medosebne
odnose med zaposlenimi in krepiti moč
stanovalcev.

Njen nemški utemeljitelj Rudiger Bauer
poudarja, da je kongruentna nega zavestno
medosebno spoznavanje v procesu
vzpostavljanja človeških odnosov. Pri
kongruentni negi je človek neločljiva bio-
psiho-socialna celota, ki deluje interaktivno
z drugimi bio-psiho- socialnimi celotami.
Ljudje smo del okolja in njegovo
zdravstveno stanje je posledica interakcij in
usklajevanja (kongruenca) z vsemi okoli
nas. Če skladnost ni dosežena, se poveča
nevarnost za bio-psiho-socialna obolenja.

Kongruentna nega in načrtovanje
kongruentnih negovalnih odnosov je
znanstveno utemeljena raziskovalna
metoda, ki temelji na zbranih in analiziranih
podatkih. Izhaja na neprestanem
povezovanju in prepletanju zbiranja
podatkov ter njihovem analiziranju. Pri tem
lahko uporabimo različne podatke na
podlagi intervjujev, zapisov (življenjska
zgodba ipd.) in opazovanj (kar sami vidimo,
opazimo, slišimo ...) zbranih na različne
načine (stanovalec, svojec, pomembni
drugi ...).

Velik pomen v kongruentni odnosni negi se
daje različnim vrstam spomina. Karkoli
vidimo, slišimo, vonjamo, občutimo, se
naučimo, se shrani v naših možganih kot
spomin. O neki izkušnji imamo lahko

implicitni in/ali eksplicitni spomin. Vse od
rojstva naprej se naše senzorne izkušnje, ki
jih doživljamo preko čutil, shranjujejo v t. i.
implicitni spomin, ki se razvija v prvih treh
letih življenja, ko otrok še nima razvitega
govora. Izkušenj iz tega obdobja življenja
se manj zavedamo in o njih težje
pripovedujemo. Eksplicitni spomin se
prične razvijati skladno z razvojem jezika.
Ta spomin vsebuje dejstva, o katerih lahko
pripovedujemo v primernem časovnem in
prostorskem kontekstu. Ko se po razvoju
jezika oblikujejo spomini, so običajno
prisotne tako čustvena in telesna kot tudi
vsebinska komponenta.

Pri načrtovanju kongruentne nege je
pridobivanje podatkov zelo pomembno. Za
to metodo dela se uporabljata eksplicitno in
implicitno načrtovanje. Pri eksplicitnem
načrtovanju je na prvem mestu biografija
stanovalca. Izhajamo iz življenjske zgodbe,
ki nam jo povedo, stanovalci, svojci oz.
pomembni drugi. Usmerjamo se predvsem
na pozitivne življenjske dogodke.
Pomembno je, da pridobimo čimbolj
popolne biografske podatke, da bolje
razumemo stanovalca kot celoto.

Z obravnavanjem biografije povzamemo
življenje v primarni družini, šolanje, poroka
in življenje v sekundarni družini, otroci,
pomembne osebe v njenem življenju,
pomembni dogodki, poklic, delovno mesto,
hobiji, pomembni dosežki, vera, odnos do
nje, spanje, prehranjevanje, nega telesa,
kaj ga v življenju posebej radosti, skrbi, kaj
ga obremenjuje, morda še kaj kar je človek
doživel in se spominja.

Pri implicitnem načrtovanju uporabljamo
lestvico življenjskih dogodkov biografskih
podatkov in oblikujemo bio-psiho-socialno

Irena Špela CVETEŽAR, direktorica

hipotezo. To temelji na poznavanju
razvojne zgodovine posameznika človeka.
Upošteva se obdobje pred rojstvom (vplivi
na nosečnost), rojstvo in otrokov razvoj ter
okoliščine odraščanja (vojna, lakota,
pomanjkanje) pa tudi menjavanje
referenčnih oseb (pomembnih za odnos),
bivanje v ustanovah, neskrbne referenčne
osebe, telesno nasilje in maltretiranje. Prav
tako se v implicitnem spominu zrcalijo vse
vrste travm, zanemarjanje in maltretiranje,
vojna doživetja, izkušnje nasilja, zlorabe,
močan stalen pritisk ali ponižanja.
Pomembno pri implicitnem načrtu je tudi,
da imajo možgani možnost spreminjanja
živčnih poti, saj se lahko na podlagi novih
izkušenj preoblikujejo. To sposobnost
možganov imenujemo nevronalna
plastičnost. Zaposleni lahko s svojimi
intervencijami vzpostavimo nove povezave
v možganih in s tem vplivamo na vedenje in
počutje stanovalcev.

Pri izvajanju te metode dela imajo
posamezni stanovalci svojo zaupno/
referenčno osebo. Naloga zaupne osebe je
spremljanje stanovalca pri vključevanju v
življenje v domu. Stanovalcu predstavi
našo institucijo, kako se izvajajo določene
aktivnosti, pomaga pri vključevanju v
želene aktivnosti in skrbi za vzpostavitev
dobrega/zaupnega odnosa. Dopolnjuje
»življenjsko zgodbo« in sodeluje pri pripravi
ali spremembah osebnega načrta ter skrbi
za dobro psihofizično počutje stanovalca.

Učinki kongruentne odnosne nege na
stanovalce so tudi na kakovost zdravstvene
nege in oskrbe. Na ta način lahko
zmanjšujemo nezadovoljstvo stanovalcev
in povečamo dobro počutje, doživljanje
dostojanstva ter občutek kontrole nad
samim seboj. Tudi zaposleni ob izvajanju

kongruentne odnosne nege doživljajo manj
stresa, imajo več energije in zadovoljstva s
svojim delom. Pomembno se lahko okrepijo
tudi njihova empatija, zmožnost in smisel
za delo s stanovalci.

Človek je bitje odnosov, zato je nemogoče
biti srečen, če si sam.
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Življenje v tem posebnem, drugačnem
obdobju, polnem sprememb nas je
spodbudilo k spoštljivemu odnosu do
življenja. Nagovorilo nas je, da se odpremo,
opazujemo dogajanje okrog nas in si tako
izpolnjujemo dnevnik hvaležnosti. Vedrina
in umirjenost nam dajeta moč za naše
ustvarjalno delo. S popolnim zaupanjem
hitro sledimo notranjim spodbudam.

Vrednota povezovanja med ljudmi je v
današnjem času ključnega pomena. Za
ohranitev socialnih stikov smo uporabili
novo multimedijsko okolje (družabna
omrežja, telefonski pogovori, forumi,
klepetalnice, elektronska pošta). Zaposleni
v domu smo vzpostavljali video klice in s
tem razveselili tako stanovalce kot njihove
svojce. V korona času smo sodelovali tudi
s Slovensko karitas, Povezani preko
telefona. Slovenska karitas povezuje
starejše osebe in mlajše prostovoljce, da se
pogovarjajo po telefonu in si tako krajšajo
čas.

Klovn Tine iz Društva rdeči noski nam je
risal nasmehe na obraze s svojimi nastopi
preko video klica in nam pomagal razumeti
virtualni svet, ki ne pozna meja. Učil nas je,
kako pristopiti v globalno mrežo brezžične
medsebojne povezanosti, dojeti, sprejeti in
naučiti se nekaj novega, nas prijetno
preseneča, še bolj poveže, razvedri in
razveseli ter nam vlije novega upanja za
življenje v prihodnosti.

Pozitivna zavest nam pomaga preudarno
stopati po poti naprej, le ta pelje v radost in
moč notranjega vedenja.

Renata OZIMEK, dipl. delovna terapevtka

KORONA ČAS

Alenka ROZINA, delovna inštruktorica

PARTNERSKI ODNOSMED
MEDICINSKO SESTRO IN
STANOVALCEM

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2020)
opredeljuje partnerstvo kot »sodelovanje«
in partnerski odnos kot »enakopraven«, in
ga razloži kot »tako, da imajo vsi enake
pravice in dolžnosti« ter »tako, da so po
vrednosti, kakovosti, vloženemu delu vsi
udeleženi enaki, podobni drug drugemu«.

Poznamo več vrst medosebnih odnosov, ki
so opredeljeni glede na udeležence v
odnosu. Partnerski odnos na splošno
temelji na enakovrednem položaju vseh, ki
so v odnos vključeni. Za partnerski odnos
med medicinsko sestro in stanovalcem pa
je značilno, da imata oba udeleženca
skupni cilj, in sicer izboljšanje
zdravstvenega stanja ali ozdravitev.
Partnerski odnos med medicinsko sestro in
stanovalcem mora imeti odprto in pošteno
komunikacijo, medsebojno zaupanje,
vzajemno spoštovanje ter razumevanje.

Medicinska sestra mora imeti za
vzpostavitev partnerskega odnosa s
stanovalcem določene veščine, ki
vključujejo empatijo, komunikacijo, dobro
opazovanje ter sposobnost vzpostavitve
stika s stanovalcem. So podlaga za dobro
individualno obravnavo in izvajanje
zdravstvene nege. Pri tem je potrebno
upoštevati stiske stanovalca in ohranjati
njegovo dostojanstvo. Partnerski odnos se
gradi na spoštljivi interakciji, medsebojnem
zaupanju ter sodelovanju. Prispeva k
hitrejši ozdravitvi stanovalca, boljši
informiranosti ter tako k večjemu
zadovoljstvu stanovalca. Stanovalec mora
v procesu zdravljenja prevzeti aktivno
vlogo, ki pa je pogosto posledica zaupanja
v izvajanje zdravstvene nege. Predvsem je
pomembno, da je stanovalec ustrezno
informiran, saj se tako lahko izognemo

konfliktom ter stresu stanovalca.

Za medicinsko sestro in stanovalca je
medsebojni partnerski odnos zelo
pomemben, saj vpliva na oba udeležena.
Na podlagi individualne obravnave
medicinska sestra s stanovalcem ustvari
zaupanje in spoštovanje, kar je pomembno
za stanovalčevo zdravstveno stanje.
Stanovalec pridobi motivacijo in podporo s
strani medicinske sestre za izboljšanje
lastnega zdravstvenega stanja. Posledica
partnerskega odnosa med medicinsko
sestro in stanovalcem je opolnomočenje
stanovalca.

Opolnomočenje stanovalca odraža
sposobnost stanovalca, da s svojim
življenjskim slogom pozitivno vpliva na
svoje zdravje in izboljša svoj življenjski
standard kljub omejitvam, ki jih prinese
kronična bolezen.

Silva DREMELJ, dipl. m. s., namestnica direktorice za zdravstveno dejavnost in oskrbo
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TERAPIJA S PSI

Živali so del čudovite narave, ki v človeku
prebujajo in osvetljujejo njegovo sočutno in
čustveno plat.

Terapija s kužki je namenjena
pospešenemu izboljšanju človekovega
fizičnega, socialnega, čustvenega in
miselnega stanja. Prirejena je posamezniku
in njegovemu psihofizičnemu stanju, saj
vpliva na več področji hkrati. Pes je tako
medij, motivator za delo, družabnik,
sodelavec, prijatelj in tolažnik.

V Domu Tisje terapijo s kužki izvajamo že
več let v sodelovanju z Večgeneracijskim
centrom Zasavje in gospodom Alojzijem
Klančišarjem ter njegovo psičko Oto.
Gospod Alojzij Klančišar je vodja enote
reševalnih psov kinološkega društva
Zagorje, psička Ota pa je uspešen pes

reševalec. Ko nas skupaj obiščeta v Domu
Tisje, sta pravi terapevtski par.

Gospod Klančišar razveseljuje stanovalce s
svojimi prigodami in pogovori, psička Ota
stanovalce pripravi, da sodelujejo, jo
povabijo k sebi, ji ponudijo kakšen
priboljšek in jo pogumno pobožajo.
Pozitivno deluje tudi na stanovalce, ki se
psov bojijo ali imajo pred njimi zadržke, in v
njih prebudi radovednost.

Na podlagi življenjske zgodbe stanovalcev
in ugotovljenih potreb posameznika se
izbere program terapije, ki je lahko
individualna ali skupinska. Individualni
program temelji na terapevtskih namenih,
skupinska terapija je namenjena področju
družabništva in razvedrila stanovalcev.

S pomočjo načrtne uporabe živali in
namenskih aktivnosti vplivamo na
vzdrževanje različnih spretnosti
starostnikov:

Terapija s kužki je torej zelo pozitivna
izkušnja za vsakega stanovalca, prav tako
pa je neprecenljiva izkušnja tudi za vodnika
in njegovega psa.

Sabina PALKA, varuhinja
Renata OZIMEK, dipl. delovna terapevtka

motoričnih (stabilizacija
trupa, hoja,
koordinacija…),

procesnih (pozornost,
smiselno zaporedje
korakov, organizacija v
prostoru…)

ter

komunikacijskih in
interakcijskih
(osredotočenost, jasno
izgovarjanje, izražanje
čustev).



Za srečo in zadovoljstvo človek potrebuje
prijetnega sogovornika, nasvet, ustvarjanje,
razumevanje in motivacijo. Pri tem imajo
pomembno vlogo knjige, lepi spomini na
otroštvo in delo, kakor tudi z leti pridobljeno
znanje ter življenjske izkušnje.

V ta namen smo v Domu Tisje v okviru
delovne terapije ustvarili Domsko Tiho
knjigo, ki je pomemben terapevtski
pripomoček.

S svojo vsebino stanovalce pomirja, ker je
že sam dotik strani prijeten, hkrati jim
aktivira različne čute. Njena sporočila so
nežna, prijetna, pomirjujoča in življenjska.
Prav zaradi tega se jo lahko dotikajo in
berejo vedno znova in znova. Strani knjige
so nekoliko nevsakdanje velikosti, kar pri
bralcu še dodatno spodbudi radovednost in
domišljijo. Narejena je iz naravnih

materialov, ki so stanovalcem poznani. To
so les, blago, vrvice, strukturirani papir in
tudi denar, ki marsikomu pomeni varnost v
življenju.

Tiha knjiga je namenjena vzdrževanju in
usposabljanju finomotoričnih funkcij, boljši
koncentraciji, potrpežljivosti, stimulaciji
možganov, urjenju spomina in seveda
osebnemu zadovoljstvu.

Tako kot se lahko svobodno izražamo s
petjem, plesom, igro, smehom in s
spontanim uživanjem življenja, je Tiha
knjiga domska ljubljenka, ki privabi in
navduši vsakega, mu odpira tajna vrata,
»Vrata knjige življenja«.

DOMSKA TIHA KNJIGA

Renata OZIMEK, dipl. delovna terapevtka
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Za nami je leto težkih preizkušenj. Toliko
želja in načrtov, h katerimi smo stremeli, v
preteklem letu nismo mogli uresničiti.
Prejšnje leto ni bilo leto doseganja ciljev
temveč obdobje spoznanja, da moramo
ceniti to, kar imamo. To kar imamo, pa je
veliko več, kot se zavedamo.

V ozadju matičnega doma je v pomladnih
dneh nastajal medoviti park. Delček lepe
narave smo se odločili nameniti kraju, kjer
bomo predajali naše misli in odpirali naša
srca za novo moč, upanje in ljubezen - skrb
za našo duhovnost. Vanj smo postavili
znamenje Srca Jezusovega. Na junijsko
torkovo dopoldne smo se stanovalci,
zaposleni in vabljeni gosti zbrali ob parku k
blagoslovu znamenja, praznovanju in
druženju. Prisotnim smo v uvodu povedali,
da se nam zdi to kraj, kjer nas lepota
narave opominja, da naša notranjost
odseva lepoto zunanjega. Ne glede na
preizkušnje. In vsak izmed nas jih ima
veliko in zato naj prepusti srcu glavno
besedo. V tem okolju dajemo svoje srce
drugim - stanovalcem v pomoč in podporo,
pa tudi sodelavcem in prijateljem, ko nas
potrebujejo. Pa vendar tudi naše srce
potrebuje pomoč, saj sami ne zmoremo
poiskati odgovorov na vsa vprašanja.

Po pozdravnem govoru župana občine
Šmartno pri Litiji, gospoda Rajka Meserka
in bivše direktorice Doma Tisje, gospe Vide
Lukač, so bile besede namenjene pomenu
duhovne oskrbe. Le ta je del celostne skrbi
za starejše. Je eno temeljnih področij
človeškega bivanja, ki se ukvarja s smislom
življenja in se dotika temeljnih prepričanj in
vrednot vsakega človeka.

V duhovnost so vključena temeljna
bivanjska vprašanja, življenjska načela,

vrednote in prepričanja, kamor spadajo
človekovo dostojanstvo, moralne vrednote,
povezanost s soljudmi, ustvarjalnost in
pripadnost skupnosti. Religiozno
duhovnost pa ljudje izražajo tudi skozi
odnos do Boga ali višje sile preko osebne
vere, s pripadnostjo skupnosti, s prepričanji
in obredi.

Duhovna oskrba v domu Tisje sega v
začetek delovanja Doma Tisje. Najprej so
ga vodile sestre Družbe hčera krščanske
ljubezni – usmiljenk, od leta 1946. Sestre
so izvajale duhovno oskrbo stanovalcev in
tudi povojne oblasti temu niso
nasprotovale, čeravno niso bile temu
naklonjene. Tudi dandanes se zaposleni pri
svojem delu trudimo, da stanovalcem
zadostimo njihovim duhovnim potrebam.
Večina naših stanovalcev pripada katoliški
veri, ki jo krepijo z molitvenimi skupinami,
šmarničnim in vrtničnim branjem, sobotnimi
mašami in drugimi obredi.

Ideje o parku, o kapelici, znamenju, križu so
se kalile med epidemijo. Občutki številnih
zaposlenih in stanovalcev v času epidemije
so povezani s strahom, trpljenjem,
bolečinami. Srečali smo se s težkimi
oblikami okužbe, smrtjo, žalovanjem …
Naše misli in pogovore so ideje odvrnile od
težkih tem, povezanih s skrbjo za
stanovalce, zaposlene, dobavljanjem
materiala … Na koncu smo sklenili: naredili
bomo medoviti park z znamenjem.

Direktorica je poudarila namen znamenja,
ki naj bo v spomin na tiste, ki so bili del
našega vsakdana v recepciji, jedilnici, na
enotah, spomin na tiste, ki jih pogrešamo.
Naj stoji znamenje tudi kot pomnik na
preizkušnjo, ki smo je bili deležni.
Znamenje namenjamo tistim, ki bodo iskali

DUHOVNA OSKRBA IN BLAGOSLOV
ZNAMENJA
Romana VOLIČ VUKADIN

oporo in vire moči v času bolezni, žalosti,
osamljenosti. Naj bo to kraj upanja in
zaupanja, ki ga vsak izmed nas potrebuje,
da zgradi psihološko in fizično trdnost za
delo in življenje. Naj bo tukaj kraj, kjer bomo
iskali vire za potrpežljivost, koncentracijo in
notranji mir. Naj bo tu kraj, kjer bomo
spoznali moč ljubezni, ki jo lahko dobi in
deli prav vsak izmed nas, če le odpre svoje
srce. Naj bo tudi kraj, kjer začutimo
medsebojno človeško povezanost. Tako je
namreč tudi nastajal.

Na koncu smo izrazili hvaležnost sedanjim
in bivšim zaposlenim: Alešu, Bogdanu in
Hermanu za idejni projekt in čudovito
opravljeno delo. Sestri Katarini Jereb, da

nam je priskrbela kip in Tomažu Mittoniju, ki
ga je »polepšal«, ter skrbnicam vrtnic v
parku Nadi in Aniti ter stanovalcu g.
Cirkvenčiču, ki bedi nad urejenostjo in
čistočo parka.

Blagoslov znamenja sta opravila župnik
Marko Mohor Stegnar in duhovni pomočnik
Vinko Malovrh. Naše druženje so obogatile
sestre Trobec Žagar s petjem cerkvenih in
slovenskih narodnih skladb. Dan pa smo
nadaljevali z glasbo in prijetnim
dopoldanskim druženjem, ki so ga
kulinarično obogatili zaposleni v domski
kuhinji.
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je zapisano na tabli, kjer je upodobljeno
sonce s sončnimi žarki. Na te sončne žarke
smo zapisali imena vseh naših stanovalk,
stanovalcev, pa tudi delavk, ki so svoje
življenje na tem svetu končali in v nas pustili
obilo spominov na skupne trenutke v tem
domu. Zapisali smo jih na sončne žarke kot
dragocene delčke našega »domskega
mozaika«, ki so med nami pustili svoj pečat,
zdaj pa počivajo v miru. Tako kot so spomini
nanje za vedno zapisani v naših srcih, se jih
spomnimo tudi vsakič, ko gremo mimo
table s soncem in včasih se nam zazdi, kot
da še vedno vidimo njihove obraze, ki nas
spodbujajo, naj vztrajamo v dobrem!
Hvaležni za vsak »sončni žarek« jim
odgovarjamo: »VEDNO STE Z NAMI!«

VEDNO Z NAMI...

Simona PELKO

Končane skupne so poti…

v spominu so ostale,

kot biser dni,

kot sen noči,

čas jih več ne rani…

Za mano stopaš, a jaz pred seboj
te vidim, ko mi utiraš temno pot
iz včeraj v jutri, zmerom in povsod,
kjer si in nisi z mano, jaz s teboj.

(Ekstaza Ciril Zlobec)

Narava nam je že dala prve sadove in
semena. Opozorila nas je, da je seme
potrebno posejati, da bo ostalo pri življenju.
Pokazala nam je, da kar sejemo, ne oživi,
če prej ne umre. Malo težje si
predstavljamo človeka v takšni vlogi, saj se
spremeni iz zemeljskega v nebesno telo in
tako naprej živi v nas. S svojo
edinstvenostjo, optimizmom in neskončno
ljubeznijo nam utira pot in bogati celo
stvarstvo.

Biti dober do sočloveka, ustvarjati topel
dom, kjer bodo ljudje preživeli kakovostno
starost brez bolečin, to je stvar vzajemnega
dela vseh zaposlenih. V spoštovanju do
ljudi, ki so z nami preživeli čas, nas bogatili
s svojimi izkušnjami, znanjem in modrostjo,

VEČNOST

Renata OZIMEK

smo jim ustvarili simbolno sliko ozvezdja,
poimenovano Večnost. Večnost
dopolnjujemo z zvezdo repatico, ki je
posvetilo slehernemu umrlemu.

Sijaj sonca ni enak sijaju lune, posebno lep
je sijaj zvezd, ki nam pričara lepoto in v nas
vzbuja različna čustva. Zvezde se med
seboj razlikujejo, enako kot se ljudje.

V mesecu novembru dom praznuje svojo
obletnico, zato izbrani simbol Večnost -
severni tečaj, ni naključje, ampak v tesni
povezavi z dolgimi nočmi, obilo teme,
sijajem zvezd ter skrivnostnim pogledom v
zvezdno nebo ...

V tem času posvetimo spominsko sveto
mašo vsem, ki so bili z nami, saj še vedno
živijo v nas, v naših srcih in spominih.

SLIKA VEČNOST S priznano umetnico in
prostovoljko gospo Marijo Smolej in
slikarjem Pavlom Smolejem smo pred
kapelo ustvarili simbolno sliko ozvezdja
poimenovano Večnost.
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V Domu Tisje se dobro zavedamo
pomembnosti povezovanja našega
socialnega okolja, zato že vrsto let
sodelujemo z vrtci in šolami ter številnimi
prostovoljci v širši lokalni skupnosti. Med
poletnimi počitnicami smo prvič izpeljali
projekt medgeneracijskega druženja z
otroki zaposlenih »S STARŠI V SLUŽBO«.
Med generacijami se tako spletejo vezi in
prenašajo znanja in izkušnje, medsebojno
zaupanje ter prijateljstvo.

Otroci so že navsezgodaj zjutraj prišli in
delovni dan pričeli z jutranjo telovadbo
skupaj s starši. Po ogledu doma so iskali
skriti zaklad v okolici doma. Dopoldne sta
potekali dve delavnici. Na zeliščnem vrtu v
sodelovanju s predsednico Društva za
zdravilne rastline Zasavje, gospo Cvetko
Drnovšek, so otroci skupaj s stanovalci
spoznavali zdravilnost zelišč in pripravili
vodo z različnimi okusi ter zeliščni namaz.
Druga je potekala v parku pod vodstvom
družabnika Jožeta Ambroža, pri kateri so
otroci s stanovalci izdelovali iz lesa
zabojčke, okvirje za slike in ptičjo hišico. Po
kosilu so si otroci ob poslušanju pravljice
Toneta Pavčka Deček gre za soncem
nabrali moči in energijo v multisenzorni
sobi. Na likovni delavnici pod kozolcem pri
Janezu z gospo Mileno Dimec smo se učili
pisanja ter risanja s palčkami in tako
zaključili prvi dan druženja.

Drugi dan druženja smo začeli s kegljanjem
in nadaljevali z gibanjem pod vodstvom
članic Šole zdravja Pungart »tisoč gibov v
pol ure«.

Kot je znano, je bil lastnik gradu v Črnem
Potoku med drugimi tudi Janez Vajkard

S STARŠI V SLUŽBO

Klavdija ZUPANČIČ
Renata OZIMEK

Alenka ROZINA
Tomaž POLJAK

Valvasor, ki je prinesel v naše kraje grafično
tehniko lesoreza. V ta namen smo skupaj z
otroci preizkusili izdelavo grafik lesoreza in
se seznanili z njegovim delom. Rahlo
utrujenim se nam je prilegla pastirska malica,
v žerjavici pečen krompir. Sledilo je gledanje
risanke Smrkci in podelitev zahval za
udeležbo na prvem medgeneracijskem
druženju »S STARŠI V SLUŽBO«. Otroci so
dan zaključili z družabnimi igrami in petjem.
Svoje izdelke, ki so jih izdelali na delavnicah,
so otroci razstavili v Odprti galeriji pod
kozolcem pri Janezu.

V enoti Litija je medgeneracijsko druženje
potekalo malo drugače. Otroci so se skupaj s
stanovalci v družabnem prostoru,
spremenjenem v pravo igralnico z različnimi
kotički, lahko igrali, ustvarjali ali pa
spoznavali Montessori pripomočke.

Poskrbeli smo, da otroci niso bili lačni. V
času namenjenem dnevnim obrokom so se
otroci pridružili stanovalcem na enoti
Kostanji.

Poleg druženja s stanovalci smo v enoti
Litija za otroke pripravili različne dejavnosti,
in sicer skupne ustvarjalne delavnice,
poučno pravljično uro o hroščkih, ki jo je
pripravila knjižničarka iz Knjižnice Litija,
vodne igre v parku, igralne igre s petjem -
bansi ter športni poligon, ki se je odvijal kar
na hodniku enote Kostanji.

Ideja o tovrstnem druženju je bila med
zaposlenimi zelo dobro sprejeta, saj se je
odzvalo skupno kar 34 otrok različnih
starosti, ki so dvodnevno druženje preživeli
v službi svojih staršev v Domu Tisje.

Bistvena in glavna je lepota življenj, ki ga
med seboj spletajo različne starostne
generacije, zato vsi sodelujoči z veseljem
pričakujemo drugo medgeneracijsko
druženje »S STARŠI V SLUŽBO«.
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RASTOČA KNJIGA, PROJEKT DOMA
TISJE, S KATERO GRADIMO
ODLIČNOST, MOJSTRSTVO IN ETIKO

Za zavedanje, učenje in spreminjanje na
bolje je preteklost nujno potrebna.
Spoznanje, da je človek učljiv celo življenje,
pripomore k vrednoti odličnosti,
spoštovanju in osmišljanju življenja. Dobro
počutje je potrebno za čustveno in umsko
zbujanje, gibanje in prisotnost drug
drugega. Naše misli in besede ustvarjajo
prihodnja doživetja, katera so vodilo k
spodbujajočim odnosom, plemenitemu
sožitju in humanemu razvoju.

Naša Rastoča knjiga z naslovom Abeceda
vrednot odličnosti, mojstrstva in etike se je
v Domu Tisje rodila leta 2018. Vodilo
Rastoče knjige je pravo zaupanje, znanje in
motivacija, z veliko elementov inovativnosti,
ki pripomorejo k širjenju besednega
zaklada, bogatenju kognitivnih sposobnosti
in zavedanju veličastnosti življenja.
Rastoča knjiga je stanovalcem doma
prava pustolovščina na poti v lepo in
umirjeno življenje. Z njo se vzpostavi
medsebojni odnos prežet s toplino.
Stanovalci, polni modrosti, uživajo v
vodenih pogovorih in so hvaležni za vsak
trenutek druženja in aktivnega sodelovanja.

Beseda da besedo, kar stanovalcem
ponudi priložnosti in vzpodbude, da se na
prijeten in igriv način zazrejo vase ter si
tako razširijo življenjsko obzorje. Z aktivnim
sodelovanjem na skupini se udeležencem
Rastoče knjige obogati spoznavni svet,
pridobi besedne spretnosti, abstraktno
razmišljanje in pozornost, samozavest,
samozaupanje ter veselje za ustvarjanje
novih, živih odnosov. Stanovalci željno
čakajo na aktivno srečanje, skupine za
urjenje spomina, kar je za vse nas
vzpodbuda za nadaljnje delo, saj je

vzpostavljen medsebojni odnos, prežet s
toplino spoštovanjem, hvaležnostjo in
strnjen v vrednoto odličnosti.

Življenjska filozofija udeležencev Rastoče
knjige je preprostost in zavedanje, da kar
dajemo od sebe, se nam bogato poplača.

Nekaj utrinkov s srečanja:

Ivica Ivanov izbira imena in izmenjava
inzulin, injekcije, inštrumente inovativnih
industrijskih izdelovalcev izdelkov.

Knjige dajejo dušo vesolju, krila razumu,
polet domišljiji in življenje vsemu okoli nas
(Platon).

Rastoči knjigi Abeceda vrednot odličnosti,
mojstrstva in etike smo dodali nov list,
oplemeniten s sodelovanjem na
nacionalnem mesecu skupnega branja
»Beremo skupaj«. Vzajemno sodelujemo s
Knjižnico Litija na bralnih urah, katere
doprinesejo veselje ob nastajanju nečesa
novega, dobrega, potrebnega in predvsem
koristnega. Odločilna komponenta
vrednote odličnosti je lahko tudi izbrana
knjiga ob svetovnem dnevu knjige.

Rastoči knjigi Abeceda vrednot odličnosti,
mojstrstva in etike smo dodali nov list: Radi
pišemo z roko, s katero OHRANJAMO
KULTURO PISANJA. Pisanje z roko je
pomembna spretnost, ki je lastna le
človeku, saj vzpodbuja izražanja,
spoštovanja, naklonjenost, uporabo čustev
in razuma.

Pisanje je najtesneje povezano s
spominom. Leva hemisfera skrbi za

intelektualne sposobnosti, desna hemisfera
izvršuje sporočila leve polovice možganov
in skrbi za kreativnost. Spretnosti pisanja
razvijamo z vajo, pridobimo dolgotrajnejšo
pozornost, uglajene in mehkejše gibe rok in
s tem izurimo fino motoriko, ki je potrebna
za vsestranski razvoj osebnosti.

Raziskave kažejo, da naši možgani bolje
delujejo pri pisanju z roko, kot pri pisanju z

računalnikom. Pri pisanju z roko se nam
utrne več idej, porojene informacije so
ohranjene dalj časa.

Rastoči knjigi Abeceda vrednot odličnosti,
mojstrstva in etike smo dodajamo nov list
z naslovom DNEVNIK HVALEŽNOSTI.

Renata OZIMEK
Alenka ROZINA
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Prenašanje ustvarjalnega znanja iz
generacije v generacijo je obrodilo bogate
sadove. Na pletilskih delavnicah v Domu
Tisje s sodelovanjem Kliše kluba iz Litije in
Šmartna so v domu naučene spletene
zanke prerasle v čudovite izdelke.

Z medgeneracijskim povezovanjem in
delom na domu so svoje znanje, socialne
veščine in dobrodelnost delili dobri ljudje.
Mladi fantje in dekleta iz Klišeja so s svojim
spletnim in uporabnim znanjem na
dobrodelni licitaciji prodali veliko izdelkov,
za kar smo jim neizmerno hvaležni.
Vseslovenska Klišejeva štrikalnica je bila
prežeta z mislijo za pomoč potrebnim
ljudem. Z veliko znanja, povezovanja in
kreativnosti je nastala prava zakladnica
odličnih ročno pletenih izdelkov. Sredstva
od prodanih izdelkov so namenili za nakup
terapevtskih pripomočkov in pomoči
socialno šibkejšim stanovalcem, ki živijo v
Domu Tisje.

Možganska aktivnost človeka tvori um,
zavest in misel. Z njimi organiziramo
vsakdanje življenje, se odločamo in
načrtujemo. Možgani so razdeljeni v dve
hemisferi. Leva hemisfera skrbi za
intelektualne sposobnosti, desna
hemisfera izvršuje sporočila leve polovice
možganov in skrbi za kreativnost. S
spretnostjo pletenja in kvačkanja si
pridobimo uglajene in mehke gibe rok ter
tako urimo fino motoriko, s katero
pripomoremo k vsestranskemu
osebnostnemu razvoju.

Uporabno znanje, čas in dobro srce so nas
še bolj povezali, razveselili in nam vlili novo
upanje za boljše življenje v prihodnosti.
Vsem sodelujočim iskrena Hvala. Ponosni
smo na vse, ki se zavedate pomembnosti
uporabnega znanja.

“Več znaš, več veljaš.”

DOBRODELNI MARATON V
PLETENJU VOLNENIH IZDELKOV

Alenka ROZINA
Renata OZIMEK

“Več znaš, več veljaš.”
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Sem Nevenka Vodenik, doma sem z Raven
blizu Polšnika. Živim v hiši s partnerjem in
dvema odraslima sinovoma. V Dom Tisje
sem prišla delat pred štirindvajsetimi leti, od
tega šesto leto delam v enoti Litija. Moja
osnovna izobrazba je poklic kuharice, a se
mi je pred dvajsetimi leti ponudila možnost
prekvalifikacije za bolničarko, ki sem jo
opravila v Novem mestu. Nikoli mi ni bilo
žal, da sem se odločila za delo v domu.
Veseli me, ko lahko komu pomagam po
svojih najboljših močeh. Ob službi in delu
doma na kmetiji nimam veliko prostega
časa. Rada pogledam kak dober film ali
berem. Zelo rada tudi kuham, še rajši pa
pečem sladice.

Najbolj zaupam svoji družini, veliko pa mi
pomeni tudi lep in zaupanja vreden odnos
med sodelavci, saj z njimi preživim veliko
časa. Za dobro opravljeno delo so
pomembne tudi človeške vrednote, kot so
poštenje, iskrenost, delavnost … V
prihodnosti si najbolj želim, da bi mi zdravje
dobro služilo, da bom lahko do upokojitve
opravljala svojo službo. Sreča je zame zelo
pomembna in če so srečni moji bližnji, sem
srečna tudi jaz. Vsem, ki boste to brali, iz
srca želim, da ste srečni in da bi se v našem
domu vedno dobro počutili!

ZAPOSLENI SE PREDSTAVIJO

Nevenka VODENIK

Vsem, ki boste to brali, iz
srca želim, da ste srečni in
da bi se v našem domu
vedno dobro počutili!

Uprava Doma Tisje. Vzdrževalci.

Zaposlene v enoti Vrtnice.Zaposlene v enoti Vrtnice.

Zaposlene v enoti Zarja. Zaposlene v enoti Zarja.
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Zaposlene v kuhinji.Zaposlene v enoti Litija. Zaposleni v enoti Lokvanj.Zaposlene v enoti Litija.

Recepcija.Zaposlene v pralnici.Frizerka, delovna terapevtka,
fizioterapevtka in delovna inštruktorica.

Zaposlene v enoti Litija.

Recepcija. Recepcija.Zaposlene v enoti Grajske gospe. Zaposlene v enoti Grajske gospe.
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Življenje ubira svoja pota in dom je ena od
možnosti. V Domu Tisje je bil objavljen
razpis za delovno mesto socialne delavke
ravno v obdobju, ko sem zaradi bližine
doma razmišljala o menjavi službe. V Domu
sem se zaposlila 1. marca 1995. Prišla sem
z mnogimi izkušnjami, pridobljenimi v
prejšnji zaposlitvi. Delovne izkušnje so mi
bile v pomoč pri vzpostavljanju strokovnega
dela v Domu. Pred mojim prihodom je za
sprejeme in dobro počutje stanovalcev
skrbela gospa v upravi. Tudi za tisto
obdobje ne moremo govoriti zgolj o
upravno-administrativnem delu. Gospa je
sodelovala tako pri pripravi ljudi na sprejem
v dom kot tudi pri njihovem vživetju v
domsko življenje.

Zakonodaja natančno opredeljuje postopke
sprejemov v Dom. Zavedati pa se moramo,
da je za starejšega človeka prihod v Dom
pomemben in hkrati stresen dogodek v
njegovem življenju. Ne gre samo za
preselitev na drugo lokacijo, zapustiti
morajo svoje domovanje, družinske člane,
sosede, prijatelje, skratka svoje socialno
okolje. Socialna delavka ima prvi stik s
prosilcem in njegovimi svojci, s pripravo na
življenje v Domu. Zbira potrebno
dokumentacijo, na osnovi katere nato
odloča Komisija za sprejeme, premestitve
in odpuste ter opravi razgovore s prosilcem
in njegovimi svojci. V kolikor prosilcu
zdravstveno stanje dopušča, je pomembno,
da si Dom ogleda in ga tako bolje spozna.
Ob razgovorih pridobijo obširne informacije
o življenju v Domu ter o možnostih, ki jih
ponuja.

Struktura stanovalcev doma se glede na
potrebe po oskrbi spreminja. Čedalje več je
stanovalcev, ki poleg osnovne potrebujejo
tudi dodatno oskrbo. Kadar sprejemamo

PRVA SOCIALNA DELAVKA V DOMU
TISJE
Vlasta ŠEDIVY

bolnike, ki zaradi svoje bolezni nujno
potrebujejo namestitev v Domu, iz
bolnišnic ali drugih zavodov ter iz
domačega okolja, ne moremo govoriti o
dobri pripravi na odhod v Dom. Gre za ljudi,
ki so nepomični, nekateri brez sorodnikov,
ali pa so jim le ti zamolčali prihod v Dom
rekoč, da gredo v bolnišnico, na
rehabilitacijo ipd. Slaba priprava pa
zagotovo negativno vpliva na poznejše
počutje in sprejemanje domskega življenja.

Dom ne more nadomestiti domačega
okolja, lahko pa se mu približa tako, da se
čim bolj upošteva in spoštuje
posameznikove potrebe ter njegovo
zasebnost. Zavedati se moramo, da starejši
človek potrebuje mnogo več časa, da
sprejme spremembe. Zapustil je svoje
socialno okolje in to je zanj huda
preizkušnja.

Socialna delavka stanovalcu nudi pomoč,
tako pri pripravi, kot tudi pri prilagajanju na
novo okolje. Skupaj s stanovalcem išče poti

za njegovo zadovoljno in kvalitetno bivanje
v Domu, pri tem pa izhaja iz njegovih
bogatih izkušenj. Pri delu upošteva
individualnost stanovalca. Pomembno je,
da se mu pojasni, kaj pomeni samostojnost:
»Samostojnost ne pomeni, da zase vse
storiš sam, temveč možnost uresničevanja
zastavljenih življenjskih ciljev in
zagotovljeno ustrezno pomoč za njihovo
uresničitev.« (S. Briesden)

Človek potrebuje nekoga, s komer se lahko
pogovori. V idealnem primeru so to
sorodniki (starši, bratje, sestre, otroci,
prijatelji ...). Kadar jih nima, jih lahko
nadomestimo različni strokovni delavci.
Ponudimo jim pomoč pri reševanju različnih
problemov (občutek zapuščenosti, konflikti
s sostanovalci, svojci ali z osebjem,
zaposlenim v Domu, ob izgubi svojcev,
nerazrešene premoženjske zadeve ipd.).

Stanovalci prinesejo s seboj družinske
odnose, ki se poznajo v njihovem
psihofizičnem in socialnem zdravju. Ta
nasprotja in nerazumevanja med stanovalci
in njihovimi družinskimi člani se navadno
prenašajo tudi na odnos do sostanovalcev
in zaposlenih v Domu. Svojci izražajo to z
nezadovoljstvom z opravljenimi storitvami
(višina oskrbnine, hrana ipd.).

Socialna delavka si skupaj s svojci,
sodelavci, s strokovnim in osebnim
pristopom prizadeva, da se stanovalci
doma počutijo dobro in sprejeto.



V letu 2019 je dobila priznanje dobrega
delavca socialna animatorka Simona
Pelko zaposlena v enoti Litija.

Simona je svojo poklicno pot v Domu Tisje
Litija začela kot gospodinja/oskrbovalka,
kmalu pa ji je bilo ponujeno delovno mesto
socialne animatorke, kjer lahko združuje
svoje številne talente, kot so igranje
inštrumentov, petje ter risanje z znanjem in
poznavanjem človekove duševnosti.
Simona ima namreč končano Teološko
fakulteto. Odlikuje jo pretanjen občutek za
ljudi, zlasti za tiste, ki so v stiski in
potrebujejo pomoč. Pred leti jo je kot
človeka odprtih rok, v okviru akcije revije
Naša žena prepoznala tudi znana
novinarka gospa Neva Železnik in objavila
o njej tudi članek. Takrat je Simona
povedala, da je delo v domu njena sanjska
služba, ki jih težko reče služba, saj je zanjo
Dom Tisje njen drugi dom; stanovalci,
sodelavci pa njena druga družina. Skupaj z
delovno terapevtko Klavdijo Zupančič

skrbita za dobro počutje stanovalcev, za
številne aktivnosti in prireditve, ki potekajo
v domu. Njen zaščitni znak je črna kitara,
na katero zaigra. Glasba je univerzalni
jezik, ki ga razumemo vsi, pa naj bomo
veseli, žalostni, zdravi ali bolni. Lepa
pesem in sočutno srce, to je naša Simona.

SIMONA PELKO SOCIALNA
ANIMATORKA - DOBITNICA
PRIZNANJA DOBREGA DELAVCA
DOMA TISJE ZA LETO 2019
Leonida RAZPOTNIK
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Danes le redkokdo ne pozna besede
prostovoljstvo, mnogi med nami imamo ta
privilegij, da smo ga tudi izkusili. Postati
prostovoljec je osebna odločitev, na pot
katere se poda vse več mladih, saj na tak
način pridobijo dragocene življenjske
izkušnje in nepozabne spomine. Za
prostovoljstvo se sicer odloča tudi
precejšen delež zrele in starejše
generacije, eni iz svojih notranjih vzgibov in
lastnega zadovoljstva, drugi iz drugačnih
razlogov. Vsem je skupno to, da
zapolnjujejo socialne, družbene in
ekonomske vrzeli.

V Sloveniji se lahko pohvalimo z dolgoletno
prakso prostovoljstva, ki povezuje različne
organizacije in javne zavode z lokalnimi
skupnostmi na vseh nivojih in področjih
družbe. Da je kakovostno organizirano
prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot
vrednota in pomembno prispeva k družbeni
blaginji, še kako pomembno, se zavedamo
tudi v Domu Tisje. Sodelujemo s
humanitarno organizacijo Slovenska
filantropija, še bolj poudarjamo
medgeneracijsko druženje, iskanje,
razvijanje in širjenje novih socialnih mrež.
Zavedamo se pomena prostovoljstva in
krepitve humanitarnih vezi.

V Domu Tisje spodbujamo stanovalce k čim
daljši ohranitvi tako fizičnih kot tudi
kognitivnih funkcij z raznovrstnimi
dejavnostmi, pri katerih imajo pomembno
vlogo prostovoljci. Prostovoljci s svojimi
veščinami prispevajo, da se stanovalci
počutijo zadovoljno, koristno in veselo.
Ohranjanje delovanja možganskih sinaps je
v ravnovesju s fizično telovadbo. Vključili
smo se v projekt Rastoča knjiga, kjer urimo

spomin. Tedensko preko računalniške
povezave skupinsko vadimo jogo z gospo
Natašo, prostovoljko, ki nas več kot odlično
razgiba. Pred časom smo s pomočjo
domačije Paternoster in gospoda Dušana
Dobravca ličkali koruzo in spletali
predpražnike. Opravilo je potekalo v
prijetnem ozračju, kjer smo obudili stare
običaje. Vsako leto nas obišče lokalna
zeliščarka Jožica Bajc Pivec, kjer smo
obudili vedenje o domačih zeliščih in jih
nekaj tudi kulinarično preizkusili v
domačem namazu.

V letu 2019 smo priredili več zabavnih
dogodkov, ki so popestrili dneve
stanovalcem in se na poseben način
zahvalili nastopajočim. Postavili smo
simbolično drevo prijateljstva, kjer smo s
slikami ovekovečili njihove nastope pri nas.
Na tem mestu bi se še enkrat najlepše
zahvalili za prostovoljne nastope
glasbenikom Miranu Rudanu, Majdi in
Marjanu Petanu, Božidarju W. Wolfu,
Marjanu Uljanu- Malibu, Viliju Resniku,
Robertu Fickerju, Ivanu Sivcu, Dejanu
Vunjaku, Boštjanu Cerarju, Marku Krebsu,
Ivanu Hudniku, Stanetu Vidmarju, žal
pokojnemu Koradu Buzetiju in Viktoriji
Petek ter skupinam Mladi gamsi, Santana
in Gadi ter gledališki skupini Kolenc. Za
izvedbo teh srečanj gre posebna zahvala
gospodu Zoranu Cilenšku. Na svojevrsten
način smo se jim zahvalili za podarjen čas
namenjen nam, vsekakor si želimo, da se
še kdaj srečamo.

V prihodnosti upamo, da spletemo nova
poznanstva in prijateljstva s prostovoljci, ki
vsem v Domu Tisje popestrijo življenje. Z
gotovostjo lahko rečemo, da se vedno za

PROSTOVOLJSTVO V DANAŠNJEM
ČASU

Karmen BRICELJ
Renata OZIMEK

Alenka ROZINA

vsakega najde nekaj, kar ga veseli in
zanima. Zato smo veseli vsakega
prostovoljca, ki nas želi obiskati in z nami
deliti svoje znanje, v zameno dobi hvaležno
srce in topel pogled. In bolj se ne bi mogli
strinjati s kanadsko športnico Sherry

Anderson, ki pravi: »Prostovoljci niso
plačani, ne zato, ker bi bili ničvredni, ampak
zato, ker so neprecenljivi.«
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Zavedamo se pomembnosti nudenja
podpore stanovalcem pri nastanitvi v novo
okolje in podpiramo širjenje socialne
mreže. V ta namen organiziramo
skupinsko meditacijo s prostovoljko gospo
Mojco Lejlo Menciger.

Meditacija je tehnika, s katero pridemo v
stik sami s seboj, zajema višje stanje
zavesti, spoznanje, da si in da obstajaš.
Meditacija poteka v grajski multisenzorni
sobi, ob lepem vremenu pa jo izvajamo v
medovitem parku na točki z veliko pozitivne
energije.

Pozitivna zavest nam pomaga preudarno
stopati po poti naprej, le-ta pelje v radost in
moč notranjega vedenja.

SPROSTITVENI TRENUTKI NA
VIŠJEM NIVOJU
Renata OZIMEKKlavdija ZUPANČIČ

Gospa Darinka Kobal je slovenska
pisateljica, pripovedovalka in zelo predana
ter srčna prostovoljka v Domu Tisje - enoti
Litija, kamor prihaja polna optimizma že od
samega začetka. Njena predanost se
odraža v veliki meri spoštovanja do
stanovalcev, skrbi za njihovo dobro, vliva
jim novega upanja, jim skrbno prisluhne.
Kot prostovoljka izraža in oddaja veliko
pozitivne energije, ljubezni do življenja,
narave, predvsem pa do sočloveka.
Stanovalci ji zaupajo prav zaradi njenih
življenjskih preizkušenj. S svojim pristopom
pozitivno in sočutno vpliva na stanovalce,
jih razveseljuje in opogumlja.

Prostovoljka gospa Darinka Kobal je pri
izvajanju svojega poslanstva zelo predana,
natančna in skrbna do svojega
prostovoljskega dela. Veliko ji pomenijo in
globoko ceni življenjske izkušnje
stanovalcev, ki jih zapisuje v zanimive
kratke zgodbe. V času delovanja kot
prostovoljka je med stanovalci vzpostavila
zaupen in iskren odnos.

Stanovalce, ki obiskujejo njene ure, dobro
pozna in jim posveti svojo pozornost. Prav
tako je med stanovalci razvila prelepo
dinamiko skupinskega sodelovanja ter
sprejemanja različnosti med seboj.
Vzpodbuja jih, da delijo svoje pesmi ali
kakšne druge zapise. S svojim obiskom jih
vedno obogati s prelepo besedo v obliki
kakšne zgodbe, bodisi svoje ali pa tiste, ki
so ji jo povedali stanovalci. Vsakič znova
jim pove, da so dragoceni ter da je prav
vsak trenutek v življenju pomemben in
vreden.

DARINKA KOBAL
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Jaz sem Tine, klovn, ki dela za društvo
Rdeči noski in se z nekaterimi prebivalci
Doma Tisje bolj ali manj redno ob bolj ali
manj petkih popoldne srečujem digitalno
preko aplikacije Viber ali pa analogno s
telesom, srcem in dušo ali kot bi rekli: v
živo.

In kakšna so ta srečanja! Nikoli nam ni
dolgčas. No, če nam je kdaj pa res dolgčas
ali pa vroče ali pa smo enostavno žejni,
spijemo deci rujnega ali rdečega, kar je pač
pri roki. Če pa nič od tega, pa šilce
življenjske vode, kot pravijo šnopcu
Francozi.

In kaj počnemo? Ja, kot sem povedal, ga
pijemo, ampak vedno zraven tudi plešemo,
pojemo in se osvajamo. Ja, kaj bomo pa
drugega, če se imamo pa radi. In radi se
hecamo in hecamo se, da se imamo radi.
Ampak se imamo tudi čisto zares radi.

In si izmišljujemo nove in nove prigode.
Včeraj recimo (2.7.), sem se zglasil pri vas
ob 9.00, ko je ob petkih čas za telovadbo.
Fino smo se namestili na travi pred domom
in gibali ter seveda tudi pili (samo vodo
tokrat - a moram res vedno jaz prinest vino,
no), pa se spogledovali, vriskali in se - to pa
se mi zdi najpomembnejše - smejali.
Jaaaaa, celo jogo smeha smo se šli. Kar
poskusite. Zdajle, na licu mesta, medtem
ko to berete. Samo začnite se rahlo smejati.
V brk tegobam življenja. S smehom
tegobam življenja rečemo: ne, ne obstaje
samo vi, obstaja tudi dobra volja, lepe
prigode, sočutje in zabava.

Ker veliko potujem, se z veseljem tudi
oglašam z raznih krajev iz Italije, Hrvaške,
pa tudi Slovenije. In pokažem kake
posnetke narave, ljudi, dogodkov, ki sem
jim bil priča, da lahko v Domu Tisje

podoživite trenutke, ki sem jih imel med
potovanji.

Veselim se novih dogodivščin, ki si jih bomo
izmislili, da najdemo nove in nove razloge,
da se družimo in družno slavimo čudovito
dejstvo, da potujemo skozi to življenje
skupaj!

Objem, vaš Tine.

KLOVN TINE

TINE, klovn

ZAKAJ POSTATI PROSTOVOLJEC

Altruizem je tuja, marsikomu neznana
beseda, zato je težko razumeti, ko nekdo
reče, da brez te značilnosti v svojem
značaju ne moreš postati prostovoljec. Ko
pa to povemo po slovensko, gre namreč za
nesebičnost, postane stvar bolj jasna.

Meni je nesebičnost v moj značaj vsadila
moja mati s svojim zgledom. Prostovoljec
sem postal zgolj po naključju. Pred
devetimi leti je mati postala stanovalka
Doma Tisje. Ker že od nekdaj rada
prepeva, se je pridružila domskemu
pevskemu zboru »Tisa«. Z zborom je
nastopala na raznih praznovanjih. Mati ne
bi bila mati, če se ne bi pohvalila s sinom.
Delovni terapevtki, gospe Renati Ozimek,
je omenila, da sem tudi glasbenik. Igram
harmoniko in kitaro, pa tudi pojem rad.
Gospa Ozimkova me je poklicala po
telefonu in me povabila k pevskem zboru.
Od takrat naprej sodelujem z njimi.
Nastopal sem na rojstnodnevnih zabavah
stanovalcev, na piknikih, izletih, novoletnih
zabavah, ampak nikoli sam. Vedno se je
našel še kakšen glasbenik, najbolj sem bil
vesel mladih. Upam, da so iz naših druženj
odnesli kakšno dobro izkušnjo.

Prihajam v leta, zdravje mi že malo nagaja,
zato sem se z gospo Renato dogovoril, da
bom v bodoče na prireditvah sodeloval le
občasno. Z veseljem bom prihajal na vaje
pevskega zbora. Lahko povem, da redko
na kakšni domači zabavi slišiš tako ubrano
petje, v gostilnah, kjer je včasih odmevala
domača pesem, danes petja sploh ne
poznajo. Všeč mi je, da ne prepevamo
samo starih domačih pesmi. Večkrat ob
spremljavi kitare zapojemo tudi kaj
sodobnega, kot so npr. Ditkino Prinesi mi
rože, Šifrerjevo Za prijatelje, Če se od
spominov da živet od Čukov ...

Različne so poti v življenju, vsakdo najde
svojo pot,
vesela duša pa umira, kadar je preveč
zarot.
Kje si zdaj prijatelj stari, kam te je zanesla
pot?
Kje so tisti stari časi, pogrešam stisk tvojih
rok!
Včasih smo preveč narazen, včasih
odtujeni smo,
premalokrat je vsak prijazen, premalokrat
iskreni smo.
Vse, ki smo bili si blizu, nas počasi odtujuje
čas, a
to naj nas ne razjeda, naj zbudi se v tebi
pravi jaz!

Tako so včasih prepevali glasbeniki
ansambla Kalifornija iz Kranja. Mogoče se
pa v njihovih verzih skriva odgovor na
vprašanje, zakaj postati prostovoljec in v
tem poslanstvu vztrajati.

Viljem LUŠINA, prostovoljec
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V Domu Tisje imam svojo mamo. Vanj se je
naselila par mesecev pred pandemijo
covida. Ker moja mama vedno rada ustreže
drugim, je pravzaprav ona prišla na idejo,
da bi jaz lahko kdaj pa kdaj učila stanovalce
jogo.

Ker sem si vedno želela nekje početi nekaj
dobrega za soljudi, sem z domom res
začela sodelovati. Prvi izzivi so bili
nenavadni (Covid, večina ljudi na vozičkih,
zaprtje doma za obiskovalce), a smo z novo
tehnologijo premagali tudi te težave in se
dokaj redno srečevali.

Sedaj se srečujem s stanovalci že več kot
leto dni. Včasih imamo vadbo v živo v parku
pred domom, včasih zasedejo jedilnico in
se čudijo, kako me lahko spremljajo preko
Zooma na steni iz moje dnevne sobe.

Pred meseci se nam je pridružil še dom iz
Litije in odkrili smo, kako imamo veliko
možnosti, da osrečimo več ljudi hkrati.
Druženje s stanovalci je prisrčno, mama me
stalno obvešča, da me komaj čakajo in
vsake toliko v zahvalo dobim kako
posrečeno zgodbico, šalo ali pesem, ki mi
jo zapojejo na koncu vadbe.

Stanovalce učim zelo prilagojeno jogo,
skupaj smo ugotovili, kaj zmorejo, kaj jim je
v veselje in česa se veselijo. Zavedam se,
da jim veliko pomeni že to, da sem
klepetava, da jih nasmejim, da jih
spodbujam ter predvsem, da imajo
občutek, da je nekomu izven doma mar za
njih.

Nataša RHIND TUTT, prostovoljka

Dom Tisje kamor grem rada; na obisk, na
delavnico, na pogovor... vedno z razlogom.
Naše, moje poti so se srečale, ko so članice
Društva Univerza za tretje življenjsko
obdobje Litija in Šmartno povabili k
sodelovanju. Mnogo let je že tega. Takrat
še nismo toliko govorili o
medgeneracijskem sodelovanju in
povezovanju. Dandanes v družbi veliko
govorimo o tem in delamo po njunih
načelih, kjer se generacije različnih starosti
povezujejo, kjer se uresničuje medčloveška
povezanost in solidarnost. Ko govorimo o
sožitju generacij, imamo v mislih sožitje
med mladimi, srednje starimi in starimi,
vendar tudi sožitje različnih generacij starih
ljudi med seboj ni izvzeto. Takšno
povezovanje je zavestna odločitev in v
družbi, kakršna je naša, ki se stara, nuja. To
prinaša sodelujočim novo kvaliteto
življenja, zagotavlja občutek sprejetosti in
varnosti v kraju, kjer človek živi, lajša
osamljenost ter krepi telesno in duševno
zdravje. Naše delo je prostovoljno. Ker
imamo v društvu andragoško (in
pedagoško) usposobljene člane, ni težko
najti skupne točke sodelovanja. Največkrat
so to delavnice, ki jih prilagodimo
oskrbovancem. Ker dom nudi neprecenljiv
dodatek k izpeljavi delavnic, to je, čudoviti
vrt, park v senci mogočnih dreves. Ta so v
letih naših druženj močno zrasla... Da pa
lahko veliko sodelujemo, se morajo
povezati tudi energije med zaposlenimi in
nami. Brez tega ni uspeha. Moramo se
začutiti, prisluhniti njihovim idejam,
poslušati tudi njih, ki so mlajši od nas in z
drugačnim pogledom na življenje tako v
domu kot na splošno.

Prav tako pa morajo biti tudi naše članice
pripravljene na ljudi v četrtem življenjskem
obdobju, ki jih že pestijo zdravstvene in

druge težave. Spomnimo se še časov, ko
so na delavnicah okrog nas sedeli še zelo
vitalni ljudje; danes je tega vse manj. To pa
pomeni nove prilagoditve.

Pa še moj osebni pogled na bivanje v
domu. Tja bom šla, ko ne bom več zmogla
biti sama. A imam tudi drugačno izkušnjo, ki
se je dogajala čisto blizu mene, v
družinskem krogu. Z mamo sva bili zelo
povezani do njene pozne starosti, do
zadnjega dne. Klicala me je vedno, ko se ji
je to zdelo potrebno. Včasih me je
»zmotila« tudi na delavnici v domu. In njen
komentar: le oglej si, kje boš... Kajti ona si
tja absolutno in za nobeno ceno ni želela in
v dom ni hotela. Ne vem, zakaj. Ni hotela
sprejeti drugačnih informacij. Pa četudi so
prihajale od mene.Terapevtka v domu mi je
bila v oporo. Govorila je, da bo mama odšla
tako, kot si je želela: od doma in v miru. Če
si nekaj zelo želiš, se to tudi uresniči. In se
je tudi zgodilo prav to.

PROSTOVOLJCI V DOMU TISJE

Milena DIMEC, prostovoljka
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Jože VETRIH, prostovoljec

V Dom Tisje sem začel zahajati kot
prostovoljec v drugi polovici leta 2018. Že
veliko prej pa je v meni tlela želja, da bi
nekaj dobrega naredil za druge.

Na samem začetku je bilo potrebno kar
nekaj truda, da sem se privadil novemu
okolju.

Z Domom Tisje sodelujem, ker mi je delo, ki
ga opravim, v veliko zadovoljstvo.

Začel sem se družiti s stanovalci. Z njimi
sem opravil kratek sprehod v okolici lepo
urejenega doma. V letu, ko se je začela
pandemija Covid 19,

sem delal kot koordinator za obiskovalce
stanovalcev.

Od junija 2021 se ponovno z veseljem
družim s stanovalci, se z njimi sprehajam,
klepetam in jim tako polepšam dan.

Tu mi je res všeč, tako odnosi s stanovalci
kot tudi z zaposlenimi.

Upam, da bom še dolgo zahajal v Dom
Tisje.
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Kar novega prihaja,

z upanjem nas vse navdaja.

Kar odhaja starega,

naj kar gre do novega.

V upanju na boljše čase,

poskrbiš za urejene lase.

Presenečeno ugotoviš,

da vsak novi dan loviš.

Novo naj mišljenje bo

in pri srcu takoj ti bo toplo.

Srečen, ker rad sebe imaš,

kot bumerang se vrne,

kar razdaš.

Deliš sočutje in radost,

do vsakega zgradiš si most.

Tvoj nasmeh, ki je zastonj,

slajši je, kot vsak bonbon.

V spomin na stare čase,

dodaj pozdrav, ki zraven paše.

Veseli se, ker si še živ,

in ostani otroško nagajiv.

PRIHAJAJOČI NOVI DNEVI

Jolanda KOCJANČIČ, stanovalka

Bila si moj rubin.

Rubin moje ljubezni.

Spremenila si se,

postala si lahka kot ptica,

veter odpihnil te je.

Po kateri poti hodiš?

Iščem te, ni te nikjer.

Jaz pa še vedno upam

in želim,

da našel bi svoj rubin.

Prišla si z rubinom ljubezni.

Sama, lepa,

zarezala globoko v srce.

Še nisi rubina izdrla,

že izkrvavelo je.

Še hrepenenje

za rubinom ljubezni

v meni umrlo je.

V mojih prsih je ostalo

samo mrtvo srce.

RUBIN LJUBEZNI

Marinka MALI, stanovalka
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Panjske končnice na enoti Nagelj, delo
Jožeta Ambroža

Naši ultramaratonki, receptorki Suzana
Šajnovič in Mojca Justin

Med nami sta dve maratonki, Suzi in Mojca.
Še več, ultramaratonki. Pretekli sta že toliko
maratonov, da jih ne štejeta več. Ko
začutita potrebo po dolgotrajnem teku, se
preprosto prijavita in gresta. Za njiju v glavi
ni več ovir, ni dvomov, lenobe in tisočerih
izgovorov. Obe prav dobro vesta, da je teči
maraton čisti užitek, ki ga navadni smrtniki
ne morejo razumeti. Cilj maratona pa je
posebno darilo. Pravita, da se jima v cilju
vedno ulijejo solze … biseri čiste, prigarane
sreče.

Za tek ju je navdušila prijateljica. Prej nista
nikoli tekli, ker sta mislili, da takšne razdalje
ne zmoreta. Skupni treningi na neskončnih
tekaških poteh, polnih prešernega smeha in
resnih pogovorov, pa so ju pripeljali do
odločitve, da se preizkusita na maratonu v
Trstu. In sta uspeli. Prvič, drugič … vsakič,
ko sta stali na startni liniji.

Življenjske preizkušnje so ju pripeljale do
odločitve, da zmoreta še več. Suzi 100 km,
Mojca 75 km. Njuni glavi sta hoteli, želeli in
gnali telo v nerazumljive napore. A sta
dosegli njun tako želeni cilj. Ta ekstremna
tekaška preizkušnja ju je spremenila ... na
bolje. Cenita vsak košček svojega telesa,
hvaležni in srečni, da sta zdravi, da hodita,
jesta in z veliko žlico zajemata vse radosti
in tudi žalosti. Skozi življenje krmarita z
zavestjo, da počneta v življenju nekaj, kar
se ne da kupiti z nobenim denarjem.

Leta bežijo. Morda bosta nekoč preživljali
jesen življenja v domu. Ne bojita se, saj
vesta, da bodo njuni srci greli prečudoviti
spomini na te tekaške dni. In vse bo lažje …

Jože Ambrož, varuh na enoti Zarja,
ljubiteljski slikar in oblikovalec lesa

Vedno je imel veselje do risanja. Družil se
je s slikarji Poldetom Miheličem, Jožetom
Megličem in kiparjem Zlatkom Rudolfom,
zato se je tudi vpisal na Srednjo šolo za
oblikovanje, od koder se je preusmeril za
poklic mizarja in se po končani poklicni šoli
zaposlil v lesni industriji. Dolga leta je
njegov talent miroval, saj je bilo potrebno
poskrbeti za preživetje družine. Po
poškodbi roke je na pobudo žene Katarine
znova pričel z umetniškim ustvarjanjem.
Veliko mu pomeni les. Ko vidi podrto
orehovo drevo, ga le to čisto prevzame in si
zaželi nekaj narediti iz njega. Narava mu je
bila vedno vir navdiha. Izdeluje dekorativne
predmete predvsem iz sadnega drevja, iz
jablan, hrušk in oreha. Občuduje naravo,
predvsem pozimi. Pove, da vedno začuti
bolečino, ko opazuje kopnenje snega in tiho
razblinjanje zimske pravljice.

TALENTI
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MOJA POKLICNA POT KUHARICE A. Lušina

GALVANIZERKA F. Fortuna

ŠTEVKA DENARJA F. Kramžar

POKLICNA POT GIMNAZIJKE, UPRAVNICE, POSLOVNE
SEKRETARKE, TAJNICE, AKTIVISTKE O. Kos

ČEVLJAR IN RUDAR V. Hribar

dela Nadije Dizdarević

Nadija Dizdarević, strežnica na enoti
Ajda

Že od majhnega jo je veselilo slikarstvo in
risanje. Ni ji bilo usojeno, da bi končala tisto
smer. Ampak jo veseli, da poleg službe
lahko riše. Pri tem bo vztrajna, da bo
pridobila še več znanja in se vedno učila
novih stvari. Zase pravi, da je zelo
optimistična, vesela (nasmejana) in
empatična do vseh. Njen poklic jo veseli,
saj lahko pomaga vsakemu, ki potrebuje
njeno pomoč. Takrat, ko pa potrebuje svoj
mir in počitek, se usede in začne risati.
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Rodila sem se davnega leta 1917 v kmečki
družini v majhni vasici Sveti Križ, v današnji
Gabrovki. Družina je štela deset članov, od
tega osem otrok. Kmetija je bila majhna. Od
dela na kmetiji ne bi mogli preživeti, sreča
je bila, da je bil oče pek. V naši kmečki hiši
je uredil majhno, a lično pekarno. Vaščani
so pekarno dobro sprejeli in od takrat dalje
so naši hiši rekli »Pr 'Pek«, mene so klicali
Pekova Lojzka.

Že kot deklica sem rada pomagala očetu v
pekarni, še raje pa materi v črni kuhinji.
Kuhinja je bila skromna: ogenj, lonci in
dimnik. Ker je bilo vse črno, smo ji rekli
»črna kuhinja«. Nekoč je od nekod pripeljal
železno ploščo in sam sezidal pravi
štedilnik. Ja, oče je bil pravi mojster. Šele
takrat sem začela uživati v kuhanju, saj je
bilo na pravem, doma sezidanem
štedilniku, užitek kuhati. Začela sem kuhati
za celo družino, kuhala sem nove jedi in
kmalu ugotovila, da je znanje preneseno od
moje mame preskromno. Takoj sem
poiskala možnost dodatnega izobraževanja
v kuhanju in našla v domačem kraju
organiziran kuharski tečaj. Takoj sem se
vpisala v ta tečaj. Vedno sem si želela
postati prava kuharica, da bi lahko delala v
gostinstvu. Seveda sem kuharski tečaj
opravila z odliko. Iskala sem službo v
gostinstvu, ko se je splet življenjskih
okoliščin poigral z mojo usodo in zgodilo se
je, da mi je umrl oče in nato še mož.
Pozabiti sem morala na delo v gostinstvu in
ostati doma, da sem lahko negovala
obnemoglo mati, skrbela za mladoletnega
sina, pomagala pri delu na kmetiji ter prala
in kuhala neporočenemu starejšemu bratu.
Ko mi je umrla mati in si je starejši brat le
našel ženo, mi je krajevni šolski odbor
ponudil delo kuharice v osnovni šoli. Takrat
so si otroci malico v šolo nosili »od doma«.

Delo sem rada sprejela, saj sem sina in
sebe s skromno pokojnino po pokojnem
možu stežka preživljala. Ko sem pričela
kuhati za 300 otrok, sem kmalu ugotovila,
da je velika razlika kuhati samo za
»domače« ali pa za tako veliko število
otrok, kolikor jih je takrat v dveh izmenah
obiskovalo šolo v Gabrovki. Sprva me je
bilo strah, če bom kos temu izzivu. S
starejšo sestro sem se dogovorila za
varstvo mojega pet let starega sina Vilija,
tudi učiteljski kolektiv me je lepo sprejel
medse, pa še otroci so mojo skuhano hrano
z veseljem jedli in hodili po »repete« ter si
oblizovali usta od vseh dobrot. Ja, takrat mi
je odleglo in uvidela sem, da mi je uspelo.

V šoli so kuhinjo uredili v majhni kleti s
štedilnikom »na drva«. Kuhala sem
preproste kmečke jedi, otroci so najraje
jedli mineštre, rekli smo jim enolončnice.
Bile so okusne predvsem zato, ker sem vso
zelenjavo, tudi krompir, fižol in zelje s
pomočjo otrok v okviru gospodinjskega
pouka pridelala na šolskem vrtu. Seveda
sem občasno skuhala samo čaj, otrokom
pa postregla še kruh namazan s pašteto ali

MOJA POKLICNA POT KUHARICE

Alojzija LUŠINA, stanovalka

marmelado. Ob večjih praznikih sem
otrokom skuhala hrenovke. Bile so
neverjetno dobrega okusa, takšnih hrenovk
danes ni več. Otroci, zdaj že vsi odrasli -
starši in stari starši, se me še danes
spominjajo predvsem po tem, da sem
tistim, ki so imeli dolgo pot do doma, na
skrivaj potisnila košček kruha v žep. Ko so
počasi grizljali košček kruha, se jim je pot
do doma zdela krajša. To so mi povedali
kasneje, ko so že odrasli. Moram priznati,
da mi je srce kar poskočilo, ker so uvideli
mojo dobroto in srčnost.

Tudi poleti med počitnicami nisem počivala.
Šolskim otrokom sem šla kuhat na morje v
Ankaran, v »zdravstveno kolonijo«, danes
bi temu rekli »mladinsko zdravilišče«. Tri
tedne - vsako leto. Bilo je naporno, ampak
nepozabno doživetje. Ne vem, če si lahko
danes kdo predstavlja, kako je skuhati
kosilo za 150 otrok in 10 vzgojiteljev v
leseni zgradbi - baraki v poletni vročini in na
štedilniku »na drva«. Ves napor in trud pa je
odtehtal večerni »živ žav« zdravih, srečnih
in zadovoljnih otrok. Povedati moram, da
na morju v Ankaranu nikoli nisem kuhala
sama. Vsako leto sta mi pomagali dve
prijateljici ali sosedi. Če njiju ne bi bilo, jaz
v treh tednih, kar smo bili na morju, morja
ne bi niti videla, kaj šele, da bi vanj
namočila moje utrujene noge.

V osnovni šoli Gabrovka sem otrokom
kuhala 17 let. Otroci so me imeli radi, pa
tudi z učitelji smo se lepo razumeli. Nato je
službo nastopil nov ravnatelj in zahteval
spremembo jedilnika. Otroci naj bi dva do
trikrat na teden za malico imeli samo jogurt
in kos kruha. S tem se nisem strinjala in
želela sem si tudi novih življenjskih izzivov,
zato sem »dala« odpoved. V pomoč pri tej
odločitvi mi je pomagalo tudi dejstvo, da si

je sin po končanem študiju našel službo in
se osamosvojil.

Poiskala sem si delo drugje. Najprej v
Ljubljani. Pri eni od premožnejših
ljubljanskih družin sem opravljala delo
»gospodinje«. Skrbela sem za kuhinjo in
njihova dva predšolska otroka. Seveda so
bili tukaj jedilniki čisto drugačni od tistih v
šoli. Rada berem, se izobražujem in tudi za
nasvet mi ni nerodno vprašati, zato lahko
povem, da so bili »Ljubljančani« z mojim
kuhanjem več kot zadovoljni. Tudi plača ni
bila slaba, sem pa vsak dinar, ki mi je ostal,
vložila v gradnjo majhne hiške v rodni vasi.

Po dveh letih smo se z »Ljubljančani«
sporazumno razšli, a ostali prijatelji. Želela
sem naprej, med nove ljudi, na morje. V
tistih časih, rekli smo mu socializem, so
delavci dopust na morju preživljali v
delavskih počitniških domovih. Prijavila
sem se na razpis in takoj dobila delo. Prvo
leto v Valovinah pri Puli, drugo leto na otoku
Veli Lošinj, nato v Fiesi pri Piranu, pa v
Pineti pri Novigradu. Delo je bilo naporno,
vendar so prijetno delovno okolje,
zadovoljni gostje, večerno druženje z gosti
ali sodelavci odtehtali vse.

Od mojih »morskih« dogodivščin naj povem
le eno. Ko sem prvič kuhala v počitniškem
domu v Fiesi, me je že drugi dan obiskal
kmet iz sosednje kmetije in me prosil, naj
mu predam ostanke hrane za njegove
domače živali. Tako je bil navajen že leta.
Žal sem mu morala povedati, da naši gostje
na mizah puščajo prazne krožnike, zato naj
si hrano za svoje živali poiščejo raje drugje.
Vsi gostje so mi ob odhodu domov
povedali: »Gospa Lojzka, če boste
naslednje leto še tukaj kuhali, pridemo,
drugače pa ne.« Lepše pohvale si kuhar za
svoje delo ne more želeti.
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Tako sem poletja preživljala delovno na
morju do svojega 65. leta starosti. Nato
sem si rekla: “Dost je!” Zdaj bom pa
počivala in uživala, saj mi bo sin pripeljal na
obisk ali počitnice moja dva vnuka. Nekega
dne, ko sem sedela pred mojo hišico, me je
obiskal lastnik gostilne iz sosednje vasi in
vprašal, ali bi bila pripravljena pomagati v
gostilni v kuhinji samo ob koncih tedna.
Hiška, ki sem si jo želela vse življenje, ni
bila še do konca zgrajena, zato sem delo
sprejela. Rada imam družbo, dela se ne
bojim, zato sem se v novem okolju hitro
znašla. Pomagala sem pri pripravi glavnih
jedi, pripravljala sem solate, tudi pomivanja
posode se nisem ustrašila. Kadar mi je čas
dopuščal, sem spekla jabolčni zavitek,
»štrudelj« po domače. Seveda sem
vlečeno testo naredila sama, saj sem
pekova hči in me je oče naučil vseh zvijač
pri izdelavi tega testa. Ko sem testo
razvaljala, se je vlekel od rok vse do tal in
bil tanek kot las. Testa nisem nikoli kupila v
trgovini. Ta moj »štrudelj« je kmalu postal
hišna specialiteta, saj so vsi rekli, da je
dober za prste obliznit. Priznam, da mi je
srce kar poskočilo, ko sem v kuhinjo slišala
goste: »Dober dan, prišli smo na Lojzkin
štrudelj.«

Pri svojih 8o. letih sem si rekla. »Lojzka,
zdaj je pa res dovolj, zdaj je res čas, da se
dokončno upokojiš!« Tudi zdravje mi je
počasi že začelo nagajati, zato sem se
poslovila od dela v gostilni, smo pa z
družino, s katero sem preživela skoraj 15
let, še vedno v stikih in me večkrat obiščejo
skupaj z otroki, vnuki in pravnuki.

Zdaj živim med starostniki v Domu Tisje v
Šmartnem pri Litiji. Tukaj mi kuhati ni
treba, se pa lahko pohvalim, da imam še
vedno dober okus za jedi, zato kuharje

včasih tudi pograjam, če jim kakšna jed ne
uspe. Upam, da mi ne zamerijo in jemljejo
to kot dobronamerno kritiko, saj jaz kot
dolgoletna kuharica dobro vem, da ti kljub
vloženemu trudu vedno vse ne uspe.
Pomembno je, da pri delu uživaš, največja
zahvala in pohvala so zadovoljni obrazi
tistih, za katere si skuhal. Vsaj pri meni je
bilo tako!

Moja mama si je srčno želela, da bi jaz
postala šivilja. Njeni poskusi, da bi me
navdušila za ta poklic, niso uspeli. Veliko
raje sem capljala za očetom in zanimalo me
je prav vse, kar je počel. Privlačila so me
bolj moška opravila in želela sem se izučiti
za finomehanika. Zaradi pomanjkanja
denarja žal nisem šla v to šolo, ampak sem
odšla delat v Ljubljano. Ko je obrtna
zbornica imela tečaj za galvanizacijo, sem
se takoj vpisala in se začela učiti. V
litostrojski šoli sem opravila teorijo, prakso

pa v tovarni Unitas. Kasneje se je naš
mojster odločil, da bo šel delat v Nemčijo,
mene pa je postavil za vodjo oddelka
razdelilnice v strojni delavnici, kjer sem
razdeljevala naloge in material za
polizdelke. Čeprav je bila plača dobra in
sem rada opravljala ta poklic, pa je delo z
zdravju škodljivimi snovmi pustilo
posledice. Na trenutke sem sanjarila tudi o
trgovskem poklicu, a ostala sem
galvanizerka.

GALVANIZERKA

Frančiška FORTUNA, stanovalka v enoti Kostanj, Litija

Izhajam iz velike kmečke družine iz Dol pri
Litiji. Dole so kar precej oddaljena
podeželska vas na robu Posavskega
hribovja. Lep kraj v čisti naravi in mirnem
okolju. Ljudje se tu ukvarjajo s samooskrbo
in z gozdarstvom. Delo tu je trdo, ljudje pa
prav tako. Za Dolčane velja, da delo krepi
človeka. V kraju smo imeli podružnično
osnovno šolo Gabrovka s štirimi razredi,
trgovino, kmetijsko zadrugo, cerkvijo in
dobro gostilno.

Že kot majhni otroci smo pomagali na
kmetiji. Preživljali smo se tako, da smo
nabirali jurčke, lisičke, zdravilna zelišča ter
obdelovali njive. Orali smo z voli. Imeli smo
mlin. Napravljali smo kope in žgali oglje.
Sekali in pripravljali drva za doma in za
prodajo. Dela ni nikoli zmanjkalo, pa naj je
bila zima ali poletje, denarja je bilo pa bolj
malo.

Prišel je čas, ko sem odrasla v dekle in se
odselila v mesto Trbovlje, tam sem se
zaposlila kot čistilka. Delala sem v banki
SDK (Služba družbenega knjigovodstva).
Bila sem delovna in zaupanja vredna
delavka, zato sem kmalu napredovala.
Delala sem kot števka denarja. Delo je bilo
tudi ponoči.

Pogrešala sem mir, ki sem ga bila vajena iz
otroških let. Zato sem na Dolah zgradila
vikend. Življenje je teklo naprej. Umrl mi je
mož in kasneje sem prav tu na Dolah
spoznala drugega moža.

S svojo skromno izobrazbo, dobrim srcem,
z življenjskimi izkušnjami, pridobljenim
znanjem sem hvaležna za vse, kar se mi je
zgodilo v življenju.

ŠTEVKA DENARJA

Frančiška KRAMŽAR, stanovalka
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POKLICNA POT GIMNAZIJKE,
UPRAVNICE, POSLOVNE
SEKRETARKE, TAJNICE, AKTIVISTKE

Rojena sem bila v Novem mestu, kjer sem
končala osnovno šolo in gimnazijo.
Preživela sem veliko vojnih grozot, ki so me
zaznamovale, vendar se je po vojni na mojo
srečo vse uredilo. Šla sem na delovno
prakso v Krmelj za upravnico PTT. Kmalu
so me poklicali v Ljubljano, na direkcijo PTT
za promet. Povsod sem delala z veliko
delovno vnemo.

Nabrala sem si delovnih izkušenj in kmalu
so me premestili nazaj v rodno Novo mesto.
Opravljala sem delo pomočnice upravnika
novomeške pošte vse do leta 1950. Srečala
sem fanta, se z njim poročila in si ustvarila
družino. Preselila sem se v Ljubljano in se
zaposlila na direkciji PTT - kot kontrolor na
pisemsko-paketnem oddelku na glavni
pošti v Ljubljani. Ponosna sem, da sem
lahko sodelovala pri postavitvi temeljnega
kamna za izgradnjo nove direkcije PTT v
Ljubljani, to je bilo prav na binkoštno
nedeljo.

Leta 1952 sem rodila, po porodu pa sem
bila premeščena na upravo direkcije PTT. V
letu 1955 ali 1956 sta se pošta in telekom
ločila. Odšla sem v Telekom v deveto
nadstropje. Delala sem v investicijskem
knjigovodstvu. Služba je bila naporna,
ampak sem rada delala. Veste, moram
povedati, red je bil pa tak, vse je moralo biti
čisto točno. Bilo je veliko kontrol,
pregledovala nas je služba družbenega
knjigovodstva. Imenovali smo jo kar s
kraticami SDK, imeli so vso kontrolo nad
sredstvi. Vse je moralo biti popisano,
preračunano, obračunano in usklajeno. Vsa
sredstva je delil CIF IN OIF s sedežem v
Beogradu. Obračunavali smo vse ročno, v
pomoč nam je bil le mlinček, kjer smo vnesli
količnik in z njim računali. Delo danes, ko je

vse računalniško, se ne da primerjati s
tistim včasih. Tu sem delala vse do
upokojitve leta 1978.

Delo me je izpolnjevalo mi dalo veselje in
smisel v življenju, zato sem takoj po
upokojitvi postala aktivna v krajevni
skupnosti Savlje. Prevzela sem funkcijo
tajnika. Za območje Bežigrada in Savelj
sem uredila, da je vsaka hiša dobila telefon
in to vse s kabelsko napeljavo pod zemljo.
To je bilo leta 1980. Uredila sem vse za
mestno povezavo z našim krajem. Prvi
problem je bila preozka cesta. Kilometer
ceste je bilo potrebno razširiti in urediti
lastništvo vseh parcel, ki jih ni bilo malo. Na
moji zemlji je danes obračališče za avtobus
ljubljanskega mestnega potniškega
prometa št. 14.

Urejeno družinsko življenje, delovne
navade, življenjske izkušnje, radovednost
in novo znanje me še danes razveseljuje,

saj lahko s ponosom povem, da vse svoje
račune še danes pri 96. letih plačujem
sama preko teledoma. Dom izda račun, ga
vnesem v telefon in preko teledomovega
programa takoj plačam. Lahko preverite,
da je čez dve uri že na računu doma.

Lahko se pohvalim, da je disciplina moja
vrlina, saj sem se tako naučila.

Olga KOS, stanovalka
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Rodil sem se v obrtniški družini. Oče je
vodil uspešno čevljarsko delavnico v Litiji.
Imenovala se je »Čevljarski mojster Hribar
Anton, Litija.« Zaposleni so bili štirje izučeni
čevljarski mojstri. Delo v delavnici sem
dobro poznal, zato sem se tudi jaz izučil za
čevljarja, enako se je odločil tudi brat ...

V naši obrtni delavnici smo izdelovali cele
čevlje. Izdelali smo okoli sto parov na
mesec, to je bilo dva do tri pare na dan. Jaz
sem šival podplate. Na kopito sem položil
plasti podplata. Takrat smo mu rekli
“poden”. Zašil sem ga skupaj in pripravil za
pritrditev zgornjega dela. Imeli smo zelo
zahtevne stranke. Naši odjemalci so bili
“udbovci”, ki so kupovali mehke visoke
škornje in lovci, za te smo delali visoke
čevlje. V poletnem času smo izdelovali tudi
opanke. Naslednja faza mojega
čevljarskega učenja je bila šivanje
zahtevnega zgornjega dela. Pri učenju tega
dela mi je umrl oče. Tako predanega

človeka temu poklicu, kot je bil on, v naši
družini ni bilo. Kmalu se je izkazalo, da nam
čevljarska obrt ne daje dovolj kruha, zato
sem se že leta 1955 prekvalificiral v takrat
zelo dobro plačanega rudarja, “knapa”.
Zaslužil sem trikrat toliko kot v čevljarski
delavnici. Po opravljenem trimesečnem
tečaju sem postal kopač. Delal sem v
zagorskem rudniku. Tam smo imeli težave
z zalivanjem rovov z vodo, zato smo
sodelovali tudi z rudnikom v Trbovljah. Dela
je bilo dovolj. V rudniku me je dvakrat
zasulo in sem se poškodoval, zato sem
dobil lažje delo, kolikor bi se temu tako
reklo, saj v rudniku lahkega dela ni bilo.
Pospravljal sem material in čistil za trakom,
kar je padlo na tla. V rudniku sem delal
trideset let in si zaslužil pokojnino. Lahko
rečem, da je lepa, ampak še zmeraj
premajhna. Ha ha ha …

Toliko o moji poklicni poti, naj povem, da
sem z življenjem zadovoljen.

ČEVLJAR IN RUDAR

Viktor HRIBAR, stanovalec
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UNIKATNE STVARITVE

V Domu Tisje smo otvorili razstavo likovnih
del in unikatnih lesenih izdelkov umetnika,
ljubitelja lesa in narave, družabnika,
gospoda Jožeta Ambroža. Njegov talent,
ljubezen do lesa, nemirni duh, večno
iskanje nečesa novega, v drevesu vidi
zgodovino življenja, povezano s trpljenjem.
Vse to Jože opazi in prelije v sliko. Ob
slikah ostaneš brez besed. Njegov vzornik
akademski slikar Rudi Španzel pove o
Jožetovih stvaritvah: “Na sliki je združil
zunanjost drevesa z notranjostjo, ki se
pojavi v nebu in tako je nastala čudežno
lepa lesena pokrajina kot simbolika
Življenja.”

Umetnik Jože pove: “Želel sem slikati
naravo tako, kot nihče drug.”

MOJE MANDALE

Medgeneracijsko povezani smo proslavili
slovenski kulturni praznik z otvoritvijo
razstave gospe Viktorije Benčič z naslovom
Moje mandale. Živeti v harmoniji, sožitju s
samim seboj je odlično izhodišče prav za
risanje mandal. Mandala je osnovni simbol
za koncentracijo, meditacijo, pri
osebnostno zrelostnem procesu, osebni
zaščiti in zdravljenju.

LIKOVNE RAZSTAVE V DOM TISJE

Renata OZIMEK

»OD SRCA DO SRCA«

Članice Društva zasavskih klekljaric
Srčevke so bile vesele, da so bile lahko del
naše zgodbe z razstavo »Od srca do srca«.
Njihovo kleklanje zahteva veliko mero
potrpljenja in natančnosti, saj združuje
klasično klekljano čipko z modernim
dizajnom, sodobnimi materiali in vzorci.
Čipke so narejene po vzorcih slovenskih,
italijanskih, nemških in ruskih risarjev,
nekaj je avtorskih.

»POKLON IZGUBLJENIM OČEM«

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve
bolezni smo otvorili likovno razstavo in
predstavili knjižno delo »Poklon izgubljenim
očem« likovnih in literarnih ustvarjalcev
Društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana.

DOBER DAN, ŽIVLJENJE

Dober dan, življenje je naslov likovne in
literarne razstave Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov iz
Ljubljane.

Strokovno druženje in prijateljske vezi so
doprinesle v dom stalno razstavo članic
društva. Razstava nas spodbuja in
plemeniti s pozitivnim razmišljanjem.
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Ko se otrok nauči hoditi, se mu odprejo novi
načini spoznavanja sveta. Z gibanjem si
odpira obzorja, uči se novih veščin in krepi
zavedanje o sebi. Seveda velja isto za nas,
odrasle, ki imamo za seboj že kar nekaj
opravljenih korakov in prehojenih poti.
Gibanje in hoja je za številne samoumevna
aktivnost, ki ji ne namenjamo veliko
pozornosti, dokler se ne pojavi ovira.
Največje ovire pri gibanju pa so nemalokrat
v naših glavah. Kljub obsežnemu seznamu
koristi, ki jih redna telesna aktivnost ponuja,
v današnjem času prepustimo prednost
drugim, trenutno na videz bolj pomembnim
stvarem. Pa vendar prednosti rednega
gibanja vedno presegajo ceno, ki jo
poravnamo prej ali slej v različnih oblikah -
v času, počutju in zdravju našega telesa in
duha.

S ciljem promocije zdravega načina
življenja in gibanja med našimi zaposlenimi,
se pohodna skupina ''Lepi čeveljc'' posveča
iskanju poti, ki bodo privabile pohodnike z
različno telesno pripravljenostjo. Tako po
zahtevnosti in lepoti nam naš kotiček sveta
ponuja širok nabor pohodnih poti, planin in
gora. Zato odločitev o naslednjem pohodu
nikoli ni lahka. Do sedaj smo raziskali
okoliške hribe in znane vrhove v bližnjih
občinah, se podali na Pokljuko, obiskali
Posavsko hribovje in se udeležili sprehoda
po Orionovi poti. Veseli nas vsakoletni
obisk Velike planine, ki nas vedno preseneti
s svojo lepo in nepredvidljivo naravo.

Kako se pohodi odvijajo najbolje pričajo
fotografije, ki jih radi objavimo na naši
Facebook strani. Včasih se izlet ne izvede
po pričakovanjih. Seveda vedno osvojimo
vrh, se okrepčamo v koči in se odpravimo
nazaj v dolino. Ko pa smo se udeležili
pohoda po Orionovi poti, smo si po

Z LEPIM ČEVELJCEM LAHKIH NOG,
NAOKROG
Romana VOLIČ VUKADIN
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Vsako leto en od domov SZSVS in Komisija
za ohranjanje zdravja, šport in rekreacijo
organizirata letne in občasno tudi zimske
športne igre socialnih zavodov Slovenije.

Namen športnih iger je srečavanje in
medsebojno druženje zaposlenih v
socialnih zavodih. Domovi se med seboj
pomerimo v različnih športnih disciplinah
(lokostrelstvo, tek, tenis, odbojka, plavanje,
oviratlon …). Zaposleni v SZSVS s
ponosom zastopamo vsak svoj dom, se
trudimo po svojih najboljših močeh in tudi v
naši organizaciji posegamo po medaljah in
pokalih. Šport in druženje sta dobra za telo
in duha. Športne igre zaključimo z
zabavnim programom, glasbo in plesom ter
se polni športnih vtisov vračamo domov,
kjer potem lažje premagujemo morebitne
težave, imamo večjo delovno vnemo in
ustvarjalnost.

Športni pozdrav!

ŠPORTNE IGRE

Mojca JUSTIN

zaključku ogledali še kartuzijo Jurklošter in
pomalicali ob turnirju malega nogometa na
igrišču OŠ Jurklošter.

Veseli nas, da se zaposlenim pridružijo tudi
njihovi otroci in drugi družinski člani. Otroci
nam s svojo igrivostjo razvedrijo duha, tako
da se lažje lotimo izziva, ki je pred nami.
Tempo pohoda je prilagojen vsem, ne glede
na težavnost poti. Poleg zadovoljstva, ki ga
nudi pogled z vrha, nas na poteh spremlja
pogovor s sodelavci, ki po pravilu redko
nanese na delo v domu. Verjamem, da o
določenih stvareh lažje in drugače
premišljujemo, če se odstranimo od
vsakdana in o rešitvah premišljujemo
neobremenjeno. Gibanje namreč izboljšuje
delovanje možganov, krepi spomin in
povečuje kreativno razmišljanje.

Zato hodimo naprej, po navdih ob
odkrivanju znanih in neznanih poti, tako v
naravi kot v odnosih med nami. Pravijo, da
je hoja zlata prinašalka zdravja. Z veseljem
dodajmo tudi to, da poleg dobrega počutja
krepi odnose med zaposlenimi in nam
ponuja neprecenljiv izvir moči za lažje
soočanje z delovnimi obveznostmi in
iskanje notranjega miru v povezovanju z
naravo.
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Prosti čas

Ob pripravah programa na praznovanje 70-
letnice doma smo se spomnili, da bi naredili
tudi komični prikaz dogajanj v bolniški sobi,
s staro opremo in oblačili. Pripravili smo
koncept, nato pa so sledile improvizacije na
odru. V našem prvem skeču je blestela
Vlasta Šedivy v vlogi zahtevne stare gospe,
ki jo negujeta dve strežnici Mojca Justin in
Tanja Jelnikar, prave salve smeha pa je
požela Irena Špela Cvetežar v vlogi
medicinske sestre, ko je na oder pririnila
star škripajoč voziček z medicinsko
tehničnimi pripomočki izpred petdesetih let,
v vlogah stanovalk sta nastopili Sandra A.
Mahkovic in Branka Pihler. Pozitiven odziv
zaposlenih nas je opogumil, da smo
pripravili scenarij za igro v dveh dejanjih z
naslovom »Živeti kongruentno odnosno
nego«, ki je na komičen način prikazala
pasti sobivanja dveh stanovalk z demenco,
ki sta prihajali iz diametralno različnih okolij
ter družinski sestanek s svojci ene izmed
njih, skozi celo igro je bil na subtilen način
predstavljen koncept kongruentne odnosne
nege. Igra Živeti kongruentno odnosno
nego je svojo premiero doživela na Zboru
delavcev v letu 2018. Z omenjeno igro smo
dvakrat nastopili za zunanje občinstvo, in
sicer v januarju 2018 na Otočcu ter leta
2019 na Bledu v okviru zaključka
izobraževanj podjetja Firis za vodje
avtonomnih delovnih timov. V letu 2019 je
omenjena igra doživela svoj tretji del, ki
prikazuje sestanek skupine za sestavo
jedilnika v gospodinjski skupini z istimi liki.
Gledališka skupina ni pozabila tudi na
najmlajše, tako smo pripravili igro z
naslovom »Babica Zima«, v kateri je v
glavni vlogi nastopila Vida Lukač in
Nasmejani sneženi mož. Igro Babica Zima
smo uprizorili dvakrat, prvič za otroke
zaposlenih in nato še za otroke KS Sava pri
Litiji.

Sodelovanje v gledališki skupini nas je
povezalo med seboj, imeli smo se zelo
lepo, ostali so nam lepi spomini.

DOMSKA GLEDALIŠKA SKUPINA

Leonida RAZPOTNIK

FOTO UTRINKI



Stanovalka Klara z direktorico ob petdeset
letnem bivanju v domu.

Ohranjamo kulturno dediščino z
izdelovanjem panjskih končnic.

Gregorjevo- čas ko se ptički ženijo. Terapevtska aktivnost stanovalcem z
demenco.

Simbolno darilo mednarodnim
prostovoljcem.

Znanje, veščina ročnih spretnosti in
veselje ob nastanku namiznega prta.
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Klekljanje učiteljice ročnih del, gospe Mire. Delavnica z zeliščarico, gospo Jožico Bajc
Pivec.

Prijetna popestritev s piknikom v
grajskem vrtu.

Demenci prijazna točka. Umetnica in dolgoletna prostovoljka doma,
gospa Marija Smolej.

Skrb za spoštovanje življenja je naša prva
misel.

Predavanje o Asertivni komunikaciji -
Klara Ramovš.

Zahvala župniku ob njegovem odhodu v
drugo župnijo.
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Ohranjanje starih običajev in medgeneracijska povezanost- ličkanje koruze z Mladimi
Gamsi.

Prijetno sodelovanje z Glasbeno šolo Bučar. Projekt S starši v službo.

Nastop ženske vokalne skupine Lipa.Medgeneracijsko sodelovanje v tednu
otroka z Mali-bujem in srečanjem otrok iz
šmarskega vrtca.

Zdravo jemo in aktiviramo možgane.Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z
Žlahtnimi babami.

Uživamo v druženju in medgeneracijskem
povezovanju.
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Sprehod za spomin - Spregovorimo o demenci, se sprehodimo, smo telesno aktivni-

Pustno rajanje.

Izlet po mestu Litija. Vrtec na obisku.

Pevski nastoop dijakov Gimnazije Litija.

Pevski nastoop dijakov Gimnazije Litija.

Jutranja telovadba in pozdrav soncu.

Jutranja telovadba in pozdrav soncu.
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Na obisku v vrtcu Ribica.

Kresni ples. Medgeneracijski gibalni poligon v parku.

Cvetlična stena. Dan za spremembe ZDU Litija

Folklorna skupina Javorje.

Kreativna delavnica.

Duo Peskar na domskem vrtu.

Gospodinjska skupina Lipa.
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Navijamo za Slovenijo. Poletni piknik.Novoletna zabava. Pravljično-kresni večer.

Plesni nastop baletne šole Litija - Šmartno. Prešernova čajanka.

Plesna energija s country plesalkami. Rdeči noski.

Obujanje spominov. Prelepo pevsko jutro s pevci zbora sv.
Nikolaja.

Pevski nastop ŽVS Lipa. Pust v Šmelcu.
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Srečne pustne šeme iz Šmelca.

Stojnica Doma Tisje na Medgeneracijskem
festivalu.

Štrikarice rožnatega oktobra.

Senzorna stena - sušenje perila. Skupaj na poti.

Tačke pomagačke.

Ustvarjalna pomlad.

Spomladanska druženja z otroci iz vrtca
Ribica.

Tajin tek.
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PRAZNOVANJE 75. LETNICE

Velikonočna delavnica s člani DU Litija. Veselo ličkanje koruze.

Zoom joga.S starši v službo.
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Praznovanje 75. letnice

Enota Lokvanj

Enota Litija

Enota Lokvanj

Enota Litija

Praznovanje 75. Letnice Doma Tisje.

Enota Vrtnice in Grajske gospe Enota Vrtnice in Grajske gospe
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Praznovanje 75. letnice

Enota Mavrica

Enota Nagelj

Enota Mavrica

Enota Nagelj



Posebna izdaja ob 75.-obletnici delovanja Doma Tisje.


