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VIDA LUKAČ, direktorica Doma Tisje

UVODNIK

Čas hitro teče. Tako se nam 
pogosto zdi, da dnevi, tedni, 
meseci in celo leta spolzijo mimo 
nas, ne da bi se jih dobro zavedali. 
Še posebno tedaj, ko nam čas 
zapolnjujejo različne dejavnosti. 
Teh pa je bilo v našem domu zelo 
veliko že od začetka delovanja 
doma pred 69 leti in vse do danes. 
Oblike dejavnosti so se sicer 
spreminjale, ker so bili pogoji 
bivanja v domu, organizacija 
življenja in dela ter kadrovski 
normativi drugačni kot danes.

Od zadnje izdaje glasila »Kje so tiste stezice« 
je prišlo do različnih sprememb v domu, ki so 
bistveno vplivale na kakovost življenja naših 
stanovalcev, svojcev in zaposlenih.

Prav sedaj, v mesecu oktobru, 
končujemo obsežna gradbena 
dela, s katerimi bomo zagotovili 
primerne bivalne pogoje 
stanovalcem, dovolj dnevnih 
prostorov in kotičkov, kjer se bodo 
lahko nemoteno družili s svojci in 
prijatelji. 

Pridobili smo prostore, kjer organiziramo 
življenje stanovalcev v gospodinjskih 
skupinah, ter jim tako omogočimo življenje, 
ki je podobno družinskemu življenju. S tem 
zagotavljamo normalizacijo življenja, krepimo 
moč uporabnikov in jih podpiramo tam, kjer so 
zaradi bolezni, okvare ali drugih težav bolj šibki. 

V septembru 2015 smo začeli 
izvajati dejavnost tudi v novi enoti 
v Litiji, kjer je šest gospodinjskih 
skupin, ki prav tako delujejo po 
načelu družinskih skupnosti. Nov 
objekt zagotavlja veliko možnosti 
sodelovanja z lokalno skupnostjo, 
saj stoji sredi mesta Litija.

Oktobra 2014 smo po 3,5-letnem 
skrbnem delu pridobili certifikat 
kakovosti E-Qalin. Prejeli smo ga 
kot peti slovenski dom na področju 
domskega varstva. 

Pridobljeni certifikat nas zavezuje, da še 
bolj aktivno in skrbno stopamo po poti 
zagotavljanja čim bolj kakovostnih storitev 
oziroma zadovoljnih stanovalcev.

Dom se je v preteklem letu pridružil 
še devetim slovenskim domovom, 
ki nudijo dveletno izobraževanje 
in usposabljanje za izvajanje 
kongruentnega negovalnega 
modela. 

Zaposleni lahko z načrtnimi pozitivnimi dražljaji 
v vsakdanjih odnosih bistveno vplivamo na 
motivacijo stanovalcev, na njihovo bio-psiho-
socialno zdravje in zadovoljstvo, kar povratno 
pozitivno vpliva tudi na zaposlene. Dom 
bo po usposabljanju pridobil certifikat za ta 
model, ki že sam po sebi pomeni trajni razvoj 
organizacije in ljudi v njej.
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V Domu Tisje smo začeli tudi z 
uvajanjem skrbi za stanovalce 
ob koncu življenja — paliativne 
oziroma blažilne oskrbe.  

Jeseni 2014 smo oblikovali skupino za 
samopomoč za podporo stanovalcem, svojcem 
in zaposlenim v zvezi z blažilno oskrbo 
in žalovanjem. Skupina se srečuje enkrat 
mesečno. Skupino vodijo strokovne delavke 
doma in domska zdravnica, vsi pa imajo 
pridobljeno ustrezno strokovno izobrazbo.

Poleg vseh že naštetih dejavnosti so stanovalci 
sodelovali tudi pri različnih ustvarjalnih 
delavnicah, družabnih in kulturnih dogodkih, 
ki smo jih organizirali v domu ob sodelovanju 
s strokovnimi delavkami, družabnicami ali 
različnimi gosti. Sodelovali smo na festivalu 
za tretje življenjsko obdobje s predstavitvijo 
gospodinjske skupine, na letošnjem festivalu pa 
s predstavitvijo zeliščne delavnice.

Demografske spremembe in porast števila 
starejših se kažejo tudi v večjem obsegu dela 
na terenu pri uporabnikih storitev pomoči na 
domu. Vse več je tudi naročnikov kosil. Dom 
Tisje pokriva pomoč na domu in razvoz kosil 
na področju obeh občin, kar je za organizacijo 
dela zahtevnejše zaradi večjih razdalj med 
posameznimi uporabniki.

Življenje in delo v domu so v tem glasilu opisali 
tako stanovalci kot delavci doma.

S svojimi strokovnimi prispevki so delavci 
opisali različne metode dela, ki jih uporabljamo 
pri vsakdanjem delu s stanovalci in ki hkrati v 
odnosu s stanovalci ustvarjajo medsebojno 
spoštovanje, zaupanje, domačnost in varnost.

Stanovalci so tudi tokrat v svojih prispevkih, 
pesmih in prozi, nanizali zgodbe, spomine, 
občutja, skrite misli, želje in upanja. Stkali so 
zanimivo branje in nam vsem dokazali, da leta 
niso ovira za vse tiste, ki želijo ustvarjati.

Pred nami so novi izzivi, ki nam dajejo energijo 
za ustvarjanje novih poti. En primer so 
gospodinjske skupine, ki so novost in poseben 
izziv za vse nas. Prepričana sem, da nas te poti 
vodijo k nadaljnjemu razvoju našega doma na 
vseh področjih, predvsem pa k zadovoljstvu 
vseh vključenih – stanovalcev, svojcev, 
zaposlenih in lokalne skupnosti.

Vsem avtorjem se iskreno zahvaljujem za njihov 
prispevek in jim želim še veliko ustvarjalnih idej 
v prihodnosti. 
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O DOMU TISJE

Dom Tisje v Šmartnem pri Litiji opravlja svojo 
dejavnost že od novembra 1946. Imamo 
193 namestitvenih mest v eno-, dve-, tri- in 
večposteljnih sobah, ki so razporejene v treh 
povezanih objektih. Poleg institucionalnega 
varstva, začasnega in dnevnega varstva 
opravljamo tudi storitve pomoči na domu za 
občane v občinah Litija in Šmartno pri Litiji.

Zaposlujemo 110 delavcev v oskrbi, zdravstveni 
negi, rehabilitaciji in pomoči na domu. 
Posebno skrb posvečamo izobraževanju in 
usposabljanju zaposlenih, saj le znanje prinaša 
napredek in razvoj tako za ljudi kot ustanove.

Povezujemo se z lokalnim okoljem in 
sodelujemo pri izvajanju celostne oskrbe 
starejših prebivalcev v obeh občinah. Našim 
uporabnikom želimo nuditi najboljše storitve, 
zato je Dom Tisje v oktobru 2014 po postopku 
presoje pooblaščenega podjeta Bureau Veritas 
pridobil mednarodni certifikat kakovosti 
E-Qalin.



9

CERTIFIKAT KAKOVOSTI E-QALIN: 

STANDARD KAKOVOSTI NA PODROČJU 

SOCIALNEGA VARSTVA

E-Qalin je sistem upravljanja s kakovostjo oz. 
doseganja poslovne odličnosti izvajalcev na 
področju socialnega varstva. Njegovi začetki 
segajo v leto 2004, ko se je pričel model 
E-Qalin izvajati v okviru sklada Evropske Unije 
Leonardo da Vinci. 

Sistem vključuje vse strukture in postopke, 
ki potekajo v posamezni organizaciji, hkrati 
pa ocenjuje tudi rezultate, ki jih dosegajo 
ustanove. Kakovost se presoja s pomočjo 
samoocenjevanja. V skupine za kakovost in 
skupino za razvoj, ki delujejo tudi v našem 
domu, so vključeni tako stanovalci kot tudi 
zaposleni ter svojci. 

V Domu Tisje smo pričeli s postopki uvajanja 
standarda kakovosti v letu 2010 in ga po 
certifikacijski presoji, ki je potekala v oktobru 
2014 s strani certifikacijskega podjetja Bureau 
Veritas, tudi pridobili. 

Dom Tisje je certifikat kakovosti 
pridobil kot peti dom v Sloveniji, 
na kar smo v domu zelo ponosni. 

Prvo samoocenjevalno obdobje je potekalo 
od leta 2010 do 2014, drugo samoocenjevalno 
obdobje pa bo potekalo do leta 2017.
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IRENA ŠPELA CVETEŽAR, dipl.m.s., namestnica direktorice za ZNO

PALIATIVNA (BLAŽILNA) OSKRBA 

V DOMU TISJE

V Domu Tisje se zavedamo, da so spremembe 
stalnica našega dela. Težimo k nenehnim 
izboljšavam z namenom boljšega počutja 
stanovalcev. Sem spada tudi uvajanje subtilne 
oskrbe stanovalcev ob koncu življenja — 
paliativna oskrba (v nadaljevanju blažilna 
oskrba). Obdobje, ko se življenje izteka, je lahko 
zelo težko. Umiranje je proces neustavljivega in 
nepopravljivega rušenja notranjega ravnotežja 
v telesu, ki privede do stanja, ko življenjski 
procesi niso več možni. Delovanje vitalnih 
organov se zmanjša, čez čas pa organi povsem 
odpovedo. 

Smrt je nepopravljiv in dokončen 
konec vseh življenjskih procesov. 
Telo umre. Oskrba v tem obdobju 
ima določene posebnosti zaradi 
spremenjenih procesov na fizični, 
psihični in duhovni ravni človeka.

Organiziranje blažilne oskrbe v našem domu 
poteka že dlje časa. Zaposlene smo dodatno 
izobraževali z namenom ustrezne obravnave 
stanovalcev po principu blažilne oskrbe. Na 
ta način zaposleni vemo, kakšen je pomen 
blažilne oskrbe. To je aktivna, celosta oskrba 
posameznika z neozdravljivo in neobvladljivo 
boleznijo, ki priznava življenje in umiranje kot 
naraven proces. Smrti se ne pospešuje in ne 
zavlačuje. Zajema negovanje, obvladovanje 
bolečine in spremljajočih simptomov bolezni 
ter lajšanje psihičnih, socialnih in duhovnih 
težav. Glavni namen blažilne oskrbe je 
omogočiti optimalno kakovost življenja in 
dostojno življenje do smrti. Bistveni principi 
so individualno blaženje simptomov, dobra 
komunikacija, delo v timu, spoštovanje 

stanovalčeve volje in odločitev, ohranjanje 
dostojanstva ter obveščenost o bolezni, 
zdravljenju in oskrbi. V tim za blažilno oskrbo 
so vključeni različni profili strokovnjakov 
s področij zdravstvene nege, medicine, 
socialnega dela ter drugih strokovnjakov, ki 
skrbijo za dobrobit stanovalcev in njihovih 
bližnjih.

Stanovalci imajo ob koncu življenja številne 
simptome, ki jih lajšamo z zdravili in številnimi 
drugimi ukrepi z blagodejnimi učinki. Prav 
tako je pomembno, da svojci razumejo naše 
pristope ob pojavu nekaterih simptomov v fazi 
umiranja, npr. zakaj se pri težkem dihanju ne 
dodaja kisik ali kako se blažijo bolečine. Svojci 
zlasti težko razumejo način vnosa hrane in 
pijače, ki je ob koncu življenja močno okrnjen, 
ker odpovedujejo telesni centri za žejo, 
lakoto in sitost. Kar 97 odstotkov bolnikov ne 
čuti lakote. V kolikor je bolnik še sposoben 
komunicirati, nam lahko sam sporoči, ali 
potrebuje hrano ali pijačo, nato ustrežemo 
njegovi želji. Če umirajočemu prepustimo, da 
sam odloča o hranjenju, se pogosto zgodi, da 
sam omeji vnos hrane. Dehidracija in druge 
presnovne motnje povzročijo povečano 
nastajanje endorfinov* v možganih, ki 
blagodejno vplivajo na stanovalca (*opiati, ki jih 
proizvaja naše telo in zmanjšujejo bolečino).

Stanovalec pričakuje, da se bomo posvečali 
njemu in ne bolezni ter posledično, da 
upoštevamo njegove želje in potrebe, 
mu zagotovimo občutek varnosti, bližine, 
naslavljamo njegov strah, potrtost in utrujenost. 
Ob tem ne pozabljamo tudi na njegove bližnje.

Svojce, prijatelje oz. druge osebe, ki so 
imele v življenju stanovalca pomembno 
vlogo, spodbujamo, da sodelujejo z nami 
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pri izvajanju blažilne oskrbe in so v oporo 
stanovalcu v trenutkih, ko ta potrebuje 
topel stisk roke, sočutje in ljubezen. Hkrati v 
paliativni oskrbi nudimo tudi podporo, sočutje 
in pomoč svojcem pri njihovem soočanju s 
težko boleznijo, bližajočo se smrtjo svojca in 
žalovanjem. 

Ozaveščenost lastne minljivosti se razlikuje od 
človeka do človeka. V današnjem času smrt 
in umiranje radi potisnemo ob rob, vendar s 
tem marsikoga oropamo pomembnega dela 
razmišljanja in lastne duhovnosti. Obdobje, ko 
se življenje izteka, je lahko zelo težko, lahko pa 
je posebna izkušnja, ki še zadnjič poveže ljudi 
med seboj. O tem bi morali spregovoriti, saj sta 
rojstvo in smrt del našega življenja ali kot pravi 
onkologinja Metka Klevišar:

»Družba, ki zanika umiranje in 
žalovanje, zanika tudi življenje.«

SKUPINA ZA PODPORO 
STANOVALCEM, SVOJCEM 
IN ZAPOSLENIM V ZVEZI 
S PALIATIVNO OSKRBO IN 
ŽALOVANJEM

Obveščamo vas, da je oktobra 

2014 začela delovati Skupina za 

podporo stanovalcem, svojcem 

in zaposlenim v zvezi s paliativno 

oskrbo in žalovanjem. Skupina 

se srečuje enkrat mesečno, vsak 

prvi četrtek v mesecu, ob 14. uri. 

Skupino vodijo domska zdravnica 

in strokovne delavke doma, 

ki imajo pridobljeno ustrezno 

strokovno izobrazbo. 

VLJUDNO VABLJENI!
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LEONIDA RAZPOTNIK, dipl. delovna terapevtka, univ. dipl. soc. delavka

SLUŽBA POMOČI NA DOMU

Ko ljudje pomislimo na Dom Tisje, imamo v 
mislih dom kot institucijo ali kraj bivanja, kjer 
živijo starejši občani. Institucionalno varstvo je 
sicer res prevladujoča dejavnost Doma Tisje, 
vendar sedaj že tretje leto opravljamo tudi 
službo pomoči na domu. 

Dom Tisje izvaja socialno oskrbo 
na domu na območju občin Litija in 
Šmartno pri Litiji.

Socialna oskrba na domu je 
namenjena upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge 
pogoje v svojem okolju, vendar 
se zaradi starosti, invalidnosti ali 
kronične bolezni niso sposobni 
oskrbovati in negovati sami, njihovi 
svojci pa ustrezne oskrbe in nege 
ne morejo ali nimajo možnosti 
nuditi. 

Gre za različne oblike organizirane praktične 
pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem 
vsaj za določen čas nadomesti potreba po 
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki. 

UPRAVIČENCI so:

• osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali 
pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne 
živeti popolnoma samostojnega življenja, 

• osebe s statusom invalida, skladno z 
Zakonom o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne 
komisije ne zmorejo živeti samostojnega 

življenja, če stopnja in vrsta njihove 
invalidnosti omogočata občasno oskrbo na 
domu, 

• druge invalidne osebe, ki jim je priznana 
pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 
večine življenjskih funkcij, 

• kronično bolne osebe in osebe z 
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo 
priznanega statusa invalida, vendar po oceni 
pristojnega Centra za socialno delo brez 
občasne pomoči druge osebe niso sposobne 
samostojno živeti, 

• hudo bolni otroci ali otroci s težkimi 
motnjami v telesnem razvoju ali težkimi in 
najtežjimi motnjami v duševnem razvoju, ki 
niso vključeni v organizirane oblike varstva. 

Storitev pomoči na domu obsega tri 
sklope, in sicer pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih, gospodinjsko 
pomoč ter pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov. 

Do storitev socialne oskrbe so upravičene 
osebe, ki potrebujejo najmanj dve opravili iz 
dveh različnih sklopov. 

STROKOVNA OSKRBA NA DOMU je strokovno 
voden postopek, ki ga vodi socialna delavka, in 
se začne na pobudo interesenta ali njegovega 
zakonitega zastopnika oz. njegovih najožjih 
družinskih članov. 

ČAS POSAMEZNEGA OBISKA ni krajši od 30 
minut, kar predstavlja tudi najkrajšo obračunsko 
enoto za plačilo storitev. Neposredno izvajanje 
storitve na domu upravičenca se lahko izvaja 
vse dni v tednu, največ štiri ure dnevno in 
največ dvajset ur tedensko. 
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CENA STORITVE je določena na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev. Cena storitve 
pomoči družini na domu je del stroškov 
storitve, ki ga plačuje uporabnik ali drug 
plačnik. Del cene storitve socialne oskrbe 
na domu subvencionirata občini Litija in 
Šmartno pri Litiji, prav tako tudi stroške 
vodenja postopka. Upravičenci lahko 
uveljavljajo dodatne olajšave pri plačilu 
storitve (oprostitev plačila) na pristojnem 
Centru za socialno delo Litija. V storitev 
socialne oskrbe na domu ne sodijo opravila, 
ki niso v neposredni vezi z uporabnikom 
storitve in njegovim najožjim življenjskim 
okoljem. 

Socialna oskrba na domu v obliki pomoči 
na domu je alternativa domskemu varstvu in 
ima številne prednosti: upravičenec ostaja 
dlje časa v svojem domačem okolju, ki ga 
je vajen in kjer se dobro počuti, prispevek 
upravičenca pa je v tem primeru tudi 
neprimerno nižji od prispevka za domsko 
oskrbo. 

Za samega izvajalca, t.j. Dom Tisje, pa 
je socialna oskrba na domu podvržena 
sprotnim spremembam in posledično večjim 
tveganjem, saj se število upravičencev 
in obseg pomoči zelo spreminja (tudi na 
dnevni ravni), prav tako tudi število odhodov 
upravičencev v bolnišnico, odpovedi storitev 
oz. nenadnih povečanj ali zmanjšanj obsega 
pomoči v času dopustov, državnih praznikov 
ipd. 

V službi pomoči na domu skušamo 
zagotoviti dobro počutje uporabnikov in 
njihovih svojcev s kakovostnim upravljanjem 
storitev. 

KONGRUENTNI 

NEGOVALNI MODEL

Dom se je v preteklem letu pridružil še 
devetim domovom, ki smo začeli dveletno 
izobraževanje in usposabljanje za izvajanje 
kongruentnega negovalnega modela v Sloveniji.
Ta model je nastal v začetku devedesetih let 
v Nemčiji (po R. Bauer), kjer se je uveljavil v 
številnih domovih za starejše. Pri kongruentni 
negi je človek neločljiva biološka, psihološka in 
socialna celota, ki deluje interaktivno z drugimi 
bio-psiho-socialnimi celotami, kar pomeni, 
da le skladnost v teh interakcijah zagotavlja 
zdravje. Če skladnosti ni, se poveča nevarnost 
za obolenje. 

Negovalni model temelji na spoznanju 
konstruktivizma, psihodinamike odnosov 
in ugotovitev nevrobioloških raziskav. 
Kongruentna nega uporablja za načrtovanje 
več orodij, najpomembnejša so biografija 
stanovalca, načrtovanje skladnega odnosa 
in bio-psiho-socialna hipoteza. Biografske 
podatke nam lahko zaupajo stanovalci sami, 
vendar so pri tem nepogrešljivi tudi svojci, ki so 
pomembni nosilci informacij. 

Negovalci lahko z načrtnimi pozitivnimi dražljaji 
v vsakdanjih odnosih bistveno vplivajo na 
motivacijo stanovalcev in na njihovo bio-psiho-
socialno zdravje. Z vzdraženjem pozitivnih 
spominov (dogodkov v življenju — biografija) 
se sproščajo različni hormoni (oksitocin, 
dopamin), zaradi česar so stanovalci bolj 
motivirani, uravnoteženi in zadovoljni, kar 
povratno deluje tudi na negovalce (Bauer). 

Dom bo po usposabljanju pridobil certifikat 
za ta model, ki že sam po sebi pomeni trajen 
razvoj doma in ljudi v njem.

VIDA LUKAČ, direktorica Doma Tisje



14 Glasilo Doma Tisje: KJE SO TISTE STEZICE?

VLASTA ŠEDIVY, socialna delavka

INDIVIDUALNI PRISTOP

Slogan Doma Tisje se glasi »Kjer naj bo starost 
brez bolečin«, službe v domu pa ga izvajamo 
z različnimi terapevtskimi obravnavami, tako 
da preprečujemo oz. lajšamo tako fizično kot 
psihično bolečino.

Za zadovoljevanje nematerialnih potreb 
stanovalcev je zelo pomembno individualno 
delo. S pogovorom stanovalcu mnogokrat 
omogočimo, da razreši določeno situacijo, ki je 
morda v tistem trenutku zanj nerešljivo.

S prosilci in svojci stopimo v stik že pred 
sprejemom v dom. Na njihovo željo se 
dogovorimo za obisk na domu, kjer bodočemu 
stanovalcu in svojcem predstavimo način dela v 
našem domu. 

Z bodočimi stanovalci se dogovorimo za 
srečanje v prostorih doma, kjer prejmejo ustne 
in pisne informacije ter pregledajo prostore v 
domu in sobe, v katerih bodo nameščeni, če 
je to seveda glede na predviden čas sprejema 
mogoče in če to dopušča zdravstveno stanje 
bodočega stanovalca. Povabimo jih, da prostor 
opremijo tako, da se bodo v njem dobro 
počutili.

Po sprejemu stanovalca spremlja oseba, ki je 
določena za spremljanje na novo sprejetih 
stanovalcev. S stanovalci se pogovorimo in 
zapišemo njihove želje. Skupaj s sodelavkami 
nato stanovalci pregledajo zapisano vsebino 
in naredijo načrt sodelovanja v domskih 
aktivnostih. Ta način dela stanovalcem 
omogoča, da lažje sprejmejo novo okolje in se 
vključijo v nov način preživljanja časa. 

Z individualnim pristopom jim 
pomagamo k boljšemu občutku 
pripadnosti, sprejetosti, varnosti in 
povezanosti v novo okolje.

Starejši ljudje so danes psihično in fizično 
bolj zdravi, kot so bili ljudje te starosti nekoč. 
Imajo tudi drugačne želje in potrebe, mnogi 
pa si želijo aktivno sodelovati v dejavnostih 
današnjega časa. V Domu Tisje stanovalcem 
nudimo možnost, da sami odločajo o 
poteku svojega dneva in bivanja v domu, ter 
tako zagotavljamo prijetno in kakovostno 
preživljanje časa. Stanovalce povabimo, da 
aktivno sodelujejo v svojem okolju in svoja 
znanja ter izkušnje izmenjujejo s sostanovalci 
ter tako živijo polno življenje. Spodbujamo 
jih, da so dejavni, ker se s tem krepi socialna 
ustvarjalnost, s katero ustvarjajo nove odnose 
in družbene povezave. Želje in psihofizično 
stanje stanovalcev se spreminjajo, zato načrte 
skupaj dopolnjujemo in jih v strokovnem timu 
pregledamo in izvajamo.

Uvajamo gospodinjske skupine, kjer gre za 
bivanje v manjši skupinah. S tem želimo 
življenje v domu še bolj približati življenju 
doma. Stanovalci se v manjših skupinah lažje 
in hitreje vključijo v nov način življenja, lažje 
sprejmejo novo okolje ter hitreje navežejo stike 
s sostanovalci, kar omogoča, da se med njimi 
hitro spletejo prijateljske vezi.
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POMEN BIOGRAFSKIH PODATKOV 

STANOVALCA ZA KAKOVOSTNO

ŽIVLJENJE V DOMU

Odločitev za življenje v domu je stresna tako 
za bodočega stanovalca kot tudi za njegove 
svojce. Za stareše ljudi je najbolje, da živijo v 
okolju, ki ga poznajo, kjer imajo svoje prijatelje, 
sosede, znance oz. s strokovnim izrazom — 
razvito socialno mrežo. 

Običajno starejši ljudje ob pomoči uradnih 
in neuradnih oblik pomoči odhod v dom 
prestavijo kar se da daleč v prihodnost. Selitev 
v življenjskem obdobju, v katerem človek 
običajno dela obračun svojega življenja, 
ni preprosta. Človeško je, da se bojimo 
sprememb, včasih tudi sprememb na boljše. 

Zadnje čase opažamo, da se ljudje odločijo 
za domsko varstvo, ko so vse druge možnosti 
izčrpane, ko človek potrebuje 24-urno pomoč 
in zlasti takrat, ko v življenje obolelega in 
njegovih svojcev poseže bolezen demenca. 

Odgovornost zaposlenih v domovih je 
velika. Zavedamo se, da moramo poskrbeti 
za kakovostne storitve za stanovalce, 
pri tem pa potrebujemo pomoč njihovih 
svojcev. Delati samo na osnovi izkušenj in 
opazovanj, upoštevajoč vodila dobrih praks, 
ne zadostuje. Za delo s stanovalcem so ključni 
njegovi biografski podatki. V ta namen smo 
razvili obrazec »ŽIVLJENJSKA ZGODBA 
STANOVALCA«, ki ga ponudimo v izpolnitev 
že ob sklenitvi dogovora. Obrazec lahko 
izpolni bodoči stanovalec oz. njegovi svojci. 
Stanovalcem pri izpolnjevanju obrazca lahko 
pomagamo tudi strokovne delavke doma oz. 
nekdo od zaposlenih, s katerim je stanovalec 
razvil zaupnejši odnos. 

Vsakemu izmed novo sprejetih stanovalcev se 
v domu določi oseba za pomoč pri prilagajanju 
na življenje v domu, kar pomeni, da nekdo od 

zaposlenih, ki ga določi medicinska sestra na 
posamezni enoti, nameni nekoliko več časa 
na novo sprejetemu stanovalcu v prvih dneh 
ali tednih po sprejemu v dom. O prilagajanju 
stanovalca na življenje v domu in njegovih 
željah se po tednu dni pogovorimo na sestanku 
razširjenega tima. 

Pridobljeni biografski podatki se hranijo na 
posamezni enoti doma, kjer je stanovalec 
nameščen, v ambulanti, na delovni terapiji in 
fizioterapiji, ter se tekom bivanja stanovalca 
v domu tudi dopolnjujejo. Odgovorne 
osebe za ravnanje z biografskimi podatki so 
strokovne delavke doma oz. medicinska sestra 
posamezne enote. 

Stanovalci z demenco v domu potrebujejo 
prilagojen način dela, ki ga mora poznati 
vsak zaposleni, ki prihaja s stanovalcem v 
stik. V domu smo v ta namen organizirali več 
različnih izobraževanj na področjih validacije, 
naravnanosti na stanovalce in postopkov ter 
nedavno tudi na področju kongruentne nege, 
za kar se trenutno usposabljamo štiri strokovne 
delavke doma. Pri validaciji in kongruentni negi 
je pomembno poznavanje biografije. 

Človek, ki zboli za demenco, sam 
ne more podati ključnih informacij, 
ki so bistvenega pomena za njegovo 
kakovost življenja, saj moramo 
zaposleni vedeti, kaj je bolnika v 
življenju razveseljevalo, kaj v njem 
vzbuja pozitivne občutke, ali je v 
življenju preživel kakšno travmo itn. 
Vse to so podatki, ki so za delo s 
stanovalcem zelo pomembni. 
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Človek z demenco izgublja stik s stvarnostjo, v 
njem odmevajo glasovi, doživetja iz preteklosti. 
Včasih že s preprostim ukrepom, kot je pohvala 
videza, urejenosti stanovalca ali stanovalke (v 
biografiji so podatki, da tej osebi videz veliko 
pomeni) lahko dosežemo boljše počutje 
bolnika ali bolnice. Oseba zaradi pohvale 
doživlja občutke sreče. Med bolnikom ali 
bolnico in negovalcem se vzpostavi drugačen 
odnos. Odnos, ki se ne osredotoča samo na 
izvedbo konkretnega negovalnega postopka, 
temveč ga preseže v obliki občutka sreče 
pri stanovalcu ali stanovalki in povratno pri 
negovalcu, ki zazna spremenjeno vedenje.
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MARIJA SMOLEJ, prostovoljka

MORJE

Morje, sinje, valovito,

kamor seže mi oko,

na obali, v senci skrito,

moje tam leži telo.

Okopano, nasoljeno,

rahlo utrujeno leži,

na ležalko zavaljeno,

pod drevesom se hladi.

Morje, naše plavo morje,

kaj brez tebe bi bilo,

jasno tvoje je obzorje, 

počije duša in telo.
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DELOVNA TERAPIJA V DOMU TISJE

V Domu Tisje letos praznujemo 69. obletnico 
delovanja. Leta 1971 sta z organizirano 
zaposlitveno terapijo začela delovna terapevta 
iz Klinične bolnišnice za psihiatrijo Ljubljana. 
Motivirala in usposabljala sta stanovalce v 
različnih ustvarjalnih tehnikah, predvsem 
tehnikah risanja, vezenja in drugih ročnih 
delih. V letu 1978 pa je Dom Tisje zaposlil prvo 
delovno terapevtko, štipendistko doma, go. 
Marijo Tomšič.

V preteklosti so stanovalci skupaj z delavci 
obdelovali zemljo, gojili zelenjavo in domače 
živali za preskrbo doma. Od začetka do danes 
se je organizacija ter vsebina službe delovne 
terapije v domu zelo spremenila. 

Smisel delovne terapije je izboljšanje ali 
vsaj ohranjanje kakovostnega življenja 
posameznega stanovalca na treh področjih:

• skrb zase,

• delo,

• preživljanje prostega časa.

Življenje v domovih se spreminja. Koncepte, 
ki so nekdaj veljali v domovih in so bili 
predvsem medicinske narave, nadomeščajo 
socialni, pri katerih je stanovalcem dana 
možnost izbire. Socialni model se osredotoča 
na prepoznavanje in preštevanje ovir, ki 
ljudem preprečujejo celostno sodelovanje in 
kakovostno življenje v skupnosti (Škerjanc, 
2005). Za dobro delovanje službe delovne 
terapije je pomembno timsko delo, ki združuje 
vse profile v domu. Delovni dan se v domu 
začne z jutranjim organizacijskim sestankom, 
nadaljuje z jutranjo predajo službe za 
zaposlene v zdravstveni negi, kamor sodimo 
tudi zaposlene v fizioterapiji in delovni terapiji. 

Dobra obveščenost in sodelovanje med 
skupinami je pogoj za dobro delo. 

Oblike dela s stanovalci doma so:

INDIVIDUALNE DEJAVNOSTI (ohranjanje 
samostojnosti v dnevnih dejavnostih, 
terapevtski pogovori s stanovalci, individualne 
zaposlitvene dejavnosti, kreativne tehnike, 
sproščanje mišic z uporabo masažnega 
pripomočka, zlasti pri stanovalcih, ki so 
preboleli možgansko kap (predpriprava 
na terapijo), literarne dejavnosti (zbiranje 
prispevkov za domsko glasilo), biblioterapija, 
dejavnosti v bivalnem okolju (zasaditve 
gredic v parku, vrtnarjenje, trgatev, nabiranje 
spomladanske zelenjave in jesenskih plodov, 
izobraževanje stanovalcev (učenje uporabe 
pripomočkov).

Pri individualno izbrani dejavnosti 
ima stanovalec več vpliva na 
terapijo, saj lahko neodvisno od 
drugih izbere dejavnost, ki mu je 
všeč, mu zagotavlja napredek ali 
ohranja obstoječe sposobnosti. 

SKUPINSKE DEJAVNOSTI (aktivne skupinske 
vaje (jutranja telovadba), terapevtska smiselna 
in namenska dejavnost (tesno sodelovanje 
s službo fizioterapije), glasbena terapija 
(domski pevski zbor), skupina za stanovalce, 
ki trpijo za demenco, skupina za trening 
kognitivnih funkcij, skupine za samopomoč, 
plesna skupina, žoga bend, skupina za 
sestavo jedilnika, sestanki domskih skupnosti, 
praznovanje rojstnih dni stanovalcev skupaj 
z njihovimi svojci, bralne ure v povezavi s 
knjižnico Litija, obiski razstav, sodelovanje na 
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prireditvah izven doma, kulturne dejavnosti 
(Dan odprtih vrat doma, sodelovanje na 
Festivalu za 3. življenjsko obdobje, domski letni 
izlet, izlet za stanovalce, ki za svoje gibanje 
uporabljajo invalidske vozičke, gospodinjske 
aktivnosti, skrb za obujanje in negovanje 
starih običajev (izdelava butaric, nabiranje 
mahu za postavitev jaslic, jasličarstvo v 
domu, postavljanje novoletnih jelk skupaj s 
svojci stanovalcev, medgeneracijska srečanja 
(obiski predšolskih in šolskih otrok ter raznih 
društev v domu, mednarodne povezave (obisk 
prostovoljcev in koordinacija njihovega dela s 
stanovalci v domu, obiskovanje sejma vsakega 
desetega dne v mesecu v Litij).

Pri skupinskih dejavnostih je 
potrebno boljše prilagajanje tako 
med člani skupine kot tudi med 
delovnimi terapevtkami in člani 
skupine. Delovna terapevtka 
mora dobro poznati dinamiko 
dela v skupini ter imeti posluh za 
posamezne člane skupine in njihove 
želje.

Organizacija in koordinacija prireditev v domu. 
Navezava stika z gostujočimi (na našo ali 
zunanjo pobudo). Prireditve, ki jih organiziramo 
v domu, so najpogosteje brezplačne, saj 
različna društva, zbori ali posamezniki na svojo 
željo z veseljem pripravijo kulturni program za 
stanovalce doma.

VZPOSTAVLJANJE STIKA Z NOVO SPREJETIM 
STANOVALCEM: prvi stik delovne terapevtke z 
bodočim stanovalcem nastopi pred sprejemom 
stanovalca v dom. Če zdravstveno stanje 

bodočemu stanovalcu to dopušča, si lahko 
ogleda dom in dejavnosti, ki so tukaj na 
voljo, preden sprejme odločitev o vselitvi v 
dom. Bodočega stanovalca in njegove svojce 
povabimo k izpolnitvi obrazca „Življenjska 
zgodba“ ter obrazca „Vključevanje svojcev pri 
življenju stanovalca v domu“. Oba izpolnjena 
obrazca nam stanovalec prinese v dom ob 
sprejemu. Kopijo življenjske zgodbe stanovalca 
z njegovim soglasjem posredujemo v naslednje 
službe: socialna služba, delovna terapija in 
fizioterapija ter enota, v kateri bo stanovalec 
nastanjen. Obrazec za vključevanje svojcev 
hrani socialna služba, z željami svojcev pa 
socialna delavka seznani tudi enoto bivanja in 
oddelek za delovno terapijo. Življenjska zgodba 
stanovalca je zelo pomembna. To velja zlasti 
za stanovalce, ki trpijo za demenco, saj lahko 
na ta način ovrednotimo izjave in obnašanje 
stanovalca.

Novim stanovalcem določimo osebo za pomoč 
pri prilagajanju na življenje v domu. Izbrana 
oseba je lahko kdor koli od osebja. Zaželeno 
je, da ima izbrana oseba posluh za sočloveka 
in njegovo stisko. O prilagajanju stanovalca na 
življenje v domu in njegovih izraženih željah 
se po tednu dni osebje pogovori na timskem 
sestanku. Nekateri stanovalci potrebujejo 
več časa za prilagajanje življenju v domu, 
medtem ko se drugi prilagodijo hitreje. Največ 
prilagajanja potrebujejo stanovalci, ki so živeli 
doma, saj je najtežje sprejemati spremembe 
in se prilagajati v starosti, življenje v domu pa 
vsekakor zahteva določeno mero prilagajanja. 
Individualen pogovor delovne terapevtke s 
stanovalcem je topel in človeški. Pri tem osebju 
pomaga tudi obrazec „Polstrukturiran intervju“, 
ki služi predvsem za ustvarjanje opornih točn 
in v manjši meri za ocenjevanje. Pri nas imajo 
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prednost želje in zanimanja stanovalcev, ki pa 
se pogosto zelo razlikujejo od želja svojcev. 
V takšnem primeru je potreben takten in 
spoštljiv pogovor s svojcem, če je le mogoče v 
prisotnosti stanovalca. 

V domu so na vseh enotah urejene kuhinje, 
ki služijo stanovalcem pri pripravi obrokov, če 
tako želijo. Stanovalce veseli smiselno delo, 
zato uvajamo GOSPODINJSKE SKUPNOSTI na 
enotah. Skupno delo, priprava hrane, vonj po 
kuhanju in pečenju stimulira čute stanovalcev 
in jih povezuje v nadomestno družino. Pri tem 
ni nujno, da stanovalec aktivno sodeluje pri 
ponujeni dejavnosti, temveč je lahko samo 
opazovalec. 

Pomembno je, da ima stanovalec 
možnost izbirati ali bo sodeloval 
pri pripravi hrane, si pripravil obrok 
zase ali pa se pustil postreči v domski 
jedilnici. Včasih si ženske, ki so bile 
celo življenje vpete v gospodinjska 
opravila, z veseljem oddahnejo in 
se pohvalijo z ugotovitvijo, da zdaj 
drugi strežejo njim.

STANOVALCI Z DEMENCO v domu so izziv za 
delovno terapevtko, saj zahtevajo prilagojen 
način dela. Vsi zaposleni morajo poznati načine 
dela z osebami, ki trpijo za demenco. V ta 
namen so bila v domu izvedena izobraževanja 
tako o validaciji kot o drugih načinih dela z 
osebami z demenco. Stanovalci z demenco 
so tako integrirano kot segregirano nastanjeni. 
Delovna terapevtka skrbi tudi za organizacijo 
dejavnosti za stanovalce, nastanjene na enoti 
za demenco, kjer dejavnosti izvajajo varuhinje 

ali animatorke. Gre predvsem za kratkotrajne, 
desetminutne aktivnosti. Za enoto Spominčice 
je narejen urnik dejavnosti, ki se glede na 
željo in počutje stanovalk dnevno spreminja 
in prilagaja. Kako je posamezni stanovalec 
z demenco vključen v dogajanje in življenje 
posamezne enote, je odvisno od posameznika 
in njegovega značaja, stadija demence, v 
katerem je bolnik, ter drugih zdravstvenih 
posebnosti in omejitev.

Povezovanje doma z okoljem, koordinacija 
številnih prireditev, prostovoljcev, seznanjanje 
javnosti z življenjem v domu (redne mesečne 
objave Novic iz Doma Tisje v lokalnih časopisih 
Martinov glas in Občan) so nekatere dejavnosti, 
ki spadajo v področje dela delovnega terapevta 
v Domu Tisje.

ARHIVIRANJE – utrip življenja v domu, številni 
pomembni dogodki, ki so se zgodili. Delovna 
terapevtka zbira dokumente (pisne, fotografske) 
in sestavlja kroniko doma. 

DOKUMENTIRANJE DELA – v elektronski 
obliki (vnos storitev v aplikacijo), vodenje 
pisnih zabeležk, kartona delovne terapevtske 
obravnave. Včasih se premalo zavedamo 
pomembnosti dobre dokumentacije, saj nam 
lahko ta služi kot dokaz, da se je določena 
obravnava zgodila.

Literatura je na voljo pri avtoricah članka.
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FOTOREPORTAŽA

OTVORITEV OBNOVLJENEGA DELA

DOMA TISJE

11. decembra 2014 je potekala slavnostna prireditev ob podelitvi certifikata 
E-QALIN in otvoritev novega prizidka ter prenovljenih prostorov v objektu C.

Stanovalka, ga. Praprotnik,
je slavnostno zarezala v torto.

Za obiskovalce smo pripravili 
simpatična darilca.

Obnovljen dnevni prostor s kuhinjo, v kateri si bodo stanovalci v okviru 
gospodinjske skupine kuhali obroke.

Novoletno obarvane dekoracije 
ob otvoritvi.

Oprema je sodobna, s pridihom 
tradicionalnega.
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Prijeten prostor z veliko teraso, 
namenjen druženju.

Obnovljeni prostori so svetli in 
prijetno opremljeni.

Tradicionalna slovenska dobrodošlica 
s kruhom in soljo.

V obnovljenem delu so na izbiro 
eno- in dvoposteljne sobe.

Zasebni kotiček v dnevnem prostoru, 
namenjen obiskom in klepetu.

Kuharice so se zelo potrudile in za obiskovalce pripravile okusne ter estetske 
narezke. Posrbeli smo tako za mesojedce kot za vegetarijance. 

Obnovljeni prizidek s čudovito teraso.
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FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA DEMENCE

PIHLER BRANKA, dipl. fizioterapevtka
ALEKSANDRA AMON MAHKOVIC, dipl. fizioterapevtka

Demenca postaja vse bolj prisotna 
v naših domovih, zato se te osebe v 
vedno večjem številu pojavljajo tudi 
v fizioterapevtski obravnavi. 

Delež oseb z demenco narašča z 
leti starosti in raziskave potrjujejo, 
da je pri 65 letih 4 odstotke, pri 
80 letih pa okoli 15 odstotkov 
dementnih starostnikov. 

Delo s starostniki z demenco poleg formalnega 
znanja s področja fizioterapije zahteva tudi 
poglobljeno znanje o demenci in različnih 
pristopih. Fizioterapevt mora z osebo z 
demenco vzpostaviti odnos, ki temelji 
na zaupanju, in ga pripraviti na nadaljno 
obravnavo. Upoštevati je treba tudi določena 
specifična načela komunikacije.

Danes je na voljo veliko terapevtskih pristopov, 
metod in tehnik dela z osebami z demenco. 
Odločitev terapevta je, katero metodo bo 
izbral, vsem pa je skupno vzpostaviti zaupljiv 
odnos, saj je to temelj za vodene terapevtske 
postopke. Oseba z demenco živi v svojem 
svetu, polnim strahov, nezaupanja in stisk 
in potrebuje občutek varnosti, sprejetosti in 
razumevanja. S pomočjo empatije vzpostavimo 
zaupanje, ki daje občutek varnosti in moči, 
vse to pa daje občutek lastne vrednosti, ki 
zmanšuje strah in negotovost. Če se stanovalec 
z demenco počuti sprejetega in močnega se 
ne umika v preteklost in živi čim bolj polno 
življenje.

Postopek vzpostavitve odnosa med terapevtom 
in stanovalcem z demenco zahteva določena 
pravila komunikacije: govorimo z mirnim 

glasom, s telesnim dotikom pritegnemo 
pozornost, vzpostavimo empatičen odnos s 
stanovalcem. 

Kot fizioterapevtko me je predvsem zanimalo, 
kako aktivnost ali vadba vpliva na stanovalca 
z demenco. Literatura navaja naslednje 
ugotovitve:

• aktivne mišice imajo več nevronov (živčnih 
celic) in povezav med njimi predvsem v tistih 
delih možganov, ki so namenjene spominu

• aktivnost mišič upočasni upad kognitivnih 
funkcij (mišljenje, spomin, dojemanje) tako 
kot branje, računanje, reševanje križank

• aktivnost mišic poveča število majhnih krvnih 
žilic po telesu in možganih

Aktivnost je koristna predvsem zato, ker izboljša 
krvno-žilni sistem in preskrbo možganov s krvjo 
in kisikom, s tem se izboljša koncentracija, 
miselna zmoglivost (pomnenje). Z vadbo 
se izboljša koordinacija telesa, poveča se 
skladnost delovanja različnih delov možganov, 
ker je za vsak gib potrebno usklajeno delovanje 
večjega števila nevronov. Poveča se tudi 
hitrost prenosa impulzov v in iz možganov, saj 
nekatera možganska središča regulirajo mišično 
aktivnost, saj gre pri aktivnosti živčni impulz od 
mišice do hrbtenjače, nato v možgansko deblo, 
od tam pa vzporedno v male in velike možgane 
in se odgovor vrne po isti poti nazaj v mišico.

Vsi vemo, da z vadbo mišic 
povečamo mišično moč, manj 
znano ali spregledano dejstvo pa 
je, da z aktivnostjo krepimo tudi 
možgane (dr. Grad), saj lahko 
vsak izziv in vpletenost možganov 
v delo v najširšem pomenu 
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pomeni treniranje možganov in 
vzpostavljanje večjega števila 
možganskih povezav, s tem pa 
preprečuje nastaneka demence. 
Zato naj bi starostnike vzpodbujali 
k aktivnosti (tek, hoja, ples, 
plavanje, različne prilagojene 
vadbe, sobno kolo).

BAZALNA STIMULACIJA je metoda dela s 
stanovalci z demenco, ki prispeva k temu, da 
spoznamo njihove sposobnosti, jih podpiramo in 
poskušamo izkoristiti to, kar oseba z demenco 
še zmore. Bazalna stimulacija daje smernice za 
komunikacijo, gibanje in odpravljanje strahu in 
pomeni usmerjeno uporabo dražljajev preko oči, 
kože, nosu in ušes, bolnik sprejme te dražljaje in 
jih pretvori v lastno zaznavo ter tako omogoči 
vzpostavljanje stika s samim seboj in svojim 
okoljem (vzpostavi se primarno doživljanje 
telesa). Uporablja se predvsem v lll. in lV. stadiju 
demence.

PIRAMIDA RAZVOJA ZAZNAV

Temeljne ravni zaznavanja so vibratorna, 
somatska in vestibularna in se začnejo razvijati 
že v zarodku v maternici. Te tri oblike zaznave 
se pri stanovalcih z demenco ohranijo najdlje.

SOMATSKO ZAZNAVANJE zajema zaznavanje 
preko kože — čutimo mraz, pritisk, gibanje, 
toploto. Spodbujanje somatske zaznave je zelo 
pomembno, saj je koža naš največji zaznavni 
organ. Preko kože lahko občutimo bolečino, 
toploto, mraz, pritisk, položaj sklepov, moč in 
gibljivost. To lahko izkoristimo pri umivanju in 
masaži stanovalca.

VESTIBULARNO ZAZNAVANJE zajema 
nehoteno motorično uravnavanje ravnotežja 
(orientacija v času in prostoru, premikanje 
rok in nog). Pri vestibularni stimulaciji gre za 
spodbujanje ranotežja, orientacije v prostoru in 
času, ter zaznavanje giblivosti.

VIBRATORNA ZAZNAVA zajema zaznavanje 
vibracij, ki smo jim nenehno izpostavljeni 
(zemeljski pritisk). Receptorji za vibracije so v 
sklepih in kitah in uravnavajo naš mišični tonus 
in naše občuteno gibanje. Vibratorna zaznava 
spodbuja občuteno gibanje.

AVDITIVNO-ORALNA ZAZNAVA tukaj gre za 
zaznavanje okusa, sladko, kislo, grenko, slano. 
Pri oralni stimulaciji stimuliramo predel ust, ki 
je zelo občutljiva cona (ima največjo gostoto 
receptorjev), stimuliramo tudi okus(ponudimo 
hrano različnih okusov), vonj (različni vonji 
lahko sprožijo doživete situacije), temperaturo 
(hladno, vroče, toplo), količino (veliko, malo), 
površino (trda, mehka, narezana, zdrobljena, 
kašasta) in gostoto (tekoča, gosta) hrane. 

Avditivno zaznavo spodbujamo s pomočjo 
znanih zvokov, poslušanje glasbe, petje pesmi 
iz mladosti, poslušanje ptičjega petja, različnih 
instrumentov, ropotanje posode, zvonjenje, 
žuborenje potoka.

TAKTILNO-HAPTIČNA ZAZNAVA zajema 
zaznavo tipanja in prijema (prijemanje različnih 
materialov — blago, guma različne žogice, 
plišaste igrače, tipanje različnih oblik, hladno, 
toplo, mokro).

VIZUALNA (VIDNA) ZAZNAVA: 

• primarni center za vid (prepoznavanje oblike, 
barve)

• sekundarni center (prepoznavanje na osnovi 
naučenega)
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• tercialni center (prepoznavanje na osnovi 
spomina)

Vizualna stimulacija — položaj postelje 
postavimo tako, da oseba vidi skozi okno. Sobo 
opremimo s slikami, fotografijami, znanimi 
predmeti.

Najkasneje, okoli 12. leta, se razvije vizualna 
zaznava in začne pri demenci tudi najprej 
usihati — opeša vid, sledijo izguba taktilnih in 
haptičnih zaznav, ki se kaže kot slabša fina 
motorika, najpogosteje se izgbi občutek za 
podlago, ki se kaže v togi hoji. Najkasneje v 
starosti upadejo osnovne zaznave, ki se kažejo 
v telesnem propadanju in izgubi ravnotežja. 
Najdlje se pri starostnikih z demenco ohranijo 
temeljne ravni zaznavanja in so osnova 
obravnave bazalne stimulacije.

DEMENCO DELIMO NA ŠTIRI 
STADIJE PO NAČELU NAOMI FILE:

I. stadij — POMANJKLJIVA ORIENTACIJA:

• osebe se trudijo delovati normalno,

• pozabljajo,

• imajo težave s številkami, vidom, 
ravnotežjem,

• branje in pisanje še obvladajo, 

• odklanjajo dotik,

• osebe v tem stadiju so časovno, prostorsko 
in osebnostno še orientirane.

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:

• osebe potrebujejo vzpodbudo in vodnje pri 
aktivnosti,

• so še sposobne sledenju skupinskim aktivnim 
vajam,

• pisanje števik in črk, branje,

• vadba vključuje vaje za trening ravnotežja,

• vaje s pripomočki — sestavljanje abecede, 
sestavljanje besed iz črk, razvrstitev številk po 
vrsti, sestavljanje slike iz več delov,

• sposobni so vrteti kolo z rokami in nogami 
(ohranjanje gibljivosti).

II.stadij — ČASOVNA DEZORIENTACIJA:

• preteklost postane sedanjost,

• lahko imajo težave pri hoji, poslušanju in 
gledanju,

• gibi so počasni,

• brez cilja tavajo naokrog (prostorsko in 
časovno niso več orietirani),

• govor je upočasnjen, tih,

• dotikov se veselijo,

• pozornost hitro upade,

• niso več sposobni slediti igram s pravili.

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:

• krajše aktivnosti — metanje balinčkov,

• igre z žogo,

• enostavne sestavljenke — po barvi, 
velikosti(trenig rok, trenig možganov),

• vibracijska masaža,

• biosinhrono ritmično ponavljanje gibov nog, 
rok,

• sprehodi,

• kolo za roke in noge (ohranjanje gibljivost rok 
in nog).
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III.stadij — PONAVLJAJOČI GIBI:

• ponavljajo gibe (vihajo rokave, brišejo),

• gibanje je ritmično, zibanje, guganje,

• nekateri nenehno hodijo, drugi so premalo 
fizično aktivni,

• s prsti nenehno mečkajo, pobirajo namišljene 
predmete,

• odpirajo gumbe,

• brundajo,

• čustvena labilnost,

• pojejo pesmi iz mladosti,

• redko še berejo, pišejo,

• koncentracija deluje le kratek čas.

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:

• vzpodbujamo k aktivnosti, hoji,

• ritmično gibanje nog — biosinhron, masaža 
podplatov,

• manjše naloge — prijemanje različnih 
materialov, žogic, predmetov,

• petje pesmi iz mladosti,

• motomed — razgibavanje rok in nog 
(ohranjanje giblivosti, preprečevanje 
kontrakture),

• vibracijska masaža(sproščanje napetosti).

IV.stadij — VEGETACIJA:

• oseba se umakne vase, ne prepozna svojcev,

• oči so zaprte,

• mišice so zakrčene,

• telo je zgrbljeno,

• zelo malo je lastne aktivnost. 

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:

• pri obravnavi pride v poštev bazalna 
stimulacija na različnih področjih zaznav,

• koža, masaža — gladenje, gibanje,

• hoja pri tistih, ki so še sposobni,

• prijemanje žogic, mehkih igrač.

V fizioterapevtsko obravnavo je vključenih 
največ stanovalcev v I. in II. stadiju demence, 
stadiji demence lahko prehajajo iz enega v 
drugega, pomembno je prepoznati, v katerem 
stadiju se trenutno nahaja stanovalec, in 
individualno določiti obravnavo. 

V I. stadiju lahko stanovalca z demenco 
vključimo v ostale skupine, v kasnejšem stadiju 
pa je potrebna individualna obravnava. 

Osebe z demenco je treba 
motivirati in vzpodbujati k izvajanju 
aktivnosti, ker lahko vsaka izvedena 
aktivnost v najširšem smislu 
pomeni treniranje možganov in 
preprečevanje demence.
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IRENA ŠPELA CVETEŽAR, dipl.m.s., namestnica direktorice za ZNO

RAZJEDA ZARADI PRITISKA

Zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi pri 
svojem delu izvajamo različne postopke dela. 
Ena od pomembnih nalog je tudi preprečevanje 
razjed zaradi pritiska. 

Gre za rane, ki nastanejo zaradi 
povečanega pritiska na posameznih 
delih telesa. Zlasti so ogroženi 
stanovalke in stanovalci, ki veliko 
ležijo ali sedijo in sami niso 
sposobni spreminjati lege telesa.

Nevarnost nastanka se poveča ob spremembah 
duševnega stanja, prisotnosti inkontinence, 
slabši prehranjenosti, slabšem zdravstvenem 
stanju, npr. pri slabokrvnosti ali vročini. Ob 
tem se lahko na izpostavljenih delih telesa v 
začetni fazi pojavi rdečina, ki lahko napreduje v 
podkožje in mišice vse do kosti. Rane, ki lahko 
nastanejo, poleg bolečine povečujejo tudi 
nevarnost okužbe in druge težave.

Obravnava zaposlenih je v prvi vrsti usmerjena 
v preprečevanje razjed zaradi pritiska. Pri tem 
se osredotočamo na skrbno nego kože, ki 
poleg umivanja in mazanja kože z vlažilnimi 
kremami vključuje tudi pregledovanje kože 
izpostavljenih mest telesa večkrat dnevno 
(pete, križnice, lopatic, temena glave, bokov 
itn.). Podnevi vse stanovalce, ki so sposobni 
sedeti, nameščamo na vozičke, saj to krepi 
srčno žilni sistem, mišice in kosti, kar vodi v 
zmanjšanje dejavnikov tveganja za nastanek 
razjede zaradi pritiska. Prav tako je pomembno 
spreminjanje lege telesa (najmanj na štiri 
ure). To izvajamo podnevi in ponoči. Glede 
na oceno ogroženosti čas spreminjanja lege 
krajšamo, lahko tudi na dve uri oz. po potrebi 
tudi večkrat. Nameščanje stanovalcev v tako 
imenovane »razbremenilne položaje« izvajamo 

po strokovnih smernicah. Pri tem uporabljamo 
tudi različne pripomočke od valjev do različnih 
antidekubitusnih blazin. 

Kljub temu lahko pri posameznih stanovalcih 
nastane rana, saj so poleg zunanjih dejavnikov 
tveganja za nastanek razjede zaradi pritiska 
pomembni tudi notranji dejavniki (motnje 
prekrvavitve, motnje presnove in oživčevanja), 
na katere z našim »zunanjim« delovanjem 
nimamo vpliva. V primerih, ko se koža 
poškoduje do te mere, da nastane rana, se 
zdravstveni negovalni tim vključi v obravnavo 
rane zaradi pritiska. Pri tem je pomembna tudi 
vrsta obloge, ki jo nameščamo na rano. 

Ocena rane poteka s pomočjo različnih 
parametrov (velikost, globina, vsebina izločka, 
videz okolice rane itn.) in je povezana 
z uporabo ustrezne obloge. Sodobne 
smernicepriporočajo različne obloge tudi z 
medom in srebrom, kar imamo na razpolago 
tudi pri nas. Pri nekaterih ranah uporabljamo 
tudi terapijo s svetlobo (Bioptron), ki zmanjšuje 
bolečino in pospešuje celjenje rane. 

Pri zdravljenju ran nismo usmerjeni 
le na celjenje rane, temveč je 
potreben sistemski pristop, ki 
vključuje tudi ustrezno prehrano 
s povečanim vnosom beljakovin in 
vitaminov, zlasti vitamina C. 

Ni naključno, da je število razjed zaradi pritiska 
vključeno v kazalnik kakovosti dela, saj je 
to pokazatelj stalnega in strokovnega dela 
vseh zaposlenih. Tako direktorice, ki podpira 
delovanje zaposlenih na tem področju, vodij in 
ostalih zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi 
kot tudi pralnice, kuhinje in vzdrževalnih služb. 
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V letošnjem letu smo zaposleni v zdravstveni 
negi pripravili tudi načrt dela za razjede 
zaradi pritiska. Vključili smo vse vidike 
dela, od preprečevanja do obravnavanja. 
Preoblikovali smo dosedanjo dokumentacijo, 
naredili načrt izobraževanja in spremljanja 
rezultatov po sistemu kakovosti E-qalin.

Rezultati preteklega triletnega 
obdobja od 2011 do 2013 
kažejo stalno upadanje števila 
razjed zaradi pritiska. Uspešno 
doseganje rezultatov na tem 
področju pa predstavlja vodilo 
tudi za prihodnost, saj je naš 
glavni cilj usmerjen v dobrobit 
naših stanovalcev in stanovalk.

SLAVI POTISEK, prostovoljka

SVOJEMU ŽIVLJENJU 

SEM DODALA 

KAKOVOST

Sem prostovoljka v domu Tisje. 

Ravnokar odhajam, začelo je deževati. Stopam 
iz avtomobila, voda teče povsod. Jaz pa imam 
že premočene čevlje. Ja, mene ni ustavilo 
zaradi slabega vremena, ker se že veselim 
druženja s starejšimi. Z njimi se pogovarjam, 
igramo razne igre, hodimo na sprehode, jim 
dam piti, če sami ne zmorejo. Skupaj gremo 
včasih tudi na kavo ali sok. 

Tukaj so prijazni in dobri ljudje, med njimi se 
počutiš sprejet in zaželjen. Meni dajo veliko 
ljubezni, spoštovanja, hvaležnosti, moči in 
pozornosti. Osreči jih že nekaj minut, ko jim 
namenim. 

Moram še povedati, da sem na enoti, kjer živijo 
stanovalci, ki imajo težave zaradi demence. 
Velikokrat vidim tudi, da so žalostni ali da 
potočijo kakšno solzo. Takrat se počutijo 
osamljene, saj pogrešajo svoje domače. Zato 
jih tudi potolažim in jih objamem namesto 
njih. Mislila sem, da se ne bodo navezali name, 
vendar sem se zmotila. 

Dajo mi tudi veliko topline dobrih nasvetov ali 
modrosti. Zato se tudi veliko naučim od njih, 
oni pa od mene.

Hvala vsem za te lepe trenutke!
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RENATA OZIMEK, dipl. delovna terapevtka, koordinatorica prostovoljskega dela v Domu Tisje

PROSTOVOLJCI V DOMU TISJE

V domu že vrsto let negujemo in spodbujamo 
prostovoljce ter skrbimo za pozitivno podobo 
prostovoljskega dela, ki je pomemben člen 
pri skrbi za dobro počutje stanovalcev. 
Medgeneracijsko sodelovanje prispeva tudi k 
sožitju in povezovanju ljudi v širši skupnosti. 

Prostovoljsko delo po svoji svobodni odločitvi 
in brez materialnih koristi opravlja posameznik 
v dobro drugih ali za skupno javno korist (vir: 
Etični kodeks organiziranega prostovoljstva).

Program prostovoljskega dela v 
našem domu temelji na spremljanju 
stanovalcev, spoznavanju sveta 
starejšega človeka in vživljanju 
njegov svet. 

Gre predvsem za pogovarjanje in 
druženje s stanovalci. Bistveno 
pri vsem tem pa je zadovoljstvo 
stanovalcev doma, saj jim obiski 
prostovoljcev polepšajo dan in 
odženejo dolgčas.

Naša vizija je ohranjati in razvijati kakovostne in 
strokovne storitve, naravnane na stanovalce, ter 
jim zagotoviti mirno, varno ter prijetno starost, 
ob tem pa jim ponuditi čim več dejavnosti, ki 
zadovoljujejo njihove potrebe in pripomorejo k 
boljši kakovosti življenjav domu.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo 
vsem dosedanjim prostovoljcem, naša vrata pa 
so vedno odprta vsem, ki bi si želeli popestriti 
svoje življenje in narediti nekaj lepega in 
dobrega, saj so modrosti in izkušnje starejših 
najdragocenejši učni vir vseh generacij.

V NADALJEVANJU SMO ZBRALI IN 
OBJAVILI MISLI MENTORIC, MLADIH 
PROSTOVOLJCEV, UČENCEV OŠ ŠMARTNO 
IN DIJAKINJ GIMNAZIJE LITIJA O NJIHOVEM 
PROSTOVOLJSKEM DELU V DOMU:

TAJDA: »V dom za ostarele hodim predvsem 
zato, ker sem tam spoznala kar nekaj zanimivih 
ljudi. Vsak ima svoje zgodbe, ki jih zelo rad deli 
s prostovoljci. Sedimo in se pogovarjamo ure in 
ure. Prav tako je zabavno pomagati na različnih 
delavnicah , ki jih za posebne praznike pripravi 
osebje doma.«

Prostovoljka Saša Oshish vodi skupino EFT.Barvanje mandal z učenci Osnovne šole Gradec.
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NEJA: »V Domu Tisje sem prostovoljka že 
drugo leto in zelo mi je prirasel k srcu. Delo v 
njem je nepozabna izkušnja in občutek, kako te 
nekdo z veseljem pričakuje, je prelep. Ko prideš 
prvič v dom, ne veš, kako bi začel pogovor, 
kam bi sedel, s kom bi se pogovarjal, vendar 
si zaradi teh stvari ni treba beliti glave. Slej kot 
prej te bo kakšen gospod ali gospa ogovorila, 
pohvalila tvoj nakit ali jopico in pogovor bo 
stekel kar sam od sebe. Upam, da se bo več 
ljudi odločilo za prostovoljstvo v domu.«

LARA: »Zelo rada pomagam ljudem in rada jim 
vsaj malo polepšam dan. Mislim, da se velika 
večina ljudi sploh ne zaveda, kako preprosto 
je. Že samo prijazen pogled, kratek pogovor 
ali pa kratek sprehod ob lepem vremenu lahko 
polepša dan stanovalcem doma. Zelo rada se 
vračam k njim, saj so vsi zelo prijazni, sproščeni 
in veseli. Najlepša stvar, ki jo prostovoljec lahko 
dobi, je vesel pogled v očeh stanovalca in topla 
zahvala za čas, ki si mu ga posvetil. Mislim, da 
se nam je vsem, ki smo v zadnjih dveh letih 
hodili v dom, razširilo obzorje in smo spoznali, 
da je za pomoč včasih dovolj, da si vzamemo 
nekaj ur in jih izkoristimo za druženje z našimi 
»babicami« in »dedki«, kot jim radi rečemo.«

ANA ČRNE, koordinatorica prostovoljcev 
Gimnazije Litija: »Živimo v času, ko nam je 
skrb za sočloveka pogosto odveč, zato nas še 
bolj veseli, ko vidimo, s kakšnim veseljem naši 
dijaki obiskujejo varovance Doma Tisje. Dijaki 
počnejo nekaj dobrega, hkrati pa si pridobivajo 
dragocene izkušnje, ki jim utegnejo pomagati 
pri izbiri poklicne poti.«            

VLASTA TACER, mentorica prostovoljcev OŠ 
Šmartno: »Z učenci dobrodelnega krožka od 
decembra naprej dvakrat mesečno obiskujemo 
Dom Tisje. Obiski so namenjeni skupnim 
akcijam ali pa le preprostemu druženju med 
stanovalci in učenci. To druženje se mi zdi 
pomembno, ker starejši prenašajo svoje 
izkušnje, svoj pogled na življenje, vrednote itn. 
na mlajše, mlajši pa starejšim prinašajo svežino 
in veselje. Pomembno se mi zdi tudi z vidika 
razbijanja nekaterih tabu tem, ki so prisotne v 
naši družbi, in medgeneracijskega sodelovanja 
ter povezovanja. Všeč mi je veselje, s katerim 
otroci odhajajo v Dom Tisje in gostoljubnost 
Doma.«

Prostovoljci Gimnazije Litija ob podelitvi zahval. Pomladni sprehod s prostovoljci Osnovne šole Šmartno.
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NEŽA: »Z dobrodelnim krožkom že kar nekaj 
časa hodimo v Dom Tisje. Tam pomagamo 
uslužbencem in stanovalcem. S prijateljico 
Emo obiskujeva gospo Malči, ki je živela v 
Šmartnem, vendar se je zaradi poškodbe 
morala preseliti v dom. Že od začetka se dobro 
razumemo. Vedno znova se naju razveseli, prav 
tako midve nje. Ko je bila še doma, smo skupaj 
igrale družabne igre ter včasih tudi kaj skuhale. 
Upam, da bom lahko še naprej obiskovala Malči 
ter razveseljevala ljudi okoli mene.«

PIJA: »Z dobrodelnim krožkom “Za lepši 
svet” vsakih 14 dni obiščemo Dom Tisje. 
Vsakič počnemo kaj drugega (postavljamo/
pospravljamo božična drevesca, se 
pogovarjamo s stanovalci itn.). V sredo, 
18. marca, smo po »dolgi zimi« stanovalce 
peljali ven, da so se malce nadihali svežega 
pomladnega zraka. Neža in jaz sva ven peljali 
gospo Marijo. Vozili sva jo okoli doma. Ko smo 
bile zunaj že kakšno uro, smo se odpravile 
noter. Imeli sva še nekaj časa, zato sva se 
odločili, da obiščeva še gospo Malči. Zelo naju 
je bila vesela. To prostovoljsko delo mi je zelo 
všeč, saj spoznam veliko ljudi in izvem več o 
življenju starejših.«

Ustvarjalna delavnica z učenci Osnovne šole Gradec. Prostovoljki na obisku pri gospe Francki Trobentar.

SLAVKO: »V sredo, 18. marca, smo se učenci, ki 
obiskujemo dobrodelni krožek, odpravili v Dom 
Tisje. Tam smo peljali stanovalce na sprehod. 
Med sprehodom smo se malce pogovorili. Na 
koncu smo še malo sedli na klopi pred domom. 
Lepa izkušnja je bila. Jaz sem zelo užival.«

NASTJA: »V okviru krožka smo zopet obiskali 
Dom Tisje. Kot prejšnjič smo tudi tokrat delali 
družbo starejšim osebam. Prišli smo ravno po 
kosilu, ko se je večina odpravljala na sprehod 
okoli doma. Nekateri smo pomagali ljudem pri 
hoji, drugi pa so pomagali ljudem na invalidskih 
vozičkih. Po sprehodu smo še malo posedeli 
na soncu in se pogovarjali s starejšimi, ki so 
nam povedali veliko zanimivih zgodb iz svojega 
življenja.«

NIKA: »Z dobrodelnim krožkom pogosto 
obiščemo Dom Tisje, kjer pomagamo starejšim. 
Všeč mi je njihova prijaznost. Tam se počutim 
dobro. Tam pozabim na vse skrbi po napornem 
dnevu v šoli. Običajno starejšim ljudem v domu 
delamo družbo ali pa jih peljemo ven na svež 
zrak.«
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LEONIDA RAZPOTNIK, dipl. delovna terapevtka, univ. dipl. soc. delavka

10 LET STANDARDA E-QALIN — 

MEDNARODNO SREČANJE USTANOV V 

SKLOPU SISTEMA E-QALIN NA DUNAJU

E-qalin je sistem upravljanja s kakovostjo oz. 
doseganje poslovne odličnosti izvajalcev na 
področju socialnega varstva – v Sloveniji na 
področju storitev institucionalnega varstva, 
storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo 
in varstveno-delovni centri. V ostalih evropskih 
državah pa se ta sistem uporablja trenutno le 
na področju institucionalnega varstva. Začetki 
standarda kakovosti E-qalin na področju 
socialnega varstva segajo v leto 2004, ko se 
je pričel model Eqalina izvajati v okviru sklada 
Evropske unije Leonardo da Vinci (2004—2007). 

Sistem vključuje vse strukture in postopke, 
ki potekajo v posamezni organizaciji, hkrati 
pa ocenjuje tudi rezultate, ki jih dosegajo 
ustanove. Kakovost se presoja s pomočjo 
samoocenjevanja. V skupine za kakovost in 
skupino za razvoj, ki delujejo tudi v našem 
domu, so vključeni tako stanovalci kot tudi 
zaposleni in svojci. V Domu Tisje smo pričeli 
s postopki uvajanja standarda kakovosti v 
letu 2010 in ga po certifikacijski presoji, ki je 
potekala v oktobru 2014 s strani certifikacijskega 
podjetja Bureau Veritas, tudi pridobili. Dom Tisje 
je pridobil certifikat kakovosti kot peti dom v 
Sloveniji, na kar smo v domu zelo ponosni.

V letošnjem letu je v sredini marca na Dunaju 
potekalo 10. jubilejno mednarodno srečanje 
ustanov, ki uvajamo model E-qalin, z naslovom 
»EVROPSKA ZGODBA O USPEHU«. 

Prvi dan je v dunajskem prizorišču Collosseum 
potekala slavnostna prireditev, ki so se je 
udeležili ministri s področja socialnega varstva iz 
Avstrije, Slovenije, Luksemburga ter predstavniki 
iz Bruslja. Slovenijo je zastopala ministrica za 
delo, družino in socialne zadeve, gospa Dr. 
Anja Kopač Mrak. Slavnostna govornica je bila 
direktorica sistema E-qalin, gospa Mag. Adelheid 
Bruckmuller iz Avstrije. 

V delavnicah, ki so potekale naslednji dan, 
smo delali v skupinah, in sicer na področju 
kakovosti načrtovanja in krmiljenja s kazalniki 
rezultatov ter kakovosti življenja na vseh 
področjih (strukture in postopki). Udeleženci 
smo podali številne predloge za lažje upravljanje 
s standardom, posebno pozornost smo posvetili 
tudi izvajanju zunanje presoje pri sistemu 
E-qalin.

Ena od misli, ki se je porodila predavateljem, ki 
so obogatili posamezno razpravo, je bila ta, da 
je doživljanje kakovosti vedno subjektivno. Kako 
si vsak od nas predstavlja kakovost? Vsak bi na 
to vprašanje drugače odgovoril. Odgovori bi nas 
lahko tudi zmedli v naših prepričanjih in znanjih.

Starejši ljudje si med seboj niso enaki, prav tako, 
kot si nismo enaki predstavniki mlajših generacij. 
K ljudem ne moremo pristopati vedno na enak 
način, temveč moramo upoštevati biografijo 
(življenjsko zgodbo) človeka, ki nam jo sam 
zaupa. Preživete travme ali skrita hrepenenja je 
pogosto težko zaupati celo svojim najbližjim. 
Pri samem modelu sistema E-qalin se moramo 
vedno vprašati, kaj delamo bolje, kaj s pomočjo 
standarda kakovosti v našem domu spremenimo 
na bolje. 

Eden od ciljev kakovosti je tudi dodati življenje 
letom. Osmisliti bivanje in predvsem dati ljudem 
možnost vpliva na svoje življenje. V družbi 
je starost pogosto predstavljena negativno, 
vendar imajo prav starejši ljudje priložnost, da 
lahko svoje bogate izkušnje, znanje in modrost 
posredujejo mlajšim generacijam. V svoji 
knjigi »Smiselnice« (1994) je logoterapevtka 
Elisabeth Lucas zapisala: »Mladost ima veliko 
prednosti pred starostjo. V sebi skriva semenje 
svoje prihodnosti. Enega pa nima nikoli: 
pospravljene letine dozorelega človeškega 
življenja.«
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RENATA OZIMEK, dipl. delovna terapevtka

V domu uvajamo sodoben koncept dela, torej 
gospodinjske skupine. Namen in poslanstvo 
gospodinjskih skupin je zagotoviti stanovalcem 
kakovost bivanja in življenja ter varen in topel 
dom. Gospodinje skupaj s stanovalci oblikujejo 
potek dneva. V zaključenih enotah je manj 
stanovalcev in vsa organizacija je vezana na to 
enoto, zato je bolj prijazna tudi za zaposlene.

Gospodinjska skupina je oblikovana tako, da 
omogoča doživeti skupnost oz. živeti družabno 
življenje, vendar obstaja tudi možnost umika v 
zasebnost. 

Stanovalcem se tako ponuja priložnost 
sodelovanja pri pripravi obrokov in uživanju 
ob spominih na okusno pripravljene jedi. V 
gospodinjski skupini imajo pomembno vlogo 
tudi počivalni kotički za tiste stanovalce, ki ne 
zmorejo več neposrednega sodelovanja. Tako 
postanejo opazovalci teh dogajanj.

Stanovalcem skupina zagotavlja varno zavetje, 
prijetno počutje in možnost sodelovanja. 
Z drobnimi opravili se krepi vključenost in 
pripadnost ter povečuje osebno zadovoljstvo. 
Zaželeno je, da se tudi svojci stanovalcev 
prostovoljno vključijo v vsakdanjik skupine.

TOPLINA IN DOMAČNOST 

V GOSPODINJSKIH SKUPINAH

V gospodinjskih skupinah se 
ustvarja občutek domačnosti in 
zbliževanja. Posebnost življenja 
v tej skupini je, da vse obroke 
pripravljajo in kuhajo gospodinje 
s pomočjo stanovalcev, prav 
tako sodelujejo tudi pri pripravi 
pogrinjkov, pomivanju posode, 
pometanju itn. Tako ves čas poteka 
komunikacija med zaposlenimi in 
stanovalci, ki omogoča aktivno 
sooblikovanje dnevnega ritma 
in upošteva bistvene značilnosti 
posameznikovih življenjskih zgodb. 

V gospodinjsko skupino se vključujemo 
tudi strokovni delavci (socialna delavka, 
fizioterapevtka, delovna terapevtka), ki s 
svojim strokovnim znanjem omogočamo 
največjo možno mero samostojnosti ter polno, 
ustvarjalno in družabno življenje v domu. Pri 
tem pa upoštevamo tudi želje, potrebe in 
zmožnosti stanovalcev. 
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Ob izvajanju sodobnega koncepta dela v 
praksi smo organizirali kuharsko delavnico 
»Izdelava domačih štrukljev« po receptih 
iz knjige »Zgodbe in recepti naših babic«. 
Vonj okusno pripravljenih jedi je k polni mizi 
privabil stanovalce, svojce in zaposlene. Tudi 
na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v 
Cankarjevem domu smo ob mednarodnem 
dnevu starejših v živo predstavili delovanje naše 
gospodinjske skupine. 

V bodoče si želimo organizirati 
medgeneracijske kuharske 
delavnice in hkrati ohranjati in 
razvijati kakovostne strokovne 
storitve, naravnane na stanovalce, 
ter jim tako zagotavljati še več 
topline in domačnosti v našem 
okolju. 

JOLANDA KOCJANČIČ, uporabnica pomoči 
na domu

VETER V LASEH

Jesen prinesla mi je barve:

pred hosto breza rumeni,

ruj v škrlatnem vsem razkošju,

nad potjo že se bohoti.

Veter drevju puli listje,

z nekaterimi se prav igra.

Skozi veje prav do vrha,

pogled mi seže do neba.

Šelestenje sluh mi boža.

lasje sprepletajo se vmes.

Mali potok vse prestreže,

kot barčice jih pelje v svet.

Ljubim veter te v laseh,

ljubim tvoj zavijajoči smeh,

ljubim pot, ki jo narišeš,

ko z oblakov streseš meh.

Razprši se meh v kaplje,

da namoči žejna tla.

Hvala veter za razkošje,

da si zvedril en del neba.
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VIDA LUKAČ, direktorica Doma Tisje

NOVA ENOTA DOMA V LITIJI

Dom Tisje si je vrsto let prizadeval, da bi 
zagotovil svojim stanovalcem primerne bivalne 
prostore, saj je trenutno domu več kot 50 % 
podstandardnih bivalnih prostorov (večposteljne 
sobe v gradu). V preteklih letih smo sicer skupaj 
z ustanoviteljem pripravili vse potrebno za 
izgradnjo novega objekta v neposredni bližini 
doma v Črnem Potoku, a iz različnih razlogov, 
predvsem pa gospodarske krize, žal tega 
projekta nismo uresničili. 

V letu 2013 smo podpisali skupaj z Občino Litija 
in SVC d.o.o. Elaborat o ustanovitvi enote doma 
Tisje v Litiji in Pismo o nameri za izgradnjo 
doma v Litiji. Objekt, ki ga je zgradil SVC d.o.o., 
je v maju 2014 pridobil uporabno dovoljenje. 

Od takrat pa vse do avgusta 2015 so potekala 
intenzivna pogajanja o najemu objekta, 
predvsem o višini najemnine, ki je bila na 
začetku pogajanj nesprejemljivo visoka. V 
avgustu smo dosegli, da sta tako najemodajalec 
SVC d.o.o. kot občina Litija sprejela vse naše 
zahteve glede najema objekta. Svet doma Tisje 
je na svoji seji dne 10. 8. 2015 sprejel soglasje 
k najemni pogodbi, pogodbo pa sta direktorici 
SVC d.o.o. in doma Tisje podpisali 12. 8. 2015. 
Občinski svet občine Litija je prav tako sprejel 

sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje 
dejavnosti institucionalnega varstva starejših v 
medgeneracijskem središču Šmelc. Dogovor 
sta podpisala župan občine Litija, gospod Franci 
Rokavec, in direktorica doma Tisje, gospa Vida 
Lukač. Občina se je z dogovorom zavezala, 
da bo subvencionirala najemnino za vsa leta 
najemnega razmerja. 

Dom Tisje je prevzel objekt 
v uporabo dne 21. 9. in prve 
stanovalke in stanovalci so bili 
nameščeni v novo enoto 28. 9. 2015. 

Dom Tisje sedaj v novi enoti zagotavlja 
stanovalcem vse predpisane bivalne standarde, 
nameščeni so namreč v eno- in dvoposteljnih 
sobah. Na voljo imajo dovolj dnevnih prostorov 
in kotičkov, kamor se lahko umaknejo, če želijo 
biti sami ali v družbi s  sostanovalci, svojci, 
prijatelji.

V posameznih enotah bo največ 16 stanovalcev 
skupaj z zaposlenimi oblikovalo gospodinjske 
skupine. Te delujejo tako kot večje družine. 
Fleksibilen potek dnevnih dejavnosti omogoča 
prilagajanje trenutnim potrebam in razpoloženju 
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članov skupine. Vsaka enota predstavlja 
zaokrožen življenjski prostor, kar daje večji 
občutek domačnosti in varnosti, hkrati pa olajša 
tudi skrb zaposlenih za počutje stanovalcev. 

Značilnost gospodinjskih (družinskih) skupin 
je tudi stalnost kadra in stalna prisotnost 
referenčne osebe. Stanovalci se vključujejo v 
gospodinjske dejavnosti, če to želijo. Tudi svojci 
se lahko vključujejo v vse dejavnosti v skladu 
z njihovimi željami in možnostmi. Zaposlenim 
predstavlja ta metoda dela izziv, saj lahko 
razvijajo svojo ustvarjalnost v majhnem timu 
ter v kakovostnih delovnih pogojih. Za delo v 
enoti v Litiji smo izbrali usposobljene stalno 
zaposlene osebe, ki so deležne tudi nadaljnjega 
usposabljanja. Hkrati smo že pred dvema letoma 
preko javnih del zaposlili delavke za razvojni 
program gospodinje, ki se prav tako intenzivno 
usposabljajo za delo v gospodinjskih skupinah. 
V bližnjih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, 
Francija)  so to najbolj sodobne oblike bivanja 
starejših ljudi. 

Tudi v matični enoti bomo sedaj lahko uredili 
bivalne prostore kot zahtevajo predpisani 
standardi. To bomo dosegli z adaptacijo in 
rekonstrukcijo prostorov. 

Objekt C smo popolnoma prenovili 
v letu 2014, prenova mansarde 
osrednjega objekta B bo zaključena 
konec oktobra 2015. 

Sočasno smo pripravljali tudi vse inštalacije za 
prenovo spodnjih nadstropij v naslednjih letih. 
Prav tako pa bomo zmanjševali tudi število  
postelj ter tako preuredili sobe z več posteljami 
v eno- in dvopostelje sobe. Tako matični dom 
postaja udoben, domač in topel dom za vse 
stanovalce, svojce in tudi zaposlene.

Želimo si, da bi življenje vseh stanovalcev 
potekalo po načelih normalizacije: zaupanje, 
toplina in sprejemanje med uporabniki in 
delavci, možnost izbire za uporabnika na 
različnih področjih življenja, sodelovanje pri 
odločanju, zagotavljanje informacij, upoštevanje 
individualnih potreb, želj, dosežkov ter  
vključevanje v dejavnosti v domu in izven doma. 

Ta načela uporabljamo v domu že sedaj, vendar 
bomo z boljšimi prostorskimi pogoji in drugačno 
organizacijo dela lažje dosegali boljše počutje 
stanovalcev in zaposlenih v obeh enotah.
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RENATA OZIMEK, dipl. delovna terapevtka

DAN ODPRTIH VRAT V URADU 

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ob odprtju Medgeneracijskega središča 
Šmelc nas je predsednik republike, gospod 
Borut Pahor, povabil na ogled predsedniške 
palače. V mesecu avgustu smo nato prejeli 
prijazno vabilo iz urada predsednika države, v 
katerem je predsednik države povabil pevski 
zbor stanovalcev Doma Tisje k sodelovanju v 
kulturnem programu ob dnevu odprtih vrat, 17. 
avgusta, ko obeležujemo združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom.

Ob tej priložnosti je v veliki dvorani potekal 
krajši kulturni program, v katerem je številne 
obiskovalce in nastopajoče uvodoma pozdravil 
predsednik republike, gospod Borut Pahor. V 
pozdravu je vsem Slovenkam in Slovencem 
iskreno čestital ob prazniku ter se obiskovalcem 
posebej zahvalil, da so se v tako velikem številu 
odzvali na povabilo k ogledu predsedniške 
palače. Izrazil je veliko zadovoljstvo, da je bila 
odločitev o dnevih odprtih vrat predsedniške 
palače ob državnih praznikih, ki jo je sprejel ob 
začetku svojega mandata, tako dobro sprejeta.

Gospa Irena Špela Cvetežar, namestnica 
direktorice za zdravstveno nego in oskrbo, 
se je zahvalila predsedniku za povabilo 
ter na kratko predstavila delo v domu in 

obiskovalcem zaupala modrosti dolgega 
življenja. Obiskovalce sta ganili pesmi »Kje so 
tiste stezice« in »Bele planike tri«, ki ju je zapel 
pevski zbor Tisa. V programu sta sodelovali tudi 
učenki glasbene šole, ki sta obogatili program z 
igranjem na klavir in flavto. Pozdravni nagovor 
je imela tudi ravnateljica Glasbene šole Litija–
Šmartno, gospa Janja Galičič. 

Številni obiskovalci smo si pod strokovnim 
vodstvom uslužbencev Protokola Republike 
Slovenije ogledali poslopje predsedniške 
palače in obiskali delovne prostore predsednika 
Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. 
Z velikim zanimanjem smo si ogledali tudi 
menjavo častne straže garde Slovenske vojske, 
ki je bila ob državnem prazniku postrojena pred 
predsedniško palačo.

STANOVALCI DOMA SO BILI NAD OBISKOM PRI 
PREDSEDNIKU, G. BORUTU PAHORJU, ZELO 
NAVDUŠENI, ZATO SMO ZBRALI NEKAJ MISLI, 
KI SO JIH IZRAZILI:

ALOJZIJA LUŠINA: »Bilo je nepozabno, zato 
bom z velikim veseljem o tem pripovedovala 
svojemu sinu.« 
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MIRA ALIĆ KALE: »Bilo je zelo lepo, predvsem 
pa sem imela zelo lep občutek, ko je k meni 
pristopila neka obiskovalka in mi rekla, da je 
bila zelo ganjena, s solzami v očeh, ko smo 
tako zelo lepo zapeli našo himno z naslovom 
»Kje so tiste stezice«.«

MARIJA GRIGILLO: »Zame je to bilo enkratno 
in nepozabno doživetje, ki ga nikoli ne bom 
pozabila. K meni sta pristopili dve obiskovalki in 
mi povedali, da smo bile lepe.«

OLGA BERČON: »Tega nikoli ne bi doživela, 
če ne bi bila stanovalka tega doma. Zelo sem 
bila vesela, ko je k meni pristopil gospod 
predsednik in mi segel v roko.«

ALOJZIJA PRAPROTNIK: »Bilo je nepozabno. 
Verjetno kaj takšnega nikoli več ne bom 
doživela. Gospod predsednik mi je segel v roko. 
Je zelo preprost človek.«

JOŽE KLINC: »Všeč mi je bilo, ker smo bili tako 
lepo sprejeti. Gospod predsednik se je pokazal 

kot zelo preprosta, prijazna in dostopna oseba. 
Lepo se nam je zahvalil, da smo se odzvali 
vabilu in tako lepo zapeli. Všeč mi je bilo tudi, 
da smo bili deležni prekmurskih dobrot, ki jih je 
osebno prinesel iz Prekmurja.«

FRANČIŠKA MLAKAR: »Zelo lepo je bilo, ko 
mi je gospod predsednik, Borut Pahor, dvakrat 
segel v roko. Zelo sem bila vesela, da sem ga 
spoznala v živo.«

JOŽEFA KRAŠEVEC: »Stisk predsednikove roke 
mi bo ostal v trajnem spominu.«

FRANČIŠEK BORIŠEK: »Zelo prisrčno. Všeč 
mi je bilo, da nas je gospod predsednik sprejel 
na tako ljubezniv način. Vidi se, da ljubi svojo 
domovino in ljudi.«

JOŽE VODENIK: »Bilo je zelo prijetno. Z 
velikim zadovoljstvom sem gledal gospoda 
predsednika.« 

JOŽE ČISTAR: »Bilo je zelo lepo.«
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ALEKSANDRA MAVRETIČ, višja knjižničarka Knjižnice Litija

BRALNE URICE V DOMU TISJE

V arhivu prireditev Knjižnice Litija sem iskala 
podatek, kdaj smo v Domu Tisje začeli brati 
in poslušati na bralnih uricah, ki jih pripravlja 
Knjižnica Litija. Prvič je ta podatek naveden 
v letu 2006. Takrat so bila tri srečanja, ki so 
prerasla na deset srečanj letno, vse mesece v 
letu, razen dveh poletnih. 

Najprej smo se srečevali v prostoru ustvarjalnih 
delavnic, po odprtju knjižnice Ob potoku pa 
v sami knjižnici. Ker pa so v življenju številke 
zelo pomembne, bom navedla nekaj statistike: 
v povprečju je bilo obiskovalcev na urici 9, 
torej 90 na leto, v osmih letih je bilo skupno 
število 720. Toliko poslušalcev se je zvrstilo na 
bralnih uricah. Teme so bile različne, največkrat 
se je tema razvila v sproščen, tudi nagajiv 
pogovor. 

Nič drugače ni bilo v naši zadnji bralni sezoni. 
Do julija smo se sestali šestkrat, ponovno pa 
se bomo sestali v septembru. Teme so bile 
različne: čas, vohunka Mata Hari, ker je letos 
100. obletnica začetka prve svetovne vojne, 
predstavila sem smešne prigode očeta znane 

pevke Marije Ahačič Polak, spregovorila o Ivanu 
Sivcu in njegovih knjigah, o ustanoviteljici 
šole za medicinske sestre in medicinski sestri 
Florence Nightingale. Na junijskem srečanju 
smo govorili o prigodah odvetnika, dr. Petra 
Čeferina, iz knjige Valat. 

Po koncu branja se je razvil pogovor. Večkrat 
smo izvedeli kaj novega, o preteklosti ter tudi 
o osebnih znanstvih z avtorji oz. junaki zgodb. 
O povsem vsakdanjih rečeh, kot je svetovno 
nogometno prvenstvo ali aktualna politična 
scena, pa o draginji in zdravstvenih težavah, ki 
jih imamo vsi, ne glede na leta. 

Najlepše pa je bilo, ko so se mi na junijskem 
srečanju moji poslušalci zahvalili in rekli: 
»Ja, ta dva poletna meseca vas bomo pa kar 
pogrešali.«

Prav zaradi tega se na naša srečanja odpravljam 
z lahkim in veselim srcem. Upam, da se bomo 
še dolgo srečevali in hvala vsem, ki prihajate na 
bralne urice. Še bomo iskali dobre in zanimive 
zgodbe in prav takšne boste pripovedovali meni 
vi. Srečno!
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ANTON KRIŽ, stanovalec

ŽIVLJENJEPIS

Rodil sem se v Ljubljani, 16. 1. 1948, kot 
prvorojeni otrok matere Helene in očeta Antona. 

Stanovali smo v vasi Belice, blizu Kočevja. Oče 
je bil čevljar, mati pa gospodinja. Štiri leta po 
mojem rojstvu se je rodil še brat Jožko. Kmalu 
po rojstvu Jožka smo se preselili v Srbijo. Živeli 
smo na manjši kmetiji v vasi Gakovo, blizu 
Madžarske meje. Starša sta gojila govedo, pujske 
in perutnino ter obdelovala zemljo. Osnovno 
šolo sem začel obiskovati v Gakovu. Ker sta oče 
in mati imela hudo domotožje, smo se vrnili v 
Slovenijo. Iz prihrankov sta si v Kočevju kupila 
hišo. Ko sem končal osnovno šolo, sem šolanje 
nadaljeval na poklicni šoli v Kranju, kjer sem 
se izučil za soboslikarja, nato pa se zaposlil v 
obrtniškem podjetju »Oprema« v Kočevju. Kmalu 
po zaposlitvi sem odšel »služit vojsko« v Osijek. 
Po odsluženi vojaški dolžnosti pa sem se odločil, 
da grem delat v Nemčijo. S pomočjo strica 
Filipa, ki je v Nemčiji delal že kar nekaj časa, sem 
dobil službo in se naučil govoriti nemško. Ker 
sem imel domotožje, sem se rad vračal domov 
in tako tudi spoznal ženo. Ko sva se poročila, je 
tudi ona odšla z menoj. V zakonu sta se rodili 
hčerki, Nataša in Andreja. Trdo sem delal, da 
sem preživel družino in da smo prihranili tudi 
nekaj denarja. Po desetih letih pa sva se z ženo 
odločila, da se vrneva nazaj v rodno Slovenijo. 
Pot naju je zanesla v Litijo, kjer sva si zgradila 
hišo. Še naprej je bilo treba trdo delati, zato 
sem se zaposlil v tovarni usnja Šmartno, žena 
pa v vrtcu Litija. Kasneje sva se z ženo ločila in 
sem v hiši živel sam. V začetku leta 2011 sem se 
upokojil, kmalu za tem pa tudi zbolel. Zdravniki 
so mi svetovali nastanitev v ustrezni ustanovi. 
Ob pomoči hčerk sem se odločil za Dom Tisje. 
V domu sem od 14. decembra 2011, kjer se 
počutim dobro. V Domu me obiskujeta hčerki, 
včasih pa tudi vnučka, Vid in Maks, ter vnukinji, 
Eva in Lili.

ANKETA

KAKO SMO 

PREŽIVLJALI 

DOPUST 

JOŽEFA MEŽEK: »Hodili smo na morje, kjer 
smo kampirali s šotorom. Šla sem z možem 
in hčerko. Dopust mi je veliko pomenil, ker 
je bila takrat družina skupaj.«

TONKA PUNGERČAR: »Na morje v Banjole 
sem hodila z možem in hčerko. Bivali smo v 
apartmaju. Veliko sem plavala.«

MARIJA KUKEC BELEJ: »Z družino smo 
hodili na morje v Savudrijo in Rovinj. Ko so 
bili otroci še majhni smo bivali v železniških 
hiškah, saj je bil mož zaposlen na železnici. S 
hčerkami sem bila veliko v vodi, zelo rada pa 
sem se tudi sončila.«

MIHAELA ŽARGI: »S sinom, snaho in dvema 
vnukoma smo hodili na morje v Novi grad. 
Bivali smo v apartmaju. Ker ne znam dobro 
plavati, sem se držala bolj v nizki vodi in se 
veliko igrala z vnuki.«

IVANA HVALA: »Na dopust z možem in 
hčerko smo hodili v Piran, kjer je imela naša 
družinska prijateljica hišo. Ker ne znam 
plavati, sem se veliko sprehajala ob morju. 
Hči in mož sta veliko plavala, jaz pa kaj 
dobrega skuhala.« 
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MIRA ALIĆ KALE, stanovalka

TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V DOMU 

ZA OSTARELE IN NEMOČNE OSEBE

Potrebovala sem dosti časa, da sem se 
sprijaznila s situacijo, da osamljena, bolna in 
nesposobna ne morem več skrbeti sama zase 
in da moram zapustiti svoj dom. 

Teče moje tretje leto bivanja v 
domu Tisje, »kjer naj bo starost 
brez bolečin«. S tem sloganom 
Doma Tisje pri vhodu v dom, so 
sprejeli in pozdravili tudi mene. 
Težka naloga za osebje doma, a za 
koristnika skoraj neverjetno, da je 
ta slogan ustvarljiv. 

Mnogi dejavniki vplivajo na to, da bi se 
koristniki tukaj počutili kot doma in še brez 
bolečin. Bolečine so vedno prisotne, brez ozira 
na trud osebja in stanovalcev, da se počutimo 
dobro. Brez volje in truda vseh sigurno ne bi 
šlo. 

Kar se tiče moje volje in truda, sem se zbrala 
in zaključila, da se pozitivno vključim v to, 
meni novo, veliko »družino« aktivnih članov in 
koristnikov njihovih uslug ter pomoči. Želim 
si in trudim se, da bi z vsemi bila v dobrih in 

poštenih odnosih. Izogibam se vseh konfliktnih 
situacij, ki so v toliki ali tako veliki »družini« 
mogoče. 

Kot drugo, zaključila sem, da se moram 
aktivirati, da bi obdržala kolikor toliko dobro 
fizično in psihično stanje, zato sem se vključila 
v razne dejavnosti, ki se odvijajo v domu. Sem 
članica pevskega zbora Tisa, redno hodim na 
fizioterapevtske vaje, če je le mogoče grem 
na organizirane izlete in piknike. Prisotna sem 
skoraj na vseh sestankih domske skupnosti, 
kjer dobim potrebne informacije in kjer lahko 
povemo svoje mišljenje o dejavnostih v 
domu. Dajemo svoje predloge in pobude za 
izboljšanje morebitnih negativnosti. Na vse 
to dobimo povratne informacije in odobritve 
našim zahtevam, če so le mogoče. 

Škoda, da smo letos imeli slabo jesen, in ni bilo 
kakšnih prireditev v naravi, npr. kostanjevega 
piknika »Pri Janezu« kot v lanskem letu, saj 
nam je bilo lepo. 

Za vnaprej želim dobro sodelovanje članov 
naše velike družine, medsebojno spoštovanje 
in veliko pozitivnih dejavnosti za lepše življenje 
vseh nas. 
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MARINKA MALI, stanovalka

BELE NITI

Pojte kleklji 

svojo pesem pojte 

o Idrijski čipki 

vam je zapojte. 

Med prsti spretnimi 

v živi dlančnici 

vrtite se in  

ustvarjalno pesem pojte. 

O beli čipki 

in o cvetju pojte.

Deklica moja,  

k meni sedi, 

vnukinja zlatih las 

pokaži stvaritve 

mi svoje. 

Kleklji tvoji 

lepo so ti peli, 

tvojih stvaritev 

bi bila vesela 

vsaka od nas.

Umetnine tvoje bale 

so tvoje stvaritve: 

prti namizni, bluze 

mali prtiči, okrasje 

za blazine, ovratniki 

pregrinjalo veliko 

za zakonsko posteljo bo. 

Nekaj primerkov  

je za na steno 

samo okviriti  

treba jih bo.

Deklica mlada, 

nevestica zlatih las, 

upodobila je pava 

ki se šopiri. 

Svetlo srebrni rep 

prevzetno razstavlja 

pod jablano cvetočo 

izvoljenki svoji 

ponosno se klanja.

Bela jelena  

v čipko ujeta 

z bisernim mogočnim  

razvejanim rogovjem 

svadbeni ruk belega 

jelena iz  

najfinejših niti  

za vedno z vso 

ljubeznijo vgrajena 

oh ta svadbeni ruk 

belega jelena.

Peli so klekli  

pesem življenja. 

Saj slišite petje ptic,  

ki v jatah spustile 

so se na strehe hiš. 

Vnukinja zlatih las 

ko v letih boš že  

se spomnila boš 

lepega petja klekljev 

kot veselega petja ptic.



42 Glasilo Doma Tisje: KJE SO TISTE STEZICE?

FANI POVŠE, članica LIKUS-a

GREMO V TISJE

FANI POVŠE, članica LIKUS-a

MATERINSKI DAN 

V TISJU - MLADA 

LIPA

Na gričku prelepem,

velika prenovljena stavba stoji,

ponosna in lepa se dobro drži,

v njej pa velika družina živi.

Prišli so iz vseh strani, 

starejši osamljeni nekoč so bili,

zdaj tu nasmejani so dani 

v to lepo druščino naših ljudi.

Osebje doma lepo skrbi, 

za te naše dobre ljudi, 

nekoč so trdo garali, 

zdaj uživajo mir in lepote dni.

Društvo diabetikov se z njimi veseli, 

Litijska Lipa pa harmonikar Anže pa jaz, 

se veselimo, 

da se vsako leto enkrat v Tisju dobimo.

Mladi fantje so se odločili, 

da bodo novo lipo oživili, 

zraven pa še harmonika, 

kitara pa kontrabas.

Lepe pesmi so prepevali, 

z ansamblom poživili, 

stanovalcem doma so se obrazi razjasnili, 

ker so jih s hitrimi rangelci poživili.

Zelo dobra sta tudi duo Anže in Urban. 

Lepe viže sta ubrala, 

posebno še zadnja, se nam je podala.

Ansambel lipe je delilo še rezervo, 

take zimzelene poskočne polke, 

da so še starejše podplati zasrbeli, 

nismo se dali prositi, smo se zavrteli.

Zboru in društvu Lipa želim še veliko 

uspehov na glasbeni poti, 

pa še nasvidenje, v Tisju se dobimo.
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MARTA PRELOGAR, kuharica

ŠTIRI DESETLETJA V DOMU TISJE

Po končani osnovni šoli (julija 1975) sem se kot 
15-letno dekle zaposlila v domski kuhinji kot 
kuharska pomočnica. Kuhinja mi je bila v veselje 
skozi celo moje otroštvo, saj sem doma veliko 
pomagala pri kuhi. Ko sem iskala zaposlitev, sem 
imela tri ponudbe, vendar sem se odločila za 
Dom Tisje. 

Ker sem imela končano le osnovno šolo, sem 
se odločila, da se usposobim in si pridobim 
izobrazbo usposobljene kuharice. Šolo sem 
obiskovala v Ljubljani. Po pridobitvi kvalifikacije, 
sem se po upokojitvi ene izmed kuharic 
zaposlila na njenem delovnem mestu. Vodja 
kuhinje, glavna kuharica, je bila gospa Tončka 
Rozina. Od nje sem se naučila kuhati in peči. 
Bila je kot mama. 

Še dobro se spominjam, kako je bilo v začetku 
mojega službovanja. V domu smo imeli krave, 
pujske, konje in njive. Vso zelenjavo smo pridelali 
sami in imeli smo tudi svoje meso in mleko. 
Ne glede na to, kaj smo bili po poklicu, smo 
vsi hodili na njive, sadili, sejali, obdelovali in 
pobirali pridelke. Ko smo imeli pujske, smo imeli 
tudi koline. Delovali smo kot ena velika družina. 
Samo delo pa je potekalo v duhu razumevanja in 
medsebojnega spoštovanja. 

V tistem času je bil direktor gospod Gusti 
Grošelj. Bil je zelo človeški, skoraj ljudski človek. 
Vedno je znal vsakomur prisluhniti, ne glede 
na to, s kakšnimi težavami smo se obrnili nanj, 
najsi bodo službene ali osebne. Znal nam je 
svetovati in pomagati tudi v odnosih in potrebah 
v zasebnem življenju. Veliko smo hodili tudi na 
večdnevne izlete. 

Po upokojitvi gospe Tončke je njeno delovno 
mesto zasedla njena hči, Mojca Liber. Kmalu 
smo zaposleni ugotovili, da ni le prevzela 
njenega delovnega mesta, temveč se je 
pokazala v luči vseh maminih dobrih lastnostih. 
Zato v naši kuhinji delo poteka sproščeno in v 
duhu dobrega razumevanja. 

Po prihodu nove direktorice, gospe Vide Lukač, 
se je v Domu veliko spremenilo, ker je znala 
prisluhniti tako zaposlenim kot stanovalcem. 
Imamo lepo urejeno kuhinjo s skoraj vsemi 
kuhinjskimi pripomočki, kar nam olajša 
delo. Predvsem pa je zelo lepo poskrbljeno 
za stanovalce doma. Obnovilo se je veliko 
prostorov, tako za bivanje kot za družabna 
srečanja, zato se stanovalci res lahko počutijo 
kot doma. 
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JOŽE VODENIK, stanovalec

RAKETNI SISTEM 

ZA OBRAMBO 

PROTI TOČI

Leta 1986 so v Lazah pri Gobniku postavili 
raketni sistem za obrambo proti toči. V KS 
Gabrovka, kamor smo spadali, me je g. Jože 
Rappl nagovoril, da bi to nalogo prevzel jaz. 
Bil sem pripravljen prevzeti odgovorno delo, 
ker sem imel veselje delati z orožjem. Za 
prevzem te naloge pa je bilo potrebno opraviti 
usposabljanje, tako v teoriji kot v praksi. 
Na usposabljanje so me poslali v Poljče na 
Gorenjskem. Praktični del je potekal tako, da 
smo namestili rakete v strelne rampe. Ko smo 
dobili navodilo po radijski zvezi, smo tampirali 
raketo na določeno višino in smer, iz katere so 
prihajali točonosni oblaki. Oblak smo streljali v 
tako imenovano »glavo«. V raketi je bil srebrov 
judit s temperaturo 12.000 stopinj celzija. 
V trenutku, ko je raketa zadela oblak, se je 
aktivirala vročina, zato so namesto toče padale 
le debele kaplje dežja. Če so bila v zraku letala, 
smo dobili po zvezi prepoved streljanja. S takšno 
obrambo je bila pokrita cela Slovenija. Strelci 
smo bili med seboj povezani preko radijske 
zveze. Na Lisci pa smo imeli radar, od koder 
smo dobivali navodila glede elivacije in azimuta. 
Moje strelno mesto v Lazah je imelo številko 
104. V obdobju, ko je v Sloveniji obstajala 
obramba proti toči, ni bilo večje škode, ker smo 
še pravočasno ukrepali in streljali v točonosne 
oblake. Na zalogi sem imel 30 raket, 26 sem jih 
porabi za eno akcijo. Ko jih je zmanjkalo pa mi 
je g. Zidarič Marjan dostavil novo pošiljko, če je 
bilo potrebno, tudi v nočnem času 

Obramba proti toči se je prekinila leta 1993 
zaradi pomanjkanja denarnih sredstev. Sosednji 
državi Hrvaška in Avstrija pa imata še vedno 
omenjeni obrambni sistem proti toči. Meni je 
bilo zelo žal, da so z omenjenim sistemom 
prekinili. Dobil pa sem nagrado in zahvalo 
sosedov, ki so me povabili na kozarček, saj so 
vedeli da sem jim rešil pridelek. 

JOŽI KRAŠEVEC, IVICA PESTOTNIK, 
TEREZIJA URŠIČ, stanovalke in NADA 
ZUPANČIČ

POMLAD

Pomlad prihaja,

se ptički ženijo, 

prišla bo tudi kukovca,

ki nam lepo bo kukala.

Zacvetele bodo razice,

zvončki in trobentice.

Pomladi vsi se radostimo,

ko ptički pojejo in rože zacvetijo.

Vse to je nam za kratek čas

in vedno osrečuje nas.

Žene praznik svoj imajo,

praznik materam dodajo,

potlej pa še Valentin

rad je ljubljen, rad je fin.

Zato pomlad je krasna stvar

in vsem nam je božji dar.
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MARINKA MALI, stanovalka

POLJUB

V mraku 

je stegnila roko,  

pritisnila na stikalo 

zasliši se 

žametno očarljiva 

glasba za ples. 

Omamno, 

napolni sobo. 

Zaplešiva. 

Zazibljeta se, 

kot bi ju nosil 

morski val.

Bližina,  

objem, doslej 

nepoznani občutek. 

Srce jima pošlje 

val krvi v obraz. 

Prevzame ju 

prelesten občutek.

Najnežnejše ljubezni 

ne poznaš, 

dokler ne doživiš 

tega občutka: 

Sanjaš, hrepeniš, 

občutiš, izpoveš! 

Ljubim te!

Ljubim te 

je odgovor. 

Na vratu 

je začutila 

hotne ustnice. 

Oči se jima zapro. 

Sanjata.

Občutek 

dotik, objem,  

prižemanje, 

k sebi, 

kot bi te božale 

najnežnejše peruti. 

Sla po nečem 

lepem. 

Obraza se razmakneta.

Oči se jima 

zasvetijo. 

Pogled na ustnici, 

nežno se razpreta 

in zatrepetata 

v poljub. 

Klic k telesnemu 

ljubljenju!
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Gospa Lojzka Lušina se je rodila v 
Gabrovki. Bila je hči peka, poznana 
tudi kot Pekova Lojzka. V mladosti 
je živela na kmetiji in opravljala 
kmečka dela. 

Kmalu po poroki ji je umrl mož. Kot mlada 
vdova in mama samohranilka si je rekla: 
„Hočem nekaj znati, da ne bom do smrti nosila 
motike na rami!“. Začela je obiskovati kuharski 
tečaj in se izučila za kuharico.

Na povabilo ravnatelja se je kmalu 
zaposlila kot kuharica v osnovni 
šoli, kjer je 17 let kuhala za okrog 
265 otrok.

Ko je sin odrasel, je službo v šoli pustila 
in med poletno sezono kuhala v različnih 
sindikalnih domovih v Pineti, Fiesi, Ankaranu in 
Novigradu... Bila je res priljubljena kuharica! 

V poletnih mesecih je zaslužila toliko, kot prej 
v celem letu. V zimskem času si je dodatno 
zaposlitev našla kot kuharica in varuhinja otrok 
pri treh učiteljskih družinah. Vse prihranke je 
vlagala v obnovo svoje hiše. 

Bila je žena, skrbna mati, gospodinja, varuhinja 
in šolska kuharica. Naložila si je že deveti križ 
na ramena, ki pa ga izredno dobro skriva s 
svojo dobro voljo. Pripravljena je poklepetati 
z vsakomer, ne glede na njegova leta, ter z 
vztrajnostjo ostati aktivna in polna življenja.

Gospa Lojzka je z bivanjem v domu zadovoljna, 
tudi s hrano in se nič ne pritožuje.

po pripovedovanju gospe Lojzke Lušina

»KRUŠNA MATI« 

VSEH GABROVŠKIH ŠOLARJEV

Gospa Lojzka Lušina in njen sin, ki je glasbenik in kot 
prostovoljec pogosto sodeluje na prireditvah Doma Tisje.
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KUHARSKI RECEPTI

JURČKI

20 dag margarine

20 dag mletih piškotov Albert

20 dag mletega sladkorja

1 jajce

Naredimo testo in ga razdelimo na dva dela. 
Prvemu delu dodamo 10 dag kokosa, drugemu 
pa 10 dag čokolade v prahu. Oblikujemo 
poljubne velikosti jurčkov. 

GOSTI SOK

7 l vode

1 kg sladkorja 

skuhamo in ohladimo

1 kg korenja

3 kg jabolk

skuhamo, ohladimo, odlijemo in zmešamo

Vse skupaj zmešamo, dodamo 2 vrečki 
vanilinega sladkorja in 2 citronki ter vse skupaj 
zavremo. Tako dobimo približno 12–13 litrov 
soka.

REGRATOV MED

350 regratovih cvetov

4 limone olupimo in narežemo

1,5 l vode

Vse sestavine skupaj kuhamo 30 minut, nato 
precedimo (priporočeno skozi gazo) in čim bolj 
stisnemo. Dodamo 4 kg sladkorja ter kuhamo 
dodatnih 30 minut. Posnamemo peno in še 
vroče damo v kozarce. 

KROGLICE RAFAELO

25 dag sladkorja

2 dl vode

skuhamo in ohladimo

1 margarina

50 dag mleka v prahu 

25 dag kokosa

Vse sestavine skuhamo, zmešamo in pustimo 
24 ur počivati na hladnem. Naredimo kroglice, 
jih napolnimo z lešniki in povaljamo v kokosu.

KOMPOT IZ BUČK

2 kg na kocke narezanih bučk damo v posodo 
z vodo in 2 dl domačega kisa. Pustimo počivati 
24 ur počiva, vmes večkrat premešamo. Po 24 
urah vse skupaj dobro speremo.

2,5 l vode

1 kg sladkorja

1 vanilin sladkor

½ citronke

1 dl ruma

3 paličice cimeta v skorji

6—10 klinčkov

Vse sestavine skupaj zavremo, v mešanico 
dodamo bučke in pustimo vreti še 5 minut. Še 
vroče zapremo. 
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ALOJZIJ ROKAVEC, stanovalec

DAN ODPRTIH VRAT V URADU 

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na odprtju Medgeneracijskega središča ŠMELC 
v Litiji so pevke in pevci mešanega pevskega 
zbora Doma Tisje tako navdušili predsednika 
republike, g. Boruta Pahorja, da jih je povabil 
na sprejem v Urad predsednika Republike 
Slovenije. 

Svojo obljubo je izjemno hitro izpolnil. Pevski 
zbor Tisa je povabil na otvoritveno slovesnost 
ob dnevu odprtih vrat predsednika Republike 
Slovenije v nedeljo, 17. avgusta 2014 ob 11. uri. 
Dan odprtih vrat v Uradu predsednika Republike 
Slovenije je bil tudi v počastitev državnega 
praznika obeležitve združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. Glede na 
število obiskovalcev smo si ogledali Urad 
predsednika Republike Slovenije. 

Dneve odprtih vrat je določil ob začetku 
svojega mandata, njegova odločitev je bila 
zelo dobro sprejeta. To zadovoljstvo je izrazil 
tudi na priložnostnem nagovoru ob sprejemu v 
osrednjem sprejemnem prostoru Urada, kjer je 
potekal krajši kulturni program, ki so ga izvedli 
naš pevski zbor Tisa ter učenki Glasbene šole 
Litija–Šmartno, ki sta zaigrali na klavir in flavto. 
Ob pesmi »Kje so tiste stezice« so se mnogim 
obiskovalcem zarosile oči. Prisotna je bila 
ganjenost in vrnitev spominov v mladost. Pevski 
zbor je z ubranim petjem navdušil predsednika, 
g. Boruta Pahorja, in ostale prisotne. 

Vsem bo ostal v spominu že sprejem pri vhodu 
v Urad, kjer je bila ob državnem prazniku 
postavljena častna straža garde Slovenske 
vojske. Sprejela nas je vodja kabineta in 
protokola Urada predsednika Republike 
Slovenije. Pod njenim vodstvom in v spremstvu 
predsednika smo si ogledali njegovo pisarno 
in uradne delovne prostore Urada. Nekateri 
so imeli priložnost sedeti na predsedniškem 
stolu, kar jim bo ostalo v trajnem spominu in še 

posebno tisti, ki so bili fotografirani in jim bodo 
fotografije v dokaz. G. Frančišek Borišek pa je 
gospodu predsedniku celo zaigral na orglice. 
Videli smo prostore, kjer predsednik sprejema 
tuje državnike in prostore kjer s strankarskimi 
prvaki usklajuje pomembne državniške 
odločitve. 

Občutili smo, da je bil predsednik zadovoljen 
in hvaležen za naš obisk, še posebno, ko mu 
je predstavnica Doma Tisje, ga. Irena Špela 
Cvetežar, z izjemno zbranimi besedami izročila 
priložnostno darilo ter se mu zahvalila za topel 
sprejem. V zahvalo za izpolnjeno obljubo se 
je dneva odprtih vrat v Uradu predsednika 
Republike Slovenije udeležil tudi župan občine 
Litija.

Zaradi prisrčnega sprejema smo si 
bili stanovalci enotni, da imamo 
»Ljudskega predsednika«, ki 
spoštuje tudi navadne in skromne 
državljanke in državljane. 
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ALOJZIJ ROKAVEC, stanovalec

IZLET Z LADJICO PO LJUBLJANICI

Na pobudo Doma Tisje je bil že 
pomladi dogovorjen letošnji izlet 
stanovalcev z ladjico po Ljubljanici. 
Izbran in dogovorjen je bil petek, 
23. maj 2014.

Z avtobusom smo se odpeljali v Ljubljano. 
Na Prulah v Ljubljani je bila vstopna postaja 
na ladjico, kamor smo se vkrcali ob 11. uri. S 
pesmijo stanovalcev ob spremstvu harmonike 
ljudskega godca prijaznega Vilija Lušine, sina 
stanovalke, prijazne Alojzije Lušina, (po domače 
Pekove Lojzke iz Klanca pri Gabrovki) smo 
odpluli proti Ljubljanskemu barju ter se pri Črni 
Vasi obrnili proti Tromostovju. 

Z ladjice je potekal lep ogled Ljubljane ob 
Ljubljanici, Plečnikove tržnice, Čevljarskega 
mostu, Zmajskega mostu, Tromostovja, vse do 
Plečnikovih zapornic. Ob vsem lepem razgledu 
so nas z brežine pozdravljali mladi, ki so tistega 
dne sredi mesta zaplesali »četvorko«. 

Na ladjici smo bili postreženi z dobro kokošjo 
obaro z žličniki, jedi z žara ter osvežilno pijačo. 
Ob mislih na Prešernove pesni »Od nekdaj 
lepe so ljubljanke slovele«, smo seveda mislili, 
»danes lepe so stanovalke in delavke Doma 
Tisje slovele«. Ob prijetni plovbi po umirjeni in 
lepi Ljubljanici so hitro minevale urice našega 
druženja.

Poleg prijetne vožnje, vsega lepega ter 
zanimivega smo zapustili ladjico na Prulah 
in se vkrcali na avtobus ter se srečno vrnili 
domov. Vodstvu Doma Tisje in spremljevalcem 
se zahvaljujemo za prijeten izlet, ki bo nam ob 
videnju Ljubljane ostal v lepem spominu. 
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ALOJZIJ ROKAVEC, stanovalec

OTVORITEV SOCIALNO VARSTVENEGA 

CENTRA ŠMELC V LITIJI

V okviru praznovanja občinskega 
praznika Občine Litija ter večletnega 
prizadevanja Občine Litija je v petek, 
4. julija, ob prisotnosti predsednika 
države, g. Boruta Pahorja, potekalo 
odprtje Medgeneracijskega središča 
ŠMELC kot primer dobre prakse, 
kakršnega v Sloveniji v tolikšni 
razsežnosti še ni bilo videti. 

To je v priložnostnem nagovoru poudaril tudi 
predsednik države, ki je v spremstvu župana 
Občine Litija ter direktorice SVC d.o.o. Litija 
tudi izročil svojemu namenu Socialno varstveni 
center v Litiji. 

Otvoritvene slovesnosti se je udeležilo več 
kot 1000 udeležencev. Kulturni program so 
pripravili otroci vrtca v Litiji, člani MPZ Društva 
upokojencev Litija, člani MPZ Tisa Doma 
starejših občanov Tisje, mladi talenti Glasbene 
šole Litija–Šmartno, Marija Pirc iz OŠPP Litija in 

članica Društva Sožitje. Prav vse je predsednik, 
g. Borut Pahor, povabil na ogled predsedniške 
palače v Ljubljani. Celotno prireditev pa je 
popestril tudi Pihalni orkester Litija. 

V objektu bodo poleg domske oskrbe 
v organizaciji Doma Tisje: oskrbovana 
stanovanja, VVZ Litija, Glasbena šola Litija–
Šmartno, VDC, lekarna in Delavska hranilnica. 
V tem arhitekturno zanimivem objektu se 
bodo združevali mladost, zrelost z bogatimi 
življenjskimi izkušnjami, zdravstvena dejavnost, 
kulturno ustvarjanje, raznovrstne storitve za 
občane, torej mestece v malem. 

Dom Tisje je pridobilo lepo urejene bivalne 
prostore s katerimi bo lahko tržil svojo 
kakovostno dejavnost ter s tem zagotavljal 
varno starost občanom občin Litija in Šmartno 
pri Litiji ter širšega območja v Sloveniji. 
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MALI MARINKA, stanovalka

STARČEK

IN DEČEK

(To pesem sem se naučila

pred 80 ali 82 leti od brata

»po spominu«.)

Kaj gledaš deček me debelo, 

star sem in ne posebno lep, 

zgubano čelo, lice velo imam 

in že na pol sem slep.

Ljudje imajo dom in njive, 

vrtove, travnike in les 

ob potu moje so koprive, 

cvetlica tut – je ktera vmes.

Po svetu sem se zdaj ubijal, 

pod tujo streho utrujen spal, 

pozimi sem se v plašč zavijal, 

ki mi ga mož je usmiljen dal.

Tu vidiš deček siromaka, 

ki je bridkosti mnogo užil, 

tam gori me plačilo čaka, 

tam bom se vedno veselil.
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RENATA OZIMEK, dipl. delovna terapevtka; KAJA MLAKAR AGREŽ, program javnih del - 
družabništvo in spremljanje; VERICA SANDEVSKA, program javnih del - družabništvo in 
spremljanje; JANJA FLISEK, usposabljanje na delovnem mestu

DIŠEČE DELAVNICE

V Domu Tisje smo z obnovo prizidka, ki je bila 
končana konec preteklega leta, prišli do nove 
pridobitve – prijetne pokrite terase s sodobnimi 
vrtnimi garniturami in gredic, primernih za 
zasaditev zeliščnega vrta.

Že spomladi smo se lotili zasaditve. Na pomoč 
smo poklicali DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE 
RASTLINE ZASAVJE. Gospa Cvetka Drnovšek 
nam je pomagala pri načrtovanju, pripravila 
delavnico sajenja ter čajanko in klepet o 
uporabi zeliš Do poletja smo pridno skrbeli za 
mlade zeli, jih zalivali in odstranjevali plevel.

V začetku poletja nas je obiskala še gospa 
JOŽICA BAJC PIVEC s Kmetije Pivec. 
Pripravila nam je odličen zeliščni čaj in nas 
naučila marsikaj novega o zdravilnih rastlinah, 
predstavila je tudi svojo kolekcijo krem, tinktur, 
čajnih mešanic ter našo gredico obogatila z 
nekaj novimi sadikami. 

Na našem zeliščnem vrtu letos rastejo: sivka, 
rožmarin, meta, melisa, ameriški slamnik, 
timijan, šetraj, ognjič, drobnjak, hermelika, 
bazilika, netresk, kozmeja, kamilica, vrbovec, 
lučnik, pehtran, pelin, žajbelj. Vrt pa smo 
posladkali z aronijo, rabarbaro, breskvijo in 
gozdnimi jagodami ter pobarvali s trobenticami, 

marjeticami, vrtnicami, kapucinkami in astrami. 
Vse rastline smo opremili z oznakami, da lahko 
vsi prepoznajo rastline.

Zeliščni vrt s svojim čarobnim vonjem privabi 
stanovalce in obiskovalce, da posedajo okrog 
prijetno dišečih rastlin, se pogovarjajo ter 
obujajo spomine. 

Stanovalci zelo radi sodelujejo 
pri nabiranju, sušenju in uporabi 
zelišč. Zato zelišča tudi pridno 
uporabljamo in jih v okviru delovne 
terapije vključujemo v terapevtske 
programe: pripravljamo aromatične 
delavnice obiranja in sušenja zelišč, 
v okviru gospodinjskih skupin 
jih uporabljamo pri kuhi, spekli 
smo pehtranovo potico, večkrat 
pripravimo čaj iz svežih zelišč ali 
osvežilni metin napitek. 

V preteklem tednu pa smo pripravili nekaj 
povsem posebnega – žajbljeve lizike in 
bombone. Prilagamo recept za ta preprost, 
zanimiv in zdrav posladek. Namesto žajblja 
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lahko dodamo tudi druga zelišča. Lizika je lahko 
tudi lepo darilo!

Stanovalci so nas z zanimanjem opazovali 
in nam pri delu tudi pomagali, predvsem 
pri pokušini. Večini so bile lizike všeč, med 
okušanjem smo izvedeli, da žajbelj velja za 
rastlino, ki lahko človeku povrne nesmrtnost. 
Nekoč so verjeli, da se ljudje, ki v svojem vrtu 
gojijo žajbelj, ne morejo postarati. 

Za naš zeliščni vrtiček bomo z veseljem skrbeli 
tudi naprej in se trudili najti še kakšen zanimiv 
način uporabe pridelkov. 

RECEPT ZA ŽAJBLJEVE LIZIKE

SESTAVINE: 100 g sladkorja, 10 g fino zmletih 
posušenih žajbljevih listov, sladkor v prahu, peki 
papir

V teflonski ponvi do zlato rumene barve stopimo 
(karameliziramo) sladkor, nato na hitro vmešamo 
zmleti žajbelj. Mešamo toliko časa, da zmes 
postane gladka. Zatem na peki papir (previdno in 
hitro) vlivamo manjše krogce ter nanje položimo 
lesene palčke (če želimo lizike). Ko se masa 
ohladi, lizike oz. bombone pomočimo še v 
sladkor v prahu.  
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LETNA IZLETA ZA STANOVALCE

Z VOZIČKI DO KRZNARJA

V mesecu maju že tradicionalno organiziramo 
izlet za gibalno ovirane stanovalce. Letos se je 
prijavilo rekordnih 73 stanovalcev na vozičkih. 
Bili smo pred zahtevno nalogo – pridobiti prav 
toliko spremljevalcev za vodenje invalidskih 
vozičkov. 

25 delavcem Doma Tisje se je pridružilo 29 
svojcev, 12 prostovoljcev, dijakov Gimnazije 
Litija, 11 prostovoljcev različnih generacij, 5 
prostovoljcev iz Mladinskega Centra Litija, 3 
prostovoljke, dijakinje Srednje šole Zagorje, 2 
prostovoljki iz Izobraževalnega centra GEOSS, 
2 prostovoljca, stanovalca, ter 2 prostovoljca 
– harmonikaša… Izleta se je udeležilo tudi 7 
gostov, učencev in učiteljev z oddelka vzgoje 
in izobraževanja v Podružnici s prilagojenim 
programom, OŠ Litija. Za prometno varnost 
so skrbeli policisti Policijske postaje Litija in 2 
konjenika iz Ljubljane. Skupaj nas je bilo okrog 
183. Na tem mestu se v imenu stanovalcev in 
uslužbencev Doma Tisje iskreno zahvaljujem 
vsem, ki ste nam priskočili na pomoč. Hvala! 
Brez vas nam ne bi uspelo! Nasvidenje 
prihodnje leto :=)

Letos je »Izlet z vozički do Krznarja« potekal 
v četrtek, 28. maja. Vreme nam je bilo zelo 
naklonjeno, saj je bilo sončno, a ne prevroče. 
Zbirati smo se začeli ob 9. uri, pol ure kasneje 
se je dolga kolona začela viti proti gostilni 
Krznar. Hodili smo počasi, vmes prijetno 
kramljali, opazovali naravo in ob zvokih 
harmonik tudi veselo zapeli.

V drevoredu med potjo so si udeleženci izleta 
lahko ogledali POP-UP razstavo Marije Pirc 
(učenke z oddelka vzgoje in izobraževanja 
v Podružnici s prilagojenim programom, OŠ 
Litija). Razstava je bila postavljena le za čas 
izleta.

Pri Krznarju smo se zadržali dobri 2 uri. Ničesar 
nam ni primanjkovalo. Najprej smo se pošteno 
okrepčali z jagodnim sokom s smetano, svežimi 
jagodami, kavo in sokom. Kuharice Doma 
Tisje pa so nas presenetile s tremi vrstami 
slastne domače potice – orehovo, makovo in 
pehtranovo. Uživali smo v senci gostih krošenj, 
najbolj zagreti (tudi stanovalci na vozičkih) smo 
se tudi dodobra naplesali. 

Pred odhodom smo priredili še kratek zaključek 
projekta medgeneracijskega povezovanja, ki je 

RENATA OZIMEK, dipl. delovna terapevtka
KAJA MLAKAR AGREŽ, program javnih del – družabništvo in spremljanje
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v tem šolskem letu potekalo med Domom Tisje 
in OŠ Litija PPP OVI. Direktorica doma Tisje, 
ga. Vida Lukač, je gostom podelila zahvale in 
v zameno dobila kar nekaj prisrčnih besed ter 
spontanih objemov.

Ob vrnitvi v Dom Tisje smo se najprej osvežili 
z malinovcem, nato pa vsi skupaj odšli še na 
kosilo. Bil je čudovit dan!

Z LADJICO PO SLOVENSKI OBALI

Stanovalce, ki so zmožni daljše poti, je v sredo, 
10. junija, pred vhodom čakal avtobus. Že 
zjutraj smo se odpravili na pot proti slovenski 
obali. V Kopru smo se vkrcali na ladjico z 
imenom Zlatoperka ter uživali v soncu, morski 
sapici, vonju po soli in si ogledovali lepote 
slovenske obale. 

Trije stanovalci so morje prvič doživeli v živo, 
ena od stanovalk je dejala: »Če bi bil namesto 
morja posajen krompir, bi bilo veliko ljudi sitih!« 

Izlet smo nadaljevali na turistični kmetiji 
Hudičevec, kjer smo pojedli okusno kosilo. V 
Dom Tisje smo se vrnili v popoldanskih urah. 
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PUST V DOMU TISJE

Letošnji pust je prišel zgodaj. Ampak v Domu 

Tisje nas ni presenetil, nestrpno smo ga 

pričakovali in ga bogato obeležili. 

Najprej so nas na pustno soboto obiskali 

Kurenti s Ptujskega Polja. V okviru Litijskega 

pustnega karnevala jih je na obisk pripeljalo 

Turistično društvo Litija. Dobro so pretresli 

svoje zvonce in nabrali kar lepo število robčkov. 

Na koncu so se okrepčali še z veliko porcijo 

vampov ter si tako povrnili moči za nadaljnje 

rajanje.

Pustni torek smo začeli s preoblačenjem 

in maskiranjem. V okviru delovne terapije 

smo letos izdelali klasično pustno masko – 

našemili smo se v klovne. Nadeli smo si rdeče 

noske, napihnili balone ter se odpravili malo 

»razgrajat« po hiši… srečali smo tudi stanovalke 

iz enote Spominčice, ki so se prav tako 

simpatično našemile.

Dopoldne so na sprehod do Doma Tisje prišli 

učenci in učiteljice prve triade OŠ Šmartno, kar 

130 maškar! Na čelu pustne povorke sta bila 

“zagnana“ mlada harmonikaša, spremljal pa jih 

je tudi kurent – oče ene od učenk. Naši prostori 

so bili nekaj ur pisani in glasni, stanovalcem so 

se na obraze risali iskreni nasmeški. Povorka je 

obiskala vse enote doma in v vsaki zapela nekaj 

pustno obarvanih pesmic. stanovalci pa so jim 

s pomočjo gospodinj in družabnic spekli dišeče 

miške. Otroci so se pred odhodom v domski 

jedilnici okrepčali še s krofi in sokom. 

Naše kuharice se sicer niso našemile, ampak 

so vseeno pošteno obeležile pusta. Za vse 

stanovalce in zaposlene so spekle slastne krofe. 

Pogled na kuhinjo polno krofov je bil čudovit, 

prijetne arome so se širile po vsem domu.

Letošnje pustovanje smo zaključili na 

pepelnično sredo z obiskom Pogrebnikov 

Jablaniške doline. 

Zahvaljujemo se Turističnemu 
društvu Litija, Kurentom s Ptujskega 
Polja, Osnovni šoli Šmartno pri 
Litiji, Pogrebnikom Jablaniške 
Doline in ostalim prostovoljcem… 
Resnično ste nam popestrili 
pustni teden in vsi upamo, da nas 
prihodnje leto spet obiščete!

RENATA OZIMEK, dipl. delovna terapevtka
KAJA MLAKAR AGREŽ, program javnih del – družabništvo in spremljanje
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MARINKA MALI, stanovalka

MOJE OTROŠTVO

Kamor se mlado drevo nagne, tja staro raste. 

Mlademu dreveščku, takoj ko ga posadimo v 
zemljo, pritrdimo oporo. Potem ga še nekajkrat 
ob opori privežemo, da raste vzravnano proti 
soncu.

Z otrokom pa je drugače. Mati ga spremlja od 
rojstva naprej. Uči ga že v svojem naročju. Hrani 
ga, ljubkuje, neguje. Z njim izgovarja prve zloge: 
ma-ma, ata. Kmalu, še pred prvim letom starosti, 
ga uči prvih korakov.

Mislim, da sem si marsikaj kar precej živo 
zapomnila od drugega leta naprej.

Igračke. Moja najljubša igrača je bila punčka. 
Podarila mi jo je teta Anka iz Ljubljane. Oče pa 
mi je naredil mali leseni voziček. Kar naprej sem 
jo prevažala, pokrivala in previjala. To punčko 
sem klicala »moja punčka«. Nato pa sem od tete 
Anči iz Litije dobila precej veliko pisano gumnato 
žogo. Če mi jo je hotel kdo vzeti, sem se grozno 
drla. Potem pa je brat brcnil to žogo na rženo 
strmišče. Počila je. Oče jo je kar naprej polnil z 
zračno tlačilko, a žoga je puščala. Voziček sem še 
imela. Punčko iz krpic pa mi je sešila teta. Rada 
sem jo imela. Tudi spala je pri meni. Ime ji je bilo 
Nana. 

Manjša dva otroka sva se običajno hranila pri mali 
mizici. Starejši pa pri veliki mizi. Starejši pri mali 
mizici je moral pospraviti posodice in pobrisati 
mizo. Tako so nas že majhne uvajali v delo. Bližal 
se je večer in treba je bilo nanositi drva v zaboj. 
Mali otroci smo hoteli biti zraven. Nosili smo po 
eno cepanico, kmalu po dve. Vesela sem bila 
dela. Tudi vodo smo nanosili v malih kanglicah 
v večji čeber. Seveda smo bili včasih vsi politi. 
Oče je kosil travo za živino. Tudi jaz sem hotela 
pomagati, vendar tako malega koška ni bilo. Oče 
se je spomnil: pojdi k teti in jo prosi, naj ti da 

»pajkovo jajce«. Prosila sem jo. Vprašala me je, 
kaj bom delala. »Nosila travo.« »Aha, to ti je rekel 
oče.« »Ja.« Dala mi je mali, umetniško izdelan, 
košek. Ona je običajno vanj odmetavala krpice. 
Bila je šivilja. Vse smo poskusili delati, bili smo 
pridni. Potepati se nismo smeli. Starša sta vedno 
govorila: »Šest vas je, lahko se igrate doma.« 
Tudi »zravsali« in kričali smo. Mama je v takem 
primeru poklicala očeta. Tekli smo v hišo in se 
poskrili pod mizo. Oče je prišel v hišo in dejal: 
»Mama, ali si kaj videla, kam so se poskrili? Tukaj 
ni nikogar«, pa čeprav so nam noge molele izpod 
mize. 

Šiba pri nas ni nikoli pela nove maše. Pregovor 
pravi: Veliko bit, malo užit. Res smo ubogali na 
besedo. Dela doma smo imeli veliko. Tudi čas za 
igro nam je bil odmerjen. Ob suhem vremenu 
smo se vrteli na drogu katerega je starejši brat 
postavil na spodnji strani hleva. Smukec, s 
katerim smo si naprašili roke, pa je bil v mali 
delavnici. Skakali smo iz kozolca iz lat. Najvišja 
lata za odskok je bila deseta. Brat nas je naučil, 
kako se odskoči in kako pristati na tleh.

A kmalu je prišla šola. »Stara si šest let. Prvič greš 
v šolo. Bodi pridna,« je dejal oče. »Nič ne bom 
hodil v šolo spraševat. A na koncu leta ne sme 
biti v spričevalu nobene ocene, nižje od pet ali 
štiri.« Seveda je hodila teta po informacije.

Učitelji so bili: ravnatelj Stegovec za slovenščino, 
Kristan Ida je učila matematiko in ročna dela: 
vezenje, kvačkanje, pletenje. Perme Josipina je 
učila zgodovino, zemljepis. Škafar Ivan likovno 
vzgojo, vrtnarstvo, sadjarstvo in Rihar, ta pa je 
bil božji pastir pičlo leto in pol. Nato je na Vače 
prišel službovat kot župnik Anton Porenta. Bil je 
slab govornik. Vmesnike je vedno izražal: »In, pa, 
pa ...«, vendar smo se pri njegovih urah veliko 
naučili. Prvo, kar je povedal na prižnici, je bilo: 
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»Rad in moral bi biti arhitekt, rad kaj ustvarjam, a 
na veliko željo matere sem postal duhovnik.«

V šoli v učilnici so vsaka dva meseca visele nove 
velike slike velikosti 60 x 80 cm — veseli ali 
žalostni del rožnega venca ali pa častitljivi, pa tudi 
druge slike, nabožne. Veliko več se naučiš, če 
vidiš sliko, kot pa iz pripovedovanja. 

Župnik je bil res ustvarjalen. V Globodolu je 
postavil električno centralo na vodni pogon. 
Župnišče, cerkev, šola in občina so imele že tam 
okrog leta 1935 svojo električno razsvetljavo.

Postavil je posvetni dom. V njem smo se kulturno 
vzgajali. V dom je namestil vse orodne elemente: 
kroge, dvovišinsko bradljo, konja, drog. Pričeli 
smo vaditi. Osvojili smo vadbo in simbolične 
proste telovadne vaje, vaje s plesom in petjem, 
vaje z glasbo. Učili smo se v dramskem krožku. 
Igrala sem svoji starosti primerne, nato pa čedalje 
bolj resne vloge. Vsako nedeljo po deseti maši 
smo imeli vaje eno uro. Večina deklic, in pozneje 
mladenk, se je učila telovadbe in vlog. Bile 
smo zadovoljne in srečne. V domu je bila tudi 
knjižnica. Sposojali smo si knjige. Neverjetno se 
zdi, kako kmečki živelj rad bere. 

Ob raznih praznikih sem recitirala v šoli. 
Spomnim se, da smo poleg Prešernovega 
praznovali še Vidov dan. Spomnim se še nekaj 
verzov:

Vidov dan, ti dan nesreče.
Vidov dan vstajenja dan.
Vidov dan, dan naše sreče.
Več ne joče jugovičev majka,
solz ne toči Kosovska devojka.
Pet in pol stoletja je minilo,
carstvo tujčevo se je razsulo.
Rane strašne so se zacelile,
iz grobov junakov rože so vzklile.

In ravno tako sem recitirala za prvi december 
delo, ki pravi: Iz enega naroda smo krvi: Slovenci, 
Srbi in Hrvatje. To je bilo leta 1920, ko so se 
zedinili ti narodi.

To se pravi, da sem se že od nekdaj udeleževala 
prireditev oz. recitirala, sodelovala v telovadnem 
in dramskem krožku, po šoli pa tudi vodila. 
Udejstvovala sem se tudi pevskih vaj. Učil nas 
je pevovodja in organist, Ivan Grm. Peli smo pri 
šolskih mašah in pri nekaterih mašah ob deseti 
uri.

Spomnim se, da je bil v dvorani prosvetnega 
društva nad odrom velik napis »Kultura temelj 
omiki«, razvešen čez ves sprednji del v rdeči in 
modri barvi.

Pevske vaje smo imeli vedno ob petkih po šoli oz. 
pouku. 

Telovadne in dramske vaje po deseti maši. V šoli 
me je vodil tisti učitelj, ki je vodil šolske proslave 
in mi govoril, kako naj pesem recitiram bolj z 
občutkom.

Igra v šoli. Šolski odmori zunaj na trgu. Lahko 
smo peli, skakali, se šli razne izštevanke, plesali 
kolo in peli: Marička sedi na kamenu, Zidan, 
zidan most in Ali gre lahko naša vojska skozi, 
Zagrebačke frajlice nosijo sešire, a njihove 
mamice prodajo krompire in še in še.

Spomnim se kako rada sem risala. Najraje črne 
konje. Za nalogo smo morali narisati konja. 
Otroci so me prosili, da naj jim ga narišem. Risbe 
sem narisala štirim otrokom in sicer po 0,50 
dinarja na risbo. Temu kovancu smo rekli nežka. 
Učitelj Ivan Škafar me je vsakič, ko je dobil mojo 
risbo, pogledal. Vse moje risbe so bile ocenjene 
s petko. Poklical je mene, skoraj ni pogledal lista, 
in mi pribil štirico. Takoj sem vedela, da delam 
potuho otrokom. 
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Šola, v katero sem tako rada hodila, se je 
končala. Eno leto še ne. Naslednje pa bi šla v 
likovno v Ljubljano. Stanovala bi pri stricu, dr. 
Antonu Lajovicu, in še pomagal bi mi lahko. Nič 
od tega se ni zgodilo. Vojna je vse prekrižala. 
Z mladinkami smo se dobivale naprej, ne na 
vajah, ampak na sestankih. Pogovarjale smo 
se, kaj bomo počele po vojni. Uresničilo se je. 
Začele smo s telovadnimi nastopi, igrami, recitali. 
Dvorana je bila vedno polno zasedena. Poklicali 
so me v šolo, ki jo je organiziral CKS, za izvedbo 
pa je bil odgovoren IOOF, izvršni odbor OF.

Kar nekaj let v poletnih mesecih, ko se je na 
fakultetah končal pouk in so bili profesorji 
prosti, pa vse do jeseni so poučevali kar precej 
slušateljev: predmeti agitacija in propaganda, 
geografija svetovnih držav, prast, pretok 
blaga, kapitala, ljudi, književnost, pisarniško 
poslovanje itn. Šola je bila na Bellevue (Belvi) 
v Ljubljani. Vstajali smo ob 6.00. Nato je bila 
telovadba (ki sem jo vodila jaz). Ob 6.30 zajtrk, 
ob 7.00 šola .Popoldanskega počitka ni bilo. 
Iz dnevnega časopisja »Ljudska pravica« smo 
izvzeli pomembne podatke in jih na govornici 
komentirali. Učna snov je bila podana tudi v 
popoldanskem času. Učili smo se do večerje. Ob 
22.00 spanje. 

Hrano smo imeli skopo in ponavljajočo. Dovolj 
mi je bilo kaše in napisala sem pesem o kaši, 
ki je gost spremljevalec na jedilniku, in pesem 
»pripopala« na oglasno desko. Kmalu je prišla 
inšpekcija. Stopili so v dolg učni prostor, se 
postavili pred kateder in nas gledali. Vprašanje? 
»Kdo je napisal in si upal nalepiti pesem na 
oglasno desko?« Kot bi me pičila čebela, sem 
bila že pokonci in rekla: »Jaz.« Skupaj smo si šli 
ogledati pesem. Rekla sem jim: »Boste morali pač 
poiskati razlog.« Inšpektor je odgovoril: »Bomo.« 

Res so ga. Kuhinja je z dobro hrano krmila v 
malo oddaljenem svinjaku prašiče, nam pa 
kuhala otroško pašo. Od dne, ko so ugotovili to 
dogajanje, smo na krožnike dobili dobro okusno 
hrano.

Nekajkrat po poletnih mesecih smo le prišli do 
konca šole. Imeli smo izpite. Potegnila sem 
nerazumljiva vprašanja. Predsednik komisije je bil 
književnik Mile Klopčič. Zastavil mi je vprašanje, 
in nanj sem odgovorila hitro. Zastavil mi še drugo 
in tretje vprašanje. Tudi na to sem odgovorila 
na kratko. Vprašal me je, ali sem tudi drugikrat 
tako hitro odgovarjala. Odgovorila sem, da ne. 
»Zakaj ne?« »Če je vprašanje jasno, tudi jaz lažje 
odgovarjam.« Skoraj vsako leto sem hodila na 
dvomesečne ali vsaj enomesečne seminarje. 
Od vsakega seminarja sem prav gotovo nekaj 
odnesla.

Zadnje, kar je bilo nujno, pa smo se dve zimsko-
spomladanski sezoni učili kar v Litiji. Večina 
občinskih uslužbencev – Zakon o upravnem 
postopku. Občinski tajnik Debeljak se je pogovoril 
s tremi profesorji, ki so tudi to snov dobro 
obvladali, in nam jo posredoval kar v Litijo. To 
so bili prof. Novak, prof. Volkar in prof. Velkavrh. 
Vsak teden trikrat po štiri ure. Veste, takrat pa sem 
bila stara 45 let. Res je tako, da se učimo skoraj 
vse življenje. 

Moram reči, če pogledam nazaj, da sem imela 
lepo otroštvo. Na srednje veliki kmetiji smo redili 
sedem do osem govedi in obdelovali tri hektarje 
njiv. Znala sem prijeti za vsako delo. Sreča je bila, 
da je bil oče kot miner zaposlen pri cestnem 
podjetju. Bil pa je izučen za izdelovalca mlinov, 
zunanje in notranje opreme za mletje žit. Znal pa 
je izdelovati sode, kadi, tudi mline za mletje sadja, 
ki so šli dobro v promet. Tako nam je šlo lažje. 
Teta pa je poleg drugega dela še šivala. Naučila 
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me je šivati gospodinjsko perilo, pa tudi kaj 
drugega. Na kolovratu me je naučila presti volno. 
Tako dobra je bila naša teta. Za nas otroke je vse 
sešila, zlikala in pospravila. Bila je natančna. Takoj 
ko smo prišli iz šole, smo se morali preobleči v 
delovne obleke. Za v cerkev druge, za šolo tudi, 
za doma vsakdanje oblekice in tudi perilo. 

Mama me je marsikaj naučila. Izredno rada 
in lepo je pletla. Naučila me je plesti vse od 
nogavic, rokavic s prsti ali brez, do jopic. Najbolj 
srečna pa sem bila, ko me je naučila izdelovati 
gobeline – v barvah. V šoli se gobelinov nismo 
učili izdelovati. Mojo mamo je tega naučila njena 
mama, Lajevčeva Francka, torej moja babica, 
ki so jo poslali v Notranjske gradove učiti se za 
kuharico. Ko je tri leta kuhala, se je naslednja 
tri leta učila vezenja, šivanja, pletenja. Vsega, 
kar mora ženska vsaj malo znati. Tako je imela 
narejenih tudi deset miniaturnih gobelinov z eno 
samo nitko mulineja. 

Starša in teta, hvala vam za vse, kar ste me 
naučili. Otroci pa ne bi bili otroci, če ga ne bi 
kdaj kaj »pokronali«. Iz skrinje smo vzeli vseh teh 
deset gobelinov in jih imeli za štolo. Vzeli smo 
tudi mamino težko svileno ruto. Na vodnjaku, 
ki je bil zaprt s hrastovimi vrati smo naredili 
oltar. Tudi križ s porcelanastim podstavkom 
smo postavili in pokropili. Bili smo popolnoma 
mokri: tudi štola in mamina ruta sta se obarvali v 
taninsko rdečo barvo. Kaj pa sedaj? Mama se je 
vračala z njive. »Otroci, ja kaj ste mi pa naredili?« 
Prosili smo jo, naj nam oprosti. Zbirali smo denar 
in kupili novo ruto. A vsi smo vedeli, da z njo ni 
bila zadovoljna. Bolj hudo ji je bilo, da smo uničili 
majhne gobeline, spomin na njeno mamo. 

Kaj pa moja otroka? S čim sta se igrala? Nista 
imela veliko igrač: sestavljanke in kocke, risalne 
pobarvanke, da sta barvala, sani. Rada sta se 

sankala, a kmalu je bilo treba kupiti smuči. Rada 
sta smučala. Od igrač sta najbolj uživala v budilki. 
Navijala sta jo, da je klicala spet in spet. Dokler je 
nista razstavila. Sestavljala sta jo nazaj, a glej ga, 
šmenta, vedno je kak del ostal. Kam z njim? Rada 
sta loščila tla, pospravljala okrog hiše. Kmalu sta 
začela kuhati. Pomagala sem jima. Potepala se 
nista preveč. Najraje pa sta pripravila mizo, jo 
lepo pogrnila in razdelila krožnike in pribor. Rada 
sta kaj ustvarjala iz lesa ali železa. Tudi pela sta 
rada. Vsak ima svojega konjička. Mlajši je želel 
trobento. Vpisal se je v glasbeno šolo. Pri godbi 
na pihala igra že 46 let. Avtomobilčki, letala in 
budilka so šli počivat. Otroka sta imela igro in 
delo. 

Vnuki so se igrali in vzgajali so jih njihovi starši v 
svojih gospodinjstvih. Tudi oni niso bili posebno 
zahtevni. Za pravnuke pa tega ne morem trditi. 
Zdaj hoče otrok mobilnik, ko še niti ne zna 
govoriti. Igrice na mobilniku pa že zna izvesti do 
kraja. 

V kolikor bo tehnika tako napredovala kot zadnjih 
60 let, bodo že v prihodnjih 100 letih vgrajevali 
čipe v živa telesa. Ali se ne bo nihče več zmotil ali 
pa bo nastal pravi kaos in otroških igric bo konec.
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Obisk Ambasadorjev nasmeha — terapija s pomočjo živali.

Prostovoljka Marija Smolej nam je pripravila razstavo o 
zgodovini mode.

„Ena gasilska“ ob obisku razstave Marije Pirc v Litiji.Prvomajska budnica z Litijskim pihalnim orkestrom.

Policisti konjeniki poskrbijo za varnost na izletu z vozički.

izbor fotografij iz arhiva Doma Tisje

FOTOUTRINKI

Kuharska delavnica: izdelava različnih vrst domačih 
štrukljev.
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Domski pevski zbor Tisa ima dejavnost muzikoterapije 
enkrat tedensko.

Delavnica izdelovanja butaric s prostovoljko 
Martino Kamnenovič.

Tradicionalni obisk trgatve pri Piškurjevih na Riharjevcu.

Sodelovanje na razstavi izdelkov ročnih del v DU Idrija. Dan Državnosti — nastop folklorne skupine Tine Rožanc.

Delovna akcija uslužbencev — okopavanje njive. Razgibavanje nog na kolesu pod vodstvom fizioterapevtk.

Izdelovanje papirnatih src za pomladno dekoracijo 
jedilnice.
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Medgeneracijsko povezovanje med stanovalci in učenci 
oddelka vzgoje in izobraževanja iz PPP, OŠ Litija.

Vsak mesec pripravimo skupno praznovanje rojstnih dni.Harmonikaši — prostovoljci so naši stalni gostje. Iskreno 
se jim zahvaljujemo!

Velikonočna delavnica — barvanje pirhov je vsako leto 
dobro obiskano.

Obisk razstave ročnih del v Hrastniku.

Tudi stanovalec, g. Frančišek Borišek, zna raztegniti meh.

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov.

Novoletna zabava za stanovalce: slavnostna večerja, torta, 
ognjemet, glasba in ples.
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Žoga Bend vadi enkrat tedensko. Zakonca Klinc uživata v senci dreves. 

Obiranje in čiščenje stročjega fižola je priljubljeno opravilo stanovalcev.

Delavnica izdelovanje mila z Društvom Invalidov Litija.

Prostovoljci Osnovne šole Šmartno nam priskočijo na 
pomoč pri okraševanju novoletnih jelk.

Sestra Liza nas je presenetila v narodni noši in 
predstavitvijo albanskih folklornih plesov.

Zahvala za duhovno oskrbo v domu.
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Udeležba na rekreacijski prireditvi Tek in hoja za upanje v 
Zagorju ob Savi.

Stanovalci imajo zelo radi mucke in zanje tudi lepo 
skrbijo.

Predstavitev Doma Tisje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem Domu v Ljubljani.

Pustovanje in obisk političnih mask.

Energetska sanacija prizidka in obnova doma v letih 2014 in 2015.

Delavnica pletenja košar z učenci Podružnice s 
prilagojenim programom iz OŠ Litija in gospodom Pajičem.
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izbor fotografij iz arhiva Doma Tisje

STROKOVNE EKSKURZIJE V SLOVENSKE 

DOMOVE IN UDELEŽBA NA ŠPORTNIH 

IGRAH SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE



DOM TISJE
Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

TEL: 01 8900 100 | FAX: 01 8900 110

E-NASLOV: tisje@ssz-slo.si 

www.dom-tisje.com


