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Dom Lipa
Cesta kozjanskega odreda 3
3220 Štore
Telefon: 08 2009 200
E-pošta: info@domlipa.si
http://www.domlipa.si
Odbor za izdajo domskega lista si pridružuje pravico do sprememb
in krajšanja prispevkov, če je le to potrebno.
Odgovorna urednica
Snežana Batljan
Uredniški odbor
Snežana Batljan, Anton Turnšek, Tatjana Toman
Prispevke zbrala
Snežana Batljan
Lektoriranje
LPI.si lektoriranje
Št. izvodov
500 kos
Oblikovanje
Grafika Gracer d.o.o.
Tisk
Grafika Gracer d.o.o.
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Ko hodiš,
pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič,
do krova in pravega kova
poskusi: vnovič
in zopet
in znova.

Tone Pavček

Drage bralke, dragi bralci!
Počasi, a vztrajno smo hodili in prišli do konca. Prišli smo do
konca leta, leta, ki nam je poleg vsega ostalega postreglo tudi
s pestro paleto dogodkov iz našega Doma Lipa. Te smo strnili v
Domskem listu, ki je pred vami.
Marsikaj smo postorili, marsikaj še bomo. Kar nam ni uspelo
v tem letu, bomo poskusili storiti v letu, ki prihaja. Poskušali
bomo vnovič in zopet in znova. Naši temeljni cilji pa še naprej
ostajajo isti. Trudili se bomo, da svojim stanovalcem zagotovimo vse tisto, kar človeku pomenijo dom, varnost, dobro počutje in občutek pripadnosti.
Vsi smo že kdaj na svoji koži občutili, da življenje ni vedno lahko in lepo. Lahko je tudi težko in hudo, žalostno ter nesrečno.
Pogosto ni pravično, a takšno pač je to naše življenje. Živimo
samo enkrat in na nas samih je, da včasih kaj naredimo, da sebi
in drugim lažje ter lepše življenje zagotovimo. Ne otežujmo
si življenja s stvarmi, ki niso pomembne in na katere nimamo
vpliva. Raje se ozrimo naokoli in poklonimo ljudem, ki nas obkrožajo, prijazno besedo, nasmeh ali bežen dotik. In svet bo lepši, pa če samo za trenutek.
Zadovoljni in ponosni bomo, če bomo uspeli stanovalcem našega doma vsaj za trenutek narediti svet
lepši. Prizadevali si bomo še naprej, da bo njihovo življenje lažje in lepše. In če bo tako, potem vemo,
da smo na pravi poti.
Ob prihajajočih praznikih želim vsem stanovalcem, njihovim svojcem, zaposlenim in obiskovalcem
mirno, lepo, uspešno ter zdravja polno življenje.
Prijetno branje vam želim.
Ga. Marinka Hrnčič, direktorica doma
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INFORMATIVNA STRAN

Telefonski imenik 			
Doma Lipa
TELEFONSKA ŠTEVILKA ODDELEK

Ime in priimek

08 2009 200

RECEPCIJA

08 2009 257

DIREKTORICA

Marinka Hrnčič

08 2009 201

VODJA SZNO

Aleš Oreškovič

08 2009 202

SOCIALNA DELAVKA

Tatjana Toman

08 2009 246

1. NADSTROPJE

med. sestre

08 2009 204

2. NADSTROPJE

med. sestre

08 2009 248

3. NADSTROPJE

med. sestre

08 2009 206

4. NADSTROPJE

med. sestre

Zdravnik

08 2009 207
08 2009 208

VZDRŽEVALEC – HIŠNIK

Janez Benčina

08 2009 209

VODJA PREHRANE – KUHINJA

Ernest Navršnik

08 2009 231

JEDILNICA (bife)

08 2009 210

FIZIOTERAPIJA

Polona Šelih

08 2009 211

FINANČNO RAČUNOVODSKA
REFERENTKA

Milena Kugler

08 2009 242

RAČUNOVODSTVO

Mojca Labohar

08 2009 213

DELOVNA TERAPIJA

Snežana Batljan

08 2009 214

UPRAVNIK OSKRBOVANIH
STANOVANJ IN EKONOM

Anton Turnšek

08 2009 215

PRALNICA

08 2009 216

ZDRAVNICA

dr. Sanja Bulatovič

08 2009 217

AMBULANTA

med. sestre

08 2009 256

MED. SESTRA – vodja tima 1.
nad. in ambulante

Natalija Bukovec

08 2009 236

MED. SESTRA – vodja tima 2.
nad. in oskrbovanih stanovanj

Tanja Toplak

08 2009 255

MED. SESTRA – vodja tima 3. in
4. nad.

Jasna Adam

03 780 20 40

faks

08 2009 252
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e-naslov

info@domlipa.si

spletna stran

www.domlipa.si

OSKRBOVANA STANOVANJA

041 651 208 med.
sestre

Ob ponedeljkih in petkih od 12.00 do
14.30 ure, ob torkih in četrtkih od 8.00
do 10.30 ure in ob sredah od 13.00 do
15.30 ure. Sicer je za nujne primere naših stanovalcev kadarkoli dosegljiv dežurni zdravnik v ZD Štore in ZD Celje.

Psihiater

Specialist nevropsihiater prihaja v dom
vsako sredo od 6.30 do 7. 30.

Knjižnica

Knjižnica je v novi stavbi prvega nadstropja. Na voljo vam je vsak dan, ob
ponedeljkih in petkih od 9.00 do 11.00
pa vam pri izbiri prijazno pomagata ga.
Fanika Stožir in ga. Vanda Ružič.

Pediker

Po naročilu.

Praznovanje rojstnih dni

Skupinsko v glavni jedilnici doma, vsak
drugi mesec v letu.

Maša

V Domski kapelici je sveta maša vsak
prvi in tretji petek v mesecu ob 9.30 uri.
Maše opravlja teharski župnik, g. Miha
Herman.

Frizer

Vsak torek in petek od 8.00 do 15.00.
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Razvoj socialnega varstva
Tokratni članek temelji na nacionalnem programu – resoluciji – socialnega varstva, dodatku o dolgotrajni
oskrbi in dodatkih, do katerih so upravičeni tudi stanovalci doma, zato upam, da bo članek v pomoč tako
stanovalcem kot svojcem ter skrbnikom.
Resolucija
o
nacionalnem
programu razvoja
socialnega
varstva do leta
2020 opredeljuje
osnovna izhodišča
za razvoj sistema,
cilje in strategije
razvoja socialnega
varstva.
Sistem
varstva
zajema
storitve, programe, načrtovanje in razvoj.
Zaradi demografskih razmer je v socialnem in
zdravstvenem sistemu močno izpostavljena
problematika starejših.
Osnovna načela so zagotavljanje človeškega
dostojanstva, socialne pravičnosti, opolnomočenje
posameznikov in spodbujanje medgeneracijskega
povezovanja, proste izbire ter individualizirane
obravnave.
Pomembni
so
razpoložljivost
programov,
dostopnost, dosegljivost, usmerjenost v uporabnika,
enakost, celovitost, kontinuiranost programov,
usmerjenost k učinkom/rezultatom, spoštovanje
pravic in dostojanstva, strokovna avtonomnost ter
inovativnost.
Gre za izziv družbi, glede na povečano potrebo po
storitvah starejših, predvsem dolgotrajne nege in
oskrbe, in drugim starejšim prilagojenih storitvah.
1. Zakon o dolgotrajni oskrbi. Kaj nam bo
prinesel zakon o dolgotrajni negi in oskrbi ter ali
bo končno sprejet?
Prepletanje zdravstvene in socialne dejavnosti
na tem področju je nujna. Dolgotrajna oskrba je
nova oblika pristopa k uporabnikom. Upamo, da
bomo izvajalci dolgotrajne oskrbe tako s področja
zdravstva kot sociale skupaj sledili potrebam
uporabnikov, ne glede na to, da sta se resorja pred
časom razšla, posledice pa danes bolj kot kdajkoli
čutimo vsi vpleteni.

Obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo naj bi
izvajali kot javno službo in nepridobitno dejavnost,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa naj bi
se preoblikoval v Zavod za zdravstveno zavarovanje
in dolgotrajno oskrbo Slovenije. Predvidena je
tudi širitev pristojnosti zavoda, ki naj bi imel hkrati
še pristojnosti odločanja o vstopu v zavarovanje,
standardih, zaposlovanju in paketu storitev,
namenjenih uporabnikom.
Področje dolgotrajne oskrbe je definirano tako,
da gre pri dolgotrajni oskrbi za dalj časa trajajoče
zagotavljanje različnih oblik podpore osebam,
ki zaradi izgube odsotnosti telesne, psihične in
intelektualne samostojnosti potrebujejo pomoč
pri opravljanju temeljnih ter podpornih življenjskih
opravil.
Cilji zakona so uvesti solidarnostno financiranje
področja
dolgotrajne
oskrbe
na
načelih
socialnih zavarovanj in na ta način zagotoviti
dolgoročno finančno vzdržen sistem dolgotrajne
oskrbe; omogočiti dostopnost do kakovostnih
individualiziranih storitev oziroma pravic dolgotrajne
oskrbe vsemu prebivalstvu, ki jih potrebuje, pri čemer
naj bi imela prednost tiste oblike pomoči in podpore,
ki upravičencem zagotavljajo, da čim dalj časa
ostanejo v domačem okolju; spodbujati odgovornost
posameznika in njegove družine za zagotavljanje
primerne ravni oskrbe in pomoči oziroma socialne
varnosti v času, ko so odvisni od pomoči druge
osebe, tudi z možnostjo prostovoljnega zavarovanja
za dolgotrajno oskrbo doseči izenačenost pravic
med vsemi upravičenci ne glede na kraj bivanja ali na
vrsto pomoči (institucionalna oskrba ali storitvena na
domu); doseči večjo učinkovitost in transparentnost
sredstev, ki se vlagajo v dolgotrajno oskrbo; povezati
izvajalce dolgotrajne oskrbe v funkcionalno celovit,
racionalen in učinkovit sistem; z uvedbo posebnega
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo povečali socialno
varnost in kakovost življenja ljudi, ki imajo zmanjšano
sposobnost samooskrbe ter potrebujejo pomoč pri
opravljanju dnevnih življenjskih aktivnosti; načrtno
razvijati preventivno delovanje na tem področju
in spodbujali rehabilitacijo v dolgotrajni oskrbi
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ter spodbujati uporabo sodobnih tehnologij na
področju dolgotrajne oskrbe.
2. Katere oblike socialne pomoči poznamo
danes
Denarna
socialna
pomoč
je
namenjena
zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v
višini, ki omogoča preživetje. Uveljavite jo lahko, če
dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je
določena z zakonom.
Zakon o socialnem varstvu govor o štirih vrstah
denarnih socialnih pomoči:
• Denarna socialna pomoč – za obdobje – dodeli

se za določen čas, in sicer glede na okoliščine.
Prvič se dodeli največ za tri mesece, ponovno pa
največ za šest mesecev. Denarna socialna pomoč
se lahko dodeli največ za obdobje enega leta, če
zaradi starosti nad 60 let, bolezni, invalidnosti ali
drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja
socialnega položaja upravičenca.

• Denarna socialna pomoč – trajna – dodeli

se upravičencu nad 60 let in tistemu, ki je trajno
nezmožen za delo ter je brez vsakršnih dohodkov
oziroma prejemkov in brez premoženja ter nima
nikogar, ki bi ga bil dolžan in sposoben preživljati,
ter živi doma. Trajno nezmožnost za delo ugotavlja
invalidska komisija po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.

• Izredna denarna socialna pomoč – za obdobje – se

lahko dodeli v izrednih okoliščinah. Ta pomoč se
lahko dodeli tudi, če upravičenec sicer presega
»cenzus« za dodelitev denarne socialne pomoči, a
se je iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, znašel
v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se za
obdobje, kar pomeni za materialno ogroženost, ki
bo trajala več kot dva meseca.

• Izredna denarna socialna pomoč – enkratna – velja

enako kot za izredno denarno socialno pomoč, tj.
za obdobje, vendar se podeli v enkratnem znesku,
ker gre za trenutno materialno ogroženost.

pregledajo. Na podlagi pregleda in medicinske
dokumentacije se v postopku izda odločba, iz
katere je razvidno, ali mu bodo pomoč odobrili
ali ne in v katero kategorijo ga bodo uvrstili.
Nezmožnost za opravljanje vseh osnovnih
življenjskih potreb je podana, če se uživalec
pokojnine ne more samostojno gibati v stanovanju
in izven njega, se samostojno hraniti, se oblačiti
in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno
higieno ter opravljati drugih življenjskih opravil,
ki so neizogibno potrebne za ohranjanje življenja.
Nezmožnost za opravljanje večine osnovnih
življenjskih potreb je podana, če uživalec
pokojnine ne more zadovoljevati večine prej
naštetih potreb ali kadar potrebuje kot težji
psihiatrični bolnik v domači negi stalno nadzorstvo.
Za najtežje prizadete kategorije upravičencev
do dodatka za pomoč in postrežbo se štejejo
zavarovanci, ki potrebujejo stalno izvajanje
zdravstvene nege. To pomeni 24-urni nadzor
svojcev (laična pomoč) in hkrati tudi obvezno
strokovno pomoč (najmanj zdravstvenega tehnika).
Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo gre
zavarovancu od dne, ko je nastala potreba po stalni
pomoči in postrežbi, ter traja, dokler je takšna
potreba podana.
Če se zdravstveno stanje prejemnika dodatka
za pomoč in postrežbo poslabša, je treba znova
vložiti vlogo za prehod iz nižje v višjo kategorijo.
4. Varstveni dodatek
Z varstvenim dodatkom se upravičencem za
čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo
sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v
daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem
stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih
dobrin …) in niso stroški za zagotavljanje minimalnih
življenjskih potreb. Varstveni dodatek je namenjen
osebam, ki si materialne varnosti ne morejo
zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo
vplivati.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-2) v 103. členu opisno določa višino zneskov
dodatka za pomoč in postrežbo v določenem
odstotku od zneska najnižje pokojninske osnove,
veljavne za zadnji mesec pred njegovo uveljavitvijo.

Viri:
- Uradni list RS št. 39/2013; Resolucija o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
- Uradni list RS, 99/2013; Zakon o socialno varstvenih
prejemkih
- Uradni list RS, št. 3/2007; Zakon o socialnem varstvu
- Uradni list RS št. 96/2012; Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju 2

Višina dodatka za pomoč in postrežbo je odvisna
od mnenj izvedencev zavoda, ki prosilca obvezno

Aleš Oreškovič, VSZNO

3. Dodatek za pomoč in postrežbo
Tri kategorije
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Varovani oddelek v Domu Lipa
V našem domu imamo že šest
let varovani oddelek, kamor
nameščamo
stanovalce
s
srednje hudo demenco. Kot
socialna delavka se vsakodnevno
srečujem z ljudmi, obolelimi za
demenco, in me to področje
zaradi svoje specifičnosti še
posebej zanima.
Demenca je skupek simptomov
in znakov, ki se pojavljajo pri
bolniku ter so lahko posledica
različnih bolezni. Za demenco
so značilne motnje spomina,
osiromašeno
mišljenje
in
prizadetost
opravljanja
vsakodnevnih
dejavnosti.
Prizadeta sta pomnjenje in priklic
novih informacij (pozabljivost),
zmanjšana
je
zmožnost
orientacije,
razumevanja,
računanja, govornega izražanja
in presoje, zmanjšana je
sposobnost
obvladovanja
čustev ter socialnega vedenja.
Z napredovanjem demence
postaja oseba vedno manj
samostojna
in
potrebuje
dodatno oskrbo ter nego. Gre
torej za upad prej obstoječih in
intelektualnih ter spominskih
sposobnosti. Najpogostejši vzrok
je Alzheimerjeva bolezen, ki je
vzrok skoraj 60 odstotkov vseh
demenc.
Demenca se praviloma začne
neopazno
in
postopoma
napreduje. Poteka neprekinjeno
od komaj opaznih znakov proti
popolni osebni, časovni in
krajevni dezorientaciji.
Obravnava oz. oskrba oseb z
demenco je posebno področje
in ga ni mogoče enačiti z
načinom dela z ostalo populacijo
ter populacijo z motnjami v

duševnem
zdravju.
Razvoj
sodobnih konceptov dela s
temi osebami gre zato v smeri
psihosocialne in ne medicinskoterapevtske
obravnave.
Na
področju medicine smo pri
demenci na samem začetku,
saj ne poznamo vzrokov za
njen
nastanek.
Posledično
nimamo zdravil, razen nekaj
malega v smislu preventivnega
delovanja v začetni fazi razvoja
demence. Povsem drugačna je
slika na področju psihosocialne
obravnave. Pri tej sprejemamo
dejansko stanje oseb z demenco,
vživljamo se v njen svet, izhajamo
iz njene biografije. Iščemo
mostove med preteklostjo in
sedanjostjo, omogočamo jim
primerno življenjsko okolje. Z
njimi se pogovarjamo v smislu
validiranja
in
omogočamo
maksimalno kakovost življenja
kljub posledicam
osebnostnega
razkroja.
V našem domu
imamo oddelek
za
osebe
z
demenco
kot
središčni prostor,
v katerem poteka
večina dejavnosti
za
osebe
z
napredovano
demenco. Tukaj
se
povezujejo
vse
dejavnosti
za to skupino
stanovalcev, ki imajo postavljeno
diagnozo demence. Oddelek je
ustrezno opremljen in deluje v
skladu s sodobnimi doktrinarnimi
in izhodišči. Imamo poseben
program za delo z osebami z
demenco. Določeni strokovni

delavci smo povezani v tim, ki se
redno sestaja in spremlja vsakega
posameznega
stanovalca.
Zastavljeni so individualni cilji za
posameznika, delo v skupinah pa
se koordinira. Vse to omogoča
višjo raven strokovnosti in
kakovosti dela. Pri zaposlenih pa
omogoča delitev odgovornosti,
medsebojno podporo in visoko
stopnjo kooperativnosti.
Vpeljane imamo gospodinjske
skupine. Pri načrtovanju aktivnosti
upoštevamo
posameznega
stanovalca,
optimalno
se
upoštevajo njegove potrebe in
želje. Posameznik je maksimalno
vključen, dobiva podporo in
potrditev, da razmišlja o svojih
ciljih, željah, da o njih govori
ter jih s pomočjo spodbude
jasno izrazi in jih s pomočjo tudi
postopoma uresničuje.

Stanovalci, ki so nameščeni
na varovanem oddelku, imajo
srednje hudo demenco in se
razvrščajo v oskrbo IV. Razvrstitev
se opravi timsko, opravita jo
individualni in strokovni tim.
Poleg
specialista
psihiatra
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se jim posvetiti in se z njimi veliko
pogovarjati ter jim svetovati.
Kot sem že omenila, imamo v
domu 53 mest na varovanem
oddelku. Bivalni prostori so
označeni z imenom in priimkom
stanovalca ter so razporejeni
okrog osrednjega dnevnega
skupnega prostora, kjer se
izvajajo
dnevne
aktivnosti,
terapije, rekreacijske aktivnosti
in drugo. V prostoru ni opreme
in aparatov, kjer bi se stanovalci
lahko poškodovali. Nadzor,
posebna zaščita in varstvo
na varovanem oddelku so
zagotovljeni z osebjem, 24 ur
na dan vse dni v letu. Tehnično
varovanje predstavlja ključavnica,
ki omogoča neoviran vstop na
varovani oddelek, neomejeno,
24 ur na dan, ne omogoča pa
izhoda iz varovanega oddelka
brez osebja oddelka.

sodelujejo pri odločitvi še socialni
delavec,
delovni
terapevt,
diplomirana medicinska sestra,
svojci in stanovalec. Pri osebi,
ki jo razvrstimo v oskrbo IV, so
težave v zvezi s pozabljanjem, z
izvajanjem dnevnih aktivnosti,
pri govornem komuniciranju, s
časovno in krajevno orientacijo,
s presojo vsakdanjih življenjskih
situacij, z abstraktnim mišljenjem,
s čustvenim razpoloženjem,
z vedenjem in osebnostnimi
spremembami
tako
velike,
da onemogočajo samostojno
življenje ter zahtevajo stalno skrb
in varovanje drugih.
8

Hospitalizacija svojca z demenco
pomeni za družinske člane
začasno ali delno razbremenitev.
Toda star človek tudi v domu
potrebuje družino in čustveno
podporo, ki pa jo lahko
zagotovijo le družinski člani. Ob
odhodu v dom se stiske svojcev
še nadaljujejo. Pogosto imajo
slabo vest, ko vidijo, da svojci
pogrešajo svoj dom, pojavljajo
se občutki nemoči, ker se
zavedajo, da so predlagali odhod
v dom in vztrajali pri takšni rešitvi
problema. V teh trenutkih je zelo
pomembno, da jim stojimo ob
strani strokovni delavci. Moramo

Varovani oddelek v domu je
v celoti enostavno zasnovan,
s smotrno in funkcionalno
razporeditvijo prostorov. Oddelek
je v celoti prilagojen vsem
stopnjam potreb stanovalcev.
Arhitektura oddelka upošteva
vse elemente zadovoljevanja
potreb ljudi. Zlasti pa ponuja
veliko gibanja, svetlobe, občutek
pripadnosti in neutesnjenosti.
Na oddelkih imamo zaposlene
tri gospodinje, ki vzdržujejo
in
ohranjajo
samostojnost
stanovalca,
opravljajo
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posamezna dela s področja nege
in oskrbe. Poleg tega pripravljajo,
organizirajo in izvajajo program
skupinskih ter individualnih
aktivnosti. Skrbijo za urejenost
prostora in pripravo manjših
obrokov
hrane.
Spremljajo
stanovalce na sprehodih in
izvajajo programe za animiranje

Aktivnosti
so
organizirane
tako v dopoldanskem kot v
popoldanskem času.
Namen teh aktivnosti je, da
pomagajo stanovalcem ohranjati
njihove motorične sposobnosti
in ročne spretnosti, ohranjajo in
spodbujajo njihove kognitivne,
psihološke ter socialne spretnosti

vplivajo na boljšo samopodobo
in zadovoljstvo stanovalcev.
Zelo se trudimo, kar je razvidno
iz rezultatov, da se velika večina
udeležuje aktivnosti. Nekateri
komaj čakajo, da se aktivnosti
začnejo. Zopet je treba nekatere
malo bolj motivirati in se jim več
časa posvetiti. Zelo pomembno
je, da se aktivnosti odvijajo
redno, da sledimo postavljenim
ciljem ter da so pri teh vključeni
dejansko vsi stanovalci. Osebe,
obolele za demenco, je treba
pri aktivnostih vedno znova
spodbujati in usmerjati z jasnimi
ter s kratkimi navodili. Pogosto jih
je treba pohvaliti, da vedo, da so
nekaj naredili dobro. Zaposlitev
omogoča
dementni
osebi
možnost ustvarjanja, razmišljanja
in ohranjanja v življenju že
naučenih
ter
uporabljenih
sposobnosti. Aktivno preživijo
svoj prosti čas, se pri tem sprostijo
in razvedrijo. S tem ji nudimo
občutek zadovoljstva, ljubezni,
prijateljstva, obravnavamo jo kot
odraslo osebo.
Tudi ko je bolezen napredovana
do te stopnje, da je komunikacija
onemogočena,
so
zelo
pomembni topla beseda, stisk
roke ali prijazen nasmeh. Osebe
obolele za demenco to zelo
dobro čutijo. Tudi če ne zmorejo
več sodelovanja, čutijo našo
prisotnost, pristnost, prijaznost
in niso izolirani od ostalih.

stanovalcev
po
delovnega terapevta.

navodilu

Ritem aktivnosti je določen,
prilagojen
in
usklajen
s
potrebami
stanovalcev.

in
veščine
ter
ustvarjajo
priložnost za druženje. Poleg
tega te aktivnosti upočasnijo
upadanje kognitivnih funkcij,
povečujejo čustveno aktivnost
in pomagajo pri vzpostavljanju
in ohranjanju socialnih stikov ter

Vsem zaposlenim veliko pomeni,
kadar nam svojci povedo, da so
zadovoljni z našim delom ali da
opažajo napredek pri svojcu. To
nam je motivacija, da se bomo
še naprej trudili za strokovno in
kakovostno opravljeno delo, za
vsakodnevno prijaznost, toplino
ter pozornost do stanovalcev in
svojcev.
Tatjana Toman, socialna delavka
9
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Miselno-gibalne aktivnosti pri osebah z demenco
V mesecu aprilu smo v Domu Lipa izvedli delavnico,
namenjeno zaposlenim, ki delajo pri stanovalcih z
demenco. Delavnico sva pripravili Snežana Batljan,
delavna terapevtka, in Polona Šelih, fizioterapevtka.
Namenjena je bila predvsem praktični predstavitvi
različnih pristopov in tehnik dela, ki jih lahko
vsakodnevno vključimo v zaposlitvene aktivnosti.
Delavnice smo se lotili predvsem zato, ker so
najnovejše raziskave pokazale, da s kombinacijo
miselne in gibalne aktivnosti dosežemo večje
pozitivne učinke, kot če bi izvajali vsako posebej.
Ob gibanju se povečuje prekrvavitev vsega telesa in
posledično so bolj prekrvavljeni tudi možgani, zato
stanovalci zmorejo večjo zbranost, motiviranost,
predvsem se jim izboljša spomin. Delavnice se je
udeležilo 14 zaposlenih.
Vsi prisotni smo preizkusili svoje motorične,
senzorične in predvsem spominske sposobnosti.
Ugotovili smo, da je za vsako takšno aktivnost treba
vložiti kar nekaj truda.
V uvodu smo predstavili pomen gibalnih in
miselnih aktivnostih za osebe, obolele z demenco.
Nato smo se lotili praktičnega prikaza miselnih vaj v
kombinaciji s telesnimi vajami. Najprej smo naredili
nekaj dihalnih vaj in nekaj vaj za roke ter ramenski
obroč. Sledile so miselne vaje, kot so npr.:
- iskanje nasprotij (belo – črno, velik – majhen,
plima – oseka)
- ljudski pregovori (Ljubo doma ...; Ni vse zlato ...;
Žlahta ...)

10

- štetje črk v besedi (miza: 4 črke, letalo: 6 črk,
zdravnik: 8 črk …)
- iskanje predmetov v prostoru (kuhinja: miza,
stoli, krožniki, lonci …)
- računanje
- uganke
Izvedli smo tri takšne sklope vaj in medtem razgibali
celotno telo. Celotna aktivnost naj bi trajala okoli
petinštirideset minut.
Predstavili smo tudi v domu narejene motivacijske
vrečke. Stanovalci, ki radi obiskujejo delovno
terapijo, so sami izdelali motivacijske vrečke.
Vrečke smo zašili iz pisanega blaga in jih napolnili
z različnimi polnili: z rižem, s koruzo, fižolom in
kašo. Vrečke smo uporabili kot pripomoček za
izvajanje vaj, za masažo, za ugotavljanje vsebine in
za stimulacijo vseh čutil (otip, sluh, vid).
Prav tako smo uporabili v delovni terapiji narejene
senzorične lončke in se naučili tehnike spodbujanja
senzoričnih stimulansov. V čiste jogurtove
plastenke smo nasuli riž, koruzo ali kašo in jih lepo
poslikali z živahnimi motivi ter barvami. Takšne
lončke lahko uporabljamo kot glasbeni inštrument,
za ugotavljanje vsebine, za ugotavljanje barv
in motivov na lončku ali preprosto kot gibalni
pripomoček.
Takšne zanimive pripomočke lahko uporabljamo
za popestritev ali za večjo motivacijo pri delu s
stanovalci, ki so zboleli za demenco.
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Za konec razgibajte male sive celice še vi!
UGANKE:
Mavrica na tri pramence, bog poživi vse Slovence! (iz leta 1938)
Nepovabljen pridem sam, siliti pa se ne dam, kdor me videti želi, leže naj in zamiži. (Josip Stritar)
Ta mati slabotna še stati ne zna, pa sina varuj se, te vrže na tla.
Pa še ena malo težja:
Med tem, kar je, in tistim, kar se zdi,
je plošča, ki hkrati laže in resnico govori.
Laže, kar kaže, da nekaj je tam, kjer sploh ni,
a resnico govori, ker tistega kar kaže, ne spremeni. (Andrej Rozman-Roza)
(zastava, spanec, vinska trta in vino, ogledalo)
DRŽI ALI NE DRŽI?
1. Ena petina je enako kot petindvajset odstotkov.
2. Padajoča megla napoveduje jasno vreme, dvigajoča pa dež.
3. V človeškem telesu je nekaj več kot dva tisoč kosti.
4. Jazbec spada, podobno kot lisica, med pse.
5. Andraž Vehovar je dobitnik srebrne olimpijske medalje.
6. Skozi Moskvo teče reka Moskva.
7. Ekvator razpolavlja Avstralijo na dva dela.
8. Vsako prestopno leto je pust v sredo.
(1. ne (20 %), 2. da, 3. ne (207 kosti), 4. ne, med kune, 5. da, 6. da, 7. ne, 8. ne)
Polona Šelih, fizioterapevtka
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Novost v zdravstveni negi
Že dlje časa smo se soočali s tem, kako bi še lahko
pomagali stanovalcem, ko zbolijo. Na splošno je v
času jeseni in pomladi največ prehladnih obolenj,
ko ne vemo, ali se bo kaj resnega razvilo ali bo
samo prehlad. Vsi vemo, da nam pri prehladu lahko
pomagajo že topel čaj, limona in počitek, ko pa se
v telesu nekaj razvija, moramo seveda pravočasno
ukrepati tako, da zdravnika seznanimo s simptomi
in znaki. Medicinska sestra stanovalcu zmeri telesno
temperaturo, vrednost krvnega tlaka, vrednost pulza,
saturacijo in vrednost krvnega sladkorja, če je to
potrebno, ter vse vrednosti javi zdravniku. Stanovalca
nato v domski ambulanti pregleda zdravnik, ki odredi
nadaljnje preiskave, kot so na primer laboratorijske
preiskave – odvzem krvi in urina. Težava je le v tem,
da se ponavadi vsi ti odvzemi opravijo naslednji
dan, ko obratuje laboratorij. Starostnik pa potrebuje
hitrejše ukrepanje, da se ne razvije kaj resnega, kot je
na primer pljučnica.
Zato smo se v domu v mesecu juniju odločili za nakup
aparata, ki nam pokaže vrednost CRP-ja (vrednost
vnetnih parametrov). To so pa zelo ključni podatki
za zdravnika, ker lahko hitreje potrdi diagnozo. In
seveda, kar je najpomembnejše, preiskava se opravi v
domu (v ambulanti, na oddelku, ob postelji stanovalca
...), medicinska sestra pa lahko aparat prenaša, kamor
želi. Tako to preiskavo lahko opravljamo 24 ur na dan
in za vrednost potrebujemo le nekaj minut. Sama
preiskava za stanovalca ni boleča, saj odvzamemo kri
iz prsta (kapilarna kri), kot na primer odvzem krvi za
določitev krvnega sladkorja.
Kratka predstavitev, kaj sploh je C-reaktivni
protein (CRP)
CRP je protein akutne faze, ki je pri zdravih osebah
prisoten v zelo nizkih koncentracijah.
Koncentracija CRP se opazno poviša pri poškodbah
tkiva zaradi bakterijske infekcije in po operacijah.
Povišane vrednosti zasledimo že v 6–12 urah po
začetku vnetnega procesa, vrh pa doseže veliko
prej kot drugi kazalniki vnetja. Pri virusnih okužbah
praviloma ni povišanja CRP, zato lahko hitro in
zanesljivo razlikujemo med bakterijskimi in virusnimi
infekcijami.
Pri uspešni antimikrobni terapiji se koncentracija CRP
zniža v enem dnevu za cca 50 %, kar nam omogoča
uspešno spremljanje poteka bolezni in odziva
12

pacienta na terapijo. Z merjenjem CRP pa lahko prav
tako spremljamo in kontroliramo komplikacije in
morebitne infekcije, ki nastanejo po operacijah.
Prednosti CRP v zdravniški praksi:
• Visok in hiter porast koncentracije CRP pri
bakterijskih infekcijah,
• pri virusnih okužbah praviloma ni povišanja
koncentracije CRP,
• hiter padec ob okrevanju omogoča spremljanje
poteka bolezni in uspešnosti antibiotične terapije.
PREDNOSTI CRP v domu starejših:
-

Hiter, neboleč in enostaven odvzem,
odvzem v domu – ni potreben odhod v bolnišnico,
rezultat v nekaj sekundah,
medicinska sestra lahko zelo hitro sporoči
zdravniku zdravstveno stanje stanovalca,
- zdravnik se na podlagi rezultata hitreje odloči za
potek zdravljenja,
- zadovoljni in zdravi stanovalci.
Za
stanovalce
si vsi želimo le
najboljše, zato
se
trudimo
in
veliko
delamo na
kakovosti
zdravstvene
nege
ter
o s k r b e .
Glede
na
to, da uporabljamo aparat že nekaj mesecev, smo
v tem času izvedli veliko odvzemov kapilarne krvi
za določitev CRP-ja. Zato je bila tudi naša zdravnica
zadovoljna, saj je pred seboj imela ne samo pacienta,
ampak tudi ključne podatke za diagnozo. Glede
na to, da stanovalci na preiskave niso čakali nekaj
dni, so seveda prej dobili zdravniško pomoč in v
skoraj vseh primerih se je zdravstveno stanje hitreje
normaliziralo. Odkar imamo CRP-aparat, imamo tudi
manj hospitalizacij stanovalcev, kar je tudi izjemen
dosežek. Ne samo, da so zadovoljni stanovalci,
zadovoljni smo tudi zaposleni v zdravstveni negi.
Natalija Bukovec, med. ses., vodja neg. tima
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Kdaj nastanejo zvečane možnosti za nastanek
razjede pri bolniku s sladkorno boleznijo
Življenje nas neprestano sooča z novimi okoliščinami in od nas zahteva, da se z njimi spoprimemo. Ena
takšnih okoliščin so gotovo različne poškodbe in rane, akutne ali morda kronične.
Rane so lahko tudi neželena posledica nege (preležanine) ali različnih bolezenskih stanj. Pri bolnikih s
sladkorno boleznijo pa so tveganja za nastanek razjed veliko večja.
Diabetes mellitus, tako imenovana sladkorna bolezen, je na svetu ena najpogostejših kroničnih bolezni
presnavljanja. Diabetes izhaja iz grške besede (stalno potekajoč) in latinske besede mellitus (medeno
sladek), kar je glavna značilnost sladkorne bolezni.
Značilnost sladkorne bolezni je zvišana vrednost krvnega sladkorja, ki jo povzroča premajhna ali sploh
nikakršna proizvodnja inzulina.
Sladkorno bolezen ugotavljamo po višini krvnega sladkorja. Enota za merjenje krvnega sladkorja je milimol
na liter (mmol/l).
Normalne vrednosti sladkorja v krvi so od 3,5 mmol/l do 5,6 mmol/l (na tešče).
Na sladkorno bolezen kaže koncentracija sladkorja v krvi, višja od 7 mmol/l na tešče, oziroma nad 11
mmol/l po hranjenju.
Diabetično stopalo je eden izmed najhujših zapletov pri sladkorni bolezni, ki lahko diabetiku povzroči
tedne ali celo mesece hudih težav in nepokretnosti ter splošnega fizičnega, pa tudi psihičnega neugodja.
Gre za bolezenske spremembe na stopalu sladkornih bolnikov, ki so predvsem posledica okvar na ožilju
(okluzivne arteriopatije) in živčevju (diabetične nevropatije).
Razjeda (ulkus) je okvara kože in
podkožnega tkiva. Pri sladkornih
bolnikih se celi zelo počasi, včasih pa se
celo noče zaceliti. Do razjede privedejo
poleg omenjenih zapletov sladkorne
bolezni (okvara živcev, motnje prekrvitve,
spremembe oblike stopala in omejena
gibljivost sklepov) tudi naslednji zunanji
vzroki:
mehanske poškodbe (ureznine, žulji, pretesni čevlji, tujek v čevlju, neprevidno striženje nohtov, nepravilna
pedikura in podobno),
opekline (z grelno blazino, termoforjem, s prevročo vodo pri umivanju …),
pritiski debele poroženele kože (kalus) na tkivo pod njim,
poškodbe s kemikalijami (npr. sredstva za mehčanje kurjih očes).
Razjeda lahko boli, če so živci ohranjeni, sicer pa ne. Slaba prekrvitev povzroči »ishemični« ulkus, ki običajno
nastane na robovih stopala ali prstih, kjer je bilo tkivo dalj časa izpostavljeno pritisku. Pri okvari živcev
pa ulkus navadno nastane na mestih prevelikih pritiskov na podplatu pod trdo kožo, in takšna razjeda
običajno ne boli.
Pri večjih in obširnih ranah pogosto zaradi slabega celjenja pride še do infekcije oziroma okužbe ran.
Okužba nastane zaradi vdora kužnih klic skozi poškodovano kožo. Za uspešno zdravljenje okužbe sta
pogoj dobra prekrvitev in razbremenitev prizadetega dela.
Navadno je potrebno dolgotrajno zdravljenje, ker ni mogoče izboljšati prekrvitve.
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Takšne rane, ki se ne celijo, so pogosto inficirane in vodijo do gangrene. Gangrena je odmrtje tkiva, ki
nastane zaradi nezadostne prekrvitve, lahko pa jo spremlja tudi okužba. Propadlo oziroma odmrlo tkivo je
treba odstraniti s kirurškim posegom in takrat govorimo o nekrektomiji. Kadar je treba odstraniti večji del
organa, npr. stopala ali noge, pa o amputaciji. Obseg amputacije je odvisen od obsega odmrlega tkiva in
stanja arterijske prekrvitve.
V izogib vsem ranam in kasnejšim posledicam pa je za sladkornega bolnika zelo pomembno, da so stopala
vedno čista, suha, voljna, zavarovana pred zunanjimi vplivi in topla. Izogibati se morajo poškodbam.
Vsakodnevno je treba pregledati stopala. Pozorni morajo biti na barvo kože in vraščene nohte, ki lahko
povzročajo vnetje. Obutev mora biti primerna, mehka, oprijeta na stopala. Imeti mora čvrsti opetnik in
debel gumijasti podplat.
Za uspešno preprečevanje zapletov v zvezi z diabetičnim stopalom je potrebna dobra osveščenost bolnika
in njegovih svojcev ter vseh, ki imajo pri svojem delu stik s temi bolniki. Zelo pomembno je preventivno
pregledovanje stopal pri sladkornih bolnikih, ki ga izvajajo zdravniki. Preventivni pregled stopal bi bilo
treba opraviti enkrat letno pri vsakem bolniku s sladkorno boleznijo, saj na ta način odkrijemo spremembe
v zgodnji fazi, ko jih je še mogoče uspešno zdraviti in preprečiti kasnejše hujše zaplete.
Prav tako pomembno pa je, da se bolnik zaveda resnosti svoje bolezni in njenih posledic, saj je prav on sam
tisti, ki lahko naredi največ za preprečitev zapletov.
Tudi v Domu Lipa skrbimo za preprečevanje vseh vrst ran in preležanin. Nepokretne stanovalce obračamo
na 2 uri. Podlagamo jim tudi noge. Pokretnim diabetikom, ki že imajo ulkuse, pa za te skrbimo z redno in
primerno nego ter izvajamo preveze z ustreznimi oblogami, in sicer po dogovoru z zdravnikom.
Jasna Adam, med. ses., vodja neg. tima

Izmenjava študentk
iz Danske
Hmm ... Kako naj najbolje opišem izkušnjo s tremi
dekleti, iz čisto tujega sveta, tujega jezika? Bom
začel kar takole ... K nam v dom so prišla tri dekleta,
Regitze, Michelle in Xenia. Seveda niso razumela
besede slovensko in zato smo se kar dosti namučili z
angleščino in nemščino. Prišla so k nam na izmenjavo
študentov, s tem so tudi spoznala malo naš sistem
oskrbe, zdravstva in seveda naše kraje. Na delu so bila
sprva izgubljena, tiha, sčasoma so pa malo bolj oživela,
se razgovorila.
Povedala so nam, da so bila pred tem na praksi v
Splošni bolnišnici Celje. Veliko so nam povedala tudi
o svojih domačih krajih. Seveda so bila zanimiva tudi
za naše oskrbovance, ki so jih tudi marsikaj vprašali.
Največkrat so jih spraševali, od kod so, kako se jim zdi
pri nas, kakšna se jim zdi hrana ...
Delala so z mano in Jeleno ter ostalo ekipo v prvem
nadstropju, kjer so rekla, da se počutijo prav domače,
da jim je lepo. Spoznala so tudi ostale oddelke, tako kot
delovno terapijo, fizioterapijo, pralnico, tudi kuhinjo in
seveda tudi oskrbovana stanovanja.
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Družili smo se tudi izven službe, ko smo se dobili na kavi
in smo šli malo raziskovat Celje z okolico. Zelo sta jim
bila všeč Celjski grad in Šmartinsko jezero. Stanovala
so v hostlu Mladinski center Celje. Po odhodu smo še
ostali v stikih preko Skypa in Facebooka.
Pravijo, da čeprav je bilo zelo lepo v Sloveniji, v našem
malem Celju in v Domu Lipa, ni nikjer tako lepo, kot je
doma. Prav lepo nas vse pozdravljajo in upajo, da se še
kdaj vrnejo k nam, če ne drugače, le na obisk.
Kaj naj še rečem o tej izkušnji drugega kot le to, da je
bila izjemno zanimiva in poučna, zato upam, da ne
zadnja …
Andrej Zidanšek
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Dogodki v letu 2014

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

7. 1. 2014

BRALNO-POGOVORNA URICA CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU

7. 1. 2014

PRIREDITEV KOLEDOVANJE – KOLEDNIKI IZ LAŠKEGA

10. 1. 2014

SV. MAŠA

10. 1. 2014

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI OŠ ŠTORE (DELAVNICA)

23. 1. 2014

NASTOP ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA DOBRNA

24. 1. 2014

SV. MAŠA

25. 1. 2014

PRIREDITEV: ANSAMBEL SAVINJSKI KVINTET

28. 1. 2014

DOMSKI KINO: OLIVER TWIST

4. 2. 2014

BRALNO-POGOVORNA URICA CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU

6. 2. 2014

NASTOP VOKALNE SKUPINE ROŽ’CE

7. 2. 2014

SV. MAŠA

11. 2. 2014

NASTOP FOLKLORNE SKUPINE ŠLANDER IZ CELJA

21. 2. 2014

SV. MAŠA

25. 2. 2014

DOMSKI KINO: LAHKO NOČ, GOSPODIČNA

4. 3. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU; BRALNA URICA

4. 3. 2014

PUSTNO RAJANJE OB ŽIVI GLASBI

6. 3. 2014

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV; nastop otrok iz vrtca Štore
in domskega zbora Lipa

7. 3. 2014

SV. MAŠA

11. 3. 2014

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA; nastop vokalno-instrumentalne skupine 5
PLUS

13. 3. 2014

DOMSKI KINO; Estrellita

14. 3. 2014

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI OŠ ŠTORE (igranje namiznih
družabnih iger)

17. 3. 2014

PREDSTAVITEV ČEBELARSTVA BRENČA

21. 3. 2014

SV. MAŠA

27. 3. 2014

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU; NASTOP UČENCEV OŠ ŠTORE

1. 4. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU; BRALNA URICA

4. 4. 2014

SV. MAŠA

8. 4. 2014

PRIREDITEV: MEŠANI KOMORNI PEVSKI ZBOR CELJE

17. 4. 2014

DOMSKI KINO: Kako začiniti zakon

18. 4. 2014

VELIKONOČNO BARVANJE PIRHOV NA ODDELKIH

19. 4. 2014

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI

21. 4. 2014

VELIKONOČNA SV. MAŠA

23. 4. 2014

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (marec, april)

24. 4. 2014

PRIREDITEV: LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE

1. 5. 2014

BUDNICA: pihalni orkester Štorski železarji

9. 5. 2014

SV. MAŠA

6. 5. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU; bralna urica
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Dogodki v letu 2014

MAJ

JUNIJ

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

16

13. 5. 2014

DRUŽENJE S PSOM (2. NADSTROPJE)

15. 5. 2014

NASTOP MEŠANEGA OKTETA DU PETROVČE

16. 5. 2014

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI OŠ ŠTORE (1. skupina otrok):
DELAVNICA

20. 5. 2014

DOMSKI KINO: Vse za denar

22. 5.2 014

IZLET NA BREZJE

23. 5. 2014

SV. MAŠA

27. 5. 2014

PRIREDITEV: MEŠANI PLANINSKI PEVSKI ZBOR ŽALEC

30. 5. 2014

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI OŠ ŠTORE (2. skupina otrok):
DELAVNICA

3. 6. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNO-POGOVORNA URICA

5. 6. 2014

Pozdrav poletju: NASTOP UČENCEV OŠ ŠTORE

6. 6. 2014

SV. MAŠA

10. 6. 2014

ŠPORTNE IGRE STANOVALCEV DOMA IN GOSTUJOČIH EKIP

12. 6. 2014

UDELEŽBA NA ŠPORTNIH IGRAH V DOMU OB SAVINJI CELJE

18. 6. 2014

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (maj, junij)

19. 6. 2014

PRIREDITEV: SESTRE JAKOB IZ DOBRNE

20. 6. 2014

SV. MAŠA

1. 7. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU, BRALNA URICA

3. 7. 2014

DOMSKI KINO: DIVJE MRHE

4. 7. 2014

SV. MAŠA

17. 7. 2014

SLADOLEDNI PIKNIK NA DOMSKEM VRTU

18. 7. 2014

SV. MAŠA

22. 7. 2014

NASTOP HARMONIKARSKEGA ORKESTRA IZ REČICE PRI LAŠKEM

24. 7. 2014

DOMSKI KINO: KAJ PRIČAKOVATI, KO PRIČAKUJEŠ

1. 8. 2014

SV. MAŠA

5. 8. 2014

PRIREDITEV: OFIRANJE – OFIROVCI IZ LAŠKEGA

14. 8. 2014

SV. MAŠA

21. 8. 2014

DOMSKI KINO: PAJA IN JARE - ŠOFERJA

22. 8. 2014

KORUZNI PIKNIK

26. 8. 2014

OBISK GE. VIDE MOHAR; POGOVORNA URICA O ŽIVALIH

2. 9. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

4. 9. 2014

DOMSKI KINO: ŽIKINA ŽENITEV

5. 9. 2014

SV. MAŠA

9. 9. 2014

NASTOP G. VIKTORJA KOTARJA (na varovanem oddelku)

11. 9. 2014

PRIREDITEV: PEVKE TREH VASI

17. 9. 2014

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (jul., avg., sep.)

DOM

Dogodki v letu 2014
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

18. 9. 2014

PIKNIK V NARAVI ZA STANOVALCE

19. 9. 2014

SV. MAŠA

23. 9. 2014

NASTOP VOKALNE SKUPINE LIPA IZ ŠTOR

3. 10. 2014

SV. MAŠA

5. 10. 2014

OBISK KONJENIKOV – KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE

7. 10. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU, BRALNA URICA

9. 10. 2014

NASTOP FOLKLORNE SKUPINE BLAGONA

14. 10. 2014

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI OŠ ŠTORE (igranje namiznih
družabnih iger)

15. 10. 2014

KOSTANJEV PIKNIK

16. 10. 2014

DOMSKI KINO

21. 10. 2014

PRIREDITEV ZA STANOVALCE OB 6. OBLETNICI DOMA

31. 10. 2014

SV. MAŠA

4. 11. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

6. 11. 2014

PRIREDITEV: ANSAMBEL RAZIGRANI MUZIKANTJE

13. 11. 2014

DOMSKI KINO: KAKRŠEN OČE, TAKŠEN SIN

14. 11. 2014

SV. MAŠA

18. 11. 2014

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI OŠ ŠTORE (igranje namiznih
družabnih iger)

20. 11. 2014

NASTOP VOKALNE SKUPINE NEŽICE

24.–28. 11. 2014

DELAVNICE – IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV

26. 11. 2014

PRAZNOVNJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (okt., nov.)

28. 11. 2014

SV. MAŠA

2. 12. 2014

CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

3. 12. 2014

PRIREDITEV: JESENSKO CVETJE

4. 12. 2014

PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV PO ODDELKIH

5. 12. 2014

KRAŠENJE NOVOLETNIH JELK PO ODDELKIH

10. 12. 2014

PRAZNOVANJE 100. ROJSTNEGA DNE STANOVALKE DOMA

10.–14. 12. 2014

RAZSTAVA ROČNIH DEL STANOVALCEV

11. 12. 2014

DELAVNICA Z OTROKI IZ VRTCA: IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC

12. 12. 2014

SV. MAŠA

12. 12. 2014

SREČANJE S SVOJCI

18. 12. 2014

DOMSKI KINO

24. 12. 2014

BOŽIČNA SV. MAŠA

29. 12. 2014

NOVOLETNA PRIREDITEV
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Nastop ansambla
Savinjski kvintet
Zadnjo soboto v mesecu januarju so v Domu Lipa
nastopili člani ansambla Savinjski kvintet.
Savinjski kvintet je mlad narodno-zabavni ansambel z veliko energije in dobre volje. Radi imajo vse,

kar je povezano z glasbo. S svojim igranjem ohranjajo slovensko glasbo, hkrati pa puščajo sled v moderni kvintetovski glasbi. Sedež imajo v osrčju spodnje Savinjske doline v Žalcu. Člani ansambla so:
harmonikar Tilen Selič, kitarist Anže Ribič, basist David Breznik, klarinetist Jure Lešnik, trobentač Tadej
Postružnik in pevca Matija del Negro ter Ajda Hribar.
Z nastopom Savinjskega kvinteta v domu je stanovalcem doma ostal mesec januar v lepem spominu.

Prireditev
ob dnevu žena
Drugi teden v mesecu marcu so v Domu Lipa Štore
nastopili člani vokalno-instrumentalne skupine 5
PLUS. Skupina se je zbrala leta 2011 v prostorih KUD
Ljubečna. Člani skupine prihajajo iz okolice Celja in
izražajo veselje do akustične glasbe brez elektronskih
instrumentov ter veselje do večglasnega petja.
V Domu Lipa so s svojim nastopom počastili
predvsem ženske ob dnevu žena. Prisotnim so zaigrali
dalmatinske skladbe, nekatere narodno-zabavne
melodije in starograjske pesmi. Stanovalke so bile
navdušene ob njihovem nastopu, prikrajšani pa niso
bili niti moški, saj so z veseljem prepevali zraven.
Snežana Batljan

Velikonočni prazniki
»Veliko noč praznujmo, aleluja, iskreno se radujmo, aleluja …« Tako poje
lepa slovenska pesem.
Velika noč je seveda že daleč za nami, saj smo pred kratkim praznovali
praznik vseh svetih in se spominjali naših rajnih, s katerimi smo delili del
svojega življenja, pa jih ni več med nami, so že odšli v večnost. Ves november
nam je ta misel blizu. A ker je tokrat tema velikonočno praznovanje, so me
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prosili, da dodam duhovno misel o veliki noči.
Najprej sem pomislil, da bom težko našel povezavo
med veliko nočjo in novembrom. Toda kmalu sem
začutil, da je prav močna povezava med novembrom
in veliko nočjo! Ne po koledarju, ampak po vsebini. Če
se v novembru spominjamo rajnih, v veliki noči slavimo
Jezusovo vstajenje in božjo zmago nad smrtjo.
Jezusovo telesno življenje se je končalo zelo zgodaj:
že pri 33 letih, v cvetu zrelosti, nasilno uničeno, iz
sovraštva. Velika žalost in prizadetost je legla v srca
vseh dobrih ljudi. »Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk
in obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt
imela oblast nad njim. Mi vsi smo temu priče (prim. Apd
2, 24), zatrjuje apostol Peter po prejemu Svetega Duha.
Jezusovo vstajenje je spremenilo življenje apostolov
in jih po binkoštih utrdilo v veri, da Bog deli ne le
zemeljsko življenje, ampak tudi večno življenje.
To skrivnost vstajenja in upanja praznujemo vsako leto
med velikonočnim praznovanjem. To nam daje voljo in

moč tudi tedaj, ko je nam težko, ko tudi sami doživljamo
notranje stiske, telesne bolečine ali življenjske
probleme, ko nas zapušča zdravje in se bližamo smrti.
V življenju na tem svetu se nam ne izide veliko stvari.
Marsikdaj se nam godijo krivice, krivični uspevajo in
pravični trpijo ter večinoma ne doživimo pravičnega
plačila. Toda zaupamo božji besedi in zgledu množice
vernikov od Marije ter apostolov do danes. Vsi ti so živeli
iz vere, da Bog po Jezusovem zasluženju deli usmiljenje
in večno življenje vsem, ki zaupajo v Boga ter se trudijo
prav živeti, v ljubezni in potrpežljivosti prenašali težave
življenja. Zaupamo, da so pri Bogu in so srečni. Najtežja
bolezen je obup in najboljše zdravilo je upanje.
Jezusovo vstajenje nam daje veliko upanje v vstajenje
in večno življenje naših dragih ter enkrat tudi nas.
To velikonočno vsebino upravičeno ponavljamo in
praznujemo tudi v novembru.
Veliko upanja, zdravja in močne volje vam želim.
Miha Herman, župnik na Teharjah in v Kompolah

Velikonočni prazniki v domu
Med jedili, ki jih na veliko soboto nesemo k
blagoslovu, so zraven potice, kruha, mesa in hrena
še pirhi. Ta običaj ohranjamo tudi v Domu Lipa
Štore. Na velikonočni petek smo v domu barvali
velikonočne pirhe in s tem ohranjali tradicijo. Na
veliko soboto je bil v domski kapelici blagoslov
velikonočnih jedi in v nedeljo je sledil pričakovani
velikonočni zajtrk. Velikonočne praznike smo
zaokrožili s sveto mašo, ki je bila v domski kapelici
na veliki ponedeljek v popoldanskem času. Tako
smo tudi v domu doživljali občutek velikonočnih
praznikov, saj smo se počutili kot ena velika družina.
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Nastop ljubiteljskega
pevskega zbora Štore z
gostom Mirom Klincom
V mesecu aprilu so v Domu Lipa Štore nastopili člani
ljubiteljskega pevskega zbora Štore pod vodstvom
zborovodkinje Maje Sakrajšek. Njihov nastop
je popestril komedijant Miro Klinc, ki so se mu
stanovalci doma nasmejali do solz.

Izlet na Brezje
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S stanovalci Doma Lipa smo 22. maja obeležili prijeten
spomladanski izlet. Odpravili smo se na Brezje, v gorsko
vas pod Karavankami. Tamkajšnja največja znamenitost je
bazilika Marije Pomagaj, ki predstavlja največji slovenski
romarski kraj. Za stanovalce je bila najzanimivejša romarska cerkev na Brezjah, kjer so pozornost pritegnile jaslice.
V omenjeni cerkvi smo prisluhnili še sv. maši, ki jo je vodil
teharski župnik g. Miha Herman.
Nato smo se odpravili na kosilo v Begunje. Po kosilu je sledilo
druženje in prepevanje pesmi ob spremljavi zvokov kitare
ter harmonike. Navzočim je ostal izlet v lepem spominu
zaradi lepega vremena, dobre družbe, odličnega muzikanta
in humorista Jožeta Križnika ter tudi teharskega župnika.

Mešani planinski pevski zbor Žalec
V torek, 27. maja, so se nam predstavili člani
mešanega planinskega pevskega zbora Žalec
pod vodstvom umetniške zborovodkinje Brede
Veber. Zbor sestavljajo pevci iz žalske občine,
ki jih družijo veselje do petja, vztrajnost in
prijateljstvo. Sprva je zbor deloval pod okriljem
Planinskega društva Žalec, kasneje pa v imenu
svojega kulturnega društva, ki dandanes deluje
v okviru Zveze kulturnih društev Savinja. V vseh
letih delovanja se zbor udeležuje območnih revij
odraslih pevskih zborov in poje na prireditvah
doma ter po svetu. Gostoval je že v Pragi in
Berlinu, pa tudi na Madžarskem ter Slovaškem.
Pevski zbor je letos beležil svojo polnoletnost, zaradi
česar se bomo tako mi kot pevci nastopa še dolgo
spominjali. Zaključek druženja je namreč potekal

v prijetnem prijateljskem vzdušju in pričakovanju
nadaljnjih srečanj, ko bomo spet skupaj bogatili
drug drugega.
Snežana Batljan

Športno-družabne igre stanovalcev doma
V Domu Lipa Štore so se 10. junija 2014 odvijale
športno-družabne igre, ki so potekale na
domskem dvorišču. Organizacija in priprava iger je
zahtevala veliko truda, dogovarjanj in prizadevanj
zaposlenih, pa tudi članov ekipe. Letos smo se
odločili, da k sodelovanju povabimo še različna
društva iz občine Štore in Celje, saj smo želeli dom
približati ožji in širši okolici ter tako poskrbeti za
aktivno sodelovanje stanovalcev.

doma ga. Marinka Hrnčič. Sledili so nastopi
pevskega zbora vrtca Štore, domskega zbora Lipa
in harmonikarja Zdravka Dobrovnika. Nastopajoči
so ustvarili prijetno vzdušje in pripomogli k večji
sproščenosti tekmovalcev. Pri igrah je sodelovalo
sedem ekip: stanovalci iz 1., 2., 3. in 4. nadstropja,
stanovalci iz nove stavbe in oskrbovanih stanovanj,
člani Konjeniškega društva Štore ter člani Društva
upokojencev Slavka Šlandra Celje.

Športne igre je slavnostno otvorila direktorica

Tekmovanje se je odvijalo v metu na koš, igranju
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talnega pikada, kegljanju in reševanju ugank.
Na prizorišču je čez dan vladalo živahno vzdušje.
Tekmovalni duh ni popuščal niti pri tekmovalcih
niti pri navijačih. Vse pa je potekalo pod budnim
očesom tekmovalne komisije.
Igre so se zaključile z razglasitvijo rezultatov in
s podelitvijo medalj pa tudi praktičnih nagrad.
Zmago so si priborili člani Društva upokojencev
Slavka Šlandra Celje, drugo mesto pa člani
Konjeniškega društva Štore. Tolažilno tretje
mesto pa so zasedli stanovalci iz 2. nadstropja.
Kljub temu, da vsi niso prejeli medalj, smo
bili večinskega mnenja, da so pravzaprav
zmagovalci vsi, ki so dan poleg tekmovanja
posvetili predvsem druženju in sklepanju novih
poznanstev.
Vsem obiskovalcem so bile na voljo različne stojnice,
kjer so si lahko brezplačno izmerili krvni sladkor
in krvni tlak. V avli doma je potekala tudi razstava
ročnih del stanovalcev, za katere je bilo potrebnih

veliko volje, ljubezni in vztrajnosti. Na ogled so
bili namizni prtički, izdelani v različnih tehnikah in
barvah, steklene vaze, gobelini, pletenine ter izdelki
iz mavca. Čez ves dan ni manjkala niti pogostitev ob
bogato obloženih mizah in zvokih prijetne glasbe.
Razšli smo se z željo, da se ponovno srečamo
najkasneje čez eno leto.
Igre so nam omogočili: podjetje Kefo, podjetje
Med-protect, Zaloker & Zaloker, Lekarna
Sveti Jurij, podjetje Simps, Adriatic Slovenika,
trgovina Tuš, Celjske mlekarne, Era Good, Celjske
mesnine, pekarna Geršak, podjetje Sadex, Mika
Plus, podjetje Konki in Ledo.
Zahvaljujemo
se
vsem
sponzorjem,
organizacijskemu
odboru,
sodelujočim
tekmovalcem, tekmovalni komisiji in vsem, ki
so kakor koli pripomogli, da je vse potekalo
brez zapletov.
Jasna Plavčak
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Nastop harmonikarskega orkestra
22. julija so v Domu Lipa
Štore
nastopili
člani
Harmonikarskega orkestra iz
Rečice pri Laškem. S svojim
nastopom so stanovalcem
polepšali dan, ker so igrali
slovensko narodno-zabavne
in ljudske pesmi, seveda pa
ni šlo brez Golice. Ta dan je bil
nepozaben za prisotne, saj so
se o tem dogodku še dolgo
pogovarjali.

Sladoledni dan
Na vroč poletni dan se prileže sladoled. Tako smo v Domu Lipa
Štore v drugi polovici meseca julija izkoristili lep sončen dan
za sladkanje s sladoledom. Stanovalci doma so se skupaj z zaposlenimi zbrali na domskem vrtu, saj nam je podjetje Rustika
omogočilo, da smo si privoščili toliko sladoleda, kolikor nam
srce poželi. Da je bilo druženje ob sladoledu prijetnejše, pa je
poskrbel harmonikar Mitja.
Snežana Batljan
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Druži nas ljubezen do živali
Prav prijetno je bilo druženje v mesecu avgustu, v Domu Lipa, ko sva z dolgoletno članico društva proti mučenju živali, gospo Vido Mohar, obiskali
skupino tamkajšnjih oskrbovancev. Gospa Vida živi v Domu ob Savinji, zato
je svojim vrstnikom v Štorah urico druženja polepšala s pogovorom in z recitiranjem svojih pesmi o živalih. Oskrbovanci so z zanimanjem prisluhnili
njenim izpovedim, ljubeznim do živali, prav tako pa so tudi sami dodali
kakšno svojo prigodo z ljubljenčki, za katere so skrbeli pred prihodom v
dom. Gospa Vida jim je povedala, da občasno s priboljški poskrbi za domsko
mucko, na
s p re h o d i h
po
parku
pa še vedno
rada poboža
kakšnega
kužka, ki ji
pride
naproti. Vse to
jo pomirja, ohranja zdravo in srečno. Gospa Vida
je s svojim obiskom in »recitalom«razvedrila
marsikaterega oskrbovanca, zato je požela velik
aplavz, v dar pa kot zahvalo prejela »domače«
ročno izdelano darilce.
Verica Štante

Pevke treh vasi
V našem domu so v prvi polovici septembra nastopile Pevke
treh vasi. Pevke prihajajo iz spodnje Savinjske doline in skupaj
pojejo že petnajst let. Pojejo pesmi, ki so jih podedovale od svojih prednikov. S petjem se udeležujejo raznih srečanj ljudskih
pevcev in godcev po vsej Sloveniji. Slišati jih je na različnih radijskih postajah, na televiziji, prireditvah, otvoritvah, proslavah, v
domovih za ostarele … Izdale so tudi tri lastne zgoščenke.
Poslušalci nastopajočih Pevk treh vasi so prisluhnili in
uživali v znanih in nekaterih skoraj že pozabljenih ljudskih napevih. Njihov izbor je bil zanimiv in raznolik. Svoj
nastop so popestrile s spremljavo mlade harmonikarke.
Obsegal je deset ljudskih pesmi: Zažarele so planine, Oj,
preblažen tisti dan, Rodna ravnina, Od nekod so strune
zapele, Spominčica, Dragi prijatelj, Odkar odšel sem na
goro, Nocoj je ena luštna noč, Zvečer se napijem in Tihi
mrak.
Tako so se Pevke treh vasi predstavile v najboljši luči in
poskrbele za to, da so poslušalci s seboj odnesli le najlepše spomine.
Jasna Plavčak
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Piknik v lovski koči
Tudi letos smo se v domu odločili, da gremo na piknik
v lovsko kočo v Vojnik. Izkoristili smo prelep sončen
dan in se zjutraj po zajtrku odpravili v prečudovito
naravo. S seboj smo vzeli razne rekvizite za družabne
igre, dobro voljo in polni pričakovanj odšli. Na pot
smo se odpravili z avtobusom in s kombijem za težje
pomične stanovalce. Poskrbljeno je bilo, da jih je na cilj
pripeljal naš hišnik Janez s kombijem. Ker nas je bilo
zelo veliko, kar 44 stanovalcev in 10 spremljevalcev,
jih je moral s kombijem odpeljati in pripeljati nazaj
kar dvakrat.

igre človek ne
jezi se. Stanovalci
so potem krožili
od igre do igre in
vsak se je lahko
preizkusil v vsem.
Celotno dogajanje
je spremljala prijetna glasba. Nekateri stanovalci so
se v spremstvu odpravili na kratek sprehod, saj je tam
zelo lepa narava – majhno jezero, okrog katerega je
sprehajalna pot. Tudi ostale sprehajalne poti so lahko
dostopne za pomične stanovalce.
Po končanih igrah, ko so se stanovalci utrudili, sta
sledila kosilo in prijeten klepet ob kavici. Nekateri
so polni energije tudi zapeli in zaplesali. Bilo je zelo
sproščeno in prijetno vzdušje.
Polni lepih vtisov in pozitivne energije smo se okrog
enih vračali nazaj v dom. Stanovalci so bili zelo
zadovoljni, saj so po dolgem času lahko uživali na
sončku. Še dolgo so potem kramljali polni vtisov. Vsi
smo bili enotnega mnenja, da smo preživeli res krasen
dan v naravi z željo, da se še kdaj ponovi.

Jutro je bilo megleno in malce hladno, ampak ko smo
se pripeljali pred lovsko kočo v Vojniku, je bilo zelo
prijetno. Sijalo je sonce, česar smo bili vsi zelo veseli
po dolgih zdolgočasenih in deževnih dnevih.
Najprej smo stanovalce namestili za že vnaprej
pripravljene mize, za katere je poskrbel naš vodja
kuhinje Ernest. Okrepčali so se s sokom in jabolčno
potico. Sonce nas je pošteno ogrelo in manjkalo ni
dobre volje. Delovna terapevtka je stanovalce razdelila
v skupine in začeli smo igrati igre. Vsak si je lahko izbral
igrico, ki mu je najbolj ustrezala – od metanja žoge na
koš, podiranja kegljev, metanje balinčkov in igranja
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Tatjana Toman, socialna delavka
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Praznovanje 6. obletnice doma
Spet je leto naokoli
in v Domu Lipa Štore
smo se zbrali ter
proslavili 6. obletnico
delovanja
doma.
»Marsikaj je bilo v tem
času narejenega, saj
se lahko s ponosom
ozremo nazaj, ker
smo dosegli veliko.
Trudimo se, da vam
zagotavljamo vse tisto,
kar človeku pomenijo
dom, varnost, dobro
počutje in občutek
pripadnost.« S temi
besedami
je
ga.
Marinka
Hrnčič,
direktorica doma, nagovorila in pozdravila prisotne
ob praznovanju 6. obletnice doma. V drugi polovici
meseca oktobra, natančneje 21. oktobra, smo v
Domu Lipa Štore praznovali 6. obletnico delovanja
Doma Lipa. V popoldanskih urah smo imeli prireditev
za stanovalce doma, kjer sta nastopila domski zbora
Lipa pod vodstvom zborovodkinje Vesne Ternovšek
in moški pevski zbor iz Vojnika pod vodstvom ge.
Emilije Kladnik Sorčan. Za prijetno praznovanje pa
so poskrbeli naši kuharji in kuharice, saj so nam
ta dan pripravili še posebej okusno kosilo s sočno
torto.

Snežana Batljan

Ne vemo, kaj imamo, dokler tega ne izgubimo.
(LJUDKI PREGOVOR)
»Ne delajte! Tisti, ki ničesar ne delajo, se nikdar ne zmotijo.«
Theodore de Banville
»Življenje lahko razumemo samo za nazaj, živeti pa ga je treba naprej.«
Âren Kierkegaar
»Več, ko dajete drugim, več lahko obdržite zase.«
ZigZiglar
»Ne jemljite osebno tega, kar ljudje delajo, čutijo, mislijo ali rečejo. Imajo svoje mnenje, ki sloni na njihovem
vrednostnem sistemu. Kar koli torej mislijo o vas, pravzaprav mislijo sami o sebi.«
Miguel Ruiz
»V življenju je potrebno prisluhniti srcu in nehati poslušati glasove, ki vdirajo skozi okno in govorijo stvari, ki
mogoče niti niso namenjena nam.«
JorgeBucay
»Če se boste hoteli premakniti naprej, boste morali pustiti nekatere stvari za seboj.«
Steve Jobs
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Zgodbe, ki se pišejo...
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Idina tihožitja
V Domu Lipa v Štorah so razširjene različne dejavnosti.
Med njimi izstopa delovna
terapija, tj. delavnica mnogih
ročnih del. Tu se oskrbovanci
sproščajo in razširjajo svoje talente. Tu najdemo tudi priučene spretnosti oskrbovancev.
Med njimi izstopa Ida Pečenko, ki je v Dom Lipa prišla
pred štirimi leti.
Ida je letos dopolnila 86 let. Rodila se je na Trnovem
v Gorici. Njeno otroštvo je zaznamovalo veliko travm.
Deklico Ido je zelo prizadela smrt, ko je stara komaj šest
let izgubila v samem enem letu mamo, očeta in brata.
K sebi jo je vzela teta in tam je živela, dokler se ni poročila. Vse življenje je delala v gostinstvu. Tudi potem, ko
sta se z možem preselila v Krško zaradi njegove službe.
Tu sta srečno živela in praznovala skupaj celo biserno
poroko. Po smrti moža je Ida hudo zbolela. Zdravili so
jo v brežiški bolnišnici in skupaj z dvema hčerama Katjo

Pesmi Vande Ružič
TVOJE IME

TVOJA PESEM

V molk
ime sem tvoje zakopal
kakor zaklad,
ki mi je občutek
ljubezni dal.

Tvoja pesem
zame je
kot bel metulj,
jasnina
zrelega že klasja
daleč je …
Kot gora
in neba modrina.
NA STRMINI
Na strmini roža
ovijalka je postala,
debla in drevesa
plazijo na tla se
sama,
moč je vetra silna,
kje strmina zate
je ostala goličava?
Katera
misel tvoja
se na njej bo
obdržala?

in Darijo je Ida iskala dom počitka. V domačem kraju ni
bilo prostora, tako je po dolgem iskanju doma pristala
v Domu Lipa v Štorah. V domu se je tudi vključevala
v delovno terapijo. S spretnimi prsti polaga papirnate
kroglice eno zraven druge in tako nastajajo tihožitja.
Največkrat je to cvetje, šopki v vazah. Verjetno podoživlja rože, ki jih je gojila sam, ko je bila doma. To delo je
počasno in terja veliko potrpežljivosti ter natančnosti.
A Ida se ne da, svoje delo ljubi in z njim premaguje vse
ovire. Je dobrotljiva do stanovalk, ki se v zadnjem času
pogosto menjavajo. Ido razveseljujejo pogosti obiski
hčera, vnukov in pravnukov. Skupaj se jih je nabralo
osem, pet vnukov in trije pravnuki. Vsi jo imajo radi. Ida
pa se sonči v njihovi ljubezni in jo tudi vrača.
Zdenka Stopar

Dobrotnica Marija
V Domu Lipa Štore že dve leti
uspešno deluje pogovorna skupina Lipa, ki jo vodi ga. Emilija
Pešec. Ona s predavanji in medsebojnimi odnosi poskrbi za našo
duševno hrano.
Za stike med nami, za obisk trgovine in druge dejavnosti pa poskrbi 83-letna Marija
Letonja. Za vsakega v domu najde spodbudne besede,
ki jih podkrepi s humorjem. Marija stanuje že dve leti v
oskrbovanem stanovanju Lipa. Sem se je preselila in na
novo pognala korenine.
Rojena je bila pri Sv. Florijanu v Rogatcu. Šolala se je na
mariborskem učiteljišču. Njeno prvo delovno mesto je
bila Ptujska Gora, kjer je polnih 35 let učila nadobudne
male glavice. Tu je zrasla z okoljem in kot tovarišica Marija pustila sledove minulega dela. Ko se je upokojila,
je šla za sinom Dragom, ki živi v Celju. Marija pa se je
naselila blizu njega v Štore.
V tem novem okolju na Lipi je srečna. Veliko ji pomeni
svoboda, ker se le tako lahko razdaja ostarelim ljudem.
Vozi jih na sprehode in za njih hodi po zdravila v lekarno. Želje oskrbovancev bere iz oči in če se le da, usliši
njihove prošnje. Pripravljena je vzeti pot pod noge in
odhiti v trgovino, da prinese prijatelju smetano za njegov posladek.
Vedno je nasmejana in nobena stvar ji ni pretežka, zlasti, če vse skupaj zabeli s humorjem. Nekoč tovarišica
Marija, danes naša Marija, dobrotnica. Dobrota ji sije iz
oči in povejmo še to, da hvaležnosti ne pričakuje, ker
verjame v vse dobro o ljudeh.
Zdenka Stopar, stanovalka doma
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Miljenček doma
V Domu Lipa v Štorah je vsak dan zelo živahno. Zgodaj zjutraj se pred hišnim vhodom zbirajo tisti stanovalci, ki ne morejo preživeti brez cigaret. Njim se
hitro pridružijo vrabčki, ta ptičji proletariat, ki skupaj s stanovalci vlečejo prve strastne hlape cigaret,
vrabci pa iščejo drobtinice. V tej družbi, ki je zelo
glasna, prevladuje močan glas, lahko rečemo, da je
to tudi smeh, ki zaduši ostale. To je glas invalida Zorana Baumkirherja, ki je že dopolnil 46 let. Zoran v
Domu Lipa živi dobro leto.
Od kod je prišel večno nasmejani Zoran? Rodil se je
v Celju. Kot otrok je s starši in bratom živel v Zabukovju nad Sevnico. Ker je domačija pogorela, starši
ločili, se je preselil z mamo v Krmelj. Leta 1996 ga je
na cesti v Krmelju, kot pešča, zbil avto. Mesec dni je
ležal v komi, šele čez pol leta pa je bil odpuščen iz
bolnišnice v Celju z diagnozo »spastična paraplegija po hudi poškodbi glave«. Paraplegija je paraliza
spodnjih udov, spastična pa pomeni, da je v teh mišicah tonus (napetost) povečan. Po poškodbi glave
so ostale omejitve na rokah in nogah, tudi hrbtenica ne vzdrži pokončne drže. Zato je danes Zoran priklenjen na invalidski voziček, čeprav se je zdravil v
različnih bolnišnicah, v bolnišnici Celje in na Inštitutu za rehabilitacijo v Ljubljani ter v zdravilišču Laško.
Vsako leto se udeležuje obnovitvene rehabilitacije,
kjer se skupaj z zvezo društev za cerebralno paralizo odpravijo na morje. V juniju na slovensko obalo,
septembra pa v Kungoto.
Od leta 1999 do 2013 je živel z mamo v Sevnici, kjer
sta si uredila hišo – prilagojeno za invalida. Njegova
mama je vsa ta leta skrbela sama za Zorana in ga
razvajala, obiskoval je tudi varstveno-delovni cen-

ter v Sevnici. Ker pa se je
zdravstveno stanje njegove
mame poslabšalo je Zoran
čisto po naključju pristal v
Domu Lipa.
Zoran res ne bi bil Zoran,
če bi vrgel puško v koruzo.
Naučil se je delati gobelin
in rad pokaže to svojo mojstrovino. Trenutno ima v
delu sliko s pokrajinskim motivom, v njegovi prijetni
sobici pa visi gobelin, ki predstavlja njegovo domačijo. Zoran se zaveda svojega talenta, zato ga veliko
dela še čaka. S svojo dolgolaso frizuro in pridnimi
rokami žanje uspeh. Vedno nasmejan s svojimi markantnimi potezami veliko časa preživi v terapiji.
Zoran je sicer težko gibalno oviran vendar z njegovim invalidskim vozičkom zelo aktiven in prisoten
skoraj vsepovsod. Čeprav je njegova verbalna komunikacija otežena, slabše razumljiva, bolje se ga
razume če govori po črkah in zlogih, Zoran redno
uporablja črkovni komunikator s katerim se kar dobro sporazumeva s sostanovalci in osebjem Doma
Lipa. Zelo rad obiskuje prijetne (so)stanovalke
Doma Lipa, ki ga razvajajo s kavicami, sladkarijami,
občasno mu spečejo tudi jajčka na oko ali pa mu
prinesejo kaj iz trgovine.
Rad ima druščino in se je v celoti vživel v domsko
življenje. S svojo prisrčnostjo navdušuje tudi osebje v kuhinji, ki mu z veseljem ustrežejo in ocvrejo
njegovo najljubšo jed. Tudi negovalkam je stalno za
petami. Vsi v domu ga imamo radi in postal je miljenček doma.
Zdenka Stopar, stanovalka doma

Življenje
In ŽIVLJENJE ima na koncu vedno zadnjo besedo. Vse
se zgodi, kot se mora zgoditi, tudi naš fizični odhod, s
fizičnega nam tako še vedno nerazumljenega Sveta.
Bivamo z namenom in z namenom tudi odhajamo.
Bolečina je del stvarnega sveta, bolečina je znanka, ki
se ji izogibamo. Kakšna škoda, da je ne znamo objeti
in sprejeti, ji dovoliti, da je tu in jo spustiti, da izpuhti takrat, ko je pravi trenutek zato. Skoznjo se učimo,
kajti Ona je del naše poti. Bolj se poskušaš izogibati
sebi, bolj in večkrat se srečuješ. Zato je zavedanje, da
si, tako zelo pomembno in enkratno. V življenju pride
trenutek, ko si popolnoma predan in imaš jasne misli,
veš, kaj hočeš, in vidiš, kam greš. Kako zelo osrečujoče ta občutek, sede na dušo in kako zelo se v takem
trenutku zaveš, da smo vsi eno.
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Spoštovani!
V svojem srcu sem srečna. Naša Tonika je našla svojo
pot. Vedela je, kam jo pelje in ji skrbno sledila. Našla
je sebe in skozi vse vas, ki ste jo prijeli za roko in ji pomagali, je to svojo pot mirno sklenila v čudežni krog
življenja in smrti.
HVALA za vašo ljubezen.
... kajti ljubezen je sila, ki spreminja in plemeniti dušo
sveta.
/P. Coelho – Alkimist/
Stanka Martinšek Murgelj

Zahvale ...

Kosila na dom,
catering…

08 200 92 09
041 691 771

08 200 92 14
041 645 166

Oskrbovana
stanovanja

