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Spoštovani stanovalke in stanovalci,
svojci, bralke in bralci!
Samo Beričič
Zadnjič napovedane spremembe zdaj držite v
rokah in mi vsi upamo, da ste z rezultatom zadovoljni, da vam je všeč format, tisk, vsebina in
vonj po novem časopisu. Predvsem pa si želimo,
da v njem najdete prispevke, ki bodo odražale dejanski utrip življenja v obeh enotah doma. Da bi
bil ta utrip živahnejši in bolj barvit, pa je naloga,
ki smo si jo skupaj z lastniki družbe zadali za prihodnje obdobje do leta 2021. Saj vem, pa zakaj
ravno do 2021, se sprašujete? Ker je to primeren
cikel, v katerem lahko zastaviš večje cilje, si pot
do njih začrtaš s strategijo ter spremljanje te poti
kot Janko in Metka zaznamuješ s kamenčki, mejniki, spremljanjem rezultatov, počutja, dogodkov
in odpravo ali zmanjšanjem možnosti za napake
in težave, ki se še preveč rade postavijo na pot.
Zato smo v družbi pripravili Strategijo razvoja do
leta 2021, ki jo bomo v kratkem še dopolnili in
zaokrožili, nato pa jo bomo predstavili zaposlen-

Povejmo si...

im, stanovalcem, svojcem ter javnosti – od vseh
naštetih pa pričakujemo pripombe, predloge ter
aktivno sodelovanje pri udejanjanju te vizije in
strategije, pri dopolnjevanju ciljev, dajanju predlogov, ocen in tudi kritik. Da bomo vsi skupaj na
koncu dosegli, da bosta obe enoti res predstavljali DOM, da bo bivanje v njem res kar najboljši
približek domačemu okolju, da bodo pogoji za
delo primerni in da bodo svojci brez skrbi kako je
s počutjem njihovih najbližjih. Spremeniti obliko
časopisa je zato eden prvih korakov na tej poti in
kakor pravi star kitajski pregovor – tudi najdaljša
pot se začne s prvim korakom. Upamo, da je bil
uspešen in da bomo preostanek prehodili skupaj
in se dopolnjevali, … Prijetno branje želim.
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Vzeti si moramo čas za lepote življenja
Romana Kavčič

V tokratnem intervjuju vam predstavljamo
dolgoletnega domskega zdravnika dr.
Francija Jereba. Z mesecem februarjem
2016 je zaključil z delom v domu in ob tej
priložnosti za bralce našega časopisa povedal
naslednje.

katerem bo vsak dan malo drugače, pa da še kaj
koristnega naredim. In sem postal zdravnik.

Kdaj ste začeli z delom v domu in kaj vas je
spodbudilo k odločitvi delati s starejšimi?
Prag Marofa sem s svojim mentorjem prestopil že
prvi dan službe, v začetku julija 1977. Za tem pa
Poznamo vas kot predanega zdravnika. res, še neštetokrat. Delo s starejšimi je raznoliko.
Stanovalci doma pa kot domskega zdravnika. Vedno mi je bilo všeč. Leta 1984 sem prav iz tega
področja dobil specializacijo in s tem dodatno zaKako bi se jim tudi drugače predstavili?
Idrijčan od rojstva, sedaj že star in upokojen, a kot vezo delu s starejšimi, ki pa sem ga rad opravljal.
vsi veste za penzioniste: toliko dela imam, da nimam nič časa. Kako zgledam, pa tako vsi veste. Ste v vseh letih domskega zdravnika doživeli
Ker nisem tako droben, me že na daleč spoznate. kakšen zanimiv dogodek, anekdoto, ki ste nam
jo pripravljeni zaupati?
Kdaj ste odkrili v sebi poslanstvo posvetiti se Doživel sem veliko dogodkov. Prijetnih, žalostnih,
divjih ob raznih urgencah. Nekateri dogodki pa so
medicini in postati zdravnik?
Ja, že v drugi gimnaziji sem se odločil za to, pred bili prav groteskni.
49 leti. Tehnika me ni veselila. Želel sem poklic, v S prijetnimi spomini se vračam k stanovalki doma,
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ki je ob torti praznovala svoj 103. rojstni dan prav
na dan, ko ga imam tudi jaz. Tako sva družno praznovala.
Zanimiv in skoraj neverjeten je spomin na mlajšo
gluhonemo žensko, ki je nekaj mesecev živela v
enoti Marof. Nismo poznali njenega imena, niti
državljanstva. Domnevali smo, da je Grkinja. Poimenovali smo jo Neznana deklica. Še danes ne
vem, katere narodnosti je bila.
Spominjam se pacientke, pri kateri je bilo potrebno izvajati večje posege, vsake 14 dni. Ob tem mi
je vedno kupila čokolado.
Vsaj ena pacientka me je proglasila za moža.
V spominu mi je ostal tudi stanovalec, ki mi je ob
petih pregledih na leto, deset let zapored postavljal vedno istih pet vprašanj, brez medsebojne
povezave.
V domu imam tudi sestrično, ki je bila dolga leta
moja pacientka.
So pa bile sestre v domu vedno zelo dobre z mano.
Menim, da so tudi s stanovalci doma.
Delo s starejšimi je drugačno v strokovnih pristopih in delovnem ter osebnem odnosu. Kaj je
tista lepa plat in kaj tista težka plat dela domskega zdravnika?
Splošni zdravniki so vajeni občasnih obiskov svojih pacientov. V domu pa sem paciente srečeval
pogosto in z raznolikimi težavami. V domu je
skorajda tako kot v bolnišnici, čeprav naj tako ne
bi bilo. Pogosto so zdravstveni zapleti pri starejših
tako kompleksni, da še v knjigah niso opisani. Pa
se da vseeno narediti marsikaj, da se stanovalcem
olajša bolezen in nenehne prevoze v bolnišnico.
Tudi zato nam delovni normativi zagotavljajo več
časa za bolnike v domu, kot za tiste, ki živijo doma.
Hvaležnost pacientov je največje plačilo. Težko pa
je takrat, ko se pri pacientu, posebej starejšemu,
nakopiči več bolezni in težav, kot jih je mogoče
rešiti.

Vsekakor je vplivalo. Tudi prej si življenja nisem
predstavljal romantično. Prav vsak dan nas lahko
preseneti s težavami ali boleznijo. Dobro je slabe
stvari reševati sproti, da se jih ne nabere preveč.
Dokler pa ni prehudo, si moramo vzeti čas za lepote življenja, ki so na vsakem koraku. Če jih le ne
spregledamo. V naravi, prijateljih, hobijih, umetnosti vseh vrst, veri,...
Tudi sam se danes veselim tega, jutri se bom onega. Ob bolezenskih težavah si vzamem malo pavze,
da poskrbim zase. Predvsem zato, da bom doživel
še kakšen lep dan. Žalost nad tegobami drugega
leta nima nobenega smisla v tem letu.

Poznani ste kot dober zdravnik, dober diagnostik in predani pacientom. Kaj še radi v življenju
počnete in kaj vas posebej veseli?
Z velikim veseljem zbiram obilo stvari. Rad potujem. Hodim. Rad vozim avto. Pogledam kakšen
Je poklicno delo in vse izkušnje, ki ste jih v njem dober film. Berem. Molim.
pridobili, vplivalo na vaše dojemanje življenja, V hiši redim mačke, druge živali pa okrog nje. Na
tistih pomembnih stvari, za katere je vredno obisk k meni pa pridejo celo kune in lisice.
živeti?
Danes je moralo biti zelo čudno doraščajočemu

Povejmo si...
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ježu, ko sem mu prihranil vsaj 12 stopnic poti. Na
drugi stopnici sem ga pobral in nesel na teraso, h
krožniku s hrano. Kdo ve, kako ga je bilo ob tem
strah.
Znano nam je, da radi potujete, posebej v
Ameriko. Zakaj vas prav Amerika tako privlači?
Amerika je simboličen kraj. Tako kot je čez most na
Marofu Amerika. Že kot mladega me je privlačila,
kot težko dosegljiv cilj. Starega pa me privlači kot
enostavno dosegljiv cilj. Njeni neizmerni prazni
prostori in naravne lepote so zadostna vaba. Vse
to lahko dosežem z načrtovanjem preko računalnika, kar iz svoje sobe. Potovalni dogovori tam
držijo. Tako lahko najbolj intenzivno in varno izkoristim vsak dan dopusta. Potovanja v lastni režiji
so vsaj 40% cenejša od organiziranih preko turističnih agencij.
Gotovo ste doživeli veliko zanimivega na
potovanjih. Nam zaupate kakšno anekdoto iz
svojih popotniških doživetij?
Pa naj bo iz New Yorka, 20 milijonskega mravljišča
ljudi. V to mesto so leti v Ameriko najcenejši.
Sopotniki iz avtobusa so že poleteli proti domu,
jaz pa sem imel rezervacijo leta naslednji večer.
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V krasnem, sončnem septembrskem dopoldnevu sem se odločil prepešačiti nekaj kilometrov
dolg Broadway. To je povsem ravna ulica, ki teče
poševno na druge ulice, skozi južno polovico
Manhattana - centralne velemestne občine. Super treking in zdrav pohod. Ob ulici veliko zelenja v manjših trikotnikih in občasno večjih parkih
s klopcami. Pločnik širok, zaradi pešcev in zaradi
zaščitnih mrež zračnikov podzemske železnice.
Obrazi sveta vseh vrst. Množično uživanje lepega dne. Druženje ljudi z živahnimi temnorjavimi
vevericami. Nemoteč promet na koncu tedna. Kar
naenkrat se mi je zazdelo, da se mi blede. Zaustavil sem korak in prisluhnil. Sem bolan in imam v
"Njujorku" slušne halucinacije v idrijskem narečju? Povsem jasno sem slišal: »Le dej, le dej zej,
se ni nabienga…« Desno pred mano je med tremi
grmi stal sklonjen možakar nad majhno, triletno
deklico, ki je lulala. Malo sem počakal, da nisem
prestrašil otroka pri opravljanju naloge. Potem
sem pristopil in potrepljal možaka po rami. Znan
Idrijčan je bil res osupel, saj se običajno srečujeva
le v Idriji. Del poti naprej sem prehodil v družbi.
Naj bo še ena podobna. Z avtobusom smo se
ustavili v prašni vročini puščavskega parkirišča.
Opuščeno rudarsko mestece pri Bakersfieldu v
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Kaliforniji, s turističnim, že opuščenim rudnikom
srebra. Petdeset sopotnikov se je razkropilo naokrog na oglede in k stojnicam s pivom. Pa sem zagledal enega v pogovoru z gospo iz okolice Idrije.
Ali sem res tako pozabljiv, da ne vem več niti kdo
se je odpravil z mano na izlet? Stopil sem do njiju, pozdravil gospo in jo prosil za pojasnitev skrivnosti. Pokazala je na enega od desetih parkiranih
avtobusov in povedala, da je s skupino Slovencev,
ki jih vodi moj prijatelj. Zagledal sem ga pred avtobusom v pogovoru s svojim šoferjem. Stopil sem
k stojnici in kupil dva res velika vrča piva. Prijatelja, ki mi je kazal hrbet sem kot po nesreči zadel
s kriglom in malo polil. »Na, tu imaš, ker je tukaj
puščava,« sem rekel, ko je počasi prišel do sape.
Pivo je rešilo dve življenji pred tistim avtobusom.
Veliko sva si imela povedati.

Že načrtujete, kam boste naslednjič odrajžali?
Načrtujem marsikaj, če mi bo pa zdravje dovolilo
to uresničiti, bom še videl. Smer je že znana.
Za zaključek vas prosim za misel oz. nagovor
bralcem…
Vsem bralcem želim dobrega zdravja. Stanovalcem obeh enot doma pa poleg tega še, da najdejo
prijatelje in skupaj preganjajo dolgčas. Dolgčas se
da vedno pregnati, če se le hoče.
Lep pozdrav vsem in hvala, kar ste mi vede ali nevede podarili ob naših stikih. Oprostite, če sem bil
kdaj grob ali siten. Sestram in osebju pa seveda
iskrena hvala za več kot le sodelovanje.

Dr. Franci Jereb,

ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za izvajanje dolgoletne zdravstvene oskrbe v
obeh enotah doma in veliko osebno zavzetost za reševanje osebnih in nemalokrat tudi
socialnih stisk ter težav stanovalcev. Hvala vam!
Želimo vam še veliko poklicnih uspehov in osebnih dosežkov ter raziskovanj, kamorkoli
vas povede radovedna popotniška žilica. Imamo vas v lepem spominu.

Povejmo si...
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Vinko Mrak - Največje zadoščenje mi zdaj
predstavlja pletenje klobukov
Metka Pavšič

Rojen sem januarja leta 1932 na Vojskem.
Pri Kuštrinu se je po domače reklo pri hiši.
Bil sem sinček edinček. Ata in mama sta me
dolgo čakala. Moje otroštvo je bilo v začetku
prav lepo, kasneje, ko je prišla vojna pa je
bilo zelo težko. Junija 1943 so nam požgali
hišo. Namestili smo se v kozolcu, ki tedaj ni
pogorel. Pod kozolcem je bil majhen prostor,
mlekarna. Tam so kuhali, na skednju smo
pa spali. Ni bilo rožnato. Po vojni smo za
silo popravili hišo. Pokrili smo jo s slamo in
usposobili prostor, kjer smo kuhali, da je bilo
vsaj malo toplo. Spodaj je bila štala, kjer je
bilo najbolj toplo.
V šolo sem hodil peš. Sprva sem pred vojno
napravil tri razrede italijanske šole. Tudi med vojno smo se učili, seveda slovensko. Kar po hišah.
Tudi večerne tečaje sem obiskoval. K vojakom
sem šel leta 1952. Bilo mi je enaindvajset let. V
Kragujevcu sem služil vojake. Dve leti. Leto in pol
nisem imel nobenega dopusta. Oče in mama sta
bila sama doma. Bil sem Bataljon Zaveza. Leto

dni sem bil v korpusu za vezista. Na teleprinterje
si moral znati hitro pisati. Vsaj osemnajst črk na
minuto. Pravzaprav sem se imel zelo lepo pri vojakih, le delo je bilo zahtevno.
Ko sem se vrnil, sem pričel z delom na kmetiji. Ženo
Angelo sem spoznal kar v domači vasi. Skupaj sva
bila na udarniškem delu v Gorici. Tedaj je imela
šele štirinajst let. Ljubezen se je vnela šele mnogo
kasneje, ko je nekega dne prišla v gostilno po vino
in me prosila naj ji pomagam vino odnesti domov.
Le dva litra sta bila, a tedaj se je med nama začelo
nekaj plesti. Tri leta sva se družila, leta 1957 pa
sva se poročila. Bil je januar. Na smučkah smo se
s konjem pripeljali na Občino v Idrijo. Cesta v tistih
časih sploh ni bila plužena. Ohcet smo imeli kar
doma. Tudi moja žena je bila edinka, nezakonski
otrok. Rodili so se nama trije otroci: Jožica, Milan
in Marija. Lepo smo živeli. Kmetovali smo, imeli smo okrog osem glav živine. Zemljo smo imeli
tudi v najemu. Z denarjem je šlo na tesno, kmetje niso imeli zavarovanja in zato sem se odločil
in odšel v službo. Pridobil sem tudi kvalifikacijo.
Sprva sem delal pri Rudniku, kasneje sem odšel k
Varnosti. Služboval sem tudi v Velenju in v Posočju
pri Jelovici. Po potresu smo gradili montažne hiše.
Tedaj se je vse ročno delalo. Ni bilo nobenih dvigal
za dvigovanje težkih elementov.
Ženi bom vedno ostal hvaležen, ker je lepo skrbela
za moja starša. Jaz sem hodil v službo. Ko je umrl
oče, je bila sama doma, tudi pri mami čez pol leta
je bilo tako. Kar lepo starost sta učakala. Oče je
imel skoraj devetdeset, mama pa dvainosemdeset let. Samo dva meseca manj kot petinpetdeset
let sva z ženo preživela skupaj. Lepo obdobje je to,
mar ne? A bolezen je prišla in mi leta 2011 vzela
ženo. Vedno sem si mislil, da bom jaz prej odšel,
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pa se je zgodilo drugače. Mirno je odšla. S hčerko V pletenje klobukov sem se zares vživel. Ogromsva dežurala pri njej.
no mi pomeni. Še dobro, da imam ob sebi tako
delovne gospe, ki mi iz časopisa Delo izdelujejo
Po dveh letih, ko sem sam živel v hiši, sem se vitre. Sprva smo na razstavi ročnih del iz teh viter
odločil za prihod v dom. Povsem sam sem se videli narejene le ptičje kletke, jaz pa sem izdetako odločil. Razmišljal sem, da ne bo šlo tako na- lal iz viter prvi klobuk. Ema klobuke lepo okrasi z
prej. Vsi so zelo lepo skrbeli zame, a tudi za moje rožami, da so res lepi na pogled. Vsak bi si ga želel
domače je bil to velik napor. Tudi meni je posta- imeti. Naročil je veliko.
jalo vse bolj dolgočasno. Odločitve nisem nikdar
obžaloval. Sam moraš znati preceniti situacijo in Veste, prav zadovoljen sem s svojim življenjem, da
se po najboljših močeh vanjo tudi vživeti. Morda bi mi le zdravje služilo. Če so ljudje prijazni, iščem
je k lažjemu sprejetju domskega življenja pripo- njihovo družbo, če pa je kdo bolj zoprne sorte, se
moglo tudi to, da sem bil vajen življenja drugje. mu pa malo izognem, pa gre življenje dalje. Veliko
Bil sem pri vojakih, ogromno sem delal po terenu, mi pomenijo tudi obiski. Veliko jih imam. Hčerka
človek postane najbrž tako bolj prilagodljiv. Tudi pride prav vsak dan, okrog pete ure. Rada se spredružaben sem bil vedno. Šestega decembra bo tri hodi. Malce poklepetava in gre nazaj. Všeč mi je,
leta odkar sem v domu. Zgleda, da me je Miklavž ker smo sorodniki tako povezani med seboj. Imam
prinesel.
tudi že dva pravnuka, Aljaža in Filipa. Oba že obiskujeta šolo. Da bi vsem skupaj dobro šlo v življenVeliko mi pomeni, če se med seboj lepo razume- ju, si želim. Ko me kdo zdaj za kak dan zapelje na
mo. Za to pa je potrebno tudi malo potrpljenja. Vojsko mi postane kar dolgčas. Čuden občutek je,
Sam se v domu dobro počutim. Hrana se mi zdi ker nikogar izmed bližnjih sosedov ni več. Veliko
zelo dobra, med seboj smo kar povezani. Zdaj pa mi pomeni, ker moji otroci radi zahajajo v naš
imam samsko sobo. Največ od vsega mi pomeni dom, gori praznujejo, sadijo in skrbijo za hišo. Če
delavnica. Delal bom dokler bom zmogel. To mi je pa si sam zaželim obiska Vojskega, imam pa vedno
v veliko zadoščenje. Televizijo zelo malo gledam, na razpolago veliko prevoznikov. V petinpetdeseraje rešujem sudoku. Najraje pa pletem klobuke. tih letih nisem na cesti napravil nobenega prekršBerem bistveno manj kot sem. Hodim tudi na ka, ne vem kako bi lahko sprejel, če bi ga naredil
Male sive celice, telovadbo, petje, razne skupine, na stara leta, zato se zdaj raje prevažam z drugimi.
izlete in prireditve. Skratka na vse, kar nam je
ponujeno. Tako mi hitreje teče čas in bolj bogato
je izpolnjen.

Povejmo si...
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Marinka Mikuž - Služba mi je bila v veliko
zadovoljstvo
Metka Pavšič

Triinšestdeset let mi je. Rodila sem se v
Ljubljani, otroška leta pa sem preživela v
Hotedršici. Bila sem zelo živahen otrok, ki
je staršem povzročal veliko skrbi. Kar naprej
sem tekala do Marijinega potočka, si tam
umivala roke in obraz in prepevala tisto
pesem Marija pere srajčice… Moji mami je
bilo ime Mici, očetu pa Tone. Imam še mlajšo
sestro Jožico, ki zdaj lepo skrbi zame. Včasih
grem z njo tudi domov v Hotedršico. Tudi
svoji nečakinji imam zelo rada. Med seboj
smo lepo povezane.

Na šolo nimam najlepših spominov. Obiskovala
sem jo kratek čas. Kasneje me je osnovnih stvari
doma učila mama. Pri hiši sem vedno rada pomagala, skrbela sem predvsem za drva, hodila v trgovino, pomivala po tleh... Nadvse rada pa sem
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kidala sneg. To je bilo moje pravo veselje. Nič mi
ni bilo prenaporno, saj sem kasneje šla na peč in
se tam pogrela. Tudi pri kmečkih opravilih sem
rada pomagala. Pulila sem repo, korenje, pomagala pri spravilu sena, skrbela za zajčke in psičko
in še marsikaj. Rada sem se družila in pomagala
sosedom. Radi so me imeli.
Z velikim veseljem sem kasneje začela hoditi v
službo v Varstveno delovni center v Idriji. Sprva
sem se od doma v Idrijo vozila s kombijem, kasneje sem prišla živeti v dom upokojencev na Marofu,
kjer živim še danes. Celo desetletje je že tu moj
drugi dom.
Služba mi je zares predstavljala veliko veselje,
rada sem hodila in še sedaj bi, če mi ne bi začelo
nagajati zdravje. Ko enkrat začutiš, da si bolan, je
najbolje, da greš v pokoj in tako sem se tudi jaz
odločila in zaključila delovno pot. V službi sem se
največ časa ukvarjala z raznimi škatlicami. Prebirala in sortirala sem razne materiale; posebej velike kose, posebej špice in posebej druge majhne
koščke. Moj delovni dan je izgledal približno takole;
zgodnje vstajanje, s kombijem do službe, skupno
pitje kave ali čaja iz avtomata, sledilo je sortiranje.
Po kosilu pa domov. Ko sem šla v penzijo, so se od
mene v VDC-ju zelo lepo poslovili. Pravi žur je bil.
Pripravili so mi torto, narezke in kavico. Za spomin
so mi podarili nahrbtnik, ki ga bom uporabljala, ko
bom šla na kak izlet. Mi bo že prišel prav. V neverjetno lepem spominu bom ohranila to slovo, pa
tudi oni si bodo zapomnili leta, ki smo jih skupaj
preživeli na delu. Moram povedati, da mi je bilo
ob slovesu zelo težko, komaj sem se držala toliko,
da nisem zajokala, ves čas mi je šlo na jok. Rada bi
povedala tudi to, da smo imeli nove, lepe, svetle
in velike prostore. Imeli smo celo telovadnico in
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Zgodbe, ki jih piše življenje
majhno kuhinjo. Ko zdaj pridejo moji prijatelji iz
službe in so malo nervozni, jih skušam pomiriti,
jim vliti korajžo. Pomagati si moramo med seboj,
se lepo razumeti, saj živimo skupaj pod isto streho.

povezani. V sobi živim z Andrejko iz Ljubljane. Tu si
krajšam čas z izdelovanjem papirnatih rož. Zvijam
papir in ga stiskam, da kasneje nastane roža. Za
to delo moraš imeti dober občutek v prstih. Zelo,
zelo rada pa pojem. Tudi nastopala sem že. V Idriji v Gimnaziji Jurija Vege smo kar trikrat ponovili
koncert. Dvakrat dopoldne in še enkrat zvečer. Za
nastop nas je tedaj pripravljala ga. Vojka iz Cerknega. Še si želim nastopati. Tudi v našem domu veliko prepevamo in to resnično rada počnem. Rada
sem hodila tudi na srečanja Vere in luči. Zdaj mi
pri vsem nagaja zdravje. Rada grem tudi k domski
maši. Tudi plešem zelo rada. Po svojih močeh pomagam pri gospodinjskih opravilih na našem nadstropju. Kaj očistim, pripravim mizo, pomagam pri
kuhanju večerje ipd. Veliko mi pomeni to, da se v
domu lepo razumemo. Čas mi krajša poslušanje
radia in gledanje televizije, predvsem glasbenih
oddaj.
Zdaj si želim le zdravja in še enkrat zdravja in da bi
se še naprej tako lepo razumeli. Po čem drugem
človek res ne more spraševati.

V domsko življenje sem se pa tudi takoj lepo vživela. Nikdar mi ni bilo žal, da sem prišla živet v dom.
Tu sem spoznala tudi svojo najboljšo prijateljico,
ki je doma iz Vrhnike, Heleno. Saj pravzaprav prijateljujem z vsemi, s Heleno pa sva še posebej

Povejmo si...

11

Dogaja se... Enota Idrija

»Nič ni otročje. Morda se komu to tako
zdi, ker ne zastopi. Naj poskusi.«
Ema Brelih

Pobarvanke za odrasle so zadnja leta
postale hit in so med najbolje prodajanimi
publikacijami svetovnih založb. Tudi pri
nas je izšlo nekaj pobarvank z oznako »za
odrasle«, čeprav je predalčkanje pobarvank
za posamezne starostne skupine bolj ko
ne reklamna akcija, podobna pisanju o
porastu prodaje barvic in namigom, da bi
jih utegnilo celo primanjkovati. Pojavljajo se
tudi različni nasveti kaj naj barvamo, kako,
s kakšnim namenom itd., ki nam, odraslim
ljudem, vsiljujejo modele, prepričanja,
vrednote, ocenjevanja za področje, ki res
ni življenjskega pomena; da pa je barvanje
lahko sproščujoča in navdihujoča ustvarjalna
dejavnost potrjujejo tako vsi tisti, ki barvajo,
kot tudi različni strokovnjaki.

motorika roke, prstov in zapestja, hitrost in koordinacija, različni prijemi kot so seganje, prijemanje, postavljanje, položaj zapestja, roke in celega
telesa so pri barvanju zelo pomembni. Vse omenjene motorične prvine lahko z barvanjem urimo,
ohranjamo ali ponovno vzpostavljamo.
Barvanja se lahko loti vsak ne glede na sposobnosti in omejitve, saj znamo delovni terapevti aktivnost ustrezno prilagoditi: uporaba debelejših
barvic, ki jih je lažje držati, papir se prilepi ali pritrdi na podlago tako, da se ta ne premika, uporaba flomastrov, voščenk, trdih ali mehkejših barvic,
glede na moč v roki, s katero se pritiska na papir.
Do neke mere kljub temu velja miselnost, da

Dejstvo je, da barvanje ni nič novega, saj je človeška zgodovina polna barv, raziskovanja njihovih
učinkov in vplivov na človeško duševnost. Barve
so del narave, del nas in človekova raziskovalna
ter ustvarjalna nrav jih na svojstven način uporablja in kombinira. Psihoanalitiki, psihoterapevti in
tudi delovni terapevti si pri terapijah s pridom pomagajo z umetnostjo, barvno terapijo, risanjem
ipd.
Barvanje je ročna spretnost. Kljub tipkanju in
"drsanju" po monitorjih ostajajo spretnosti prstov
in različni prijemi pomembni za človekov motorični
in kognitivni razvoj, hkrati so tudi življenjskega
pomena pri vsakodnevnih aktivnostih; za človeka so vitalnega pomena tudi zato, ker je gibanje
rok povezano z umsko dejavnostjo možganov in
prevajanju misli v jezik. Posamezni gibi, t. i. fina
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odlično pripomorejo tudi h krepitvi motorike in
spomina," pravi avtorica pobarvank Vesna Jogan.
Okoli pobarvank se je v domu oblikovala skupina
navdušenk (še vedno čakamo, da se ojunači tudi
kakšen moški), ki uživa. Uživa, ko izbira risbo, ko
barva, ko gleda na steni obešene in pobarvane
risbe ipd.
V skupini je dobro vzdušje, naklonjenost, sodelo-

barvanje samo po sebi omejuje ustvarjalnost in
kreativnost, delno tudi motoriko, zato se na to obliko sprostitvene dejavnosti gleda nekoliko postrani. A kot vsaka stvar je tudi barvanje pobarvank
večplastna dejavnost in ima mnogo pozitivnih
učinkov.
Že otroci sami pridejo do spoznanja, brez da bi
jih to posebej učili in jim dopovedovali, v čem je
bistvo barvanja. Še ne štiriletna deklica pravi: "Tu
se ne sme preko črte, kajne", in barva dalje vsepovprek, "ampak jaz bom vseeno barvala po svoje."
Strokovnjaki poudarjajo, da je barvanje več kot
zgolj ročna spretnost. Ta aktivnost vzpodbuja usklajeno delovanje obeh možganskih polovic, vpliva na pozornost, koordinacijo oči in rok, spomin,
izboljšanje koncentracije, zaznavanje celote in
posameznih detajlov, osredotočanje in stik z realnostjo. Barvanje pobarvank je lahko zelo ustvarjalen proces, v katerega sodijo izbiranje barv,
motivov, osredotočanje na detajle ipd. Nekateri
smatrajo, da je to svojevrstna meditacija in umiritev. Pri barvanju se počutimo prijetno, sproščeno,
ustvarjalno. Prav zato barvanju pri odraslih pripisujejo antistresne učinke in ga priporočajo kot aktivnost za pomirjanje, sprostitev, razbremenitev.
"Pobarvanke nam tako lahko služijo za sprostitev
in zabavo, lahko so nam v pomoč pri razvijanju osebnostne rasti, širitvi naših obzorij in kreativnosti,

Povejmo si...
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vanje, razvije se pogovor o vsebini pobarvank; ko
je pobarvanka zaključena si jo skupaj ogledajo,
pohvalijo in tudi kritično opazujejo, hkrati pa že
načrtujejo izboljšave in popravke. Do izraza pride
posameznikova kreativnost in ustvarjalnost, ki je
morda v preteklih letih ni imela možnost izživeti,
vsaj ne na tak način, da bi našla potrditev v skupini.
Vsak lahko opazuje svoje napredovanje pri izbiri
barv, senčenju, zahtevnosti motiva, ali pa kar tako.
Včasih se posreči bolj, drugič manj. Vse umetnine
pa so lepe in neuspeha ni, so lahko samo bolj ali
še bolj lepe umetnine.
Pobarvanke nudijo tudi neskončne možnosti za
širitev domišljijskega sveta, spomine iz preteklosti, občudovanje narave, …
Angelca pravi, da je barvanje veliko več kot otročja reč. "Uživam ko barvam. Posvetim se vsakemu
posebej, tudi obleki, čevljem, robovom. Zdaj imam
najrajši motive mladih, zaljubljenih. Ljubezen, to
je prava stvar. Ampak ljudje se morajo mladi podati v to. Poglejte, ta dva molita za skupno srečo v
življenju. Doživela sem, da je osemletnik prosil za
roko sovrstnico, bil je iz bogate družine. Res zelo
uživam zdaj. Nič ni težko, je pa lepo, ko nastaja
taka lepa slika."
Julka ima rada vse, kar je lepo, posebno pa cvetje.

"Poglejte, kot bi bile prave rože, v naravi. Šopek
cvetja je lep, ko so rože še v vrtu, ko so v vazi na
mizi, pa tudi zdaj, ko bo pobarvan. Izbrala bom
take barve, kot so v naravi. Včasih je treba tudi
malo premisliti, pogledati od daleč, se ustaviti in
spet pogledati, če se barve ujemajo in če je cela
slika lepa. Skladati se mora. Tudi v naravi je vse
lepo skladno. Uživam. Vedno sem rada delala
lepe, natančne stvari, tudi šivala, vezla. Moja barva je …. Veste, od vseh rož imam najraje ciklame,
te je imel rad moj mož, ki je bil lovec. Tudi zdaj
poskrbim, da so na njegovem grobu. Na internetu
smo dobili eno lepo ciklamo in zdaj že zbiram barvice, da jo pobarvam."
Marički so všeč bolj nežne, neizrazite barve. Za-

nimivo se ji zdi, da zaradi okorelih rok zelo težko
piše, težko pravilno drži svinčnik, barva pa lažje
in značilnost njenih pobarvank so nežne, prosojne barve. Izbere risbo, ki ji je všeč, potem celoto
premisli, se počasi odloči, kakšno obleko bo nosila deklica, kakšen barve bo predpasnik, trava je
seveda vedno zelena. Ampak barve oblek morajo
biti malo usklajene. Sama ni znala risati. Skupaj z
ostalimi poudari, da je za to treba imeti poseben
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dar, talent in tudi znanje, ki ga nima vsak. Za barvanje pa ni treba posebnega znanja, le malo natančnosti in občutka. Spominja se, da v šoli niso
dobili barvic. Te so bile prava dragocenost.

Tudi Mici se pri barvanju sprosti, a pravi, da brez
razmišljanja ne gre. Odločila se je, da bo imela njena gospodična svetle lase. Kakšen naj bo torej klobuk, trak na klobuku? Zagotovo bi vsaka razmišljala, kakšen klobuk naj si nadene, da ji bo pristajal
in poudaril njene lase in obraz. "Tudi med seboj
si pogledamo in se posvetujemo. Soseda morda
drugače vidi risbo in vedno je dobrodošel nasvet.
Rada izbiram take risbe, ki niso preveč "goste",
komplicirane in nerazumljive. Saj so tudi preproste stvari lepe in še bolj z veseljem in sproščeno se
jih lotim."
Rezka ima rada vinsko rdečo barvo, tudi obleke si
je kupovala pretežno v tej barvi, ima lep kostim,
vinsko rdeč. Rada barva. "Slabo vidim, samo eno
oko je kolikor toliko dobro. Ampak to mi kar gre, za
kaj drugega nisem več. Lepo je, ko vidim, da rata
lepa slika."

Povejmo si...
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Iskreno o … kajenju
Ema Brelih

Pokojni Ivi je sam sebe spravil v red in si takoj prezračiti rov, ali pa se umakniti, če ne bova
dejal: »Cigareti mene pa že ne bodo rihtali!« v resnih težavah." Včasih se sicer škodljiva razvada
izkaže za dobro.
in po veliko letih nehal kaditi.
Največja sreča je, da ti ne vleče. Iva je bila vedno
obkrožena s hudimi kadilci, vsi okoli nje so zagnano kadili, sama pa jo ni prižgala. "Enostavno mi ni
šlo."
Njeno pravo nasprotje je Jože. V najboljših časih
je pokadil šestdeset cigaret dnevno. Prižgal jo je,
dal v usta in delal dalje. Ko je začutil, da ga nekaj
peče, kar je pomenilo, da je cigareta skorajda pri
kraju, jo je vrgel stran, pomečkal ogorek in takoj
prižgal naslednjo. Vedel je, da preveč kadi, ampak
sam si je dal rok: "Ko se mi bo to poznalo na zdravju, ko bom začel kašljati, bom pa nehal." Nekega jutra je začel pokašljevati in enostavno se je
odločil, da je tega konec. Dal je škatlico cigaret na
mizo, poleg vžigalnik in se delal, da je vse v redu
in da življenje teče normalno dalje. Šel je delati in
po opravkih. Nič ni delal, cel čas je šaril po žepih,
grebel po oblekah, se praskal. Naslednji dan ista
pesem. Škatlica cigaret na mizi, poleg vžigalnik,
Jože pa zunaj grabil za cigareti. Delal ni nič. To se
je ponovilo še tretji in četrti dan. Peti dan vzame
cigarete, gre in vzame cigareto, jo prižge, potegne
in potem zelo grdo zakolne: "……." Odvrže skorajda celo cigareto in gre delati. Od takrat dalje je
hodil okoli s škatlico cigaret in vžigalnikom v žepu,
celo prijatelju jih je dajal, sam pa jo ni več prižgal.
Vinko pa je prepričan, da mu je cigareta rešila življenje. V jami, v rudniku, sta se s tovarišem znašla
v rovu in malo posedela. Kljub temu, da je bilo kajenje prepovedano, je, ker ni bilo nikogar v bližini,
sodelavec hotel prižgati cigareto. Vžigalnik se je
sicer zaiskril, a goreti ni hotel. To je pomenilo, da
je premalo kisika v zraku. Onadva tega nista čutila.
"To, da vžigalnik ni gorel je pomenilo, da morava

16

Zofka je prepričana, da se kaditi sploh ne sme
začeti. Zelo hitro lahko človek postane odvisen.
Spominja se, ko je bila še mlado dekle, so ji fantje ponudili cigareto. Prižgala jo je. A kaj kmalu jo
je zamikalo, da bi šla tudi doma v sobo, v kateri
je imel brat cigarete in si jo privoščila. "Ne, to pa
ne bo šlo, ne smem se navaditi na to, čeprav mi
vleče," ja sama sebi dopovedovala v tistih mladih
letih. Danes je prepričana, da ji je ta odločitev pomagala, da je premagala željo po kajenju in ni ji
žal.

Fanči je bila v bolnici. En teden brez cigaret. Ko se
je vrnila iz bolnice je pomislila: "Če sem en teden
zdržala, bom poskusila še kakšen dan. Upam da
bo šlo". In ta dan se je podaljšal v tedne in mesece
in znebila se je te nadloge, kot ji sama pravi. "Nekaj se mora v človeku prelomiti, zgoditi, da lahko
neha. Nič ne pomaga, če ti drugi dopovedujejo,
da je škodljivo."
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Dogodki za dušo
Ema Brelih

V prvi polovici leta je v domu gostovalo veliko
pevcev. Njihovi glasovi, program, predvsem
pa dobra energija so napolnili prostore in
srca stanovalcev in drugih obiskovalcev.

zali življenje rudarske družine v preteklosti.
Kraji, kamor stanovalci več ne morejo, se jim približajo skozi oči fotografov, ljubiteljev gora, narave,
popotništva. Miljko je odkril pogled na naše gore
v vseh letnih časih in urah dneva, Tina pa Japonski
Večina koncertov je bila v obeh enotah doma. vsakdan kot ga je doživela v daljšem bivanju na
Nastopili so Ženski pevski zbor Cerkljanke, Mešani Japonskem. Poleg fotografij je vedno dragoceno
obrtniški pevski zbor Notranjska, Moška vokalna
skupina Pozdrav iz Gorenje vasi in Duo Mir. Vedno so še posebej dobrodošli otroci in v preteklih
mesecih se je v domu zvrstilo več nastopov otrok
iz obeh enot idrijskega vrtca, župnijski otroški
pevski zbor iz Spodnje Idrije, člani Turističnega
društva OŠ Sp. Idrija pa so na zanimiv način prika-

Povejmo si...
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tudi pričevanje, beseda, komentar.
Vinka in njegovo ekipo so povabili v spodnjeidriRočna dela in ustvarjanje so del vsakdanjika. Pred jski vrtec, kjer so otroci zvedavo opazovali kako
Veliko nočjo poleg barvanja pirhov spretni prsti nastajajo klobuki.
ustvarjalk vedno pripravijo tudi dekoracije, ki polepšajo mize za velikonočni zajtrk. Letos sta Vinko
in Drago nesla v cerkev "žegen"; kruh je bil pečen
doma po starem receptu in vsak je bil deležen
malega kosa.

Čeprav letos še ni bilo mnogih priložnosti za izlete,
sta dva zanimiva že opravljena. Ogled velikonočne
razstave pirhov na Sv. gori in narcis v Javorniškem
rovtu. Ob glavnih ciljih je na poti še mnogo stvari,
ob katerih se ustavi misel in oko: reka Soča in soška fronta, Vipavska dolina, avtovlak in 17 tunelov,
Gorenjska z Vrbo in Brezjami, dobro kosilo na poti,
natakarice in dobra volja.
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Dobre volje ni brez šaljivih nastopov, harmonike in
mladih glasov, ki jih imajo v Družinskem triu Bevk
iz Davče, sreče pri dobitkih v tomboli, …

Povejmo si...
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Žoga bend se predstavi
Klavdija Prezelj

Ob ponedeljkih je pri nas na Marofu še jih položimo na podstavke. Pripravimo si še stole
posebej glasno, kajti takrat ima vaje naš ter bobnarske palice in smo nared. Voditeljici in
stanovalci skupaj izbiramo glasbo. Eni imajo rajši
Žoga bend.
Lansko jesen smo stanovalcem predstavili novo
skupinsko aktivnost imenovano Žoga bend. Čeprav
so jo sprejeli z velikim veseljem, je najprej vsak
vprašal: "Kaj pa je to?" Ni bilo ravno lahko najti
prave besede, ki bi stanovalcem na njim razumljiv
način aktivnost opisala. Še najlažje so razumeli, če
smo jim rekli, da gre za neke vrste bobnanje po
velikih terapevtskih žogah. Na prvi pogled je sicer
temu res tako, s strokovno – terapevtskega vidika
pa je mnogo, mnogo več.
Gre za trening motoričnih, kognitivnih in perceptivnih spretnosti ob glasbi. To je oblika skupinske
vadbe, ki je prilagojena udeležencem s ciljem,
da izboljšajo in nato vzdržujejo funkcijo kardiovaskularnega sistema, psihofizično kondicijo,
koordinacijo gibov in ravnotežne reakcije. Prav
tako krepijo mišice rok, izvajajo kognitivno – perceptivni trening, trenirajo so - ročne aktivnosti,
trenirajo recipročnost, vzpodbujajo povezovanje
leve in desne polovice možganov in nenazadnje
se sprostijo ter družijo.
In kako sama vadba poteka? Najprej si pripravimo »"nštrumente", velike terapevtske žoge, ki
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slovenske pesmi, drugi tuje, tretji pa klasično instrumentalno glasbo. Vsi pa se strinjamo, da mora
biti izbrana pesem temperamentna, ritmično
razgibana in taka, da nam gre vsem v uho. Nato
je potrebno sestaviti koreografijo. Skupaj najprej vadimo različne udarce in nato kombinacije
udarcev. Prav tako smo pozorni na moč udarca ter
hitrost. Koreografijo najprej vadimo »na suho«,
brez glasbene spremljave. Ko jo osvojimo, dodamo glasbo. Tu se vključi še trening dvojne pozornosti, saj moramo slediti glasbi in koreografiji. Velik poudarek je tudi na preslikavi. Slediti morajo
namreč terapevtu – voditelju, ki kaže koreografijo. Nekatere pesmi in koreografije hitro osvojimo,
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spet druge nam vzamejo več časa. Prav pri vseh
pa se trudimo biti usklajeni tako z ritmom pesmi
kot s terapevtom – voditeljem in med seboj.
Še dodatno motivacijo nam predstavljajo nastopi.
Kar nekaj jih je že za nami. Prvič smo se predstavili
svojcem na dnevu svojcev. Z dvema pesmima smo
jih prav prijetno presenetili. Drugič smo zaigrali na
novoletni prireditvi.
Naš tretji nastop je bil nekaj posebnega. Povabili
so nas, da sodelujemo na dobrodelnem koncertu
za skupino Vera in luč v Cerknem, ki je letos potekala pod geslom Bodi mavrica v vsebini sveta.
Z veseljem smo se odzvali povabilu, saj je en naš
član tudi njihova lučka.
Vsem nam pa je največ pomenil naš zadnji nastop.
Udeležili smo se drugega srečanja Žoga bendov,
ki delujejo v slovenskih domovih za starejše. Letošnje srečanje je potekalo v Brdih, v Vili Vipolže.

Povejmo si...

Predstavilo se je sedem Žoga bendov. Za konec pa
še Žoga bend zaposlenih iz doma Podsabotin, ki
je bil tudi gostitelj srečanja. Njihov Can can je bil
pravi balzam za dušo in oči.
Vaje Žoga benda vsak ponedeljek vzbudijo mnogo pozornosti tako pri stanovalcih kot zaposlenih.
Vedno se nam pridružijo poslušalci, ki nas po koncu nagradijo z aplavzom. Ta nagrada nam pomeni
največ. Je vzpodbuda in motivacija za delo naprej.
In kdo smo Žoga bend:
SANDI: "Ko nastopam v Žoga bendu se sprostim,
čas mi hitreje mine. Najrajši igram hitre in razgibane pesmi. Zelo lepo je bilo, ko smo šli v Vipolže
na srečanje."
MARJAN: "Sem romantik po duši, zato imam rajši
bolj počasne pesmi. V skupini se zelo sprostim. To
je kot neka zvrst aerobike."
DARIO: "Zelo rad tolčem po žogah. Vse pesmi se
mi dopadejo."
JULČE: "Lepo se mi zdi, ko me pridejo iskat, da sem
lahko zraven."
NINA: "Všeč mi je, da se družimo, da del moje
energije prenesem na žogo in se tako razvedrim.
Najbolj mi je bilo všeč v Vipolžah, še posebej Can
Can zaposlenih. Lepo je, da gremo nastopat tudi
drugam."
SUZANA: "Všeč mi je druženje, vse pesmi imam
rada. Tudi vsi nastopi so bili zanimivi, še najbolj
srečanje Žoga bendov."
ANA: "Rada pridem, rada imam glasbo, to je ene
vrste zabava."
TIMOTEJ: "Zelo je dobro, fajn se razmigamo.
Srečanje v Vipolžah je bilo zakon."
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Izlet v Škocjanski zatok in koprsko stolnico
Klavdija Prezelj

Ko pride pomlad, radi več časa preživimo v
naravi. Takrat se odpravimo na sprehode,
krajše in daljše izlete. Na skupinah se
pogovarjamo o tem kaj bi radi videli, katere
kraje obiskali. Poizkušamo izbrati kraj,
zanimivost, ki bi zadovoljila čim več željam.
Letos smo se tako odločili, da bomo obiskali
Škocjanski zatok in koprsko stolnico.

Pot smo nato nadaljevali proti Postojni in naprej
proti obali. Ob poti smo videli kar nekaj zanimivosti. Največ naše pozornosti smo namenili vetrnim
elektrarnam.
Ko smo zapustili še zadnji predor smo že zagledali
koprsko luko. Pred njo je bil naš prvi cilj – naravni
rezervat Škocjanski zatok. Kot nam je povedala ga.
Bojana Lipovec, sega sam nastanek škocjanskega
zatoka daleč v zgodovino, vendar pa je tak, kot
smo ga videli mi, še zelo mlad. Obnova in ureditev
Pot nas je najprej vodila proti Uncu, kjer smo zavili se je namreč zaključila lansko leto, uradno pa je
na avtocesto. Prvo presenečenje nas je pričaka- bil odprt letošnjega marca.
lo že v Planini, kjer smo na dimniku ene izmed
hiš videli gnezdo štorkelj. Izvedeli smo, da štorklje že kar nekaj časa pri nas ne živijo več samo v
Prekmurju, ampak si iščejo dom tudi na drugih
mokriščih po Sloveniji.
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Tu je zelo pestro okolje, saj najdemo tako polslano
laguno, kjer uspevajo slanuše, kot tudi sladkovodni del z močvirnimi travniki, območja s trstičjem
ter stalno globoko vodo. Tudi živalski svet je tu
zelo pisan. Največ je seveda ptic, vidimo pa tudi
plazilce, dvoživke, metulje in ne nazadnje tipično
istrsko govedo. Kar štiri imajo, pa nekaj kamarških
konjev. Pravijo, da so njihova kosilnica. Z velikim
zanimanjem smo opazovali vse živali, tako da je
čas kar prehitro minil.
Odpravili smo se naprej. Pot nas je vodila v Vanganel, tipično vasico slovenske Istre, kjer nas je v
tamkajšnji gostilni čakalo kosilo. Še malo smo posedeli v prijetni senci na terasi nato pa smo se že
odpravili naprej.

Povejmo si...

Glede na to, da je letošnje leto, leto božjega usmiljenja, smo se odločili, da obiščemo tudi koprsko
stolnico. Z velikim veseljem in hkrati spoštovanjem smo v stolnico vstopili skozi sveta vrata.
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V tišini smo pomolili, zapeli par Marijinih pesmi nato pa se odpravili proti domu, kamor smo
se vrnili prijetno utrujeni, a polni vtisov in lepih
doživetij.

G. Vojko nam je na kratko predstavil škofijo in stolnico. Trenutna stolnica naj bi bila že peta oziroma
šesta cerkev na tem mestu. Sam zvonik je bil zidan
v več etapah. Najprej je služil v vojaške namene
kot trdnjava. S stolnico je bil spojen šele v petnajstem stoletju. Posebnost koprske stolnice pa je
krstilnica, ki je v rotundi poleg cerkve in sodi med
najstarejše stavbe v Kopru.
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Obisk literarnega društva RIS
Marija Bertok

V domu na Marofu so nas obiskali člani
literarnega društva Ris. To je skupina pesnikov
in pisateljev, ki ljubiteljsko zapisujejo
dogodke iz svojega življenja, mesta Idrije in
okolice.
Gospa Radica nam je pokazala kako se poštevanko naredi. Skoraj vedno nam pove kakšno veselo
zgodbo iz njenih poklicnih dni, ko je bila učiteljica na šoli. Slišali smo zanimivo in ganljivo zgodbo
o mami, ki jo je napisala Slavica, ko je obiskovala
svojo mamo, ki je na jesen življenja živela v našem
domu. Avtorske pesmi Ivane, Sabine in Ivice so
bile zelo čuteče in zelo lepo prebrane.

Povejmo si...

Kitarist Vinko je z izbranimi, starimi zaprašenkami
obudil spomine na mlada leta.
Spomnili smo se rojstva pesnika in pisatelja Ivana
Cankarja, katerega 140. obletnico praznujemo te
dni. Lepo mi je bilo, da sem lahko prebrala dve
njegovi pesmi.
Zaključili smo z zahvalo gostom in se poveselili ob
sladkih dobrotah. Ker je bilo vzdušje nabito z emocijami, kar nismo mogli iti narazen. Zapeli smo vsi
skupaj in sklenili, da se moramo še srečati.
Prelep nastop članov me je zelo razveselil. Hvaležna sem, da so nas obiskali in nam popestrili dan.
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Športne igre 2016
Klavdija Prezelj

Mesec maj je na Marofu že tradicionalno Tudi v drugi igri sta med seboj tekmovali dve ekrezerviran za športne igre. Letos so bile že ipi po pet stanovalcev. Igrali so odbojko. Za popestritev igre smo stanovalce posedli na invalidosme po vrsti.

ske vozičke. Kot šesti igralec pa sta se ekipama
Kmalu po zajtrku smo se začeli zbirati na parkirišču pridružila še Goran in Nataša. Igrali so dva kroga.
pred domom. Veliko se nas je zbralo. Veseli smo Zmagala pa je ekipa, ki si je v vsakem krogu prva
bili, da so se nam prvič pridružili tudi stanovalci iz priigrala devet točk.
enote v Idriji.
Kmalu po deveti uri smo začeli s prvo igro štafet.
Med seboj sta tekmovali dve ekipi po pet stanovalcev. Prenašali so vodo iz enega vedra do drugega. Da pa je bila igra bolj zanimiva, so bile plastenke naluknjane, na poti pa postavljene ovire. Ob
glasni vzpodbudi občinstva je igra hitro minila.

Tretja igra je bila prva igra posameznikov. Kar dvajset jih je sodelovalo. Pomerili so se v "košarki". Z
razdalje treh metrov so metali žoge za "pilates" v
koš za perilo. Roka je morala biti mirna in natančna, saj je žoga morala ostati v košu.
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Po soku in kavi je bil čas za četrto igro. To je bila
še zadnja igra ekip – vlečenje vrvi. Po kratkem
"boju", je "ta kratko" potegnila prav vrv, saj je
priznala premoč stanovalcem in popustila pod
njihovo močjo. Tako sta bili obe ekipi najboljši, rezultat pa neodločen.
Ker je sonce že prav prijetno grelo smo, se pred
zadnjo igro še malo ohladili s sladoledom.
V zadnji igri so se zopet pomerili posamezniki.
Tokrat v vožnji z invalidskim vozičkom. Kar najhitreje so morali priti na cilj, med potjo pa še pobirati predmete s tal. Vsi so priznali, da to ni tako
enostavno kakor je videti na prvi pogled.

Po premoru smo preverili rezultate.
V petih igrah je lahko sodelovalo 58 stanovalcev.
Nekateri izmed njih so se aktivno vključili v več
iger. Aktivno jih je tako sodelovalo 38. Sledilo še
podeljevanje medalj in nagrad najboljšim skupinam in posameznikom.
Prav vsem še enkrat: " ČESTITAMO!"

Prijetno utrujeni smo odšli na kosilo, sklenili pa
smo, da se drugo leto zopet zberemo – takrat že
na devetih igrah.

Povejmo si...
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Pes prinese v institucionalno okolje
zunanji svet
Monika Rijavec

V današnji družbi, ko se vse bolj oddaljujemo
od sočloveka, ne le skrbniki psov, temveč tudi
stroka ugotavlja vse večji pomen stika med
človekom in živaljo in terapevtski učinek na
ljudi. Zavedamo se kako ključnega pomena
za preživetje družbe je sožitje človeka z
živalmi, zato to modrost prenašamo tako na
mlade kot tudi na starejše generacije.

Kdo smo?
Zavod PET (PET= Pasja Enota Terapevtov) je neprofitna in humanitarna organizacija, ustanovljena oktobra 2011. Smo zasebni zavod, ki deluje
z namenom dvigovanja kakovosti življenja posameznika s posredovanjem s pomočjo psa. Ob ustanovitvi smo si, poleg kvalitetnega in strokovnega
izvajanja dejavnosti, za cilj zastavili tudi razvoj ter
napredek te dejavnosti v Sloveniji, naš dolgoročni
cilj pa je postati krovna in vodilna organizacija na
Ne velja zaman rek, da je pes človekov najboljši tem področju v Sloveniji, ki bi nekoč povezovala
prijatelj. Človek in pes sta skozi zgodovino postala vse sorodne organizacije.
nerazdružljiva partnerja in družabnika. V zadnjem
času psi dobivajo vse bolj pomembno vlogo tudi Kaj je posredovanje s pomočjo psa?
pri pomoči ljudem, ki se v življenju srečujejo z ra- To je posredovanje, ki namensko vključuje psa kot
zličnimi težavami in omejitvami. Zato lahko mir- del terapevtskega procesa ali izboljšanja kakovosti
no trdimo, da postajajo nekateri pravi mali "pasji človekovega življenja tako na psihičnem kot tudi
dohtarčki." V tujini je vključevanje psov in drugih fizičnem področju. Izvaja se lahko kot terapija ali
živali v programe posameznih inštitucij že zelo do- aktivnost. V obeh dejavnostih je ključnega pombro sprejeta in priznana praksa. Tudi pri nas se in- ena pes, ki mora ustrezati določenim merilom,
stitucije vse bolj zavedajo pozitivnih učinkov živali vodi pa ga za to usposobljen vodnik. Imenujemo
na ljudi in takšnim vrstam pomoči vse bolj odpira- ju terapevtski par. Razlika med izvajanjem terapije
jo svoja vrata.
in aktivnosti s pomočjo psa je v tem, da pri terapiji obvezno sodeluje strokovnjak, ki je za to usposobljen v okviru svoje stroke (delovni terapevt,
fizioterapevt, specialni pedagog, socialni peda-
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gog, psiholog, profesor v šoli, vzgojitelj v vrtcu,…),
ki tudi točno določi cilje za vsakega posameznika in beleži napredek, medtem ko pri aktivnosti
sodelovanje strokovnega delavca ni obvezno, cilji
niso točno določeni, niti ni nujno beleženje napredka, vsebina obiska pa je spontana. S posredovanjem s pomočjo psa tako lahko pomagamo
ljudem različnih starosti, ki se srečujejo z določeno težavo, omejitvijo ali obolenjem, seveda pa
mora tak človek psa sprejeti. Redko se zgodi, da
posameznik pomoč takšne vrste zavrne. Večinoma sodelujejo z veseljem, saj je terapija takšne
vrste za posameznika prijetna, sproščujoča, saj
upošteva njegove želje in sposobnosti, učinki oz.
rezultati pa so navdušujoči.

Kako postanem terapevtski par?
Za izvajanje posredovanja s pomočjo psa ni primeren vsak pes niti ne vsak človek. Vlogo vodnika
terapevtskega psa opravljajo za to posebej usposobljeni prostovoljci. Poleg tega, da so pripravljeni
razdajati svoj čas in znanje, morajo biti osebnostno zreli, odgovorni, iznajdljivi, komunikativni, se
znati vživljati v druge ipd. Zelo pomembno je, da
dobro poznajo svojega psa, znajo z njim sodelovati in se pravilno odzvati na njegove odzive na
okolje ter pravilno ukrepati v primeru, da je pes
v stresu. Pri psu ni pomembna pasma, pomemben pa je značaj in določena znanja. Ali je pes
primeren za opravljanje takšnega dela preverimo
na posebnem testiranju, ki ga opravi kinološki in-

Povejmo si...

štruktor: testira se poslušnost in vodljivost psa,
reakcijo na razne dražljaje, kako reagira ob prisotnosti neznanih ljudi različnih spolov, različnih razpoloženj, kako se obnaša ob določenih delovnih
pripomočkih in še ogromno drugih stvari. Poleg
tega morata z vodnikom dobro sodelovati, vse pa
mora opravljati z veseljem in brez prisile.
Pred pričetkom usposabljanja mora vodnik predložiti zavodu tudi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da pes ni zaveden v registru nevarnih psov.
Če pes opravi testiranje, sledi izobraževanje vodnika in šolanje psa ter opravljanje pripravništva
v različnih institucijah ob podpori mentorja oz.
strokovne osebe. Po opravljenem zaključnem izpitu vodnik in pes pridobita naziv 'terapevtski
par', vodnik pa tudi licenco za izvajanje dejavnosti
v okviru zavoda, ki je veljavna 2 leti. Tudi po prejemu licence se vodniki v zavodu obvežejo redno
obnavljati in nadgrajevati svoje znanje in znanje
psa ter se držati pravil, ki jih je zavod postavil za
izvajanje dejavnosti.
Poudariti je treba, da je za delovanje v institucijah
zelo pomembna higiena tako ljudi kot psov ter da
so psi zdravi in negovani. Zato so terapevtski psi
dvakrat letno veterinarsko pregledani (so pa tudi
zavarovani), vodniki pa morajo pred obiski negi
psa posvečati še več pozornosti kot običajno.
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Kako prepoznate terapevtski par?
Pes nosi oprsnico z logotipom Zavoda PET in
rdečim križem na vidnem mestu, vodnik pa majčko z logotipom in izkaznico s podatki vodnika in
psa.
Biti vodnik terapevtskega psa se torej sliši imenitno, nikakor pa ni enostavno!
O našem delovanju
V zavodu je ključnega pomena razvoj in napredek dejavnosti. V ta namen poleg osnovnih organiziramo tudi dodatna izobraževanja, seminarje,
predavanja in predstavitve za terapevtske pare,
strokovne delavce, institucije in sorodnike oz.
skrbnike posameznikov, ki so vključeni v terapevtski proces. Zavzemamo se za to, da so strokovni
delavci aktivno vpleteni v proces dela, poleg tega
pa tudi vsako posamezno posredovanje beležimo
in sledimo učinkom in rezultatom dela.
Da bi izvajanje dejavnosti potekalo še bolj strokovno in kvalitetno, stremimo k poenotenju programov in pravil v Sloveniji in širše. S tem namenom smo pravila in načine izvajanja posredovanja
s pomočjo psa poenotili z evropsko organizacijo
za terapijo s pomočjo živali (ESAAT - European
Society for Animal Assisted Therapy) in drugimi
mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na tem
področju, zavzemamo pa se tudi za uveljavitev nacionalne licence za opravljanje posredovanja s pomočjo psa. Z izobraževanji za terapevtske pare in
strokovne delavce ter osveščanjem preko medijev
skrbimo za čim boljše poznavanje in sprejemanje
te oblike pomoči ne samo s strani stroke, temveč
tudi s strani laične javnosti, saj bomo le tako lahko
premagali morebitne zadržke in neodobravanja,
skupnost, v kateri se takšna dejavnost izvaja, pa
ima pravzaprav tudi pravico, da je o tem obveščena.
Posredovanje s pomočjo psa postaja pomemben
mozaik celostne obravnave uporabnikov, pri katerih na ta način pospešujemo izboljšanje njegovega fizičnega, socialnega, čustvenega in miselnega
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delovanja. Naši uporabniki, pa naj bodo to otroci,
odrasli ali starejši, se obiskov zelo razveselijo in
pse z navdušenjem sprejmejo. Ravno tako se jih v
večini primerov razveselijo tudi starši oz. skrbniki
in sorodniki, še toliko bolj, ko vidijo kako pozitivno
psi vplivajo na počutje njihovih bližnjih. Opažamo
tudi, da psi v inštitucijah, ki jih obiskujemo, na
splošno pripomorejo k dobri volji in počutju ne le
uporabnikov temveč tudi zaposlenih. Pes prinese
v institucionalno okolje zunanji svet, nekaj živega,
mehkega in toplega, potrpežljivo posluša, ne graja in ljudi sprejme takšne kot so. Ustvari čustveno
varno ozračje, ljudi sprosti in motivira, zato tudi z
veliko večjo vnemo kot sicer sodelujejo pri aktivnostih ali terapiji. Pozitivni učinki pa se kažejo tudi
kasneje, ko pes ni več prisoten, po hodnikih pa se
še dolgo govori o obisku. Raziskave kažejo, da pes
ni le odličen družabnik, vendar tudi prvovrstni terapevt.

Kje izvajamo posredovanje s pomočjo psa?
Prostovoljci Zavoda redno izvajamo terapijo in aktivnost s pomočjo psa na Pediatrični kliniki v Ljubljani in Mariboru, v URI Soča – otroškem oddelku
Marjetica ter oddelku za rehabilitacijo pacientov
po amputaciji, v Zavodu Dornava, Psihiatrični
bolnišnici Idrija, več različnih domovih starejših
občanov, vrtcih in šolah po vsej Sloveniji. Na OŠ
Hinka Smrekarja v Ljubljani ter Mestni knjižnici in
čitalnici Idrija pa izvajamo program R.E.A.D.- branje s pomočjo psa. Strokovna vodja našega zavoda
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je namreč prva, ki je pridobila uradno ameriško licenco za izvajanje tega programa in po licenčnem
programu tudi izobražuje terapevtske pare.
S programi, ki jih izvajamo, skušamo odgovoriti na vse večjo potrebo po tovrstni pomoči ljudem in jim omogočiti lažje vključevanje v vsakdanje življenje ter posledično bolj kakovostno
preživljanje aktivnega in prostega časa. Hkrati pa
s pomočjo terapevtskih psov spodbujamo tudi k
medsebojnemu sodelovanju in nesebični pomoči
sočloveku.

se praktično vsako soboto in na srečanjih izvajamo različne aktivnosti: tekmujemo v znanju, kjer
stanovalci že dodobra obvladajo vsa "pasja pravila", poznajo odgovore na različna veterinarska in
kinološka vprašanja, tudi telovadimo, poskrbimo
za terapevtske pse in se igramo različne igre, skozi
katere se marsikaj naučimo ali pa poskrbimo, da z
aktivnostjo zbudimo sive celice ali zaspane mišice.
Stanovalci so obe psički sprejeli z navdušenjem,
prav tako pa tudi obe psički z veseljem sodelujeta
z njimi, tako da skupaj kvalitetno preživimo urico in se vedno z nasmeški razidemo. Posebej gre
Kako se imate v Domu upokojencev Idrija, enoti pohvala tudi osebju doma upokojencev, ki vedno
Marof?
lepo poskrbi, da se tako vodniki kot terapevtski
V Domu upokojencev Idrija, enoti Marof, izvaja- psi počutimo dobro in da nam pripravijo vse pomo aktivnost s pomočjo psa že kar nekaj let. Sta- trebno, da nemoteno izvedemo obisk.
novalce obiskujeta terapevtski par Monika Rijavec
s psičko Bello, ter terapevtski par - pripravnik Kar- Upamo, da bomo še dolgo lahko sodelovali in
men Nedižavec Lapanja s psičko Boro. Srečujemo pisali lepe skupne spomine.

Povejmo si...
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Razvedrimo se

Kviz

7. Lahko je gozdna, makadamska, asfaltna,…

Klavdija Prezelj
1. Katera ptica je na sliki?
P – pastirica
V – vrabec
Ž – žolna

2. Ko je pod nadzorom je koristen in nas
greje, ko pa ne, pa nevaren in uničujoč
E – denar
D – dež
O – ogenj

C – cesta
O – pot
S – steza
8. V gorah med drugim najdemo tudi svišč.
Po domače mu rečemo tudi:
L – planika
E – encijan
M – murka

9. Običajno ga srečamo ob jezerih in rekah,
3. Ko se v pomladnih mesecih sprehajamo po včasih pa tudi ob morju. Katera ptica je to?
gozdu pogosto diši po česnu. Katera rastlina, ki
R – raca
je uporabna tudi v kuhinji ima podoben vonj?
Č – čaplja
L – labod
Š – šmarnica
Č – čemaž
Ž – žafran

10. Znan pregovor pravi:
»Eno _ _ _ _ _ _ _ na dan, odžene zdravnika stran.

4. V katerem mestu se nahaja grad na sliki?

J – jabolko
H – hruška
B - banana

I – Idrija
K – Škofja loka
L – Ljubljana

5. Katero sladico običajno postrežemo za
rojstni dan ?
P – prekmursko gibanico
J – zavitek
T – torto
6. Na Golici meseca maja cvetijo
»ključavnice«. Običajno jih imenujemo:

REŠITEV
1

2

3

4

5

6

4

1

2

9

8

5

10

8

7

8

Š – šmarnice
N – narcise
V – vetrnice
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Razvedrimo se

Mali pomladanski utrinki
Tatjana Košir
Beli zajček

Nedeljsko vreme – 5.6. 2016

Beli zajčki so pribežali k meni
v sami majčki:
z mokrimi smrčki
so se naslonili na tačke
kot mirokljune račke.
Zagledali so se v moje zajčke
in njihove sive srajčke.
Skupaj smo odšli na dobravo,
da ujamemo mavrico sanjavo.

Tu se vreme
spreminja hitro
kot vrtiljak:
zdaj sonce, zdaj dež,
zdaj oblak,
zdaj veter zapoje,
kot les,
skozi kodre dreves.

Večer

Drevesni navdih

Sonček že zamira;
čriček več ne pesni.
Mrak mehko se spušča,
večerni ptiček sni.
Ustnica od lune.

Kako rahlo se sapa
dvigne s travic, z gozda
in v pajčolane zakrita so
lica dreves,
ki puhtijo v zraku
zelenih nevest.
Kako prelesten oblak!

Povejmo si...
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Razvedrimo se

Foto utrinki
Kreativne delavnice

Pečemo in kuhamo

Razstava čipk

34

Letnik 8, številka 25

Razvedrimo se
Skupna druženja

Povejmo si...
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Na spletu nas najdete na: www.duidrija.si (rubrika publikacije)
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