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Dragi stanovalci in stanovalke
Klavdija Prezelj

Letošnje leto imamo občutek, da se hlad in
dež kar ne moreta posloviti od nas. Kar ne
dovolita soncu in toplim dnevom, da bi se
nam pridružili. Kljub vsemu smo mi sami tisti, ki si narišemo sonce in si dovolimo da nas
objame toplina. Pa naj bo le ta ob misli na
prijatelja, ob njegovem stisku roke, objemu
ali ob obujanju spominov.

jen dan polepšali različni dogodki. In prav druženja
so tista, ki nas delajo tako drugačne od ostalih živih
bitij. In prav tu se skriva čar prijateljstva, čar tkanja
medsebojnih vezi, čar zgodb, ki so tudi tokrat ustvarile unikatno podobo našega časopisa.

Naj vam prebiranje le tega nariše nasmeh na obraz,
naj vaša srca napolni s toplino in nenazadnje naj vas
tudi prihajajoči dnevi in dogodki obogatijo in opogumijo, da bomo skupaj še naprej ustvarjali zgodbe
Spomini nas vedno popeljejo nekam na lepše – v neizbrisnih spominov v našem časopisu.
naše spomine na otroštvo, ko smo brezskrbno uživali
v danem trenutku, na izlet – ki je v nas pustil poseben
Prijetno poletje in branje vam želim.
pečat, v bližnjo preteklost – ko so nam sicer običa
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Doživljam se kot popotnico
Romana Kavčič

Stanovalci te poznajo kot Metko, ki igra
kitaro in s petjem prinaša dobro voljo v Dom.
Širša javnost te pozna kot igralko. Kako bi se
ti predstavila?
Sebe doživljam kot iskalko in raziskovalko življenja.
Imam veliko različnih področij delovanja. Skozi
dejavnosti se ljudje potrjujemo in osmišljamo svoje
življenje. Tudi jaz. Poleg aktivnosti petja in gledališča
sem bila v preteklosti dejavna tudi na področju
masaže. Doživljam se kot popotnico. Včasih sem
tudi dejansko veliko potovala. Sem sourednica revije
RIKOSS, sodelujem pri domskem časopisu Povejmo
si... Delala sem tudi na področju svetovalnih telefonov
in še kaj bi se našlo. Vsako področje dela in ljudje, s
katerimi pri tem sodeluješ, te marsičesa nauči.

In v kateri naštetih dejavnostih se počutiš najbolj
Metka?
V vsaki izmed naštetih, v zadnjem obdobju pa najbolj
izrazito v gledališki - kot igralka. Tudi zato, ker sem
v tem zadnjem življenjskem obdobju – pred 6 leti,
zaključila magistrski študij na Akademiji za gledališče,
radio, film in televizijo – smer govorno sporočanje. S
tem se je izrazito povečalo število mojih gledaliških
nastopov. Z zaključno študijsko predstavo Vinka
Moderndorferja, Ničesar ne obžalujem, smo
prepotovali velik del Slovenije ter gostovali v
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zamejstvu in tujini. Nabralo se je kar 137 ponovitev.
Lepa stalnica, v povezavi z mojim poklicnim delom, pa
je moje delo animatorke v Domu upokojencev Idrija,
ki ga opravljam že skoraj 20 let. Poklicna in zasebna
vloga se tu na nek način povezujeta. Nikoli si nisem
predstavljala, tudi ob zaključku študija Socialnega
dela ne, kaj bom dejansko v življenju počela. V času
študija je bila moja želja delo z mladimi, vendar
me je kasneje življenje usmerilo v delo s starejšimi
s povabilom takratne direktorice CSD Idrija, ga.
Silve Likar, k izobraževanju voditeljev skupin za
samopomoč. Tako sem prišla v Dom, saj smo prve
Skupine za samopomoč ustanovili prav tu. Od tega je
sedaj že 25 let. Kasneje sem se v Domu tudi zaposlila.
Nikoli nisem obžalovala tega, saj se počutim, da sem
na pravem mestu. Tudi zaradi svojih talentov in svojih
umetniških darov, ki jih imam. Vse se je združilo v
neko pravo celoto.
Dosegla si visoko izobrazbo univerzitetne
diplomirane socialne delavke in kasneje magistre
govora? Sta bila to tvoja cilja, vodili, pomoč drugim
in nastopanje?
Eno in drugo drži. Občutenje sočloveka ne da bi
si za to posebej prizadevala, je bilo vedno v meni
kot nekakšen jasen občutek. Nikoli mi ni bilo težko
pomagati, če je le bilo v moji moči. Tudi vzgajani smo
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bili tako. In ne samo to. Tudi težave, s katerimi sem se
srečevala v življenju, so me morda oblikovale v bolj
rahločutno in občutljivo osebo, zagotovo pa drugačno
kot bi bila, če bi mi v življenju teklo vse gladko. Kar
se tiče nastopanja, nastopala sem vedno rada. To ne
pomeni, da ob tem ne doživljam treme in dvomov. Ob
velikih prelomnicah sem se morala spopadati sama s
seboj, v to vložiti veliko dela, v osnovi pa sem človek
nastopanja. Spomnim se, da sem že v otroštvu, na
pobudo vrstnikov ali pa kar tako, med igro velikokrat
zapela. Ko sva s sestro Martino nabirali jagode in jih
jaz seveda nisem videla, sem stopila na kak štor in
prepevala. Doma sem že kot otrok zelo rada imitirala
in skušala ujeti glas Tereze Kesovije, Marjane Držaj,
Josipe Lisac, … Imitacije tedaj niso bile tako popularne
kot so danes. To sem počela povsem spontano. Tudi
na raznih zabavah je bilo to nekakšen vrhunec žura,
če je bilo pravo vzdušje in jaz zelo sproščena.

sem sledila nasvetom svetovalcev. Čeprav kasneje
šolanja nisem nadaljevala v smeri fizioterapije, so mi
znanja iz srednje zdravstvene šole koristila pri tečaju
masaže. Za leto dni sem se vrnila v Idrijo, kjer sem
delala v pralnici Psihiatrične bolnišnice Idrija. Na delo
in osebje v pralnici imam zelo lepe spomine. Bila je
izkušnja napornega dela za minimalno plačilo. Vsakdo
bi moral izkusiti kaj takega, da bi znal ceniti vsako delo.
Nadaljevala sem študij socialnega dela, najprej na višji
in kasneje na visoki stopnji. V tistem obdobju sem
se preživljala z masažo. Delala sem v kozmetičnem
salonu v Cerknem pri ga. Lidiji. Zelo lepa izkušnja, ki
mi je omogočila nekakšno vrnitev v domače kraje.
Prav zaradi zavodskega šolanja sem bila socialno
izločena iz Idrije. Preko dela s strankami v salonu in
kasneje z izobraževanjem ter vključenostjo v Skupine
za samopomoč, delom na Tom telefonu sem se
pričela ponovno vklapljati v življenje domačega kraja.
V tistem obdobju sem nenehno iskala priložnosti za
Si prava Idrijčanka. Zvesta svojemu kraju. Si se rodila delo. Plačano ali neplačano. Pomembno mi je bilo, da
v Idriji? Kam te je kasneje vodila pot?
delam in se kasneje tudi zaposlim. Takrat ni bilo toliko
Moja starša oba izvirata iz okoliških vasi, oče iz možnosti pomoči in usposabljanj za invalide, temveč
Kanomlje, mama iz Čekovnika. Od nekdaj sem živela smo bili prepuščeni predvsem lastni iniciativi. Tako
v Idriji. S 7 leti, takoj po 1. razredu OŠ, sem odšla v sem se po 6 letih vodenja skupin za samopomoč v
Ljubljano, v Zavod za slepo in slabovidno mladino. V Domu in starosti 30 let zaposlila kot javna delavka,
prvem razredu me je učila zelo dobra učiteljica ga. kasneje kot animatorka s polovičnim delovnim
Metka Prelovec. Kljub njeni prizadevnosti šolanja v časom.
OŠ Idrija nisem mogla nadaljevati, saj nisem videla
na tablo, zame je bilo vse premalo osvetljeno, pri
telovadbi sem težko sodelovala. Takrat sem bila že
močno slabovidna. Oditi v šolo je bil zame velik korak.
Takrat sem se prvič začela zavedati, da sem v nečem
res drugačna od sovrstnikov. Iti v Ljubljano, v zavod, pa
je pomenilo oditi od doma. Domov sem sicer hodila
vsak vikend, nekateri otroci iz oddaljenih krajev pa so
šli domov le dvakrat na leto. Danes si tega ne moremo
predstavljati. Ko se danes ozrem nazaj, vem, da je bil
odhod v zavod smiselna odločitev, ki pa je vplivala
name in moj razvoj. Doma gotovo ne bi imela toliko
možnosti kot v zavodu. Od učenja inštrumentov,
lutkovne umetnosti, drugih prostočasnih aktivnosti
kot so npr. samourejanje, kjer smo se učili kuhanja,
likanja, pospravljanja, preoblačenja postelje in še in
še koristnih stvari za življenje. Nisem pa se naučila
igranja na kitaro, kar bi mi kasneje prišlo zelo prav.
Po zaključeni osnovni šoli sem se vpisala na Srednjo
Zdravstveno šolo v Ljubljani z namenom, da kasneje
nadaljujem študij fizioterapije. Sama sem želela
srednjo šolo obiskovati na idrijski gimnaziji. Vendar
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Sedaj že 25 let opravljaš delo animatorke v domu.
Cenimo veliko dodano vrednost, ki jo s svojim delom
prinašaš v življenja naših stanovalcev. Povej nam kaj
o tvojem delu animatorja? Kakšne vsebine izvajaš?
Kje vidiš doprinos tvojega dela in dela animatorja v
Domu upokojencev? Kaj te pri tem motivira?
Nekoč sem prebrala v strokovnem članku na spletu,
da je delo animatorja to, da dviguje dušo. Anima je
po lat. duša, animator je tisti, ki dušo dviguje. To se
mi zdi zelo dobro opisana vsebina dela animatorja.
Moja naloga je, da skrbim, da se imajo ljudje kar se
da dobro v domu. Vsak pride v dom z zdravstvenimi
in drugimi težavami, v domu imajo ljudje veliko časa,
ki bi mu lahko rekli prosti čas. Prav je, da se jim v tem
času kaj dogaja, da je ta čas osmišljen, da se imajo
stanovalci možnost udeleževati raznih aktivnosti in
da se ob tem družimo, spoznavamo med seboj in
prebujamo kreativni potencial posameznika.

zgodbo posameznega stanovalca. Opažam, da ko
stanovalci preberejo svojo zapisano in objavljeno
zgodbo, vrednotijo svoje življenje precej drugače.
Čeprav so bili prej mnenja, da so živeli navadno,
preprosto in nič kaj "posebno" življenje, v zapisani
besedi dobi vse drug pomen. Nekaj terapevtskega
je v tem. Življenje zagledaš v drugačni luči, ima večjo
vrednost. Naj omenim, da biti animator nekaterim
stranskim opazovalcem izgleda, kot da si dežurni
zabavljač in humorist, ki iz rokava stresa preproste
domislice, s katerimi ljudi potegne iz "krute"
realnosti, v imaginaren svet brez težav. Fino bi bilo, če
bi bilo tako preprosto. Imeti pa moraš nekaj talenta,
veliko izkušenj, občutka ter strokovnega znanja,
da ti stvari uspevajo približno tako, kot si želiš in se
pričakuje. Naučiti se moraš soočati tudi z lastnimi
slabimi trenutki in dnevi, da te to pretirano ne ovira
pri poklicnem delu.

S kolegicami še vedno vodimo skupine za samopomoč,
ki so prijateljske skupine, lahko bi rekli nekakšne
razširjene družine, kjer se pogovarjamo, si zaupamo,
skupaj praznujemo in se tolažimo. Obiskujejo jih
vedno isti ljudje. Skupaj s kolegicama vodim tudi
velike skupine na negovalnih etažah, kjer se združimo
stanovalci iz vseh nadstropij doma. Tako tudi
razbijamo predsodke pred negovalnim oddelkom,
ustvarjamo prostor medsebojnega druženja, skupaj
zapojemo, kaj preberemo, se poslovimo od umrlega
stanovalca, … Vse tisto, kar nas dela bolj človeške,
bolj domače. Brez skupinskega dela v domu se ljudje
v instituciji ne bi spontano družili. Nekateri ja, večina
ljudi pa potrebuje precej vzpodbude. Veliko število
ljudi ter veliki prostori človeka nekako zablokirajo, v
novem okolju se le težko znajde in se udomači. Naša
naloga je, da mu pri tem pomagamo.

Kje si se pa naučila igranja kitare, ki je sedaj tvoja
redna spremljevalka pri delu v Domu?
Spomnim se, da me je v prvem letniku srednje šole
obšlo, da se moram naučiti kitare. Odšla sem v
Melodijo na Tromostovje in kupila najcenejšo kitaro.
Sošolec Tone mi je pokazal tri najpreprostejše prijeme
in tako se je začelo. Potem sem v sobi vadila kot prava
najstnica razne zaljubljene popevčice. Še sedaj je
moje znanje zelo osnovno, toliko pa, da spremljam
preproste popevke in ljudske pesmi.

Ljudje me poznajo tudi kot "tisto s kitaro". Nikoli si
nisem predstavljala, da bom toliko igrala in pela v
poklicnem življenju. Posebej ob kitari, ki se je nisem
formalno učila. Če imam le kaj časa, rada zaidem
na negovalni oddelek k posameznikom, da se bolj
osebno srečamo, se pogovorimo, če človeku godi
izvedem tudi kako relaksacijsko tehniko. Iz teh srečanj
mi bodo za vedno ostali v spominu zelo človeško topli
in intimni trenutki bližine. Nekateri prav pretresljivi.
Omenila sem že, da urejam rubriko v domskem
časopisu, kjer v intervjuju predstavim življenjsko
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Glede na to, da pri delu veliko uporabljaš glas – pri
petju, glasnem govorjenju v skupini – ti pri tem
pomagajo surova jajca ali kako se s tem spopadaš?
Na začetku dela v domu sem imela velike težave z
glasom. Pozimi sem bila stalno hripava. Razmišljala
sem kako to rešiti. Poklicala sem ga. Tonjo Brenčič, ki
mi je svetovala, da se vpišem na nižjo glasbeno šolo
– smer solo petje, ki sem jo kasneje tudi dokončala.
Dejstvo je, da od tedaj z glasilkami nimam več takih
težav. Odlična lekcija učenja petja in nastopanja so
bila tista štiri leta.

veščino. Najbrž mi je pri tem pomagal tudi študij
na AGRFT, če gre za interpretacijo bolj umetniškega
besedila. Predvsem pa mi je jasno, da se moraš na
povedano prej pripraviti, stvar prej razmisliti. Narava
mi je dala močan glas, besede in misli pa je treba
povedati počasi, jasno in glasno.

Petje in glasba imata zelo terapevtski učinek.
To opažamo pri osebah z demenco, pri osebah
z motnjami v duševnem razvoju, pri osebah z
duševnimi boleznimi. Glede na to, da si v vseh teh
letih dela pridobila veliko neposrednih izkušenj,
kakšna so tvoja opažanja?
Petje in glasba sta ena izmed pomembnih komponent
dela v domu. V to aktivnost se lahko vključi prav
vsak. Kot poslušalec ali pevec. Blagodejno vpliva na
razpoloženje, ga dvigne ali omogoči žalosti, da se
izrazi. Pri tem ni pomembna telesna pomičnost, ni
pomembno duševno zdravje, ne mladost, … Posebej
se to opazi na varovanih oddelkih, kjer se po 15-ih
minutah prepevanja stanovalcem poznanih pesmi
izboljša razpoloženje, sodelovanje v prepevanju,
telesna odzivnost, ... Iz predhodne pogreznjenosti v
svoj svet, glasba in petje prebudita v njih spomine, jih
sprostita, povežeta z drugimi. Skupaj se nasmejemo,
zaploskamo. Prav začutiti je dvig razpoloženja. Vendar
moram poudariti, da to ni glasbena terapija, ki ima
druge metode in druge cilje. Je skupinska oblika
prepevanja ob glasbi, z opaznimi pozitivnimi učinki.
Seveda pa moramo tisti, ki to vodimo, vedeti na
kakšen način izpeljemo prijetno urico petja. Potrebne
so izkušnje in znanje. Izbrati prave pesmi, vzpodbujati
ljudi, narediti uro takšno, da večinoma izgleda kot
spontana ura petja. Vedeti koliko so se ljudje željni in
sposobni naučiti česa novega, upoštevati njihove želje
in med pesmimi izpeljati tudi pogovor, da vse skupaj
ne izzveni kot stroga šolska ura ali avtomatizem.
Stanovalci povedo, da znaš zelo živo pripovedovati
zgodbe. Kako oživiš besedilo in dogodke?
Tega se učim od kolegice Eme Brelih, pa tudi od
drugih sodelavk. Ema res zna stanovalcem povedati
prave stvari na pravi način, tako da človeka dosežejo.
Z opazovanjem in učenjem človek pridobi določeno
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V Domu sodeluješ pri koordiniranju prireditev in
zunanjih gostov, ki prihajajo k nam. Si mogoče že
preštela telefonske številke in kontakte vseh, tudi
slavnih slovenskih medijskih osebnosti, ki si jih
povabila oz. so prišli v naš Dom? Kateri nastopajoči
so tisti, ki jih oceniš kot dobre? Kaj morajo dati
poslušalcem?
Kontaktov ne štejem, se jih je pa nabralo zelo veliko.
Vse pa si zapisujem na računalnik. Ta mi pomaga tudi
pri iskanju in začetni komunikaciji s potencialnimi
gosti. Opažam pa razliko med nastopi sedaj in pred leti.
V tem delu organiziranja prireditev veliko sodelujeva
s kolegico Emo, ki skrbi za izvedbo prireditev v idrijski
enoti, jaz pa v enoti Marof. Mnoge predloge dajo tudi
moje sodelavke. Z leti sodelovanja z nastopajočimi,
poleg osnovnih kontaktov, vzpostavimo pravi
prijateljski odnos, saj so nekateri izmed njih že
stalnica z rednimi nastopi v našem Domu. Za to
smo jim izredno hvaležni. Ob organizaciji prireditev,
iskanju primernih gostov vedno upoštevava
priložnosti, praznike, čas v letu, ... Danes naju veliko
nastopajočih pokliče kar samo. Pred leti tega ni bilo
toliko. Po tem se pozna naše dobro sodelovanje in
tudi to, da se nastopajoči v Domu počutijo sprejeti,
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postreženi, spoštovani in zato radi pridejo k nam.
Tudi nastopajoči so skozi leta napredovali v vsebini
in izvedbi nastopov. Mogoče tudi zaradi povratne
informacije in izraženih opažanj z naše strani. To, da se
stanovalcem izkaže spoštovanje z dobro pripravljenim
nastopom, da imajo nastopajoči pripravljen lep vezni
tekst, da so oblečeni v posebna oblačila za nastop, da
na koncu povabijo k sodelovanju in še mnogo je takih
drobtinic, ki zaokrožijo dober nastop. Tudi v Domu
je zahtevna publika, kot je zahtevna vsaka publika. V
kolikor v nastop vložiš veliko energije in spoštovanja
do poslušalcev, veliko truda se to čuti in obrestuje.
V Domu je pomembna tudi duhovna oskrba, saj
smo ljudje tudi bitja duhovnosti. Vsak po svoje išče
presežno v sebi, v vsakem se porajajo vprašanja,
na katere išče odgovor. Morda v tem življenjskem
obdobju še toliko bolj. Vse to je del človeškega.
Stanovalci se svetih maš in molitvenih skupin radi
in številčno udeležujejo. Ena izmed mojih nalog
je tudi koordiniranje in sodelovanje pri mesečni
maši na Marofu. Z župnijo Spodnja Idrija zelo lepo
sodelujemo.
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Kaj pa tvoji hobiji? Življenjski dosežki, na katere si
ponosna? Želje in cilji?
Hvaležna sem, da se imam priložnost uresničevati
kot človek, z ljudmi, ki me obkrožajo, me brusijo,
mi postavljajo ogledalo in me podpirajo. Vedno v
sodelovanju. Tega si želim tudi naprej. V poklicnem
okolju, vsaj do "penzije". Drugače pa si želim še
kakšnega izziva v gledališkem svetu. Tudi v Domu
sem in rada nastopam. Vesela sem možnosti, da
nastopam za trening, pred nastopi v javnih gledališčih.

Domska publika je obenem hvaležna in kritična ter
dobra priprava za nadaljnje nastope. Nas zaposlene
stanovalci zelo radi vidijo tudi v drugih vlogah in to
znajo na zelo lep način tudi pokazati. Želim si tudi
osebnega razvoja. Ponosna sem, da sem prehodila
pot "Camino". To je bila zelo dobra izkušnja, kjer se
naučiš potrpljenja s seboj in z soromarji, da stvari
v življenju ne smeš pretirano načrtovati, ker se
marsikdaj stvari obrnejo po svoje. In da pomoč, ko je
težko, zagotovo vedno pride, če zanjo iskreno prosiš.

Naj zaključim z željo, da bi se v domu še dolgo srečevali, se povezovali, si podelili
kak žalosten in seveda tudi vesel trenutek skupnega bivanja.

Povejmo si...
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Da bi si še dolgo lahko sama kuhala pravo,
črno kavo z malo sladkorja
Pogovor s stanovalko Florjano Fabjan
Metka Pavšič

Najraje vidim, da me ljudje kličejo po
domače, Cvetka ali Cveta. Tako so me
klicali v otroštvu, pravzaprav celo življenje,
le v domu sem postala Florjana, ker je pač
povsod tako zapisano. Aprila sem dopolnila
štiriindevetdeset let. Skoraj ne morem
verjeti.

Rojena sem v Črnem vrhu nad Idrijo. Šest otrok nas
je bilo, bili smo od treh mam. Moji mami je bilo ime
Angela. Umrla je na operaciji v Trstu. Druga očetova
soproga je umrla med vojno pri porodu. Tudi njej je
bilo ime Angela. Doma seveda nismo mogli biti brez
dobre gospodinje. Mame se spominjam pravzaprav
bolj po fotografijah, imela sem sedem let, ko je umrla,
brat pa tri in pol. Težko je bilo. Italijansko šolo sem
obiskovala v Črnem vrhu, nadaljevala sem jo na srednji
ekonomski šoli v Gorici. Sprva sem živela v internatu
pri nunah. Tam sem se učila tudi klavirja, a mi je čez
čas sestra, ki me je poučevala lepo rekla, da to ne
bo zame, ker nisem imela vseh prstov dovolj čvrstih.
Kasneje sem živela pri neki družini. Bilo je prav dobro,
ker sva bili z domačo hčerjo tudi prijateljici. Ker smo
imeli doma gostilno, kavarno, pekarno in žago, sem
morala vsake počitnice trdo delati. V kavarni je bilo
moje mesto. Sprva nisem imela pojma kako in kaj, niti
tega ne, kako se skuha kava. Ni bilo prijetno, ker so
se drugi otroci lahko igrali, jaz sem morala pa delati.
Kuhali smo kavo, prodajali čokolade, bombone, kruh,
… Imeli smo tudi svojo pekarno. Za kuhanje kave smo
že tedaj uporabljali »mašino«, vendar je delovala na
oglje, ki sem ga morala stalno nakladati. Tudi pravi
kapučino smo naredili s tem strojčkom.

otrok so zahajale v Črni vrh. Imeli smo dober zrak.
Med vojno sta bili obe naši hiši požgani, gostilna in
domača hiša. Niti žlice nam niso ostale. Otroci smo
bili prizadeti, očeta pa je še bolj potrlo. Z bratom
sva vojni čas preživljala v Vipavi pri sorodnikih. Še se
spomnim kako sem očeta pospremila k partizanom.
Prosila sem naj ga dajo v zaledje. In res so ga. V
Trebuši je popravljal puške. Enkrat sem ga šla celo
obiskat. Nekega dne so ga zajeli Nemci in ga poslali
na dolenjsko kopat jarke. Imel je srečo, ker je bil tam
za kuharja nek delavec, ki je delal pri nas na žagi. In
vsakič mu je ta človek odmeril večji obrok hrane.

Po vojni so nama z bratom sorodniki dali kravo, telico,
"bištek", kako skodelico in nekaj krožnikov, da smo
Mamo sem zelo pogrešala, Rada bi jo kaj vprašala, kaj
lahko preživeli. Dodelili so nam stanovanje v neki hiši.
takega kar lahko vprašaš le mamo, ji kaj zaupala, pa
Štalo smo imeli precej daleč od stanovanja. Kasneje
je ni bilo. Po vojni sem morala prevzeti gospodinjstvo
sem si ustvarila družino. Imela sem moža, ki je bil zelo
in skrbeti za otroke. Težko je bilo. K nam v gostilno
dober. Doma je bil iz Vipave. Mož Ivan je imel srednjo
so zahajali domačini, poleti pa letoviščarji. Doma smo
krojaško šolo. Še se spominjam kakšno obleko sem
oddajali le dve sobi. Pri nas je letoval tudi profesor
nosila na poroki. Mož mi je naredil siv plašč, nosila
iz znane bolnišnice v Padovi. Tudi italijanske kolonije
sem svetlo zeleno oblekico in črne čevlje z nizko peto.
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Visokih nikdar nisem mogla nositi. V Zaspani grapi
v Idriji sva zgradila hišo. Darinka je pri tem veliko
pomagala, sin Ljubo je bil tedaj že na srednji strojni
šoli. Rodil se nama je še sin Renato.
Da so bili otroci lepo oblečeni sem predla in štrikala.
Samouk sem v tem. Znala sem splesti tudi žabe.
Darinki sem pletla oblekice. Službovala sem tam, kjer
je bila kaka "luknja". Delala sem v kavarni, v hotelu
Nanos, bila sem snažilka na IMP-ju, tu sem bila
kasneje tudi telefonistka in delala v delavnici. Bila
sem deklica za vse. Kjer so me potrebovali, tam sem
bila, dokler nisem šla v invalidsko penzijo.

tu v domu pa bolj preproste, ker glava ni več tisto,
kar je bila. Raje sem pletla s tenko volno. Izdelek je
lepše izgledal, bolj fino. Naredila sem ogromno parov
nogavic. Kake dva dneva se zamudiš z enim parom,
če se temu posvetiš. Delala pa sem vedno samo za
sorodnike, nikdar nisem izdelkov prodajala.
Na Emino skupino, na telovadbo, na vse prireditve
in k mašam pa zelo rada hodim. Veliko mi pomeni,
ker me pogosto obiskuje hčerka Darinka, sinova ne
živita v Idriji, a se vseeno srečujemo, seveda ne ravno
pogosto. Če je lepo vreme Darinka pride vsak dan.
Pogrešava se in čas hitreje mine. V domu rada tudi
berem. Sestrična mi "prišpara" italijanske časopise, ki
jih kasneje preberem.
Življenje je šlo hitro mimo, četudi ni bilo z rožicami
postlano. Marsikaj bi zdaj naredila drugače, če bi
bila še enkrat mlada. Tudi ko zidaš hišo, bi vedno
ob ponovni gradnji marsikaj naredil drugače. Praksa
pokaže svoje. Vzela bi kakega bogatega, da mi ne bi
bilo treba nič delati (smeh), veliko vprašanje pa je, če
bi me on maral (smeh).
Za konec bi vsem privoščila tisto, česar nimajo,
korajža je potrebna v življenju in ne jadikovati za
vsako malenkost, če si tak nikamor ne prideš, … Zase
pa si želim, da bi nekega dne, ko bo prišel moj čas,
lepo zaspala in se ne bi več prebudila. In da bi bilo
življenje malce bolj radodarno z zdravjem za vse ter
da bi si še naprej lahko dvakrat na dan kuhala kavo na
»mašinco«. Po zajtrku in po kosilu. Pravo, črno kavo
z malo sladkorja. Vedno znova se sprašujem, bogve
koliko časa si jo bom še lahko kuhala sama. Sin mi
jo prinese, Mationi ali Ili, obe sta dobri. Da mi malce
energije za vsakdanje stvari (smeh).

Otroci so odšli od doma, kasneje je umrl mož in
naenkrat sem ostala sama. Svetovali so mi, naj grem
v dom, da bodo oni bolj mirni, brez skrbi. Doma
sem večkrat padla. Sprva sem se malo upirala in
govorila, da v dom ne bom šla, dokler mi še kak
prst miga, kasneje se seveda nisem upirala in sem
upoštevala njihove nasvete. V domu sem pet let in
nikdar mi ni bilo žal, da sem prišla. V preteklosti se
nisem preveč vključevala v razne aktivnosti, zato
ker nekako nisem imela veliko časa. Kar naprej sem
štrikala. Zdaj ne pletem več, ker me zelo boli desna
roka ob določenih gibih. Mučijo me tudi krči. Največ
sem pletla puloverje. Včasih zelo zahtevne vzorce,

Povejmo si...
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Veselim se petkov, ko odidem domov
Pogovor s stanovalko Nado Palačković
Metka Pavšič

Drugo leto teče odkar sem v domu. Prihajam zaključiti. Kasneje sem se zaposlila pri prijateljici,
iz Podutika, iz Ljubljane. Podutik se nahaja dobro sva služili, a kaj, ko mi je bolezen prekrižala
pod Toškim čelom.
načrte. Osemnajst let je že moja spremljevalka. Težko
Obiskovala sem osnovno šolo Hinka Smrekarja. V
družini sta poleg mene še brat, polsestra in polbrat.
Ime jim je Slavko, Spasoje ter Dragica. Jaz sem bila
najmlajša med otroki. Svojega otroštva se spominjam
po tem, da je bilo lepo, dokler se nismo preselili v
hišo. Prej smo stanovali v bloku, tam mi je bilo res
fajn. Imela sem kup prijateljev. Z devetimi leti pa sem
jih morala zapustiti, ker smo se preselili v hišo, ki
smo jo zgradili sami. Zdi se mi, da sem s to selitvijo v
trenutku morala odrasti. Starih prijateljev ni bilo več.
Doma smo doživljali raznorazne krize. Šola je bila
zame vedno preveč naporna. Po osnovni šoli sem
odšla na Srednjo kemijsko šolo. Dve leti sem uspešno
zaključila, še dve leti bi morala kasneje opraviti,
letnika bi mi plačal Zavod za zaposlovanje, a sem se
bala, da bi morala denar vračati, če ne bi šole uspela
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je, ko romaš med bolnico in domom. Človek izgubi vse
prave cilje. Bila sem pred poroko, imela sem fanta, a
me je zaradi bolezni zapustil. Od nekdaj sem imela
rada glasbo. Oče je želel, da se grem učiti violino, a
nisem hotela, zato je moje znanje ostalo skromno,
vezano le na snov, ki smo jo obdelali v šoli. Želela sem
si postati pevka. Pela sem v šolskem pevskem zboru.
Sem letnik 1976. Za življenje v domu sem premlada.
Sprva sem mislila, da bom v domu ostala le toliko, da
se naučim osnovnih življenjskih opravil, da bi kasneje
lahko samostojno živela, a bivanje se je podaljšalo.
Občutek imam, da zdaj še tistega ne znam več, kar sem
prej znala. Zdaj me vleče le v posteljo. To mi ni všeč.
Rada pa hodim domov. Vsak petek odidem in sem
doma do nedelje. Doma pospravljam, od podstrešja
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do kleti, grem na sprehod, v trgovino, soseda pride
na kavo, gledam televizijo, poslušam radio, … Kuhati
pa ne znam. Prijatelji so se v večini poročili, tako da
so izginili iz mojega življenja. Mnogo raje sem med
zdravimi ljudmi, bolje se počutim med njimi. In
želim si le tega, da bi ozdravela in živela normalno
življenje. V domu mi je najlepše, ko grem spat. Doma
je drugače, pomivam posodo, perilo zložim v pralni
stroj ipd. Veliko dela je. Tu pa so samo raznorazne
delavnice, kar mi ni všeč. Ni toliko praktičnega dela.
Občutek imam, da sem nekako stara. Moja želja pa
je še vedno, da bi obiskala sorodnike v Banja luki
in Novem sadu. Znam tudi srbohrvaški jezik. Oče in
mama sta pravoslavca. Imam eno tiho željo, da bi bili
kot družina na stara leta vsi skupaj, v hiši. Vedno smo
samo hiteli, po delu, po šolah, po raznih opravkih.
Imam lepo izkušnjo, ko sem se preizkusila v
manekenstvu v idrijski enoti doma. Občutek je bil
dober, obleke pa mi niso bile preveč všeč. Preveč
pisano je bilo vse. Nosila sem vijolične hlače, modro
bluzo ter moder brezrokavnik. Na glavi sem imela
klobuček iz časopisnega papirja. Rekli so mi, da sem
bila prav čedna. Sicer v domu hodim na raznorazne
skupine, na žoga bend, na oddelku skupaj kuhamo,
najlepše pa je, ko pride petek in odidem domov. V
Ljubljani me pričaka mama, skupaj odideva na trolo,
ki vozi proti Šiški, proti Podutiku, proti mojemu
pravemu domu.

Povejmo si...
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Kakšno orodje so uporabljali v starih časih
za različna dela
Likalnik smo greli z ogljem. Rekli smo mu male mašne knjige. Včasih je na ta način zvezal skupaj
peglezn.
tudi revije in manjše »lističe«, ki so takrat izhajali.
Kolovrat je imela vsaka družina. Starejše ženske so
znale presti in so mimogrede tega naučile še mlajše
ženske pri hiši. Predle so ovčjo volno, iz katere so
pletle večinoma nogavice pa tudi jopice. Predle so
tudi lan za rjuhe. Lan so sejali. Ta je zelo lepo cvetel,
modro cvetje in ko je zapihal veter je na njivi valovilo
kot morje. Ko je bil zrel, so ga populili, ga razgrnili
na travnik in nekajkrat obrnili. Postal je goden za
predelat in prišle so terice. O tem poje znana ljudska
pesem: Trla baba lan, … Za to so uporabljale trlice.
Spominjam se, da so trli od hiše do hiše. Moški so
postavili trlice, ženske pa so potem trle. Lepo jih je
bilo gledati. Pri našem sosedu so imeli tudi statve
in so izdelovali, tkali rjuhe. Najprej so seveda lan
predli in potem tkali. Tem lanenim rjuham smo rekli
hodnične rjuhe. Pozimi so grele, poleti pa hladile in
bile so zelo trpežne. Še pred tem so iz lanu izdelovali
tudi moške hlače, ki so bile tudi zelo trpežne.
Za kuhanje so uporabljali železne lonce. Tisti, ki so
kuhali še v peči, so rabili tudi burkle. Najprej so v peč
zakurili, v ogreto peč pa z burklami potisnili lonce.
Spominjam se, kako so bile dobre v peči pečene
krvavice. V lonec so dali vodo, jo pokrili s pokrovko,
ki pa je bila narobe obrnjena tako, da so lahko nanjo
dali krvavico.
Moj oče je veliko orodja izdeloval kar sam. Naredil je
majhno kovačijo. Koval je različne stvari med drugim
motike, podkve, različne žeblje, takrat so tudi čevlje
»podkovali« na petah in na prstih. Rad je tudi mizaril.
Doma smo imeli čebele in pozimi, ko zunaj ni bilo
toliko dela, je v hiši izdeloval panje in satnice. Zunanje
končnice, ki jih je izdelal, je tudi poslikal, porisal in
pobarval. Vso zimo je bil v »hiši« »vještrank«, pank.
In vsak dan smo pospravljali, pometali ostanke lesa,
oblancev, smeti.
Najbolj zanimivo pa je bilo vezanje knjig. Ne
spominjam se kdo mu je naredil dve različni stojali.
Ko je knjižico, ki se je dobesedno razsula, razletela,
spravil skupaj, jo je dal med dve deščici, obrezal,
stisnil in zunanji del pobarval rdeče. Platnice in
trak za hrbtišče so bili črni, to je dobil v trgovini. Ne
spomnim se natančno celega postopka, vem le, da je
bila knjižica na koncu kot nova. Navadno so bile to
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Tako so nastale prave knjige. Proti koncu vojne je
prišel v hišo partizan in vprašal, če mu lahko posodi ta
čudežni strojček. Malo je debelo pogledal, ko je videl
tisto stvar. Ne vem, če je komu prav prišla. Od takrat
oče ni več vezal knjig.
Spomnila sem se še enega orodja. Imenovali so ga
grispl. Z njim so vlačili iz Idrijce razne veje in kose
lesa. Zlasti ob povodnji, ko je reka narasla in prinesla
s sabo veliko vej in dračja. To je bilo kar nevarno delo,
vendar so si na tak način priskrbeli kurjavo za zimo.
Danes se tega ne dela več, predvsem pa ne na tak
način. To je bila dolga okrogla palica, ki je imela na
koncu dve železni špici. S tem so zataknili hlod ali
cepljena drva in jih tako potegnili iz vode.

Novo prihaja, staro izginja,
vse na tem svetu se spreminja;
nič več ni železnih loncev,
le spomini ostajajo iz naših koncev.
Tudi kovačija se je podrla,
na tem mestu so se novi hiši vrata odprla.
Včasih vsi smo nosili zakrpane hlače,
danes moderne v njih so luknjače.
Narobe svet bi rekli ta stari,
nič nam ne morete pravijo ta mladi.
Bili smo deležni drugačne vzgoje, zato bi
radi živeli po svoje,
lepo živite in radi se imejte
in se skupaj z nami veliko smejte.
Justina Peternel
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Pri nas doma je mama uporabljala peč zgolj Moj sosed, Lovre, imel je 92 let, je doma do konca
za pogrevanje hrane, v kuhinji smo že imeli jedel z leseno žlico. Ni hotel drugačne. Potem so
bile žlice iz aluminija, a te so hitro postale grde, na
štedilnik, na katerem se je kuhalo.
Štedilnik je bil zidan, stal je pri steni. Spodaj je bila
taka odprtina, kamor so zložili drva, da so se malo
pogrela in presušila in so bolj gorela. Štedilnik je bil
topel cel dan, posebno pozimi.

nek način umazane in se jih ni dalo dobro oprati. Za
pomivanje je bil pepel, ali celo pesek za bolj grobo
pomivanje.

V hiši smo imeli mlekarno. Najmanj iz osmih hiš so
Spomnim pa se, da so pri nekaterih hišah kuhali še nosili k nam mleko, za pobiranje je skrbel en sosed.
na ognjiščih. Nad kuriščem je visel kotel in tam notri Mleko je ogrel in posnel, smetano so nosili k Čarju,
so dali vse, da je potem počasi vrelo, polento, zelje, kjer so izdelovali maslo. Kar je ostalo smo nesli
… V hiši je bila peč, kar velika. Pred prvo svetovno nazaj domov, za živino. Tudi v mlekarni je bilo veliko
vojno so bile v hiši kar štiri peči, v večjih prostorih. pripomočkov, kotlov, vaga, cedila, zajemalke. Seveda
Hiša je bila namenjena gostom, najemnikom in vsaka je nekega dne vse to pristalo najbrž na kakšnem
družina je rabila svoje ogrevanje in svojo peč za smetišču.
kuhanje. Med drugo svetovno vojno je hiša pogorela
in potem jih nismo več obnavljali, naredili smo samo
Vinko Mrak
eno peč, v hiši. Mama je v njej lahko spekla tudi
deset hlebov kruha, če se prav spomnim. Čeprav v
njej ni več kuhala, so bili pri hiši še lonci in vse druge Spomnim se dveh vrst likalnikov. Prvi so se
priprave. Pogosto je bil v peči kakšen lonec, v kateri imenovali "peglezni z dušo".
se je pogrevala hrana. Zelje je bilo tako, kot bi bilo To je bil železen likalnik. V ogrodju je bil železen vložek,
ki smo ga segreli v štedilniku na žerjavici. Likalnik je
malo popečeno in je bilo še bolj okusno.
imel nekakšen žep in tja smo vstavili to ploščo, žarečo
Uporabljali so železne lonce, ki so imeli posebno "dušo", ki je potem segrela cel likalnik. Nato so prišli
obliko. Spodaj so bili ožji, da so jih lahko prijeli z bolj moderni, bolj veliki, ki smo jih segrevali z ogljem.
burklami. Tudi ti so bili pri hiši od kar pomnim. Eden Vanj smo dali žerjavico in oglje. Ti likalniki so dalj časa
je bil kake 3, 4 litre velik in je bil za hrano, drug pa je zadrževali toploto in bilo je lažje likati.
bil precej večji in v njem so kuhali hrano za prašiče in
druge živali: kolerabo, peso, krompir. V peči na strani Tako smo likali, dokler ni prišla elektrika in smo
so vedno sušili drva. Posebno toploto so dajala velika kupili nove, bolj sodobne likalnike. Starega imam še
vedno doma. Tako, za spomin in za okras. Vanj sem
polena, "zaglavnki".
dala šopek posušenih rož in je prav lepo za videti. V
Lonci so, ko smo jih nehali uporabljati, odšli na odpad. predsobi imam veliko omaro za čevlje in podobne
Železni lonec je zdržal mnogo več, kot emajlirani. Tisti stvari in tam na polički je ta likalnik. Prav paše tja.
za prašiče so bili iz grodlja. Burkle so bile pri vsaki hiši, Včasih rože zamenjam, vedno pa ga rada pogledam
imeli so jih več mer, odvisno od posode. Poleg tega je in se spomnim starih časov.
bila nujna tudi "vadla", to je posebna metla, s katero
so počistili pepel in oglje takrat, ko so pekli kruh.
Marija Jurjavčič
Za vadlo so uporabljali bolj trpežne veje, od jelke,
hrasta, … Najprej so vadlo namočili v vodi in potem
žareče oglje in peč čimbolj natančno počistili. Nikjer
ni manjkal tudi lopar, priprava, s katero so dajali kruh
v peč in ga iz nje jemali.
Okoli peči je bila klop, na strani je bil zapeček. V dveh
hišah so na klopi pri peči celo klali prašiča. Hiše so
bile včasih velike in v njih se je delalo vse. Klop se ni
nikoli zlomila. Stol pa se včasih je. Prašiči so bili veliki,
včasih so imeli tudi po tristo kilogramov. Spomnim
se ene svinje, ki je bila stara tri, štiri leta in je imela
sto kilogramov samo špeha. Bila je taka vrsta. Takrat
je bila maščoba zelo cenjena in bolj pomembna kot
samo meso.

Povejmo si...
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Spomin na cerkev sv. Barbare
Radi smo hodili v to cerkev, rekli smo, da
gremo k sv. Barbari, ker je bila posvečena
sveti Barbari, zavetnici rudarjev.

Bili smo je navajeni in v njej je bilo posebno vzdušje,
na koru, po cerkvi. Poleg glavnega je bilo več stranskih
oltarjev. Zdelo se mi je, da je bila zelo velika. Ob strani
je bilo več spovednic. Še božji grob je bil. Podarila ga
je cesarica Marija Terezija.
Najprej so bombardirali upravo rudnika, tekli smo
pogledati kakšna je škoda in hiša od Erženovih je
bila popolnoma podrta. 20. marca 1945, takoj po
svetem Jožefu, pa so bombardirali še cerkev. Kasneje
je podobna usoda doletela še več pomembnih stavb
v Idriji. Začelo je goreti od zvonika navzdol. Stanovala
sem v Rožni ulici in cela ulica, precej hiš je zagorelo
tudi v naši ulici. Bila sem stara devetnajst let. Tega
se živo spomnim. Vsem je bilo hudo, ko smo videli,
da gori cerkev. Kasneje so govorili, da bodo cerkev
popravili. Bilo je pripravljenega veliko lesa, da bi ga
uporabili za popravilo cerkve. Ampak iz tega ni bilo
nič. K maši smo hodili k sveti Trojici. Bilo je prav
čudno, ko ni bilo več cerkve na placu. Nismo se mogli je zazvonil ta velik zvon, je bilo pri sveti Barbari čisto
navaditi na to.
drugače, slovesnejše. Vse je bilo drugače v prejšnji
cerkvi. No, sčasoma se navadiš in se prilagodiš na
Videla sem, da so delali novo cerkev, več kot toliko se spremembe. Tudi s to cerkvijo je bilo tako. Čeprav
pa tega ne spomnim. 1969 se spomnim blagoslovljene so nekateri spomini na stare čase še živi, mi je tudi
slovesnosti. Dekan, gospod Filipič, je vse urejal. Tudi zdajšnja postala domača.
takrat je bilo tako spremenljivo pomladansko vreme
kot letos. Bili smo veseli, ko so jo naredili, vendar je
bila ta čisto drugačna. Zdela se nam je majhna. Ko
Zofka Tratnik

Kot pravijo zgodovinarji, so cerkev svete
Barbare začeli delati leta 1622 in jo gradili
vrsto let, saj je bila dokončana šele leta
1741. Gradili so jo s prispevkom rudarjev,
saj so morali pomagati z delom in prispevati
desetino plače.
Še vedno imam mnogo otroških spominov na to
cerkev. Na dan svete Barbare je bil zmeraj semenj
pred cerkvijo. Iz vseh strani, tudi iz Italije so prišli
kramarji in prodajali vse mogoče. Posodo, obleko,
porcelan, posebej pa imam v spominu igrače, jaslice,
okraske. Tudi jaz sem dobil avto, tak, ki je kar sam
šel okoli. Ker ga nisem imel kje preizkusiti, sem šel v
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cerkev, ga navil in spustil. Tam je bilo veliko prostora, porušili. Govorili so, da so bili v zvoniku mitraljezi,
da sem lahko opazoval kako je vozil okoli.
vendar, kar sem jaz videl, jih ni bilo. Kazalce od ure na
zvoniku je nekdo vrgel na tla. Hotel sem jih pobrati,
Letos, ko so bili na televiziji posnetki požara glavne pa me je odrinil stran, ni mi pustil, da bi jih jaz pobral.
pariške cerkve, mi je pred oči zelo živo prišel dogodek, Potem sem videl, da jih je zmečkal. Bili so iz mehkega
ko je gorela naša cerkev. Takrat sem bil star osem let. materiala. Ni hotel, da bi jih jaz imel. Zidovje cerkve pa
Z dvorišča smo otroci gledali velike plamene in dim. so podirali tako, da so zavrtali luknje in knapi so potem
Mama nas ni pustila, da bi si šli bolj od blizu pogledat. zaminirali, da so stene padle skupaj. Takrat sem hodil
Kasneje smo seveda šli. Domov sem prinesel nekaj na rudarsko šolo in vsem so ukazali, naj pridemo, da
kosov, ogorkov od cerkve, najbrž je bilo od oltarja bomo podirali cerkev. Mama mi ni dovolila: "Nikamor
in jih shranil. Potem so pa kar izginili. Morda jih je ne boš hodil. Reci, da sem bolna." Naslednji dan sem
sestra vrnila nazaj v župnišče. Ne vem. Vsem je bilo v šoli povedal tako kot mi je naročila. In prišli so prav
za to cerkvijo zelo žal. Ko so pričeli podirati ostanke, domov pogledat, kontrolirat, če je mama res bolna.
so bile stare ženske zelo hude in so od daleč vpile Cerkev so tako "pospravili" brez mene. In kasneje
nad delavci, češ da jih ni sram, ker podirajo, kar so zgradili novo, na drugem mestu.
njihovi starši s trudom gradili. A pomagalo ni nič.
Delali in rušili so medtem, ko je bila procesija pri sv.
Trojici. Direkt na ruševine se je videlo. Nalašč. Najprej
Marjan Kobal
so po vrvi spustili zvonove iz zvonika, potem so ga

Povejmo si...
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Dogodki in prireditve v prvi polovici 2019
Ema Brelih

Srečanja

Medvedki so skupina otrok, ki je prišla na obisk takoj
po novem letu. Skupaj z vzgojiteljicama so nam zapeli
pesmi o pravljičnih junakih, povedali kako se igrajo in
kaj še delajo v vrtcu, na koncu smo že veselo klepetali.
Se vidimo ponovno za pusta.

Prireditev Pozdrav pomladi, ki jo že tradicionalno
zasnuje in organizira ga. Lada Bizjak, vedno na prvi
pomladanski dan, je ponovno oživila in obogatila
vse: nastopajoče (bilo jih je okoli sto) in poslušalce.
Beseda, pesem, ples, … Predvsem pa odprtost,
dobronamernost in želja, da bi drug z drugim
delili veselje, so naredili, da je bila prireditev nekaj
posebnega.

Otroški pevski zbor Škratki je v popoldanskem času
s pesmicami navdušil številne poslušalce. Melodije
so poudarili tudi s plesom, instrumenti, gibanjem. Za
nastop sta jih pripravili Romana in Maja.
Skupaj smo praznovali tudi več kot 20 rojstnih dni. To
pomeni, da se na željo stanovalca zberemo v skupnem
prostoru, pogosto sorodniki poskrbijo za kakšen
dober prigrizek, zapojemo slavljencu, poklepetamo,
… Še na mnoga leta!

Vsaj enkrat letno pridejo na obisk sodelavci Karitas-a
iz različnih župnij. Poleg domačinov, za svoje farane in
prijatelje pripravijo lepo srečanje sodelavci iz Spodnje
Idrije in Cerkna.
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Koncerti

Čekovnška dekleta smo prvič poslušali v tej zasedbi
in pripravile so res lep večer. Pod vodstvom Majde
Lužnik vadijo komajda dobre pol leta, a se zdi, kot da
je za njimi že mnogo nastopov. Z lepimi priložnostnimi
pesmimi so še enkrat podoživeli praznike in se
strinjale, da je to najlepši čas leta!

Ponovno so navdušili pevci skupine Pozdrav iz
Gorenje vasi, ki se zbirajo na vajah v Gorenji vasi.
Vsako pomlad pripravijo program, s katerim prinesejo
v dom splet raznolikih melodij, domoljubnih,
zaljubljenih, narodnih, slišali smo tudi dalmatinsko
in znano italijansko La Montanara. Nekaj posebnega
za ušesa pa so pesmi, ki jih spremlja glas harmonike.
Program je povezoval pevec in hkrati umetniški vodja
skupine Janez Čadež.

Ženski pevski zbor Kanomlja je gostoval v Domu
po dveh letih. Pesmi o pomladi, ljubezni, naravi,
življenju je v lep splet povezala sokrajanka Ivica in
tišina, pozornost, v katero je zazvenela pesem je bila
polna pričakovanja in vzpodbude, saj mnoge pevke
poznamo. Aplavzi in pohvale ob koncu so bili zelo
iskreni. Dobre ste!

Navdušeni smo bili nad koncertom, ki ga je izvedel
Obrtniški mešani pevski zbor "Notranjska". Pesmi,
ki so nam poznane, nekatere celo tako zelo, da
kar pozabimo na njihovo sporočilo in besedilo, so
kot prerojene, sveže oživile prostor in nas v resnici
duhovno nahranile. Res lep dogodek! Hvala.

Povejmo si...
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Gledališke predstave in plesni nastopi

Gledališka predstava Terme Vojsko je bila med
številnimi gledalci v domu zelo dobro sprejeta. Igralci
so navdušili, tudi tema je bila aktualna, od vsega pa
smo vsi najbolj ponosni na to, da je naša sestra Irena
tudi mentorica in duša igralske skupine z Vojskega.
Čestitke!

Otroška folklorna skupina, ki jo že dvajset let vodita
zagnani učiteljici na OŠ Cvetka Golarja v Škofja Loki,
nas je navdušila. Ne prvič, saj so pri nas gostovali
že lani. Otroci so v enournem programu predstavili
plese, skladbe, igrice, … Oblečeni so bili v obleke,
hlače, srajce, kot jih zdaj poznamo le iz starih otroških
filmov, celo frizure so spadale v čas otroštva pred
sedemdeset in več leti.

Butalski župan, Cefizelj, butalski policaj in sokrajani,
prebivalci Butal so bili gostje v polnem prireditvenem
prostoru. Z zanimanjem smo gledali, kaj se dogaja v
Folklorna skupina Sovodenj je ponovno pripravila Butalah. Stare, vedno aktualne zgodbe so zaživele v
slikovit program. Tokrat se je pelo, plesalo, govorilo, izvedbi gledališko lutkarske skupine OŠ Idrija pod
mežikalo in smejalo, pa tudi jezilo na temo ljubezen. mentorstvom učiteljic Mire in Žive.
To je seveda tema, ki ji ne prideš do konca in ki odpre
vsako srce ne glede na leta in spol.
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S sliko in besedo po svetu

Nataša Briški je bila članica mednarodne ekspedicije
žensk, ki se je odpravila na severni pol. Kako so
potekale priprave in sama pot, kje so bile največje
nevarnosti in pasti ter kako so jih premagale, … o
vsem tem je govorila edina Slovenka v tej skupini.

V Sloveniji je v decembru na ogled veliko jaslic, številna
mesta so bogato okrašena. Fotografije in projekcija
na velikem platnu so stanovalcem prikazale praznični
utrip v nekaterih krajih: Božični Vojnik, Pravljica v
Mozirskem gaju, jaslice na Sveti gori, razstava v Kripti,
…
Mraz, belina, škripanje pod nogami, neskončne
daljave, zanimivi ljudje, žalostna zgodovina in še
marsikaj je videti in občutiti v daljni Sibiriji, po kateri
je potovala delovna terapevtka Ema. S pomočjo slike
in besede nam jo je zelo slikovito opisala.
Tih deževen petkov dopoldan je postal topel in
radoživ ob gledanju fotografij iz Afrike. Puščava,
pisana druščina ljudi in smejočih se otrok, velike
živali, revščina, tržnice, … "Tudi spoznavanje sveta
preko izkušenj popotnikov in fotografij je veliko
vredno za tiste, ki sami nismo mogli potovati," pravi
ena od stanovalk.
Alenka Veber nam je razširila vedenje o čebelah. Ob
njenih besedah, fotografijah, pripovedih smo začutili
kako zanimive živali so čebele. Da so za človeka
zelo pomembne so vedeli že stari Rimljani in druga
stara ljudstva. Da so jih cenili, je razvidno iz tega,
da se čebele pojavijo na kovancih, zastavah, da so
upodobljene na znamenitih stavbah, njihove lastnosti
pa so tema pregovorov, pesmi, basni, ...

Povejmo si...
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Skupina mlajših stanovalcev
Klavdija Prezelj

V naši sredi je vedno več mlajših stanovalcev in oblikovanje skupine, ki bo namenjena prav njim, se je ponujala kar sama.
Ko smo razmišljali kako bo zasnovana, kako
bo delo potekalo smo upoštevali načela skupinskega socialnega dela, ki jih predstavljamo tudi v tokratni strokovni temi.

Radi ustvarjamo, tako vsako leto decembra izdelamo voščilnice, ki jih Dom pošilja svojim poslovnim
partnerjem in prijateljem, pomladi izdelamo medalje, ki jih prejmejo zmagovalci posameznih iger na
že tradicionalnih športnih igrah, ustvarjamo slike
v različnih tehnikah. Radi igramo različne družabne
igre. Tako se večkrat preizkušamo v različnih kvizih,
igramo človek ne jezi se, karte.

Pred samim "ta pravim" zagonom skupine sva voditeljici k sodelovanju povabili stanovalce, ki sva jih želeli
vključit. Na najino veliko presenečenje so se povabilu v veliki večini odzvali. Na našem prvem srečanju v
"klubu" smo se dogovorili, kako bodo srečanja potekala ter kako bomo naš "klub" - prostor za srečevanja
- uredili, da se bomo v njem počutili domače. Tako
smo zavihali rokave, ga prepleskali, prebarvali radiator in cevi, izbrali stole in mizo ter omaro. Priznati
moramo, da se tu res počutimo domače in sprejete.

Srede so naši dnevi, ko se skupina sreča. Vsakič srečanje začnemo s skupno kavo in ob prijetnem obujanju spominov na pretekli teden. In velikokrat se izkaže, da kljub temu, da se nam včasih zdi, da je dan
enak dnevu, se nam je zgodilo kar nekaj lepih dogodkov, ki si zaslužijo, da jih delimo s prijatelji. Po kavi
pa počnemo različne stvari.
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Radi se učimo. Pri tem nam velikokrat pride prav igra
Scrabble, s pomočjo katere ustvarimo svojo križanko.
Najprej tako dobimo gesla, ki jim kasneje dodamo
opis. Rešujemo bolj ali manj zapletene uganke in matematične račune. Prav tako pa prisluhnemo raznim
predstavitvam. Spoznali smo že ptice pevke Slovenije
in pustne običaje na slovenskem, kraje po Sloveniji in
svetu.

Radi praznujemo. Praznovanja rojstnih dni članov
skupine so nekaj drugačnega. Takrat si namreč pripravimo kosilo, kuhamo pa po željah slavljencev. In
kaj kuhamo? Največkrat si zaželijo pizzo, pa ne le klasiko, tudi tunino in kraško. Pripravljali smo tudi kanelone, lazanjo, ribe, … Slavljenci pa po želji na kosilo
povabijo prijatelja.

Povejmo si...

23

Dogaja se... Enota Marof
Radi pripovedujemo. Naše zgodbe so zelo različne. Pripovedujemo o sebi, o prijateljstvu, o čustvih,
naša razmišljanja. Ko smo se na enem zadnjih srečanj

Dubrovnik

Ko sem bil star 20 let sem šel z bratom in prijateljem
v Dubrovnik. Šli smo z avtobusom, vozili smo se uro
in pol. Šli smo za en dan. Peljali smo se čez Cavtat
in Čilpi. To je izredno lep kraj, same lepe hiše in vile
pa polno rož. Vse tako lepo diši. V Dubrovniku smo

pogovarjali o izletih, smo naše zgodbe tudi zapisali.
Predstavili smo izlete v kraje, ki so se nam najbolj
vtisnili v spomin, ki so v nas pustili nek pečat.

obiskali stari del mesta. Vse je bilo tiho, kot da ni žive
duše. Zelo je bilo lepo. Spominjam se, da sem šel v
eno trgovino, kjer sem pomeril titovko in beli sako.
Zelo mi je "pasalo" in še danes mi je žal, da si nisem
kupil tiste kape. To mesto je res nekaj posebnega.

Željko

Izola

Ko sem bila stara 13 ali 14 let sem šla s sosedi na mor- barki in zdi se mi, da smo videli delfine. Še danes se
je. Zelo mi je bila všeč plaža, voda je bila zelo čista, spominjam prve plovbe, kako je barka počasi rezala
v njej pa polno rib, rakov in školjk. Bili smo tudi na mirno gladino morja.

Melina
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Beograd

Ko sem bila še zaposlena na Kolektorju, smo šli na
izlet v Beograd. Hodili smo 3 dni. Šli smo na Dedinje,
na Titov grob. Tam smo mogli vsi oddat torbe in vrečke, nič nismo smeli vzeti s seboj. Po ogledu pa so nam

jih ponovno vrnili nazaj. Nato smo šli še v največjo
cerkev v Beogradu. Obiskali smo še Kalemegdan, kjer
je stara trdnjava. Od tam je lep razgled na mesto in
sotočje Save in Donave. Res smo se imeli lepo.

Angela

Vrba

S šolo smo šli na izlet po gorenjski, kjer smo obiskali rojstno hišo, prav tako pa smo videli cerkev sv. Marka,
Prešernovo rojstno vas Vrbo. Ogledali smo si njegovo ki jo opeva v eni izmed pesmi.

Miha

Sicilija

S službo smo šli nedolgo nazaj na izlet na Sicilijo. Hodili smo 3 ali 4 dni. Z avtobusom smo šli najprej do
Benetk, nato pa z letalom na Sicilijo. Pred pristankom
sem opazovala in občudovala lepe panorame krajev,
ki smo jih kasneje videli od blizu. Obiskovali smo obmorske kraje. Najbolj mi je ostalo v spominu mesto
Taormina z eno najlepših plaž in čistim morjem. Tudi
domačini so tam zelo prijazni in lepo so nas postregli.

Povejmo si...

Prav tako smo obiskali kraj – ne spomnim se sicer
imena, vem pa, da so tam snemali film Boter. Šli smo
tudi na vulkan Etna. Z žičnico greš na vrh. Sprehajal
si se lahko samo na določenem območju. Kot spominek smo kupovali mandarinino marmelado. Nič ni
bila tako kisla, prav prijetno sladka je bila. Nazaj pa
spet z letalom in avtobusom. Bil je zares lep izlet.

Suzana
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Pula

S polsestro sva šli večkrat v Pulo, saj ima tam vikend.
Vedno sva veliko plavali. Enkrat je bilo moje plavanje
prava pustolovščina, saj sem šla plavat v razburkano morje. Meni je bilo všeč, polsestra pa se je bala
zame. Spet drugič se spomnim, da je tja priplula ladja
ali jahta monaške princese Karoline. Vsi smo se tam
slikali in upali, da jo bomo tudi videli. Tisti dopust se

Nerezine

Ko sem bila še majhna, smo s starši hodili tja na dopust. Hodili smo v hotel. Zunaj je bil lep park in igrala

mi je res zgodilo veliko zanimivega, med drugim tudi
naslednje. Na isti plaži kot sva bili s polsestro je bil
tudi znani hrvaški TV voditelj. Izgubil je denarnico,
nedaleč stran od mene. Ko sem jo našla, sem pogledala kdo je lastnik, pa sem mu jo nesla. Prav lepo se
mi je zahvalil. Jaz pa sem bila zelo vesela zahvale.

Nada

za otroke. Veliko sem se kopala.

Trenta

Erika

Ko sem bil star 25 let smo se z avti odpravili v Trento.
Zraven je šla tudi moja sestra. Ustavili smo se pri Kugyjevem spomeniku, nato pa naprej do alpskega botaničnega vrta Juliana, kjer je zasajeno alpsko cvetje.
Pot smo nadaljevali proti Vršiču in naprej v Kranjsko
goro. Zdi se mi, da sem takrat doživel eno najbolj slikovitih poti po Sloveniji.

Zoran
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Mostar

Z atom in mamo ter skupino sovaščanov smo obiskali
Mostar. Na pot smo šli z avtobusom in vozili smo se 8
ur. Že skoraj obvezen je bil ogled znamenitega mosta,
ki med seboj povezuje krščanski in muslimanski del
mesta. Iz tega mostu tudi skačejo. Tudi kava, ki sem

jo tam pil, je bila najboljša do sedaj. Kuhana je bila v
bakreni džezvi. Zanimiva pa je tudi njihova priprava
kave. Za to si res vzamejo čas. Večkrat si mislim, da
bi si tudi mi mogli vzet čas za kavo, za prijatelje in ne
nazadnje tudi zase.

Timotej

Salzburg

Z bratom Erazmom sva šla z avtobusom v Salzburg.
Tam smo si ogledali rudnik soli. Vanj smo se spustili po lesenem toboganu, še prej pa ti dajo posebno
belo obleko, ki jo oblečeš, da ne uničiš soli. Po rudniku smo hodili kar lep čas in pokazali so nam pridobi-

vanje soli. In zanimivo, tudi v tem rudniku se kakor v
našem Idrijskem skriva škart Berkmandelc. Po ogledu
pa še postanek na kavi. Privoščili smo si jo v enem izmed tamkajšnjih hotelov. Ob kavi smo poslušali Mozartovo glasbo, saj je Salzburg njegovo rojstno mesto.

Izak

Povejmo si...
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Piran
Janja Lautenschlager

Bilo je leta 1977, ko sem prvič prišla v Piran.
Komaj 22 let sem imela. Šla sem s trebuhom
za kruhom in tako me je pot pripeljala v to
lepo mesto.Brž je name naredilo poseben
vtis. Tam sem spoznala tudi svojega bodočega moža, po enem letu sva se poročila.
Ko sem prišla v mesto sem hodila od "oštarije do
oštarije" in spraševala, če me lahko zaposlijo. Tako
sem dobila sezonsko delo v eni izmed restavracij na
obali. Delala sem v kuhinji. Pomivala sem posodo –
takrat smo pomivali še ročno in brisala sem pribor.
Delala sem od ponedeljka do sobote. Radi so me
imeli. Ob nedeljah sem bila prosta. Takrat sem šla
na teraso poslušat glasbo. Igrala je slovenska polka –
tako mi je ostala v spominu. Večkrat sem tudi otvorila
ples. Tam sem spoznala bodočega moža. Ker takrat
še nisem znala slovensko, sem imela "tolmača", da
sva se lahko sporazumela. Spomnim se, da sem ga
kar direkt vprašala, če bi se poročil z mano. Po koncu
sezone sem šla nazaj domov. Mislila sem si, da svojega fanta tako ne bom več videla. Toda temu ni bilo

tako. Zelo sem bila presenečena, ko je prispelo njegovo prvo pismo in nato še več. Res sva bila zaljubljena.
Po parih mesecih je pa kar sam prišel k meni. S seboj
je prinesel tudi vse potrebne papirje, da sva se lahko
poročila. Na dan najine poroke je bila velika noč, tako
je bilo slavje še večje. Naslednji dan po poroki sva šla
v Nemčijo, kjer sva si nato ustvarila življenje. Rodila
sta se nama 2 otroka.
Ko se danes spominjam nazaj, se z veseljem spominjam Pirana, saj mi je to mesto dalo najlepše spomine,
največjo srečo, mojo ljubezen.

Postojna in Sveta Gora
Branko Pagon
V domu je tekom leta več izletov, eden takih, ki je
name naredil poseben vtis, pa je bil izlet v Postojno
in na Sveto Goro. Zjutraj smo se s kombijem in avtom
odpeljali proti Postojni. Obiskali smo hišo, kjer že 30
let postavljajo jaslice s premikajočimi se figuricami.
Za ogled smo si vzeli kar celo uro, saj so res nekaj posebnega. Po ogledu smo imeli najprej malico, nato pa
naprej na Sveto Goro. Vstopili smo v cerkev, kjer so
bile na ogled še ene velike jaslice. Ob njih smo tudi
zmolili molitev Oče naš – za vse nas in naše sostanovalce.
Ker je bilo ta dan lepo jasno vreme, se nam je pred
cerkvijo odpiral pogled vse do morja in hribov. Nato
pa nazaj v dolino. Naslednji postanek smo imeli v
Desklah, kjer smo si na parkirišču privoščili kosilo, ki
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smo ga imeli s seboj. Ko smo se vračali proti domu,
smo vsi z velikim zadovoljstvom ugotavljali, da je bil
to res izlet, ki je na vseh udeležencih pustil poseben
pečat in lep spomin.
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Dogaja se... Enota Marof

Dva zlata labradorčka,
v vedrih čofotavčka
Tanja Košir

Dva zlata labradorčka,
v vedrih čofotavčka
prvi: vitez vedrih for
priden, priden, priden,
priden kuž,
danes je naredil
kar že nekaj luž
drugi: model: barva prava
velika majca
za modelček mojih kril,
kuža; išči, išči škarje,
š-kar-je, š-kar-je,
šiiiiik, šiiiiik, šiiiiik,
rokavci po
krilu – postavci,
pa še to,
kar je,
pa jej
žepčkota dva,
šuper truper,
super: sta, ta.
(sta – prjatučka dva)
(ta – krilca – ta)

Povejmo si...
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Dogaja se... Medgeneracijski center

Modna revija
Nina Trček

Četudi letošnja pomlad z lepim vremenom
ne sodeluje ravno najbolje, pa se že občuti
toplejše vreme, ki prinaša menjavo letne
garderobe in končno se lahko veselimo bolj
lahkih in zračnih oblačil.
Tudi v jeseni našega življenja smo lahko še kako urejeni ter usklajeni z modnimi smernicami, zato smo
v goste povabili gospo Tamaro Ovnik, ki s svojo potujočo trgovino z modnimi in kvalitetnimi oblačili za
starejše potuje po Sloveniji ter obiskuje domove za
upokojence. V ta namen smo pripravili pravo modno
revijo, izbrali primerno glasbo za spremljavo, manjkala ni niti modna pista, po kateri so se sprehodili pogumni stanovalci obeh enot Doma upokojencev Idrija,
kjer so nastopili v vlogah manekenk in manekenov
modne revije. Pogum je zbralo tudi nekaj zaposlenih
našega Doma in skupaj so odlično predstavili oblačila
pomladno-poletne kolekcije, ki so jih skupaj z gospo
Tamaro izbrali pred revijo.
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Dogaja se... Medgeneracijski center
Prireditev je povezovala delovna terapevtka Ema
Brelih, ki je vsakega nastopajočega lepo predstavila,
gospa Tamara pa je predstavitev dopolnila z opisom
oblačil, napotki ter letošnjimi modnimi smernicami. Izvedeli smo, da bodo v tej sezoni prevladovali
rožni potiski, da smo lahko bolj drzni pri izbiri barv
srajc in majic, še posebno če le-te kombiniramo z
enobarvnimi spodnjimi deli hlač ali kril.

Na koncu modne piste je vsakega nastopajočega
čakalo še poziranje pred fotografom, sledil je skupni
sprehod po pisti, kjer si je vsak nastopajoči prislužil
tudi rožico za spomin in skupaj smo uspešno h koncu
pripeljali prvo modno revijo stanovalcev Doma upokojencev Idrija. Tako kot trema so izginili vsi pomisleki, da je moda namenjena le mladim, zato se že veselimo prihodnje modne predstavitve.

Povejmo si...
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Iz stroke

Skupinsko delo v Domu upokojencev
Idrija
Lara Bevk

Biti del skupine predstavlja osnovno izražanje človeških odnosov in vsebuje najmočnejšo
moč človeka. Del skupine smo od rojstva in
vse do smrti.

v psihiatričnih bolnišnicah kot tudi v splošnih in posebnih socialnovarstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje, varstveno-delovnih centrih ter domovih za
stare ljudi. (Vertot v Bevk 2017).

V skupino se rodimo, v njej odraščamo in se razvijamo.
Skupino predstavljajo naša družina, sošolci, sostanovalci, kolegi v službi in zunaj nje. Človek je tako neločljivo povezan s skupnostjo in sistemom. In čeprav
je delo s posameznikom največkrat opredeljeno
kot osrednja vloga stroke socialnega dela, pa je
ključnega pomena, da v procesu pomoči soustvarjamo s posameznikom, skupino, skupnostjo in ne nazadnje s sistemom (Mesec v Bevk 2017).
Zgodovina skupinskega socialnega dela
Zgodovina skupinskega socialnega dela sega v dvajseta leta prejšnjega stoletja. V čas kolonizacijskih
gibanj v Kanadi (1920) in pomembnejših socialnih ter
gospodarskih nemirov v Združenih državah Amerike
(1920–1930). Takrat je šlo pravzaprav za gibanje, katerega cilj je bilo neformalno in prostočasno izobraževanje. Šele leta pozneje (1953) pa so na Nacionalni
konferenci socialnega dela v Montrealu skupinsko
delo priznali kot samostojno področje znotraj prakse
socialnega dela.

V obeh enotah Doma upokojencev Idrija živi nekaj
manj kot 300 stanovalcev, posameznikov različnih starosti, življenjskih zgodb, navad in želja. V zdravstveni
in socialni oskrbi v obeh enotah doma se trudijo odgovoriti na potrebe stanovalcev in tudi želje njihovih
svojcev, s ciljem poskrbeti za kar največjo kakovost življenja stanovalcev v domu. Z naborom različnih vsebin zagotavljajo aktivne oblike socialnega varstva, ki
stanovalcem, poleg socialne in zdravstvene pomoči,
nudijo tudi podporo pri razvijanju samostojnosti in
lastne odgovornosti. (Rode, Rihter, Kobal v Bevk 2017).

Skupinsko socialno delo v Domu upokojencev Idrija
Dejstvo je, da število oseb, ki bivajo v instituciji iz
leta v leto narašča. V Sloveniji naj bi jih tako živelo že
več kot dvajset tisoč. Ta podatek zajema tako osebe
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Iz stroke
Velik del domskega programa tako predstavljajo
raznorazne skupinske aktivnosti, ki so prilagojene
različnim interesom, željam in zanimanju stanovalcev
obeh enot doma.
Med njimi so:
• skupine za samopomoč,
• skupine za trening socialnih veščin in urjenje
možganskih celic,
• klub mlajših stanovalcev enote Marof,
• pevske in ustvarjalne skupine,
• žoga bend,
• kuharske skupine,
• molitvene skupine,
• skupine za medgeneracijsko druženje,
• pohodne skupine in skupine namenjene razgibavanju, …
Vse skupinske aktivnosti omogočajo stanovalcem, da
preživljajo svoj prosti čas aktivno ter s pomočjo skupinskega druženja ohranjajo znanja ter obenem pridobivajo socialne in komunikacijske veščine.

Vrednote skupinskega dela
Skupina omogoči prostor, kjer posamezniki lahko
delijo izkušnje, znanja, različna mnenja in poglede
ter se medsebojno podpirajo. Poleg tega pa skupina
osebam, ki se velikokrat čutijo osamljene in katerih
socialna mreža je zelo okrnjena, omogoči občutek
pripadnosti, povezanosti. Znotraj skupine se ustvari proces učenja in priložnost za razvijanje socialnih
veščin. Skupina posamezniku omogoči, da ob upoštevanju drugih članov skupine oziroma skupnosti zadovoljuje individualne potrebe, se uči odgovornosti
zase in neodvisnega življenja. (Rozman v Bevk 2017).

Povejmo si...
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Iz stroke
O tem, kaj je tisto, zaradi česar se udeležujejo
skupinskih aktivnosti in v čem vidijo njihov doprinos,
sem povprašala tudi nekaj stanovalcev enote Marof.
Branko: "Skupin se rad udeležujem, ker čutim potrebo po sodelovanju z ostalimi stanovalci doma. S
sostanovalci smo prijatelji in sodelavci. Skupine imam
rad, ker omogočajo razgovor in sodelovanje. Menim,
da so skupinske aktivnosti pomembne, da se vidi, kdo
je pripravljen sodelovati, da se lahko med seboj dogovarjamo in sodelujemo."

Melina: "Skupin se rada udeležujem zato, da pridobim nove izkušnje, nova znanja. Da naredim nekaj za
svoje zdravje, da sem aktivna. Skupinske aktivnosti so
pomembne, da se naučimo novih stvari in izvemo kaj
novega. Rada hodim na Žoga bend in čeprav sem na
koncu utrujena, ob tem čutim zadovoljstvo. Menim
da skupinske aktivnosti dobro vplivajo na ljudi."

Jožefa: "Skupinske aktivnosti so pomembne zaradi
tega, ker moraš biti med ljudmi, človek mora biti v
družbi. Tudi moja služba je bila taka, da sem bila med
ljudmi. S pomočjo skupinskih aktivnosti spoznavam
nove, zanimive stvari, ki jih prej nisem poznala in se
učim novih znanj. Kamor me povabijo, rada grem.
Poleg tega rada delim svoja znanja, izkušnje, ki sem
jih v skoraj 80 letih pridobila že kar nekaj. Skupinske
aktivnosti so pomembne tudi zato, ker širijo obzorje
in smo na koncu dneva zadovoljni, da smo pridobili
nekaj novega. Ti in tvoja družba. V skupini gre za od- Nada: "Rada hodim na skupinske aktivnosti, ker si
nos človeka do človeka, do dela, v skupini je prisotna tako krajšam čas in pridobivam znanja. Pomembne
prijaznost, spodbujanje in sodelovanje."
so zato, da z njimi lažje prenašamo svojo bolezen."
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Marjan: "Skupinskih aktivnosti se rad udeležujem
zato, ker tako aktivno preživljam prosti čas in z njimi čas v domu mine hitreje. Na skupinah vsak lahko
podeli svoje mnenje. Najraje se udeležujem pevske
skupine."

Marjeta: "Na skupine rada grem za boljše počutje in
tudi da izvem kaj se dogaja zunaj oddelka in doma. Ko
grem na telovadbo, se sprostim in povežem z drugimi
stanovalci in obiskovalci doma. Skupinske aktivnosti
so pomembne, ker se naučimo novih znanj in se med
seboj povezujemo."

Anica: "Rada se udeležujem skupin, ker je družba in
da lahko dam nekaj od sebe. Najraje hodim na telovadbo, pevske vaje, molitveno skupino. Skupinske
aktivnosti so pomembne zato, da človeka razgibajo,
da ni stalno v sobi. Te aktivnosti mi zapolnijo dan in
vračajo rdečo nit, ki sem jo imela doma (kjer sem
pela, brala, kuhala)."

Povejmo si...
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Iz stroke
Znotraj skupinskih aktivnosti pa igra pomembno vlogo tudi ustvarjalnost. Slednja je pri ljudeh prisotna
že od ranega otroštva, a jo z leti zaradi premoči jezika
in besednega komuniciranja, velikokrat potisnemo
v podzavest. Za otroke so namreč gib, ples, glas in
igra najbolj naraven, spontan način samo-izražanja in
sporazumevanja (Šugman Bohinc v Bevk 2017).

S pomočjo skupinskega socialnega dela v domu:
• omogočajo izkušnjo socialno varnega in zaupnega okolja, ki odpira prostor za aktivno medsebojno komunikacijo in vključenost,
• s sodelovanjem v skupini zagotavljajo vsem udeleženim, da ustrezno izkoristijo in razvijejo svoje
sposobnosti,
• omogočajo vključevanje stanovalca v širšo socialno mrežo, predvsem v lokalno skupnost ter
• vplivajo na spreminjanje javnega mnenja o stanovalcih doma.
Skupinsko socialno delo prispeva k ohranjanju znanj,
sposobnosti, samostojnosti in veščin uporabnikov,
prispeva k sožitju med stanovalci doma, ki so vključeni v proces skupinskega socialnega dela ter uporabnikom omogoči izkušnjo potrditve, udeleženosti, sprejetosti, dostojanstva.
Skupinske aktivnosti, soustvarjene skupaj s stanovalci, prispevajo k boljši kakovosti njihovega življenja
znotraj doma, udejanjajo perspektivo moči in prispevajo k normalizaciji. Pomembno je tudi, da se znotraj
skupine zagotavlja odnos, ki temelji na zaupanju, toplini, empatičnem razumevanju in sprejemanju.

Občutek ustvarjalnosti, raziskovanja in spreminjanja stvari, da osebi zagon in svobodo. Ko oseba ustvarja, slika, riše z barvami, ustvarja različne
barvne spektre čustev, vizualno prikaže svoje
občutke. Kadar želi močnejše barve, bolj pritisne na
papir in tako spodbudi kinestetičen del človekovega
doživljanja. Besede postanejo le sopotnik pri izražanju svoje življenjske zgodbe. Pri ustvarjanju znotraj
skupine pa je v ospredju pomen procesa in ne končni
izdelek. Ta proces namreč odpre mnogo tem, ki so
močno povezane s socialnim delom: komunikacija,
doživljanje, izražanje čustev, skupinska dinamika, reflektiranje, stiske itd.
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Iz stroke
Del skupinskega dela pa je tudi povezovanje z lokalno skupnostjo, v katero je Dom upokojencev Idrija
močno vpet. S pomočjo dejavnosti medgeneracijskega centra, sodelovanja z različnimi organizacijami v ožjem in širšem okolju in izvajanju medgeneracijskega druženja z osnovnima šolama Idrija in Spodnja
Idrija ter vključevanju stanovalcev doma v skupnost,
skupaj vplivajo na to, da stigma starosti in duševnega
zdravja počasi, a vztrajno bledi.
V letih sodelovanja z zaposlenimi in varovanci obeh
enot doma, sem pobližje spoznala aktivnosti, ki
so organizirane znotraj Doma upokojencev Idrija.
Poudarek vseh zaposlenih na zagotavljanju neposrednega stika s stanovalci ter trud za spoštljive, tople, pristne in zaupne medsebojne odnose, so vrline,
ki zagotovo pritičejo tej organizaciji. Verjamem, da
je eden od rezultatov tega tudi bogat in premišljen
program skupinskih aktivnosti, oblikovan skupaj z in
za stanovalce doma.

Povejmo si...

Strokovni članek je pripravila pripravnica Lara Bevk,
mag. soc. dela na podlagi magistrske naloge z naslovom "Skupinsko socialno delo v posebnih socialnovarstvenih zavodih" (Bevk, 2017).
Viri:
Bevk, L (2017): Skupinsko socialno delo v posebnih socialnovarstvenih zavodih. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
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Razvedrimo se

Križanka
Klavdija Prezelj, Lara Bevk, Timotej Kovač, Izak Kovač, Miha Prezelj, Željko Vuletič, Nada Palačković,
Angela Vončina, Suzana Mali, Erika Marinič, Melina Ukmar, Zoran Mlinar

Vodoravno:

Navpično:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

a) Krajše besedilo, ki kaj razlaga, pojasnjuje
b) Panda, Baribal, Šobar, Očalar, Malajski, severni, rjavi
______
c) Orodje za pometanje
d) Številka, ki sledi številki 3
e) Igrača v obliki lepega dekleta - Barbie
f) Vseučilišče, fakulteta
g) Fuj in _ _ _
h) Medmet iz Božičkovega smeha
i) Kesanje, obžalovanje
j) Vrtna zelenjava katere listi se sveži pripravljajo za jed
k) Rusko letovišče, v katerem so potekale leta 2014
zimske olimpijske igre
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Večje industrijsko mesto ob reki Nišavi v srednji Srbiji
Kratica močnega razstreliva - trinitrotoluen
Lev je kralj _ _ _ _ _ _
Drugo največje mesto v Sloveniji
Kdor je po izvoru od tam, kjer živi
Sopomenka za besedo zloben
Če je Velikega travna lepo, je dobro za _ _ _ _ in seno
Kratica za Slovensko narodno gledališče
Žgan apnenec za zidavo
Zimska padavina, sestavljena iz snežink
Produkt gozdov, iz katerega je sestavljeno pohištvo
Njen predsednik je Marjan Šarec
Sijaj, lesk,rahla medla svetloba,razpršena svetloba
Predel Maribora
Manjša ruta
Črki v abecedi, ki sledita črki H
Prevozno sredstvo, sestavljeno iz vagonov, ki se vozi
po tirih
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Povejmo si...
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RAZSTAVA

S CVETJEM V 20. LETO

.

Razstava Klekljarskega društva Marjetica Cerkno
Cvetje v nas zaradi pisanih barv, omamnega vonja in posebne
oblike cvetov prebuja pozitivna čustva.
Šopek cvetlic je lepo darilo za različne priložnosti.
Klekljan šopek, ki smo ga ob svoji 20. letnici izdelale
Cerkljanske klekljarice, vam ob prazniku
idrijske čipke ponujamo na ogled.

Otvoritev razstave bo v četrtek, 6. junija 2019, ob 17.00
v avli Doma upokojencev Idrija.

V kulturnem programu sodelujejo citrarke PGŠ Cerkno,
pod vodstvom Teje Ličar.

Razstava bo na ogled do konca junija.

Toplo vabljeni!

Na spletu nas najdete na: www.duidrija.si (splošne informacije, rubrika publikacije)
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