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Blizu ljudem

Pozdravni nagovor
Spoštovane stanovalke in stanovalci, vaši družinski člani, prijatelji in zaposleni!
Pred vami je drugi izvod našega
internega časopisa, v katerem bi
radi predstavili vse novosti, ki so
se zgodile od prve izdaje. Bilo jih
je veliko, saj se skupina širi, z njo
pa prihajajo novi sodelavci, nove
hiše, novi projekti in nove vsebine.
Tako smo tik pred odprtjem dveh
popolnoma novih hiš SeneCura
Hoče - Slivnica in SeneCura Žiri.
Projekta sta po gradnji in operativnih procesih potekala skoraj
simultano, kar je bilo v nekaterih pogledih prednost, v drugih
pa velik izziv. Vsekakor pa bodo
izkušnje podlaga za nadaljevanje pri odpiranju novih hiš v
naslednjem letu. Najzahtevnejši
del je še pred nami – čaka nas
namreč zaposlovanje in sprejem
novih stanovalcev. Obe hiši sta
v lokalnem okolju zelo zaželeni,
zato imamo veliko prijav, tako
za zaposlitev, kot sprejem stanovalcev. Veselim se prihodnjih
mesecev, ko bo življenje v njih
postalo naš vsakdan.
V vseh naših hišah smo zaključili vpeljavo sestrskega klica

in konec leta začnemo z implementacijo novega programa za
strokovno ter varno dokumentiranje zdravstvene nege ter oskrbe. Naše zaposlene smo tako
opremili s potrebno informacijsko opremo.
Program »Blizu ljudem« je v operativnih hišah že dobro vpeljan
in v nadaljevanju časopisa bodo
predstavljene
najodmevnejše
zgodbe. Veliko kreativnosti, organizacije, senzibilnosti vseh
zaposlenih je potrebno za izpeljavo vsega tega, poleg rednih
delovnih obveznostih. Na tem
mestu se vsem sodelavcem iz
srca zahvaljujem. Super ste!
Z veseljem predstavljam izbrano
zaposleno v SeneCuri Slovenija
go. Bernardo Mlakar, ki je osvojila nagrado uprave – potovanje
v Pariz, vikend paket za dve osebi, za posebno požrtvovalnost
v času velikega števila okužb v
SeneCuri Maribor. Bernarda je
strokovno prispevala k obvladovanju situacije v najhujšem času
okužb. Njeno delo je bilo prepoznano in nagrajeno.

Veliko nujno potrebne dodatne
opreme smo v hišah že zagotovili, v načrtu pa imamo še veliko
več. Tako smo v vseh treh hišah
omogočili prostore za zaposlene,
kjer se lahko v delovnem času
spočijejo, si skuhajo kavico, čaj ali
pojejo kaj dobrega.
Vlaganje v nenehno izobraževanje zaposlenih je ključ do uspeha.
Tako smo v vsaki hiši zainteresiranim omogočili izobraževanje
za aromaterapijo. A to je šele prvi
korak k vpeljavi tega v prakso z
namenom zagotavljanja boljšega
počutja stanovalcev in zaposlenih. Pričeli smo s štipendiranjem
zaposlenih za deficitarne poklice,
kot so bolničarji, zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske sestre, kuharji. Vse hiše so v stiku
z izobraževalnimi institucijami, v
naših hišah pa že potekajo delovne prakse dijakov in študentov
ter izobraževanje zaposlenih.
Začeli smo projekte za neformalno izobraževanje starejših zaposlenih in pridobivanje certifikata
„Družbeno odgovorni delodajalec“, ter podaljšanje certifikata
Družini prijazno podjetje, prikl-

jučili smo se projektu KOC, kjer
omogočamo različna izobraževanja starejšim zaposlenim.
Pogled v iztekajoče se leto 2021
me napolni s ponosom in z zadovoljstvom, kaj vse nam je uspelo
realizirati, in mi vlije optimizem
za prihajajoče leto. Vsem želim
polno zdravja, sreče, ljubezni in
druženja.
Srečno 2022!

mag. Sanda M. Gavranovič,
poslovna direktorica
SeneCura Slovenija

SeneCura Žiri

Prva jagoda SeneCurinega grozda malih domov
Konec leta 2021 oziroma najkasneje v začetku 2022 odpira vrata
nov član skupine SeneCura, prvi v
grozdu malih domov, Dom starejših občanov Žiri. Gradnja doma je
v polnem teku in zadnji fazi. Pričakujemo, da bo operativno dovolje-

nje izdano predvidoma do konca
leta 2021.
S tem se bo izpolnila dolgoletna
želja občanov po organizirani skrbi
za starejše v njihovem domačem
okolju. Do zdaj je bila nastanitev pomoči potrebnih starejših občanov

mogoča na precej oddaljenih lokacijah. Najbližji domovi za starejše se
namreč nahajajo v Idriji, Logatcu, na
Vrhniki in v Škofji loki, najbližji je torej oddaljen 12 kilometrov.
Občina Žiri se nahaja v razširjenem
zgornjem delu Poljanske Sore in je

zrasla ob cesti, ki po Poljanski dolini povezuje Ljubljansko kotlino z
Notranjsko, skozi Spodnjo Idrijo pa
s Primorsko. Obsega približno 50
km2 in ima okoli 5000 prebivalcev,
od tega kar blizu 1000 starejših od
65 let. V občino spada 18 naselij. Za
Nadaljevanje na strani 2.

Aromaterapija

Pisma stanovalcev

S helikopterjem na Triglav

Polet z balonom
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Stran 9

Stran 10

»Sreča je, če se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad.«
Tone Pavček

razlago krajevnega imena obstaja
več domnev. Med njimi sta najbolj
verjetni dve. Prva je, da ime Žiri
izhaja iz plodu bukovega drevesa
– žira, v preteklosti je bilo namreč
v okolici veliko bukovih gozdov.
In druga, da ime izhaja iz imena
Močvirje, saj je bilo včasih na tem
ozemlju jezero. Ker je zemlja ponekod še vedno močvirnata, se del
Žirov imenuje Na jezerih. Iz imena
Močvirje se je sčasoma oblikovalo
ime Čvirje, kasneje Žirje in končno
Žiri.
Družba SeneCura je na razpisu
ministrstva pridobila koncesijo za

56 uporabnikov. V domu v Žireh
bo na voljo 60 postelj, od tega 42
v enoposteljnih sobah, 18 postelj
pa v 9 dvoposteljnih sobah. V pritličju bo prostor za 12 stanovalcev
z demenco, in sicer jih bo lahko 10
bivalo v enoposteljnih sobah in 2
v dvoposteljni sobi, pri čemer bo
pritličje imelo neposreden izhod
na vrt. Prvo in drugo nadstropje
bosta sprejeli vsako po 18 stanovalcev. V teh bivalnih enotah bo
dvakrat 12 enoposteljnih sob in 3
dvoposteljne. V podstrešnem delu
hiše bo predvidoma bivalo 12 stanovalcev, in sicer v 8 enoposteljnih
in dveh dvoposteljnih sobah.

Novi dom za starejše občane v
Žireh bo imel za stanovalce predvidoma tudi dodatno ponudbo,
kot so frizer, kavarna, vrt, in nekatere zdravstvene storitve v sodelovanju z občino oziroma s sosednjim zdravstvenim domom,
s katerim dogovori še potekajo.
Storitve doma v Žireh bodo sprva
usmerjene v institucionalno varstvo starejših, v dogovoru z občino
pa bo morda v nadaljevanju tudi
možnost opravljanja pomoči na
domu. Dom bo zaposlil predvidoma 30 novih sodelavcev, prve
zaposlitve že potekajo. Zaradi pomena lokalne vpetosti doma v kraj
bodo pri zaposlovanju, tako kot
tudi pri sprejemanju stanovalcev,
prednost imeli domačini občine
Žiri.

če se delo dobro opravi. In ko imaš
nekoga rad.« Želimo si, da bi bila
v domu starejših občanov Žiri, poleg stanovalcev, doma tudi sreča!

Zaposleni v domu se bomo trudili, da bomo v celoti sledili sloganu
Skupine SeneCura »Blizu ljudem«.
Želimo biti blizu tako stanovalcem,
njihovim bližnjim, kot tudi ostalim
občanom občine Žiri.
Tone Pavček je napisal: »Sreča je,

Marija Tavželj,
direktorica doma in
direktorica zdravstvene nege

meznika v času večjih življenjskih
sprememb, emocionalno oporo, ki jo označimo kot pomoč ob
večjih ali manjših življenjskih stiskah, in oporo druženja, ki predstavlja oporo v obliki neformalnega občasnega druženja.

meznem koncentričnem krogu,
tako da je ta lahko ostal povsem
prazen ali bil povsem poln.

SeneCura Vojnik

Nekoga moraš imeti rad …
Najpogostejši razlog za odločitev
o bivanju v domu je povečanje
potreb starostnika, ko pri gospodinjskih opravilih, delih okoli hiše
nakupih, obiskih zdravnika in drugih opravilih, ki jih ne zmore več
sam, potrebuje pomoč. Ta je stalno potrebna tudi pri vzdrževanju osebne higiene in čisto običajnih vsakdanjih opravilih, njegovi
bližnji pa mu ne zmorejo nuditi
opore.

pomoč in ga usmerjajo. Prihod v
dom starejših in življenje v njem
pomeni za starostnika veliko
osebno spremembo. Nekateri se
zaradi boljših bivalnih pogojev
počutijo celo bolje, zaradi oddaljenosti od svojega domačega
okolja pa se pogosto zmanjšajo
stiki z družino, s sosedi, prijatelji in z znanci. Okolje je zagotovo
dejavnik, ki vpliva na življenje posameznika.

Dom za starejše tako nadomešča
oziroma
dopolnjuje
funkcijo
družine, kar je izredno zahtevno
poslanstvo, saj v celoti ne more
nadomestiti občutka domačega okolja. Kakovostno starost
namreč zagotavljajo zadovoljene materialne in tudi nematerialne potrebe. Enako pomembni
kot materialna preskrbljenost so
medčloveški odnosi, potreba po
ljubezni in sožitju. Zadovoljevanje
nekaterih potreb ob zanemarjanju drugih pomembnih pa povzroča življenjske motnje, nezadovoljstvo, stisko.

Posameznik je vse življenje ujet
v mrežo medčloveških razmerij in odnosov. Ti tvorijo socialno
mrežo, ki mu je v pomoč pri njegovem lastnem napredovanju in
zadovoljevanju potreb. Starostniki imajo v povprečju polovico manj socialnih odnosov kot
odrasli v svojih dvajsetih ali tridesetih letih. Tesne emocionalne
vezi pa ostanejo relativno močne
in stabilne tudi v poznem življenjskem obdobju. Omrežja zagotavljajo vire opore, ki so na voljo
posamezniku, ko ta potrebuje
pomoč, oziroma osebe, na katere se obrne v različnih situacijah.
Socialno oporo delimo na instrumentalno, ki se nanaša na pomoč v materialnem smislu in jo
zato imenujemo tudi materialna
opora (posojanje denarja, orodja, pomoč pri hišnih opravilih …),
informacijsko oporo, ki zajema
informacije, potrebne za posa-

Ljudje namreč nismo izolirani posamezniki, ampak smo med seboj
povezani v kompleksna omrežja
medsebojnih odnosov. Socialni odnosi vplivajo na psihološko
počutje posameznika s tem, da
mu nudijo ljubezen, intimnost,
občutek vrednosti, materialno
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Pred leti sem v okviru svojega
magistrskega dela s kolegico
Anjo Pilih izvedla anketo med 70
starejšimi občani Vojnika in 70
stanovalci našega doma. Osnova
vprašalnika je bila skica osebnega omrežja s tremi koncentričnimi krogi po modelu avtorice Toni
Antonucci. Koncentrični krogi
predstavljajo omrežje ljudi, ki so
za posameznika pomembni ne
glede na vrsto odnosa (sorodnik,
sosed, prijatelj, bivši sodelavec …).
Osebe oz. člani socialnega omrežja posameznika so razvrščeni v kroge glede na bližino oz.
povezanost s posameznikom. V
prvem krogu je anketirani poimensko navedel osebe, ki so mu
najbliže in si brez njih težko predstavlja svoje življenje. V drugem
krogu so navedene osebe, s katerimi si anketiranec ni tako zelo
blizu, vendar so zanj še zmeraj
zelo pomembne. V tretji krog je
anketiranec uvrstil osebe, ki so
mu dovolj blizu in zanj toliko pomembne, da jih še šteje v svoje
osebno omrežje. Anketiranec je
sam določil število oseb v posa-

Najožji krog zajema najintimnejše
vezi, ki so dolgoročno stabilne.
Sem spadajo posamezniku najbližje osebe (ožji družinski člani,
dobri prijatelji …). Srednji krog zajema razširjene in nekoliko šibkejše vezi (bolj oddaljeni sorodniki,
sosedi, sodelavci …), za katere
obstaja verjetnost, da se bodo v
času spremenile. Zunanji krog zajema najbolj oddaljene vezi (sosedi, sodelavci, strokovnjaki …), ki so
najbolj kratkoročne, povezanost
pa je odvisna od vloge posameznika.
V okviru raziskave sva ugotovili, da imajo anketirani, ki bivajo
doma, v vseh treh krogih večje
število članov omrežja. To pomeni, da so njihova omrežja številčno večja in da imajo s tem večje
število oseb, s katerimi si lahko izmenjujejo oporo. V povprečju so
imeli večje število članov omrežja tako v prvem, najožjem krogu
(domače okolje 5,0, dom Vojnik
3,5) kot tudi v drugem (domače
okolje 5,3, dom Vojnik 2,8) in tretjem krogu (domače okolje 2,7,
Špesov dom Vojnik 2,2).
Sestava omrežja je njegova pomembna značilnost, saj vpliva
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na kakovost omrežja oz. kakovost pomoči, ki jo posameznik
prejema. Pri sestavi omrežja sva
ugotavljali delež sorodstvenih in
nesorodstvenih vezi v omrežju
posameznega anketiranca. V različnih raziskavah socialnih omrežij
predstavljajo prav sorodniki velik
delež članov socialnega omrežja posameznika. V najini raziskavi je bil pri anketirancih, ki bivajo doma, delež sorodnikov (tako
ožje kot širše sorodstvo) velik in
je znašal 73,3 % , pri anketirancih,
ki bivajo v domu v Vojniku, pa se
je delež tovrstnih vezi zmanjšal
na 61,8 %. Med nesorodstvenimi
kategorijami so bili navedeni sosedje (domače okolje 15,3 %, dom
Vojnik 6,4 %) in prijatelji (domače
okolje 11,3 %, dom Vojnik 10 %).
Pri stanovalcih doma pa so dobro petino njihovih članov omrežja
predstavljali stanovalci in zaposleni v domu Vojnik. To pomeni, da
po namestitvi v institucionalno
varstvo starostnik izgubi stike z
določenimi člani svojega omrežja
in jih nadomesti z novimi. Predvsem tisti stanovalci doma Vojnik,
ki niso imeli svojih ožjih sorodnikov med člani omrežja, so izpostavili druge stanovalce kot tiste, ki
jim nudijo oporo.
Skupaj so tako stanovalci predstavljali 14,1 % članov omrežja, ne-

koliko manj pri stanovalcih (11,6 %)
kot stanovalkah doma (14,8 %).
Institucionalno varstvo naj bi na
neki način zagotovilo funkcijo
doma in lastne družine starostnika, zato je med drugim nujno,
da zaposleni v institucionalnem
varstvu ne ohranjajo stroge razmejitve v odnosu zaposleni – stanovalec, temveč da poskušajo s
starostnikom vzpostaviti pristnejše odnose in mu do neke mere
zagotavljati emocionalno oporo.
V raziskavi so zaposleni v domu
Vojnik predstavljali v povprečju
7,3 % članov omrežja anketiranih
stanovalcev. Pri tem so jih v nekoliko večjem deležu navedli anketirani moškega spola.

tveganje širjenja okužb. Zelo pomembno je bilo, da so stanovalci imeli v domu nekoga, ki so ga
imeli radi. Povezali smo se, med
stanovalci se je poglobila »sosedska« pomoč. Povedali so, da
se tako povezani niso počutili še
nikoli. Strpno so čakali na boljše
novice in povedali, da so v življenju preživeli še kaj mnogo hujšega. Zaposleni smo mnogokrat
nadomestili svojce, posedeli ob
postelji stanovalcev, kadar so ti
bili potrti, žalostni ali vznemirjeni. Obiske smo nadomeščali z
videoklici, čeprav smo se vsi zavedali, da ne morejo nadomestiti
objemov. Trikotnik odnosov stanovalec – svojci – zaposleni je bil

Povedano drugače, nekoga moraš imeti rad. Nekoga, ki se bo
veselil s teboj, ki te bo razumel,
ko boš žalosten, ki ti bo prisluhnil,
podal roko in te objel. Stanovalci
so poleg svojcev prepoznali sostanovalce in zaposlene kot osebe, ob katerih se počutijo varne.
Kako pomembno vlogo imajo
v življenju stanovalca zaposleni
in sostanovalci, se je pokazalo v
preteklem letu, ki je bilo precej
drugačno od tistih poprej. Zaznamovano je bilo s strahom, z negotovostjo, s premnogimi izgubami
in z omejitvami, ki so zmanjševale

zaradi ukrepov porušen in zaposleni smo si prizadevali, da so se
stanovalci v teh nepredvidljivih
časih kljub vsemu počutili varni
in ljubljeni. To je bil preizkus za
vse nas, koliko sočutja in empatije premoremo. Prepričana sem,
da bi danes rezultati anketiranja
o socialnih omrežjih in socialnih
oporah v domu pokazali še večjo povezanost med stanovalci in
zaposlenimi ter poglobljenost v
medsebojnih odnosih. To preizkušnjo smo prebrodili skupaj, ker
smo si zaupali, si pomagali in bili
eno.
In ker smo imeli eden drugega
preprosto radi.

„Nekoga moraš imeti rad.
Nekoga, ki se bo veselil
s teboj, ki te bo razumel,
ko boš žalosten, ki ti bo
prisluhnil, podal roko in te
objel.“

SeneCura Vojnik,
Estera Štante,
vodja socialne službe

Srčno nadstropje
Vse se je začelo marca letos, ko
sem začela novo službo. Po poklicu sem tehnik zdravstvene nege,
vendar sem se odločila, da sprejmem službo varuhinje, kar je bil
zame velik izziv. Prve dneve nisem vedela, kako naj se lotim te
naloge, saj je bilo zame vse novo.
Novi obrazi, novi sodelavci, nova
pričakovanja, kako se bodo name
odzvali stanovalci, saj sem namreč tukaj za njih. Nisem vedela, ali
me bodo sprejeli, zato sem začela korak za korakom. Najprej sem
si za vsakega vzela nekaj časa in
prisluhnila, kar so zelo potrebova-

li. Ko smo se spoznali ravno prav
dobro, sem začela izvajati razne
dejavnosti, ki smo jih vsak ponedeljek načrtovali in tako naredili
načrt dejavnosti, ki so jim všeč in
jih radi počnejo. Moram reči, da
so izjemni vsak po svoje. Glede na
njihovo starost in različne bolezni
jih naravnost obožujem. Spodbujam jih, da se lotijo prav vsega, kar
si zamislijo, in jih usmerjam v pozitivno. Tudi če ne gre, skupaj zmoremo. Zdaj je že kar nekaj časa,
odkar smo skupaj, lotili smo se že
veliko projektov, kot so peka piškotov, razne družabne igre, skoraj

nam je že uspelo prebrati knjigo,
ki ima kar tristo trinajst strani,
pekli smo pico, vsake toliko časa
dekoriramo nadstropje in s tem
ustvarjamo domačnost, barvali
smo velikonočna jajčka, izdelovali
verižice in še bi se dalo naštevati.
Vpeljali smo vsakodnevno rutino,
in sicer kavico in 20 minut pogovora, da se pogovorimo in vsak
pove, kako se počuti in ali ima
kakšne težave, ki pa jih sproti razrešimo tako, da se pogovorimo in
najdemo skupno rešitev, nato pa
nadaljujemo z našo dejavnostjo.
Seveda poskušamo biti čim več
na svežem zraku, zato smo si v ta
namen v nadstropju uredili teraso, posadili smo rožice in izdelali barvne vetrnice, ki vse skupaj
popestrijo. Stanovalci so zelo ustvarjalni, dobri pevci in tudi dobri
pripovedovalci. Zelo so mi všeč
njihove življenjske zgodbe, kar ne
morem se jih naposlušati. Zame
je vsak posebej poseben, dajejo
mi posebno energijo. Tudi če sem
kdaj slabše volje, to takoj opazi-

jo, mi kaj lepega povedo, se malo
pogovorimo in svet je takoj lepši.
Vmes je bilo obdobje, ko se nismo smeli družiti, in naš vsakdan
je bil prazen, brez pomena, zato
smo prosili, če smo lahko vseeno skupaj. Ko so nam dovolili, je
bilo tako, kot bi v naša življenja
spet posijalo sonce. Skupaj smo
kot velika družina in se hitro pogrešamo, če se ne vidimo. Ustvarjamo, klepetamo, se zabavamo
in družimo, to smo mi, stanovalci
in jaz, varuhinja iz nadstropja. Tu
sem za njih in sem vesela, da sem
sprejela to službo, da jim krajšam
dneve in jim rišem nasmeh na
obraz, tudi kdaj v težkih trenutkih. Srečna sem, če so veseli in
nasmejani.

Varuhinja Špela
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SeneCura Radenci

Aromaterapija
Aromaterapijo poznamo kot strokovno storitev, ki neguje, sprošča
in zdravi, vendar tudi kot ljubiteljsko veščino, s katero si lahko izdatno pomagamo pri doseganju
boljšega življenja. Preden se je
uveljavila kot samostojna disciplina, je bila del obsežnejših ved
ajurvede in kitajske tradicionalne
medicine, ljudskega zeliščarstva
in poznejše fitoterapije. Aromaterapija za ohranjanje zdravja,
preventivo in zdravljenje bolezni
ciljno in nadzorovano uporablja
eterična olja in hidrolate. V Sloveniji je priznana holistična aromaterapija, ki ugodno učinkuje na
telesno, duševno in duhovno
komponento človekovega zdravja ter čustvovanja. Glavna naloga
je podpora posamezniku na poti
do boljšega ravnotežja. Podpora
je psihološke in čustvene narave,
ki vključuje izboljšanje dobrega
počutja in samopodobe, zmanjševanje anksioznosti in spodbujanje relaksacije.
Uporaba eteričnih olj je v tujini že poznana praksa in z njeno
uporabo dosegajo pomembne

rezultate. V SeneCuri Radenci že
nekaj časa skrbimo za odišavljanje skupnih prostorov, zdaj pa smo
naredili korak naprej in uvedli aromaterapijo, ki spada pod dopolnitev v integrativni zdravstveni
negi. Eterična olja so substance
rastlin, na katere se je naše telo
navadilo skozi evolucijo. Substance naravnega izvora imajo drugačno delovanje na naše telo kot
sintetične učinkovine in so manj
alergene. Za sproščujoče, zračno
vzdušje bomo dodali izparilnike
oz. difuzorje. Vonj eteričnih olj
vpliva na naša čustva, spomin in
hormonski sistem. Eterična olja
na tej ravni sproščajo, uravnavajo
razpoloženje, pomirjajo in delujejo protidepresivno.
AROMATIČNE DELAVNICE
Verjetno imamo vsi radi čuten
vonj sivke, ki nas kar poboža po
duši. Ob Muri so prava paša za oči
polja sivke in žajblja, ki nas popeljejo v Mediteran in pričarajo romantičen razgled. Pri Lukačevem
mlinu, na obrobju Bakovcev, smo
se s stanovalci sprehodili mimo

nasadov sivke in žajblja ter uživali
v prijetnih vonjavah in čudovitem
razgledu na vijolično-zelena polja. Na letni terasi kmetije Kovač
smo si privoščili zeliščni osvežilni napitek ter za domov nabrali
vsak svoj šopek sivkinih cvetov.
Sivka je s svojim finim vonjem
in modro-vijoličastimi cvetovi popestritev poletja tudi na

domskem vrtu. V toplem sončnem dnevu smo s stanovalci nabrali sivko, odrezali stebla
pod cvetovi, jih združili v manjše
snope, obrnili navzdol ter posušili v suhem senčnem prostoru. Iz
posušenih semen smo na aromatični delavnici izdelovali prvi
izdelek ˝SIVKIN MOŠNJIČEK˝.
Gre za aromatično vrečko, ki smo
jo napolnili s semeni sivkinih posušenih cvetov. Vrečko uporabimo kot dišavo, ki v omari odganja molje. Lahko jo uporabimo tudi
za odišavljenje prostora. Sproščujoč cvetlični vonj je blagodejen tudi pri lajšanju glavobola.
Vrečko lahko položimo na nočno
omarico ali k vzglavniku, saj tako
pomirja in izboljša spanec. Nekatere dame jih imajo tudi s seboj v
torbici, saj sproščujoč vonj pomaga pri premagovanju stresa.

Sandra Kokol, dipl. fiziot.

SeneCura Radenci

Svetovni dan fizioterapije
Staranje ni bolezen, temveč le programiran fiziološki proces, ki je
zapisan v dedni zasnovi in je zato neizogiben za vse.
Osnovna značilnost sprememb v
procesu staranja je upočasnitev
različnih procesov in zato zmanjšanje delovanja različnih organskih sistemov ter s tem delovanja
celotnega organizma.
Naloga fizioterapevtke je, da z
različnimi ocenjevalnimi orodji najbolje oceni spremembo pri
stanovalcih in nato na podlagi
rezultatov postavi primerne cilje
fizioterapevtske obravnave ter
izbere terapevtske postopke, ki
bodo stanovalce varno in hitro
pripeljali do zastavljenega cilja.
Končni cilj je gotovo visoka kakovost življenja starostnikov, ki je
poleg drugih dejavnikov največkrat odvisna od čim daljše sposobnosti opravljanja želenih dejavnosti brez bolečin.

Sporočilo letošnje teme je Rehabilitacija in covid 19, ki je izbrano
z namenom informirati svetovno
javnost o pomembnosti fizioterapevtske vloge pri obravnavi
stanovalcev v fazi okrevanja po
covidu. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da rehabilitacija pri covidu vključuje edukacijo ljudi o postopnem vračanju k
dejavnostim vsakdanjega življenja s primernim tempom, ki je varen in obvladljiv glede na energijsko raven znotraj meja trenutnih
simptomov.
Ta dan smo stanovalci počastili
z jutranjo skupinsko vadbo pod
strokovnim vodstvom fizioterapevtke.

Sandra Kokol, dipl. fiziot.
8. septembra po vsem svetu obeležujejo svetovni dan fizioterapije.
K temu so aktivno pristopili tudi
stanovalci iz SeneCure Radenci.
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8. septembra, po vsem svetu
obeležujejo Svetovni dan fizioterapije.
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Naše 100 - letnice
Ali pregovor, da je prvih sto
let najtežjih, drži, vedo naše
stoletnice. Trenutno v našem
domu bivajo štiri gospe, ki so
se rodile v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Zgodbe njihovega življenja so zanimive, sestavljene iz mnogih izkušenj.
Naše stoletnice ljubijo življenje, čeprav odkrito povedo, da
ni bilo in ni vedno lahko, saj
je življenje mozaik trenutkov,
delčkov življenja, kjer so med
vsemi rožnatimi barvami tudi
tisti v sivih odtenkih.
Najstarejša med njimi, ga. Katarina Kotnik, se je rodila leta
1919 in bo tako konec decembra praznovala svoj 102. rojstni
dan. Stanovalka našega doma
je postala leta 2015. »Dve leti
sem se odločevala za bivanje
v domu. Ko sem videla, da ne
morem več urejati vrta in okolice hiše, sem vedela, da je prišel
čas odločitve.« Spomnim se, ko
je prinesla vlogo za dom. Po-

vedala je, da se ji ne mudi. Ker
je poznala dom, je že pred sprejemom vedela, kje želi bivati: »V
sobi s pogledom na moj Vojnik.« In res se vsako jutro zbudi
s pogledom na Vojnik, posedi
skupaj z drugimi stanovalci v
recepciji doma, kjer popijejo
kavico, in hkrati ohranja stike s
svojimi prijatelji iz Vojnika. »Važno je, da počnemo v življenju
stvari, ki nas veselijo,« pove. In
to je ena izmed sestavin recepta za dolgo življenje.
Avgusta 1920 se je rodila ga.
Marija Les. Tudi vedno nasmejana ga. Les bi nas lahko marsikaj naučila o življenju. Rodila se
je v Hrastniku in dolga leta je
bila zaposlena v tamkajšnji steklarni. Tako ve veliko povedati o
oblikovanju. In tudi vsaka doživeta izkušnja, vsaka resničnost,
s katero smo v življenju prišli v
stik, je dleto, ki je ustvarilo kip
našega življenja: oblikovalo ga
je, dolblo, spreminjalo. Del vse-

ga smo, kar se nam je zgodilo.
Najmlajši med njimi, če temu
sploh lahko tako rečemo, sta
se rodili leta 1921. Ga. Angela
Kožar je luč sveta ugledala meseca maja v Laškem. Po duši je
pesnica in njene pesmi pobožajo dušo. Vedno je prijazna do
vseh, in kot pove njena hči, ki
jo v domu dnevno obišče, neskončno dobra. Kadar ji prinese
posladek, ga. Kožar pove, da
bo jedla le, če je prinesla dovolj
še za njeni sostanovalki. Ker je
bila po poklicu šivilja, zagotovo
lahko potrdi rek: »Starost je kot
obrabljena obleka. Vendar če je
čista, zakrpana, zlikana in jo nosi
človek, ki ljubi življenje, se z njo
lahko ponosno razkazuje.« In pri
vseh naših 100-letnicah ta rek
zagotovo drži.
Mesec dni kasneje, meseca junija 1921, pa se je rodila ga. Ivana
Okrožnik z Dobrne. V življenju
je cenila dvoje – delo in družino.
Vedno je bila vestna in marljiva.

Največ pa ji je pomenilo, kadar se je na domačiji zbrala vsa
družina. Eden najlepših dotikov
je dotik srca. In ga. Okrožnik se
nas s svojim pozitivnim pogledom na življenje in skromnostjo
vedno znova dotakne.
Ponosni smo, da so se naše
100-letnice odločile postati stanovalke našega doma v Vojniku,
in v veliko čast nam je, da smo
del njihovega življenja. Vsak dan
znova tako stanovalce kot tudi
zaposlene presenetijo s svojo
mladostno energijo, modrostjo
in otroško nagajivostjo hkrati.
Verjamemo, da so pred njimi še
neizrečene želje, saj nismo nikoli
prestari, da bi si postavili nov cilj
in sanjali nove sanje. Vsem želimo še mnogo lepih trenutkov v
našem vojniškem domu.

Estera Štante

SeneCura Vojnik

»Kako doseči stotico?«
smo vprašali go. Kotnik in zaupala nam je RECEPT ZA DOLGO
ŽIVLJENJE:

Spodbuda
Dekle le piši – piši,
življenje svoje nam oriši,
če zato ti lažje je,

1.

V življenju počnite stvari, ki vas veselijo. Vzemite si čas za stvari, ki
vas veselijo. Uživajte.

2.

Živite umirjeno. Ne jemljite stvari preveč resno, da vas ne
vznemirjajo. Ne izplača se.

3.

Premislite, preden odreagirate. Prizadeli boste sebe in druge.

4. Živite skromno. Ne pretiravajte v nobeni stvari.
5.
6.
7.

če razbremeniš s tem srce.
Ko vse težave in veselje,
svoje upe in pa želje
stavim na papir –
me preplavi blažen mir.

Ne prepirajte se. V družini smo vedno živeli mirno življenje. Mir v
srcu in okoli nas je nekaj najpomembnejšega.

O, papir, takoj ko v roke vzamem te,

Treba je jesti malo in kakovostno. Sama sem vedno poskrbela, da
smo jedli kakovostno hrano.

Up, veselje pa cveti

so težave že pozabljene …
še v prihodnje dni …

Veliko delajte.

8. Red v družini. In v redu je treba vzgajati tudi naše potomce, da
zrastejo v samostojne in spoštljive odrasle osebe.

Angela Kožar

Katarina Kotnik
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Kmečko življenje pred sto leti
Ta citat iz Etnografije Pomurja (1967) lepo opiše prekmurski
kmečki dom, ki združuje človekovo prebivališče, hleve za živino,
gospodarsko poslopje in vse ostalo, kar je za življenje na kmetiji
potrebno. Neločljivo je povezan
s kmečkim življenjem in delom
ter sestavlja bistveni del njegove
materialne kulture.
Kakšna je bila videti kmečka hiša,
moja rojstna hiša in tudi rojstna hiša moje mame na prelomu
prejšnjega stoletja, opisujem ob
pomoči stare fotografije, posnete
okoli leta 1958. Na žalost so jo podrli l. 1963. Stala je v Čentibi, zgradil jo je moj dedek davnega leta
1894, kot se dá razbrati iz napisa
na njej.
Bila je »cimprana«, to pomeni,
da je bila zgrajena iz lesa in blata,
krita pa z rženo slamo. Pri gradnji je pomagala soseska z delom
in s prevozi. Tesarski mojster je
pri vsem tem skrbel za pravilno
tesanje in razrez hlodov, ki so sestavljali stene in stebre. Žagan les
je bil potreben za stropnike, za
deščični strop in svisli, zunaj pa za
lično ograjo, medtem ko je okna
in vrata izdelal mizar.

V prvotni fazi je bila spalnica tako
rekoč glavni stanovanjski prostor. Imela je neposreden vhod s
»trnaca«. Čeprav je bila največji
prostor v hiši, je bila pretesna. V
hiši so stanovali dedek in babica, stric in strina, ki sta imela štiri
otroke, pa še jaz sem prihajal poleti na obisk in so mi morali urediti
pomožno ležišče.
Za spalnico je bila dimna kuhinja
z deljenimi vrati. Zgornja polovica je bila podnevi odprta zaradi
svetlobe in dima, ki je zgoraj uhajal, spodnja pa zaprta, da živali
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niso mogle v notranjost. Pozneje
so dimno kuhinjo odstranili, zgradili dimnik in izoblikovali bivalni
prostor – kuhinjo z zidanim štedilnikom, mizo, klopjo, s stoli in
dodatno posteljo. Iz kuhinje se je
šlo v kamro, kjer so hranili kruh,
jajca in druge surovine za kuhanje
ter kisali mleko.
Sledil je posebni vhod za skladiščenje orodja, škropilnice itd. Za
tem so bili svinjaki, gnojišče, blizu
tega pa stranišče, zbito iz desk.
Vsi navedeni prostori so si sledili v nizu, pravokotno na to pa je
bil odprt pokrit prostor, kamor so
zapeljali voz, ko ni bil v uporabi. Tu
je bil prostor tudi za slamoreznico
in večprekatno skrinjo, v kateri so
hranili žito. Ob tem prostoru je bil
kravji hlev z jaslimi, nad hlev pa so
spravljali seno.
Že takrat so poznali toplotno izolacijo objektov. Seno so natresli
tudi nad stanovanjski del, stene
brez oken pa so pozimi od zunaj
obložili s snopi koruzne slame, ki
je tako ostala suha in pod streho.
Da dež ne bi razmočil blata, s
katerim so bile izravnane lesene
stene, je bil napušč na obeh stra-

vsi zunanji prostori pod streho.
Pri gradnji so veliko skrb posvečali olepševanju gradbenih
elementov. Tram na koncu ni bil
samo ravno odrezan, ampak lepo
izrezljan. Največ pozornosti so
posvetili okrasitvi svisli. Deske, ki
so jih sestavljale, so izrezali tako,
da so izrezi prikazovali križ, cvetje,
svečnike in podobno. Da bi bilo
vse še lepše, so robove izrezov
tudi pobarvali.
Okna so bila majhna, obvezno pa
so jih krasile lončnice (pelargonije
ali »muškatli«).
Življenje pa se ni odvijalo samo v
hiši, ampak tudi na dvorišču. Tu
je stal koruznjak, »oslica« slame,
iz katere so z železno kljuko pulili slamo za steljo. V alfa kotlu so
za svinje kuhali buče in krompir. Iz
buč, ki so jih pred kuhanjem razsekali, so najprej pobrali semena,
ki so jih pozimi skupaj s sosedi
luščili. Podobno so pozimi tudi
skupaj česali perje za pernice in
vzglavnike.
Hrana za krave: pozimi seno, če
pa je zmanjkovalo sena, so dodajali tudi slamo. Vse to so pa zrezali
na slamoreznici na ročni pogon, k
tej mešanici pa so dodajali še zrezano repo ali peso (burgolo), to pa
še posipali z otrobi. Za krave so
dobro skrbeli, saj so jih vpregali,
molzli, na koncu pa še prodali ali
zaklali.

neh podaljšan. Na strani vhodov
je bil pod njim izoblikovan hodnik. Od odprtega dvorišča ga je
delila lepo izoblikovana lesena
ograja, ki se je zgoraj zaključevala
z debelejšim plohom, kamor se je
lahko kaj odložilo pa tudi sedlo.

Po dvorišču so hodili ali se pasli
kokoši, piščanci, race, tudi gosi,
družbo pa so jim delali še pes in
mačke. Pes je zalajal, če je videl
prihajati tujca, če pa je prihajal
domači človek, mu je šel naproti
in ga prvi z miganjem répa sprejel. Ko je gospodinja molzla krave,
so mačke že čakale pred hlevom,
saj so bile prve deležne skledice
toplega mleka iz golide. Na dvorišču so tudi sušili konopljo in lan,
ki so ju pred tem namakali pod
vodo, po sušenju pa trli, da so iz
pridobljenega prediva s kolovrati predice predle, pozneje pa na
statvah tkale domače platno za
vreče, ponjave, plahte, včasih pa
tudi perilo.

Kritina je bila ržena slama, ki so jo
pripravili tako, da so s cepci omlatili samo del s klasjem, nato pa
so jo lepo zložili in zvezali v večje
snope, ritovino, ki so jo krovci koristili za pokrivanje ali popravilo.
Tla v vseh stanovanjskih prostorih
so bila iz nabite ilovice, enako tudi

Na velikih plahtah, ki so jih razgrnili kar po dvorišču, so po mlatitvi v lepem vremenu sušili zrnje, da se ne bi pokvarilo. Naloga
nas otrok je bila, da smo odganjali
kokoši, ki so silile za »pogrnjeno
mizo«. Veliko skušnjavo je pomenil za perjad tudi zelenjavni vrt,

ki je bil sestavni del dvorišča, saj je
na njem rastla boljša zelenjava kot
nekaj trave na dvorišču. Čeprav je
bil od dvorišča ločen z ograjo, so
kokoši neprestano iskale skrivne
prehode, tiste najbolj poredne pa
so ograjo kar preletele. Tem so za
kazen porezali konce krilnih peres, da niso mogle letati.
Moja rojstna hiša je edina v vasi
imela izvir vode, ki je neprenehoma tekla iz železne cevi. Pod to so
postavili vedro ali vrč, med polnjenjem pa so čakajoči izkoristili
čas za pomenek. Celo graničarji
so od tod na mulah tovorili to izvirsko vodo do karavle v bližini.
Neizkoriščena voda pa ni šla v izgubo. Po betonskem kanalčku je
bila speljana iz ograje v zabetonirano vaško mlako. Sem so vodili
napajat krave, ker so imele raje to
vodo kot prehladno studenčnico. V tej mlaki so ženske poleti in
pozimi prale. Od tod so v kadeh
vozili vodo za škropljenje goric
pa še za gasilce je bil to hidrant.
Medžimurci, ki so hodili mimo, so
se čudili: »Vidi, navek curi. (Stalno
teče).« Šele iz mlake je višek vode
stekel v kanalizacijo, to je v odprt
jarek.
Pa še ena posebnost je spadala k
hiši. Med drugo svetovno vojno
je moralo biti pri vsaki hiši zaklonišče. Že prej smo imeli v skoraj
navpično odrezani peščeni steni
izkopano vodoravno jamo, ki je
služila kot klet za spravilo ozimnice – repe in krompirja. Nekdo
je pogruntal, da bi si na podoben način lahko izkopali vaško
zaklonišče. Pa so ga tudi izdolbli
šestnajst metrov v hrib in to cikcak prereza v obliki podkve, da
se je lahko pokonci hodilo po
njem. Spomnim se, da sem pozneje preizkušal čut slepcev, ki
baje z glavo nikoli ne udarijo v
oviro, samo z nogami. Ni mi bilo
težko priti do konca zaklonišča,
ne da bi se dotaknil sten. V temi
in miže sem nekako »slišal«, če
sem se eni steni preveč približal.
Lani sem obiskal to zaklonišče. Še
vedno obstaja, vendar si od mlajših nihče ne upa niti vstopiti.
Pa še nekaj misli o takratnih poklicih in opravilih. Na vasi sta bila
pomembna obrtnika kolar in kovač. Prvi je izdeloval lesene dele
vozov in plugov, drugi jih je okoval. Kovač je poleg tega ostril lemeže pri plugu, izdeloval podkve,
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podkoval konje pa tudi izdeloval
kovaške žeblje in »klanfe«.
Od ženskih poklicev je bila pomembna vaška babica, ki so jo
klicali pri porodih. Vas je imela
zvonarja, ki je zvonil trikrat dnevno, zvonil je pa tudi, ko je kdo
umrl. Po številu zvonjenj so ljudje
vedeli, ali je umrl moški, ženska ali
otrok. Ob hudi uri so zvonili plat
zvona, to pa je bil tudi znak za
alarm.
Gasilci so imeli svojo brizgalno na
ročni pogon, ob požaru pa je bil
znak s trobento klic v sili. V vasi
smo imeli tudi »zobodera«, ki je
zobarske klešče nosil s seboj in
je bil vedno dosegljiv: doma, na

cesti ali njivi. Vsaka vas je imela
tudi »pűca«, »šinterja«, ki je odstranjeval in zakapal poginule živali.
Po vasi so hodili brusači (»žlajfarji«), ki so brusili nože, škarje,
britve in popravljali dežnike. »Piskrovezi« so lončeno posodo od
zunaj opletli z žico, danes bi rekli,
da so jo armirali. Ribničani so nosili suho robo (sita, kuhalnice itd.),
krošnjarji pa nudili drobno galanterijo. »Kupinarji« so kupovali po
vaseh jajca, ki so jih pozneje posredovali v mesto.
V vasi je deloval tudi čevljar, ki je
izdeloval čevlje po meri in jih popravljal. Te so pa ljudje lahko ku-

pili tudi na sejmih. Tam so lončarji
prodajali lončevino, pisano pecivo (»šifrce«) pa so kupovali otrokom ali pa fantje dekletom. Medičarji so imeli na prodaj medico
in medenjake, dobili so jih otroci,
ki so doma čakali nanje.
V tem prispevku sem obudil spomine in poskušal prikazati, kakšno je bilo nekoč življenje brez
elektrike, vodovoda, hladilnikov
in veleblagovnic. V trgovinici smo
kupovali samo sol, sladkor, petrolej in tobak. Še kvas za peko
kruha smo prihranili od prejšnje
peke. Takrat je bila samooskrba
na višku, tudi z jajci, makom in vinom.

Na žalost so se iz starih časov
pri nas ohranili samo spomini in
kakšna fotografija. V tujini stare
hiše demontirajo in jih na novih
temeljih spet sestavijo. S takimi
starimi tipičnimi hišami izoblikujejo muzej v naravi – skansen, v
katerem so poleg stanovanjskih
objektov zbrani tudi drugi, kot
so kovačnica, žganjarna, mlin, oljarna, zvonik itd. Narod, ki tega
nima, je revnejši. Da bi rešil vsaj
spomin in nekdanjemu življenju
vdahnil nekaj življenja, sem zabeležil, kar mi je ostalo v spominu.

Drago Beton

SeneCura Radenci

Jesen je druga pomlad in vsak
list je cvetlica. (Albert Camus)
V Sloveniji se menjavajo štirje letni
časi, zato pri nas narava res lahko
pokaže vse, kar ima. Nekateri so
se morda z žalostjo poslovili od
poletja in toplih dni, ki so nas letos
dolgo razvajali, a tudi jesen nam
prinaša svoje lepote in radosti.
Jesen nam plete dih jemajočo
zgodbo toplih odtenkov rumene,
rjave, rdeče in vijoličaste ter nas
obdari s svojimi bogatimi darovi.

tradicionalnih jesenskih opravilih, kot so ročno trebljenje semen
iz buč in ličkanje koruze ter peka
kostanjev, smo se imeli zelo lepo.
Obujali smo spomine, se družili,
zabavali ter malo razgibali. Ob teh
spominih si bomo lažje ogreli srce
med zimo, ki se nam približuje.
Nenazadnje, le spomini nekaj štejejo in so samo naši.
Jesen nam prinese priložnost za
mir v naravi in ljudeh.

Tudi v SeneCuri Radenci so nam
jesenski plodovi prinesli veliko
veselja in zadovoljstva. Ob starih

Jasmina Štandeker,
direktorica doma

SeneCura Maribor

Kavlitetna oskrba za kvalitetno življenje
Jaz sem bila višja medicinska sestra, rojena leta 1950 v Mariboru. Po
študiju sem delala šest let v preventivni ambulanti v Metalni, pozneje sem bila zaposlena osem let
v veliki moderni bolnišnici v Tripoliji v Libiji. Nato sem odšla v Švico,
kjer sem ostala kar 36 let. Nabrala
sem si veliko znanja in izkušenj, ker
sem delala v zasebnih bolnišnicah,
v domu za starejše občane, na
postoperativni negi. Zadnjih šest
let sem bila zaposlena na telefonski
urgenci. S svojimi izkušnjami sem
dajala nasvete bolnim, organizirala takojšnje zdravniške preglede, v
nujnih primerih pa sem poklicala
rešilca. V tujini sem bila 45 let.
Poleti leta 2020 sem se vrnila v Maribor in našo lepo Slovenijo. Švicarji, ki so bili v Sloveniji na dopustu,

so mi vedno pripovedovali, da je
Slovenija mala Švica. Ko sem se vrnila v Maribor, sem zbirala informacije o domovih starejših občanov.
S komer koli sem se pogovarjala,
vsak mi je priporočal dom SeneCura. Najbolj pa mi je priporočila dom
SeneCura gospa Nina Vidic. Ona
je vnukinja naše sostanovalke,
gospe Ane Muhič, ki je že več kot
eno leto v našem domu in je tukaj
zelo zadovoljna. Gospa Vidic mi je
svetovala SeneCuro kot najboljši in
najkakovostnejši dom v Sloveniji.
Enakega mnenja kot gospa Vidic
sem tudi jaz. Tukaj sem en mesec in
mi je zelo všeč. Osebje je prijazno,
vljudno in usposobljeno. Vsi imajo
eno uho samo za nas. Pomembno
je samo, da se pogovorimo, izrazimo svojo željo in damo sami tudi
predlog. Dobra beseda najde ved-

no dobro mesto. O tem sem prepričana, saj je bil to vedno moto v
mojem življenju.
Jaz sem še samostojna, imam zelo
dobre sorodnike in znance ter sem
večkrat povabljena k njim ali pa me
oni razveselijo z obiskom v domu.
Rada grem tudi v mesto, vzamem
pa si tudi čas, da se pogovarjam s
posameznimi sostanovalci. V pogovorih mi povedo marsikaj iz svojega življenja, ne želijo pa govoriti o
svojih mnenjih in občutkih v večjih
skupinah. Opazila sem tudi, da me
imajo radi in mi zaupajo.
Priporočila bi vam tudi skupino za
samopomoč, imenovano Albicija,
ki jo vodi gospa Darja Ketiš. Zdaj
smo samo štirje člani, želim pa, da
bi se nam pridružili še novi. V sku-

pini lahko vsak predlaga eno temo,
o kateri govorimo naslednjič. Lahko
diskutiramo, igramo kakšno igrico,
se smejimo in čas nam v pozitivnem duhu zelo hitro mine.
Končala bi z zahvalo celotnemu
osebju za zelo dobro vodenje, sestram za vso pomoč in za to, da so
zelo prijazne, kuhinji za zelo dobro
hrano. Omeniti moram tudi pralnico in čistilke, ki tako lepo skrbijo za
našo čistočo in higieno. Posebna
hvala tudi receptorkam, fizioterapiji
in tehnični službi, ki skrbijo za vse
nas.

Ema Kek
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Tudi v naš nabiralnik prispe kdaj kakšno pismo …
SeneCura Vojnik

SeneCura Maribor
Življenje v našem domu

Pozdravljeni!
Sem Marjanca Matko. Želela
bi se vam predstaviti. Moje
življenje je lepo, čeprav sem
doživela tudi mnogo hudega.
Rodila sem se leta 1956. V
otroštvu sem živela v Semiču,
kjer sta zame skrbela babica in dedek. Ko sem bila stara sedem let, sem že začela
paziti štiri otroke. Včasih so
odrasli odšli na delo za dva
tedna, tedaj sem skrbela tudi
za vso živino na kmetiji. Imeli
so krave, prašiče in kokoši. Če
česa nisem vedela, sem odšla vprašat sosedo, da mi je
razložila, kaj moram postoriti.
Osnovno šolo sem obiskovala v Tolminu, kjer sem živela v
mladinskem domu. Tam so bili
zelo prijazni in so lepo skrbeli
za nas. Po končani šoli sem se
zaposlila v tovarni Iskra v Semiču. Rada sem poprijela za
vsako delo. Pomagala sem v
gostilni, kjer sem podnevi kuhala, ponoči pa pomivala posodo. Nisem si mislila, da mi bo
vse uspelo postoriti, vendar
sem zmogla. Pet let sem živela
v Belgiji, kjer sem prav tako
pazila otroke. Bilo je težko,
saj nisem govorila njihovega
jezika. Prav tako sem delala
v Švici, kjer sem pazila bolno
starejšo žensko, in v Nemčiji,
kjer sem čistila gostilno. Mislim, da je dobro, da človek veliko dela, saj potem ne misli na
težave. Delo me pomirja in osrečuje, delo me je tudi rešilo.
Pred približno 30 leti sem imela prometno nesrečo. Utrpela
sem poškodbo ledvic. Zadnja štiri leta moram trikrat tedensko na dializo. To je tudi
pripomoglo k moji odločitvi,

da sem se iz Črnomlja preselila v Vojnik, saj so mi povedali,
da je v Vojniku edini dom za
starejše, kjer imajo tudi dializni
center.
Ko sem si prvič prišla ogledat dom, mi je bil takoj všeč.
Bil je lepo urejen, zato sem se
odločila, da bom živela v Vojniku. Preselila sem se maja
2021. Čeprav mi moji domači
večkrat rečejo, naj se vrnem
v Belo krajino, bo Vojnik ostal
moj dom. Bela krajina je tam,
kjer ima »slovenska kokoš«
nogo, Celje oz. Vojnik pa tam,
kjer ima kokoš srce.
V domu se dobro počutim.
Vesela sem, da me imajo stari in mladi zelo radi. Najbolj
sovražim, če kdo kriči. Tega
ne prenesem. Preveč tega je
bilo v mojem življenju. Tukaj
pa se vsi med seboj dobro razumemo. Vsak dan grem na
telovadbo, ustvarjam na delavnicah, zalivam rože in skrbim
za zelenjavo v visokih gredah.
Rada tudi skrbim za okolico,
pometam, pograbim listje.
Ugotovila sem, če ne delam,
da kar zbolim.
Moja velika želja je, da bi dobila novo ledvico. Premlada sem
še, da bi umrla. Morda se mi
želja uresniči. V dializnem centru zelo dobro skrbijo za moje
zdravje, vem, da se v varnih
rokah. Tudi vsem ostalim stanovalcem in zaposlenim želim
zdravja. Neverjetno, kako so ti
ljudje dobri, ne bi mogla najti
boljših. Vsi nosimo v duši zlato
srce.

Marjanca Matko
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Sedim na balkonu in opazujem življenje v našem parku.
Vse je zeleno, cvetoče in polno naših sotrpinov. Lep dan je.
Nekateri se sprehajajo, drugi
sedijo na klopcah in klepetajo. Med njimi je tudi nekaj vozičkarjev, ki si prav tako krajšajo čas. Tudi obiski prihajajo,
ki se jih naši varovanci veselijo. Videti je nekaj veselja in
smeha, a tudi kakšna solzica
se včasih prikaže. Pač takšno
je življenje. Opazujem ptičke,
ki so tudi naši prijatelji. Pojejo
in čivkajo, skačejo z vejice na
vejico, tu pa tam se prikaže
kakšna muca, malo pogleda
naokrog in spet zbeži skozi
ograjo.

Naše sestre morajo biti pozorne na vse, kar se tukaj dogaja. Zgodi se tudi, da kdo
potrebuje pomoč, zato so
one vedno na razpolago.

Z vozičkom pripeljejo gospo,
ki je dobila obisk. Veselje.
Prišli so njeni domači in še
kužek jo je prišel obiskat. Razporedijo se po klopci, malo
poklepetajo in se veselijo.
Lepo jih je pogledati. Le še
večkrat pridite!

Prebudi nas jutranje sonce in
dobre volje sprejmemo vse,
kar nas v tem dnevu čaka.
Nekateri dnevi so pestri, spet
drugi manj, vendar se vsi trudimo po svojih močeh, da
nam je dobro in lepo.

Vse mine in tudi čas obiskov
ter prijetnih druženj je kar
prehitro mimo. »Nasvidenje
in čez nekaj časa se spet vidimo.« Življenje pa teče naprej:
nekaterim lepo, nekaterim
nekoliko manj. Vendar zdržimo. Bliža se večerja, ki jo hitro
pospravimo, in vsak po svoje se pripravlja na počitek.
Po večerji še vsakodnevna
večerna opravila in zaželimo
si lep ter miren počitek do
naslednjega jutra.

Ida Plečko

SeneCura Maribor

Pomoč na domu
Z veseljem sem se odločil,
da napišem, kako sem zadovoljen z oskrbo pomoči na
domu.
Mladen Črnko, stanujoč v
Rušah, Falska cesta 7a, sem
dolgoletni uporabnik vaših
storitev pomoči na domu.
Socialna oskrbovalka mi vsak
dan po dve uri postori vse,
kar potrebujem (gre v trgovino po živila, skuha kosilo,
pomije in pospravi posodo
itd.). Zelo se veselim četrtka,
ko me stušira – samostojno
ne upam več pod tuš. Hvala
mojemu poklicu in zasluženi penziji, da lahko to oskrbo
plačujem. Seveda brez subvencije občine Ruše za pomoč na domu starostnikov,
marsikdo tega ne bi zmogel.

Oskrbovalko Karmen zelo
spoštujem zaradi njene razgledanosti, izkušenosti ter
doslednosti pri delu. Poudariti pa moram, da je zelo
poštena, kar je osnovna vrlina
vsake oskrbovalke na delovnem mestu. Z vsemi oskrbovalkami, ki jih je gospa uvedla
v delo pri meni, sem bil zadovoljen.
Oskrba na domu zelo pozitivno vpliva na moje psihično in
zdravstveno stanje.
Lep pozdrav,

Mladen Črnko

SeneCura Maribor

Izkušnja stanovalke, ki je s helikopterjem pristala na Triglavu
Od kod želja, da bi s helikopterjem poleteli na Triglav?
»Pred prihodom v dom ta želja
ni bila tako velika. Nekoč sva z
možem kar veliko potovala naokrog. Bila sva tudi v Grčiji in Turčiji. Po moževi smrti pa sem iskala
družbo, ki je v domačem okolju
nisem imela veliko. Hčerka je v
službi in ima tudi druge obveznosti ter tako zelo malo prostega časa, zato sem se odločila,
da grem v dom. Tukaj pa potem
začneš razmišljati, kam vse še
lahko greš. Ko smo dobili anketo
o naših srčnih željah, sem zapisala, da si želim poleteti na Triglav.«
Kako so vam sporočili, da se bo
vaša srčna želja izpolnila?
»Pod pretvezo, naj jim pokažem
nekaj na vrtu, so prišli pome kar
z vozičkom in me odpeljali ven.
Na terasi so pripravili pijačo in jedačo, nato pa so mi povedali, da
bo moja srčna želja izpolnjena.
Dobila sem tudi majico s helikopterjem in Triglavom.«

Kaj ste takrat občutili?
»Na začetku sem seveda mislila,
da s to željo ne bo nič. Tudi hčerka me je velikokrat vprašala, pa
ji nisem mogla nič povedati, ker
nisem nič vedela. Nato pa je vse
prišlo kar naenkrat. Res sem bila
zelo presenečena. Vesela sem
bila, da je lahko z menoj šla tudi
moja hčerka.«

tudi kosilo in sveto mašo. Ker nas
je bilo res veliko, je duhovniku
na koncu celo hostij zmanjkalo.
Hčerka se je bala, da bo morala
tam skrbeti zame in me čuvati, a
je bila zraven tudi sestra, ki je ves
čas res pozorno skrbela zame.
Bilo je enkratno.«

Kako je potekal vaš polet?
»Prišli smo na vojaško letališče.
Tam nas je pričakala skupina
otrok z zastavicami. Nato se je
pripeljal helikopter. Najprej nisem
mogla vstopiti, ker je bila res visoka stopnica, zato sta mi dva vojaka pomagala. Najprej smo leteli in
krožili malo nad Bledom, nato pa
pristali na Triglavu. Ne vem, kako,
ampak nekako so izvedeli, da
imam 90 let, zato je en mladenič
zaigral tudi na harmoniko, mi smo
pa zapeli zraven. Vzdušje je bilo
res lepo. Na eni strani so se ljudje sončili tudi brez majic, na drugi strani pa je bil sneg. Res je bil
lep sončen dan. Zgoraj smo imeli

Kako so izpolnitev vaše srčne
želje sprejeli sostanovalci?
»Vsi so me spraševali in jih je zanimalo, kako je bilo. Mislim, da so
bili veseli zame. Rekla sem jim, da
kdor si želi in ima možnost, naj se
potrudi in gre na Triglav.«
Če bi bilo mogoče, bi šli še enkrat?
»Ne, ne bi šla še enkrat. To je
bolj za mlade, za nas stare pa je
to naporno. Tam je veliko visokih
stopnic in samo kamen, zato so
me bolele noge. Sem si pa zelo
želela iti, da sem videla Triglav.
Zdaj sem prava Slovenka, prej pa
nisem bila.«

Imate mogoče še kakšno srčno
željo ali druge cilje?
»Trenutno nimam nobene take
skrivnosti.«

Teržan Marija
stanovalka doma SeneCura Maribor

SeneCura Maribor

Srčna želja, srčen dogodek, srčna zahvala
Moralo je miniti nekaj dni, da sem
lahko strnila vtise o izpolnjeni srčni želji moji mami Mariji Teržan.
Vaš dom SeneCura se je srčno
odzval, za kar ni besed, da bi se
vam kot hči Marice lahko zahvalila.
Tiho ste pripravljali ta veliki projekt. Pomlad, ko je mama povedala srčno željo, je prešla v
poletje. Ob obiskih je občasno
stekel pogovor o Triglavu. »Veš,
nič ne bo iz tega, nič ne rečejo,«
mi je rekla. »Bo pa mogoče drugo
leto,« sem ji odvrnila.

Prišlo je pozno poletje, september.
Razveselil me je klic gospe Vide,
nato gospe Tatjane ... Samo teden
dni še in poletimo ... Vsi napotki
... nestrpno čakanje ... Spoštovane, samo ve veste, kako je mama
doživljala teden pred odhodom.
Srčna hvala.

za Srčno željo. Za vse vtise tistega dne lahko vprašate mamo
v „našem domu“. Z veseljem bo
poklepetala.

Dan odhoda je bil tudi poseben.
Tatjana, Brankica, Marica in Jožica smo se odpeljale na Bohinjsko
Belo. Kot da se že dolgo poznamo
... vesele, sproščene in preproste.
Na cilju pa HELIKOPTER, KREDARICA ... doživetje, sreča, zmaga

Srčna hvala, SeneCura.

Hvala, Brankica in Tatjana, da
sem tudi sama lahko bila del tega
lepega dne.

Jožica Kmetec,
hči Marije Teržan

9

SeneCura Vojnik

Polet z balonom….
V domu stanovalcem pomagamo
izpolniti njihove srčne želje. Tiste
skrite, ki so močne, pa morda zanje
kdaj samo zmanjka poguma. Ena
izmed takih je bila polet z balonom.
G. Konrad Založnik se je rodil na
Frankolovem, po dolgih letih bivanja v Velenju pa se je preselil v dom
Vojnik . Ga. Anemarija Milanovič se
je v dom preselila iz Maribora. Želela je bivati bliže svoji hčeri. Ugotovila sta, da ju veže mnogo skupnih
stvari, in tako že tri leta prijateljujeta. Ena izmed njunih skupnih želja
je bila ravno polet z balonom. Povesta, da do tedaj nista bila še nikoli
v zraku, ampak nikoli nisi prestar, da
poskusiš nekaj novega.
Tako smo se tistega sobotnega
dopoldneva odpeljali do letališča
Levec, kjer sta nam najprej nekaj o
balonarstvu predstavila Dušan in

Jernej Bojanovič iz Balonarskega
kluba Vojnik. »Bilo je nepozabno
doživetje. Sama bi se še kar naprej
vozila, pot od Levca do Šmiklavža
je prehitro minila,« pove ga. Milanovič. G. Založnik pa prizna, da so
se mu na začetku nekoliko tresle
hlače. »Tako čvrsto sem se držal
za tisto ‚štango‘, da sem mislil, da
jo bom kar zvil.« Strinjata se, da je
pogled iz balona neskončno lep,
in presenečena sta bila, kako so iz
ptičje perspektive polja, hiše in celotna okolica videti urejeno, kot da
bi vse premeril z merilom.

vič z ognjem osmodil košček las.
Na zemljo se z balonom vrnemo in
zato so stanovalca simbolično posuli z njo. Brez zraka pa tudi ne gre,
in ker so v šampanjcu mehurčki,
smo ob koncu krsta nazdravili baronu Šmiklavškemu in baronesi
Šmiklavški. »Najbolje pri poletu je,
da v zraku ni greha in prepira, saj
se tam zgoraj vse ‚zgliha‘,« se pošalita in povesta, da polet priporočata vsem parom, kadar v odnosu
‚zaškripa‘, saj bodo tam zgoraj pozabljene vse zamere.
Življenje nam da čas in prostor.
Kako ju bomo izkoristili, pa je odvisno od nas samih. Gospe Milanovič in gospodu Založniku, ki ljubita
življenje, pa želimo še veliko lepih
skupnih trenutkov, potovanj in poletov.

Ob koncu poleta v Šmiklavžu sta
po balonarskem krstu prejela diplomo. Od leta 1783, ko je poletel prvi
balon v Parizu, se potnike ob koncu
poti krsti z elementi, ki so sestavni del balona, torej ognjem, zemljo
in zrakom. Brez ognja ne moremo
poleteti in tako jima je g. Bojano-

Estera Štante, socialna delavka

SeneCura Maribor

Skrivnostni svet konjev
Na oglasni deski smo zasledili oglas, da se pripravlja enodnevni izlet
v Starošince. Ker se veselimo vsakega takega obvestila, smo se hitro
odločili in se prijavili.
Dnevi so tekli in vsi smo težko čakali datum odhoda. Polni pričakovanj in v upanju na lepo vreme
smo izvedeli dan izleta – sreda, 22.
september. Zbrali smo se ob 9.30.
pred vhodom v naš dom, kjer nas
je čakal avtobus s prijaznim šoferjem Matjažem. Nekateri hitro, drugi malo manj smo se razporedili
po avtobusu. Med nami so bili tudi
stanovalci z vozički, ki so jim pomagale sestre. Vozički so bili hitro
spravljeni v prostor za prtljago, mi
smo se posedli po sedežih in avtobus je odpeljal našim pričakovanjem nasproti. Vožnja je bila prijetna
in polna pričakovanj. Kar naenkrat
smo bili že na pravem mestu, v
Starošincah. Pričakali so nas prijazni ljudje, ki oskrbujejo Konjeniški
park Starošince. Povabili so nas na
prostor pod staro lipo, kjer smo
najprej posedli na pripravljene sedeže, malo poklepetali, se razgledali in odšli do pripravljenega prostora z mizami in s stoli, kjer smo
se odžejali in začelo se je.
Oskrbniki konjeniškega parka so
nas lepo sprejeli in nam opisali
začetek ter ves potek njihovega
dela s konji. Ogledali smo si njihovo domovanje, bokse in hrano –
seno. Spoznali smo tudi njihove
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Ob 13. uri je bilo na vrsti imenitno
kosilo v gostilni Kureš v Šikolah
pri Pragerskem, kjer so nas čakale
pogrnjene mize in čudovito kosilo,
ki se nam je zelo prileglo. Po kosilu sta sledili še sladica in kavica in
kmalu smo se morali odpraviti. Najlepše smo se zahvalili za prijetno
kosilo in gostoljubje, ki smo ga bili
deležni v gostilni.
konje, jih božali, krtačili in za marsikoga je bila to enkratna dogodivščina. Izvedeli smo, da imajo
v svoji sredini tudi terapevtske
konje, s katerimi opravljajo razne
terapije. Najstarejši konj ima 30
let. Ena skupina se je pripravila za
vožnjo s kočijo, ki jo vlečeta dva
konja. Vožnja je bila enkratna, že
dolgo se ni nihče peljal s kočijo.
Čas je prehitro mineval in morali smo se posloviti. Najlepše smo
se zahvalili oskrbnikom za njihovo gostoljubje in lepo pripoved o
začetkih ter delovanju njihovega
kluba.

Spet smo se posedli na svoje sedeže v avtobusu. Vožnja je bila
lepa in kar prehitro smo bili spet
tam, kjer smo mi doma. Prav vsi
smo bili navdušeni nad čudovito
preživeto sredo. Zahvaljujemo se
vsem organizatorjem izleta, domu,
srčnemu osebju, sestram in vsem,
ki so kakorkoli pripomogli k uresničitvi izleta. Hvala tudi šoferju Matjažu za super vožnjo in pomoč pri
nalaganju vozičkov. Upamo, da se
kmalu spet vidimo ob kakšnem izletu. HVALA, HVALA!
Ida Plečko,
stanovalka doma SeneCura Maribor

December 2021

SeneCura Maribor

Druženje na medgeneracijskem taboru na Pohorju v Domu
Miloša Zidanška
Bil je lep sončen četrtek, ko smo
se z avtobusom odpeljali na Pohorje v Dom Miloša Zidanška.
Tam smo ostali štiri dni. Vse dneve nas je spremljalo tudi zelo lepo
sončno in toplo vreme. Lepo so
nas sprejeli voditelji društva Drava in gospod Marjan, ki nam je
zelo dobro skuhal vse obroke, za
kar se mu tudi vsi iskreno zahvaljujemo. Iz našega SeneCura
Doma starejših občanov Maribor
sva se tabora udeležili dve stanovalki, gospa Ida in jaz, Milena. Ko
smo v sobi pospravili svoje stvari,
smo se vsi skupaj usedli v krog.
Gospa Nada, voditeljica tega tabora, nas je seznanila z urnikom
in s tem, kaj se bo dogajalo vse
te štiri dni. Na oglasni deski je
bil urnik, zato nihče ni zamujal.
Zjutraj, po jutranji kavici, ki sta jo
zelo dobro skuhali gospe iz tabora, smo se vsi ob 7.45 udeležili
jutranje telovadbe na prostem
pred domom.

Po telovadbi je sledil zajtrk, nato
smo znova sedli v krog, izbrali ime
skupine in začeli dnevne ustvarjalne delavnice. To dopoldne so vse
skupine izdelovale rožice iz krep
papirja. Nekateri so jih izdelovali
prvič, drugi smo to že znali od prej.
Po tej delavnici je sledilo dobro
kosilo. Po njem smo malo počivali,
nato smo izžrebali ime skupine – z
gospo Ido sva bili v skupini, ki se je
imenovala Skupina bodeče neže.
To je roža, ki se odpre, ko nanjo
posije sonce, kadar dežuje, pa je
zaprta. Vsako dopoldne smo napisali utrinke prejšnjega dne. To se
je nalepilo na plakat in na oglasno
desko. Potekalo je tudi prepletanje med skupinami. Predstavili smo
se in vsak po svoje je tudi povedal
nekaj o sebi. Potekalo je tudi žrebanje imena za skrivnostnega prijatelja, ki si mu na plakat napisal
nekaj lepih misli. To se je odvijalo
popoldne, in ko si uganil svojega
skrivnega prijatelja, si prebral te

misli in se z njim tudi slikal.
V soboto dopoldne smo imeli likovno delavnico, kjer so z nami
ustvarjali še otroci. Na kamenčke
smo barvali razne predmete, oblake, rože in podobno. Zvečer je
vsaka skupina pokazala izdelan
plakat in prebrala z njega različne
misli. Ti plakati bodo na voljo na
hodniku, kjer je sedež prostovoljnega društva Drava, na Partizanski cesti v Mariboru. V soboto popoldne nas je obiskal tudi zeliščar,
gospod Cerkvenič. V gozdu smo
zakurili majhen ogenj in se okrog
posedli ter spoznali različna zelišča, gospod pa nam je razložil,
za katero bolezen se uporabljajo
in na kakšen način. Zelo smo mu
vsi hvaležni. Po večerji smo se
udeležili tudi igre, ki se je imenovala »vroča čebula«. Bilo je zelo
zanimivo. Vsak je prebral misel,
ki je bila napisana; ko je to čebulo olupil, jo je podal ob glasbi

naprej naslednjemu prijatelju. V
nedeljo dopoldne smo imeli pred
zajtrkom še telovadbo, po njem
pa »jogo smeha«. Tudi tukaj smo
pridno telovadili in za darilo dobili
žogico za razgibavanje rok. Sledilo je zelo dobro kosilo, nato pa
priprava prtljage za odhod. Hura
za gospoda kuharja! Vsem skupaj
se iskreno zahvaljujemo.

Milena Simonič in Ida Plečko

SeneCura Radenci

Požarna varnost
20. 9. 2021 se je pri nas kar kadilo. In
to dobesedno! Izvedli smo namreč
praktično vajo evakuacije v primeru
požara, ki je bila zahtevnejše narave.
V sodelovanju z našim varnostnim
inženirjem g. Milanom Rebrecem
in s predsednikom Gasilske zveze
Radenci, g. Borisom Ivaničem, smo
pred tem temeljito pripravili podrobnejši načrt oziroma elaborat
poteka taktične gasilsko reševalne
vaje.
Vaja se je izvedla ob predpostavki, da je v času po kosilu pri popoldanskem počitku prišlo do izbruha
ognja, saj je stanovalec zaspal s
prižgano cigareto kljub prepovedi
kajenja v prostorih. V času med
nastankom požara in aktiviranjem
požarnega alarma se je ogenj razširil
po sobi, dim pa po hodniku tudi v
druge prostore 3. nadstropja. Sodelavci so nemudoma obvestili klicni
center 112 ter začeli evakuacijo stanovalcev. Ob prihodu gasilcev so se
začeli gašenje požara ter reševanje
ponesrečencev in nudenje prve pomoči. Hkrati je potekala tudi evakuacija na balkonu ujetih oseb ob pomoči avtolestve z dvižno ploščadjo.

Namen tovrstne vaje je zagotoviti
maksimalno varnost stanovalcev
doma ter preveriti sodelovanje
med sodelavci in lokalnimi gasilci.
To je dobra priložnost, da se preveri ustreznost vseh postopkov in
navodil ob požaru, kaj storiti, ko se
oglasi alarm, kdo bo dajal ustrezna
navodila, skrbel za red in disciplino, da se v morebitni paniki ne bi
kdo poškodoval.
Čeprav je bila to zgolj simulacija
pravega požara, je vse potekalo
tako, kot da bi šlo zares. Sodelavci
so vse svoje moči napeli za reševanje, evakuacijo, se odzvali na
skupinski klic tudi od doma. Stanovalci so se izkazali z neverjetnim pogumom in potrpežljivostjo,
zato bi se vsem rada iz srca zahvalila.
Vsi skupaj pa smo zelo hvaležni za
množičen odziv požrtvovalnih gasilk in gasilcev iz okoliških prostovoljnih gasilskih društev Radenci Boračeva, Kapela, Šratovci, Janžev
Vrh, Hrastje - Mota, Okoslavci in
Gornja Radgona.

„Življenje niso dnevi,
ki so minili, temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.“
(P. A. Pavlenko)

SeneCura Radenci,
Jasmina Štandeker,
direktorica doma
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SeneCura Hoče-Slivnica

Če veliko vlagaš v znanje in strokovni napredek,
je potreba po izzivih večja.
Če veliko vlagaš v znanje in strokovni napredek, je potreba po izzivih večja.
Kot srednješolka sem komaj čakala, da zaključim šolanje in čim
prej dobim svojo prvo priložnost v
praksi. V tistih časih to ni bilo tako
enostavno, saj ni bilo zaposlovanja. Kljub temu sem kmalu dobila
svojo priložnost. V prvih letih poklicne poti sem se kot zdravstveni tehnik odlično počutila. Rada
sem delala z ljudmi in med ljudmi.
Usoda mi je namenila (beri: velik
kadrovski odliv z enega zahtevnejših področij v zdravstveni negi
v Splošni bolnišnici Ptuj), da sem
se dobila priložnost uvajati kot
operacijska medicinska sestra.
Dolgotrajno, večletno usposabljanje me je utrdilo in usposobilo
za soočanje z najzahtevnejšimi
področji. Kmalu se je izkazalo, da
nimam ustrezne izobrazbe, in moj
obstoj v poklicu, ki mi je predstavljal veliko osebno in strokovno
zadovoljstvo, je bil ogrožen. Ni mi
preostalo drugega, kot da sem se
vpisala v redni študij zdravstvene
nege in v treh letih diplomirala na
Visoki zdravstveni šoli v Mariboru.
Po diplomi sem sprejela veliko poklicnih izzivov na različnih področjih dela v treh različnih delovnih
organizacijah na sekundarni ravni
zdravstvenega varstva. Povsod
sem delovala tudi na ravni srednjega menedžmenta.
Večino svoje poklicne poti sem
se izobraževala. S prakso pridobljeno strokovno znanje sem nadgrajevala s formalnim. Ponosna
sem, da sem doštudirala na vseh
treh stopnjah. Z vpisom na študij
socialne gerontologije sem si nevede začela tlakovati novo pot.
Priložnost, ki sem jo dobila v Skupini SeneCura, je neprecenljiva in
hvaležna sem zanjo.
Ko sem se pridružila družini
SeneCura Slovenija, je bila hiša,
za katero sem odgovorna, že
postavljena. Priznam, da sem z
radovednostjo in s strahospoštovanjem zrla proti mogočni stavbi
pod Pohorjem, ko sem se po avtocesti peljala mimo, jo poskušala
za trenutek uzreti in oceniti, kako
napredujejo gradbena dela. Sicer
je Dom za starejše Hoče - Slivnica
že četrti dom Skupine SeneCura
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v Sloveniji in prvi, ki je v celoti na
novo zgrajen in opremljen.
Zdaj je gradnja zaključena in hiša je
dobila svojo končno podobo, zunaj in znotraj. Ko na lokaciji opazujem različne mojstre, ki nekaj poč-

nejo, in ko gledam ta vrvež, moje
misli poletijo v prihodnost. Poskušam si predstavljati stanovalce,
sodelavce in življenje v tej novi in
lepi hiši. Predstavljam si čudovito
prihodnost in uspešno zgodbo, ki
je vtkana v lokalno okolje in dogajanje. Želim si, da smo zaposleni
skupaj z našimi stanovalci del lokalne skupnosti, in želim si, da naši
stanovalci skozi aktivnosti, kolikor
bo seveda v njihovi moči in želji,
ohranjajo vključenost in družbeno
angažiranost.

in veliko željo, da postanemo
močna ekipa, ki se bo sposobna
uspešno povezati in se podpirati
skozi izzive ter preizkušnje.
Trenutno naš mali tim koristi
gostoljubje v SeneCuri Maribor.

Hvaležni smo za vso njihovo strokovno pomoč, podporo in sodelovanje. Ob podpori vodstva in
najožjih sodelavcev je lažje in so
stvari tudi bolj jasne. Ne dajejo
občutka superiornosti. Razumejo
izzive, s katerimi se soočamo. Neprecenljivi in vedno pozitivno naravnani sogovorniki so. Enako velja
za menedžment v SeneCuri Vojnik in SeneCuri Radenci. Vojnik je
še posebej v mojem srcu, saj sem
prve karierne korake v SeneCuri Slovenija začela ravno v njihovi hiši. Opremljena s pozitivnimi

zložiti v prepolno glavo. Upam in
računam, da bova najino usposabljanje v prihodnosti nadaljevali
in dopolnili vrzeli z manjkajočo
vsebino.
V tem kontekstu se želim zahva-

liti vodstvu Skupine SeneCura,
predvsem pa poslovni direktorici Sandi Gavranovič ter njeni ožji
ekipi za priložnost, izkazano zaupanje in seveda za vso pomoč ter
podporo.
Ta prispevek zaključujem v svoji
novi pisarni. Okrog mene so najožji sodelavci: direktorica zdravstvene nege Simona Nedeljko, socialna delavka Karin Mlakar, Ina
Vidovič za kadrovsko-administrativna dela in vzdrževalec Sašo
Medaš, s katerimi verjamem, da
bomo uspešno tlakovali pot novi
zgodbi v SeneCurinem Domu starejših občanov Hoče - Slivnica.

dr. Tanja Žmauc
direktorica doma

Trenutno poteka za naš novi dom
SeneCura Hoče - Slivnica zelo
pomembna aktivnost. Nova hiša
potrebuje tudi nove zaposlene.
Svoj tim oblikujemo z občutkom

občutki sem nadaljevala svoje usposabljanje v Radencih pri Jasmini
in Sonji. Draga Vanda, oprosti, a ni
mi uspelo shraniti vseh informacij,
ki si mi jih dobronamerno želela
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Ker želimo biti uspešni, smelo zremo v prihodnost
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Pravila igre: Prazna polja v danem
kvadratu izpolnite s številkami od
1 do 9 tako, da bo v vsaki vrstici,
vsakem stolpcu in vsakem manjšem kvadratu 3 × 3, omejenem z
debelejšimi črtami, vsaka izmed
številk od 1 do 9 nastopala natanko enkrat.

4 6

Sudoku

Vanda Sobočan,
projektni vodja

2 4 9

Kodranje možganov

Vse to nas povezuje, krepi in bogati, zato smelo zremo v prihodnost.

3

Tudi v naši Skupini se delež starejših zaposlenih iz leta v leto
povečuje. Smo velika družina
posameznikov z različnih strokovnih področij, z različno starostno
strukturo in zelo različnimi poklicnimi in osebnimi interesi. V želji po
krepitvi kompetenc in motiviranju
starejših za podaljšanje delovne
aktivnosti smo vključeni v projekt
ASI, ki zagotavlja celovito podporo aktivnemu staranju delovne
sile, medgeneracijsko povezovanje in vseživljenjsko učenje.

6

Zavedajoč se družbene odgovornosti in dejstva, da je zadovoljstvo
zaposlenih ključnega pomena za
uspeh, smo kot Skupina pristopili
k postopku pridobitve prestižnega certifikata v okviru projekta
DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC. S tem želimo nagovoriti zaposlene k aktivnemu sodelovanju pri zasnovi in izvajanju
aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje naše Skupine, še
posebej na področju organizacijskega ozračja in delovne kulture, izboljšanja delovnih razmer
z vzpostavitvijo fleksibilnih oblik

Ker so torej povezanost, produktivnost, motiviranost in zadovoljstvo ključnega pomena za uspeh,
smo v Domu starejših Radenci že
vrsto let nosilec certifikata DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE, ki skrbi
za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

7

V zadnjih dveh letih, ko so postali
delovni izzivi zaradi pandemije še
toliko zahtevnejši in na trenutke
celo neživljenjsko težki za vsake-

organiziranosti dela ter večje privlačnosti okolja za delo v smislu
trajnostnega razvoja.
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Glede na našo osnovno dejavnost
je naš glavni cilj zadovoljstvo in
dobro počutje vseh naših uporabnikov. Za tem ciljem pa, iz dneva
v dan, stojijo številni zaposleni v
vseh naših domovih.

ga izmed nas, smo se kot Skupina
odločili, da naredimo nekaj inovativnega tudi za zaposlene.

1

Cilj vsakega podjetja, zavoda,
družbe in posameznika je – biti
uspešen. Uspeh pa lahko merimo na različne načine, odvisno
od tega, katere oziroma kakšne
cilje in izzive si postavimo. Teh pa
nam v Skupini SeneCura nikoli ne
zmanjka.

SeneCurina ustvarjalnica v besedi in sliki
Sem vedno vesel

Življenje

Zlato srce

Jaz pa se ne dam,

Turoben dan,

Smo mali ljudje

vesel sem, čeprav kar sam,

ki ni zaspan,

za svetske težave ne maram
prav nič,

ne vržemo ga stran.

pohajam, zapojem veselo ko
ptič.
Zakaj neki bi žaloval,
česa na svetu naj bi se bal?
Po zimi vsaki pride pomlad,
za toplim poletjem jesen in z njo
hlad.

veselega duha,
v duši nosimo zlato srce.

Skupaj živimo,

Radi prepevamo, se veselimo,

pri kavi sedimo,

veselje do vseh vas nosimo.

se dneva veselimo.
Beremo knjige,
misli bistrimo.

Kdor z nami bo živel,
bo vedno srečen in vesel,
a v duši bo nosil zlato srce.

S svojim znanjem
Če sem utrujen, srečen zaspim,

mlade učimo.

v jutro pa se rano zbudim.

Z roko v roki

Ko mi kaj prav ni – pijem le čaj,

se od mladosti poslovimo.

za dobro voljo – vinca mi daj!
Življenja našega
Kar dosti ‚mam let

se radostimo.

in veliko sem hodil po svet‘ …
Če bi sam sebi smilil se,

Vsakega dneva

bi davno umrl že.

se veselimo.

Le kaj bi od tega imel,

Mi v SeneCuri živimo,

živeti le enkrat sem smel,

vsakega dne se veselimo,

zakaj še takrat bi žalosten bil,

saj v veliki družini

da še takrat postal bi ves siv …

živimo.

Marjanca Matko

V družbi veseli vedno sem rad,
Je sreče, radosti zadosti povsod,

SKUPINA MARIJA
(Stanovalci 1. in 2. etaže

saj zmeraj sem sam svoj gospod.

SeneCura Maribor)

pa čeprav ne bodem več mlad.

Kožar Angela

Marjanca Matko
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Marjanca Matko
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SeneCurina ustvarjalnica
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Kje nas najdete
Legenda
Ustanova za nego

Radenci

Ustanova v fazi načrtovanja / gradnje

Mislinja

Ruše
Maribor
Hoče - Slivnica

Vojnik
Komenda
Žiri

Ponudba skupine
SeneCura za več veselja
do življenja

Šentjernej

Pivka

Pestre
aktivnosti

Srčna
želja

Optimalna
prehrana

SeneCura Vojnik

SeneCura Radenci

SeneCura Maribor

Cesta v Tomaž 6A,
3212 Vojnik, Slovenija
T: +386 (0)3 780 42 00
E: vojnik@senecura.si
vojnik.senecura.si

Prisojna cesta 4A,
9252 Radenci, Slovenija
T: +386 (0)2 568 46 00
E: radenci@senecura.si
radenci.senecura.si

Cesta Osvobodilne fronte 43,
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)2 471 64 00
E: maribor@senecura.si
maribor.senecura.si

SeneCura Hoče-Slivnica

SeneCura Žiri

Polanska cesta 7,
2312 Orehova vas, Slivnica, Slovenija
T: +386 (0)2 605 73 60
E: hoce-slivnica@senecura.si
hoce-slivnica.senecura.si

Trg svobode 9,
4226 Žiri, Slovenija
T: +386 (0)4 510 63 00
E: ziri@senecura.si
ziri.senecura.si

Počitniška
izmenjava

Večerja v
soju sveč

Živalski
prijatelji
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Vesel božič in
srečno novo leto 2022!

