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1. UVODNA BESEDA
Spoštovane in spoštovani,
razvoj domov za starejše v Sloveniji ima pestro zgodovino. Jana Mali v knjigi
Od hiralnic do domov za stare odkriva začetke institucionalnega varstva vse
od 13. stoletja do danes. Tako so do druge svetovne vojne govorili predvsem
o hiralnicah, ubožnicah ter špitalih, saj so bili namenjeni onemoglim in
neozdravljivo bolnim, ki v domačem okolju niso imeli ustrezne podpore ali pa
si oskrbe niso mogli privoščiti. Zanimivo je, da se razmere po drugi svetovni
vojni niso ravno izboljšale, ravno nasprotno se je število mest do leta 1964
razpolovilo, izvajanje storitev pa so prestavili v zapuščene gradove, ki že v osnovi
niso primerni za izvajanje storitev institucionalnega varstva. Šele po letu 1964 in
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja smo v Sloveniji, ki je bila del Jugoslavije,
pričeli z izgradnjo namenskih domov za starejše in med njimi je bil tudi naš Dom.
Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška je bil zgrajen leta 1977, prvi stanovalci
pa so se vanj vselili leta 1978. Zasnovan je kot rekreacijsko kulturni, zdravstveni
in oskrbovalni center za starejše občane, ki naj bi po svojem značaju deloval kot
dom odprtega tipa. Glede na standard storitve je bil že v takratnem času med
najboljšimi domovi na področju celotne bivše Jugoslavije in tako je še danes. V
Domu živi 230 stanovalcev, ki prebivajo v 117 enoposteljnih in 57 dvoposteljnih
sobah.
Naše poslanstvo realiziramo tako, da stanovalcem in njihovim svojcem
omogočamo varno bivalno okolje, visoko stopnjo zasebnosti z upoštevanjem
integritete posameznika, individualno obravnavo, poleg tega jim pomagamo
pričarati domačnost in nadomestilo za dom v zadnjem življenjskem obdobju. Za
stanovalce skrbi 130 zaposlenih, katerih zadovoljstvo je za nas velikega pomena.
Pri tem je naše vodilo vizija, da želimo razviti in ohranjati vlogo kakovostnega,
inovativnega in prepoznavnega doma za starejše doma in v tujini! Sledimo
vrednotam, ki iz našega logotipa »z roko v roki iz srca«, tvorijo akrostih.
6
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Za nas pa je pomemben še moto »uporabljaj ali izgubi«, ki stanovalce nagovarja
na aktivnost, seveda prilagojeno njihovim potrebam in zmožnostim. Pri tem
mislim predvsem na fizično vadbo v obliki fizioterapije in vsakodnevne vadbe v
okviru delovne terapije, psihično vadbo za krepitev kognitivnih sposobnosti in pa
na obiske raznih prostočasnih dejavnosti, ki jih pri nas ne manjka, in pomembno
vplivajo na krepitev socialne mreže in preprečujejo osamljenost.
V Domu dajemo velik pomen zagotavljanju kakovosti življenja tako stanovalcev
kot tudi svojcev in zaposlenih. To uresničujemo z vseevropskim modelom za
zagotavljanje kakovosti E-Qalin in z vključenostjo v projekt Družini prijazna
organizacija. V letu 2017 smo prejeli certifikat kakovosti tako za institucionalno
varstvo kot tudi za dnevno varstvo.
Dnevno varstvo na področju Šiške je dobro sprejeto, saj ga dnevno obiskuje
preko 20 obiskovalcev. Posebnost našega dnevnega varstva je, da se nahaja na
ločeni lokaciji. S tem se izognemo predsodkom starejših in njihovih svojcev, da
gredo v dom, hkrati pa z redno udeležbo na domskih prireditvah življenje v domu
detabuiziramo.
Odnose s skupnostjo vzdržujemo tudi preko razvoza kosil in domske kavarne
s parkom. Prehrana je za starejše, poleg zdravnika, najpomembnejše dnevno
dogajanje. S predlogi stanovalcev in zunanjih prejemnikov hrane in s sodelovanjem
z nutricionisti ter po načelu kratkih dobavnih verig od proizvajalca do potrošnika
poskrbimo, da je hrana okusna in predvsem primerna za starejše ne glede na
njihovo zdravstveno stanje. Domska kavarna pa nudi čudovit socialni prostor,
kjer se stanovalci lahko družijo s prebivalci širše okolice, saj je odprtega tipa.
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Dodano vrednost Domu daje tudi park, v katerem je mnogo kotičkov za posedanje
v senci, poleg tega pa je na voljo tudi veliko vadbenih orodij za krepitev zdravja.
Da pa v Domu lahko uresničujemo vse zastavljene cilje in smo s tem med
najbolj željenimi domovi v Sloveniji, gredo zasluge vestnim zaposlenim. Različni
delovni timi, ki so opisani proti koncu zbornika, kljub temu, da so podplačani,
dokazujejo, da skupaj zmoremo vse. Zavedanje, da smo tukaj zaradi starejših, ki
nas potrebujejo, nam daje zadovoljstvo in nas osebno izpolnjuje.
Zavedanje, da Dom ni samo institucija, ampak bivališče njegovih stanovalcev,
nam daje pogum in voljo, da naredimo vse, kar je v naši moči, da stanovalcem
vsak dan posebej pričaramo kot novo doživetje. V Domu dodajamo življenje
letom in ne obratno in to bomo »z roko v roki iz srca« počeli tudi v prihodnje.
Mag. Simon Strgar, direktor
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Slika 2: Recepcija, skica
Avtor: D. Zupančič
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Slika 3: Kavarna lepa Vida, skica
Avtor: D. Zupančič

Slika 4: Pevski zbor, skica
Avtor: D. Zupančič
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2. PREDSTAVITEV DOMA
2.1. ZGODOVINA DOMA IN PRENOVA
Že od leta 1969 sta si takratni Svet za zdravstvo, socialno varstvo in delo
ter Skupščina občine Ljubljana-Šiška prizadevala, da bi se čimprej zagotovila
potrebna finančna sredstva za izgradnjo Doma starejših občanov Šiška. V letu
1970 je Center za socialno delo izvedel anketo, ki je zajemala 639 anketirancev,
iz nje je razvidno, da je ena od osnovnih želja starejših občanov občine LjubljanaŠiška, da se jim zagotovi domska oskrba in varstvo v domačem okolju. Tako sta
v letih od 1970 do 1973 svet in skupščina vse napore usmerila k cilju, da so se
izoblikovale konkretne programske zasnove za izgradnjo prvega doma starejših
občanov v Šiški. Ta prizadevanja sta v letu 1974 vsestransko podprla Izvršni svet
ter novo konstituirana Delegatska skupščina, s ciljem, da bi se čimprej pridobila
projektna in investicijsko tehnična dokumentacija ter realizirali pogoji za pričetek
prepotrebnega doma za starejše občane.
Dom je bil del celote novega naselja v Dravljah, soseske 7/1 in je po arhitekturnem
konceptu, prometnem principu napajanja in oblikovanja prilagojen pogojem
zazidave celotne soseske. Dom je bil zasnovan kot rekreacijsko kulturni,
zdravstveni in oskrbovalni center za starejše občane, ki bo po svojem značaju
deloval kot dom odprtega tipa. Pred Domom je bil urejen večji park. V njem
so bile poteze oblikovanja izvedene z nizkim betonskim zidcem, ki je objemal
ureditev okolice Doma. Dom je zasnoval arhitekt A. Peršin, Splošno gradbeno
podjetje »Pionir« Novo mesto, oddelek Projekt 80, načrti so datirani v letu 1975.
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Slika 5: Pogled na pergolo ob
zahodnem robu parka in druženje
stanovalcev. Fotografija je nastala
kmalu po izgradnji Doma.
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Slika 6: Južna fasada Doma
Foto: Damjan Gale

Slika 7: Pogled na Dom z zahoda,
dobro je vidna skeletna gradnja v
betonu in minimalistična parkovna
ureditev okolice.
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Dom je od izgradnje leta 1977 s prenovo kuhinje Doma in z manjšimi rednimi
vzdrževalnimi deli doživel večjo preobrazbo šele v letu 2012 – 2013. Takrat
smo izvedli energijsko sanacijo Doma in ga preobleki v nov toplotni izolativni
ovoj s pomočjo evropskih sredstev. Dom je oblikovno ohranil horizontalne linije
obstoječih balkonov, le-ti so bili ob sanaciji zastekljeni. S svežimi svetlejšimi
odtenki fasade in barvnimi horizontalnimi poudarki rdeče, oranžne in rumene
barve je objekt postal lahkotnejši in bolj svetel, predvsem pa sodobno oblikovana
stavba. Oblika stavbe je bila ohranjena v arhitekturnem in konstrukcijskem smislu.
Na strehi smo ob sanaciji namestili še zbiralnike sončne energije za dopolnilno
ogrevanje sanitarne vode, prenovili kotlovnico Doma in uredili prezračevanje
jedilnice. Projekt energetske sanacije je zasnoval arhitekt M. Jeftič leta 2012.
Del pritličja našega Doma smo sočasno ob izvedbi novega plašča obnovili in
funkcionalno prilagodili. V pritličju smo pridobili svetlejše in prijetne prostore:
recepcijo, domsko restavracijo in Kavarno lepa Vida. Arhitekt D. Zupančič je v
zasnovi prenove upošteval, da je dom starejših hiša in hkrati mesto v malem.
Hiša ima vrt, vhod, dnevno sobo, kuhinjo, prostore za počitek in prostore za
higieno. Hiša je dom. Tam bivamo in se počutimo domače, varno pred zunanjimi
vplivi, doma se družimo z družinskimi člani. V dom povabimo prijatelje, da se z
njimi družimo in si podelimo čas za poslušanje, smeh in tolažbo. Veliko zgodb,
spominov se prepleta, srečuje in dotika, da hiša postane mesto. Dom starejših
je kot krpanka. Park pred Domom je urejen kot sprehajalni rekreacijski park z
visokim in nizkim rastjem. Zelenice so povezane s potkami za sprehajanje, del
poti ima vadbene elemente za zunanjo fizioterapijo in lesen paviljon. V parku je
še mini golf, vodomet in kavarniška terasa. Park je del doma in hkrati del četrti. V
park in kavarno redno zahajajo obiskovalci iz sosednjih blokov, nemalokrat sem
pripeljejo tudi svoje kužke. Naš Dom je odprt za hišne ljubljenčke.

Slike na naslednji strani
Slika 8 zgoraj: Končan
nov fasadni plašč
Foto: M. Likar, 2013
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Slike 8 spodaj: Pogledi
na sprehajališča in
novo zunanjo ureditev
Foto: M. Likar, 2017
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»Imamo najlepši park, vedno ga občudujem in tam je moje najljubše mesto.« ga. Marčič
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Pri prenovi notranjosti smo skupaj s projektanti stremeli k temu, da v Domu
dosežemo domačnost in vanj vtkemo tudi karakter lokacije in spomine stanovalcev.
V domski restavraciji so na stenah celostenske skice znanih ljubljanskih motivov
npr.: Kongresni trg z gradom, Filipov dvorec ob Tromostovju, Nebotičnik ter tudi
nekatere ljubljanske plastike, kot sta Robbov vodnjak in spomenik Vodniku in
drugi motivi. To so velika okna v svet spominov in domišljije.
Skice na stenah dopuščajo opazovalcu lastno domišljijo dokončanja podobe.
Saj modrost pravi, da sliko nariše slikar, dokonča pa jo opazovalec. Stanovalci s
svojimi spomini ob pogledih na stene s skicami dopolnjujejo lastne vrzeli in jih
gradijo na novo. Na ta način je domska restavracija mesto – muzej – galerija.
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Slika 9: Domska restavracija
Foto: D. Zupančič, 2018
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V velik ponos nam je Kavarna lepa Vida, ta se spogleduje s pesmijo o lepi Vidi,
ki je prala perilo. Velike stenske skice prikazujejo sušenje perila na obronkih
Ljubljane. Rojstvo kavarne se je pričelo, ko smo prvotni mini bife na severni
strani pritličja ukinili in tja umestili računalniški kotiček z manjšo knjižnico.
Prostor za bife smo premestili na južno stran objekta, blizu vhoda v Dom. Bife je
s to potezo postal kavarna z letnim vrtom ob vhodu. Ponovno smo izrazili idejo,
da je Dom mesto v malem. Vsaka mestna četrt ima dobro kavarno, Dom ima
lepo Vido. Kavarna je zaradi svoje postavitve ob sprehajalni poti dobro obiskana,
nudi senco in udobje za počitek ter klepet. Postavljena je tako, da tudi če je kdo
sam za mizo, lahko opazuje vrvež pred vhodom v Dom, mimoidoče sprehajalce,
manevre avtomobilov ob obiskih, prisluhne intenzivni debati ob sosednji mizi ali
pa se preprosto prepusti pogledu v park, kjer je vedno nekaj zanimivega. Tako so
stanovalci vedno v središču dogajanja ali pa so samo opazovalci.
Pritličje Doma je postalo gledališki parter, tu je bistvo družabnega življenja za
stanovalce in obiskovalce. Park pred Domom je nujni del domskega bivalnega
prostora za druženje in vadbo. V kavarni je še manjša muzejska zbirka starinskega
porcelana in kristala, ki ju je Dom prejel v dar od stanovalke Vide. Z izbiro imena
kavarne smo se poklonili gospe Vidi, darovalki porcelana.

Slika 10: Notranjost kavarne
lepa Vida
Foto: D. Zupančič, 2018
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»Kavarna lepa Vida nam pomeni druženje, prijateljstvo in imamo občutek, kot da smo v centru mesta.«
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V kasnejših letih med 2014 in 2018 smo Dom postopoma obnavljali, saj je Dom
živa hiša in v njej živijo stanovalci in delajo marljivi zaposleni. Postopnost
obnove je bila dobra odločitev, saj so se mnoge prvotne ideje s časom obrusile,
prilagodile stanju in možnostim obstoječe arhitekture in potrebam stanovalcev
in zaposlenih. V tem času smo gostili razne ustvarjalce, med drugimi tudi prof.
dr. Beo Tomšič Amon, ki je v okviru medgeneracijskega druženja s stanovalci
ustvarjala ilustracije na stenah hodnikov v pritličju.
V zadnjih letih smo prenovili fizioterapijo, sobo zadnjega počitka, garderobe
za zaposlene, dele pritličja in zahodni del etaž. Dom ima večjo in svetlejšo
fizioterapijo, kjer smo upoštevali mnenja strokovnega kadra o preglednosti in
funkcionalnosti vadbenega prostora. Z umikom nenosilnih predelnih sten je
fizioterapija dobila dragocen prostor za boljšo vadbo stanovalcev in z izbiro
primernih svetil prijetne svetle prostore.

16

Slika 11: Ilustracije Bee Tomšič
Amon na hodinku v pritličju Doma
Foto: D. Zupančič, 2018

»O Domu imam izredno dober vtis, zadovoljna sem z osebjem in s terapijo. Hvala!« ga. Lazič

3-ZBORNIK-NOTRANJOST-REZERVA.indd 16

28.9.2018 0:23:02

Slika 12: Prostori fizioterapije
Foto: D. Zupančič, 2018

Slika 13: Prostori fizioterapije
Foto: D. Zupančič, 2018

Slika 14: Vadba v fizioterapiji
Foto: M. Likar, 2017
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V pritličju ob recepciji smo s sovprežnim jeklenim nosilcem premostili prostor
in odstranili betonski steber sredi prostora. S tem posegom smo pridobili nov
pomemben prostor: dvorano Marjano, ki smo jo poimenovali po Mariji DrakslerMarjani, partizanki, zavedni Slovenki in eni od soustanoviteljic Slovenske
protifašistične ženske zveze, po kateri se je Dom imenoval med leti 1977 in 1991.
Dvorano uporabljamo za različne manjše dogodke, delavnice in predavanja,
pogosto pa jo uporabijo tudi bližnja društva za svoje dejavnosti.
V letih 2017 in 2018 smo izvedli obsežno prenovo etaž v zahodnem delu Doma.
Obnova je zajemala zahodni del Doma od prvega nadstropja do zadnjega, šestega
nadstropja. Prenova je zajemala več sklopov del: arhitekturno preobrazbo
prostorov s posodobitvijo strojnih in elektro instalacij ter vgradnjo nove opreme
v prenovljenih prostorih.
Arhitekturno zasnovo obnove etaž je načrtoval D. Zupančič. Pri zasnovi smo
aktivno sodelovali tudi mi sami s strokovnimi službami Doma. Predlagane rešitve
smo prevetrili in jih uskladili s standardi, ki jih v negi in oskrbi starostnikov
poznamo iz prakse. Prenova etaž sloni na načelih, ki določajo dobro bivanje
in dobro počutje stanovalcev in zaposlenih. Prav pogovori o možnih tlorisnih
rešitvah ter o načinu poteka oskrbe stanovalcev ter kako naj bi stanovalci
uporabljali sobe, kopalnice in skupne prostore, so nam omogočili, da smo ideje
zbistrili in jih lahko udejanili, ne le na papirju, temveč tudi v praksi. Upoštevali
smo pomen in vpliv prijetnega delovnega okolja na zaposlene.
Prijetno delovno okolje vpliva na dobro počutje zaposlenih in na dobre
medsebojne odnose med zaposlenimi in stanovalci.
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Slike 15: Utrinki med energetsko
prenovo in prenovo etaž
Foto: D. Zupančič, 2013, 2018
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Slika 16: Možne ureditve sob
Avtor: D. Zupančič, 2018

V Domu so nastale t. i. polzasebne površine. Sem štejemo notranje stopnišče in
vse skupne prostore v etažah, torej jedilnice v nadstropjih, povezovalne hodnike,
kuhinje, čitalnice in teraso. Polzasebni prostori nudijo zavetje stanovalcem in
ugodje obiskovalcem ter zaposlenim v Domu. V te prostore ne moremo kar
prosto vstopiti, sem smo povabljeni s strani naših stanovalcev. Iz teh prostorov
pa vstopimo v zasebne prostore – sobe. V sobah imajo stanovalci svoj svet.
Na stenah visijo slike njihovih bližnjih, imajo svoje lastne spominke, knjige in
obleke. Intimnost sobe dopolnjuje še lastna kopalnica. Stanovalci imajo v sobah
s kopalnico svoj lasten dom, svoje kraljestvo. Sem ne vstopamo kar tako. Če
želimo vstopiti, se moramo najaviti, zato je ob vratih zvonec. Na vratih pa so
imena stanovalcev.
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Slika 17, 18 : Kotiček za branje
in računalniške dejavnosti
Foto: M. Likar, 2018
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Slika 19: Računalniški kotiček
Foto: M. Likar, 2017

Pomudimo se sedaj še pri drobnarijah opreme in zasnove. Arhitekturna prenova
zahodnega dela je bila za stanovalce kar velika sprememba. Obstoječe sobe niso
bile v skladu s trenutno veljavnimi standardi, med sobami je bila le tanka lesena
stena in stanovalci dveh sob so si delili sanitarije. Predelna stena ni bila zvočno
izolativna, delitev sanitarij pa je stanovalcem vzbujala nelagodje, nesproščenost
in jih prikrajšala za občutek zasebnosti.
Že ob izgradnji je bil Dom, glede na takratne jugoslovanske standarde, zgrajen kot
nadstandardni, saj je imel samo eno in dvoposteljne sobe s souporabo sanitarij
na dve sobi. S prenovo smo dosegli še višji bivalni standard: sobe so za enega
ali za dva in imajo svojo lastno kopalnico s sanitarijami. Vse dosegajo zadostno
kvadraturo in osvetlitev. Z vgradnjo dobrih svetilk so prostori prijetno osvetljeni.
Na tleh so nove nedrsne vinilne podloge in sanitarije so brez talnih in drugih
ovir. V sobah je nameščena še nova oprema, kot je obešalna stena z omarico
za čevlje, nizek predalnik, visoka omara in manjša mizica. Stoli in postelje so
ohranjeni od prej, smo jih pa na novo preoblekli v rdečo barvo. Nekatere sobe
imajo tudi lasten balkon. Stanovalci so pridobili večjo raven zasebnosti. Zaznali
smo povečan delež zadovoljstva med stanovalci.

21
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Kopalnice so prostorne, na stenah so ergonomska držala, prostor za tuširanje je
izveden brez višinske ovire in s sedežem v tušu. Drsna vrata se umaknejo v steno,
da je vstop in izstop iz kopalnic omogočen brez fizičnih in drugih ovir.
Del funkcionalnosti so tudi barve, te so barvno skladne z vodilno barvo v
nadstropju. Barve nadstropij sledijo iz zunanjosti (fasade) v notranjost, kar pomeni,
da so uporabljene tri barve: rumena, oranžna in rdeča. Te barve so uporabljene
pri novih kuhinjah in frontah opreme. Barvna igrivost skupne prostore poveže
v celoto. V kotičkih ob dvigalu smo namestili celostenske fotografije z motivi iz
narave.

Slika 20: Skica sobe
Avtor: D. Zupančič, 2018
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Slika 21: Enoposteljna soba
Foto: D. Zupančič, 2018
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Slika 22: Kopalnica in
skupni prostor s kuhinjo
Foto: D. Zupančič, 2018
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»Zame je dom, ki mi pomeni vse. Tu sem res doma. Tako čutim.« stanovalka
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V prvem nadstropju so prostori prirejeni tako, da spominjajo na domače okolje.
S prenovo etaže v prvem nadstropju smo povezali teraso nad delom pritličja.
Terasa je hkrati vrt, zunanja skupna površina za vadbo in razgledna ploščad v
etaži. Del terase je nadkrit s platneno senčnico. Na terasi so visoke gredice z
zelenjavo, začimbnicami in cvetlicami, v senčnem delu terase so večje lesene
klopi in mize za druženje in aktivnosti na svežem zraku. Ob prenovi smo s
premikom razporeditve sob pridobili velik skupni prostor še na južnem delu
hodnika. Nastala je prijetna skupna jedilnica na severnem delu in dnevna soba
na južnem delu etaže z udobno sedežno garnituro in kaminom, ki se izteče
na leseno veliko teraso – vrt in daje občutek domačnosti. Stene smo obdali s
tapetami, na okna namestili zavese, kar še poveča občutek domačnosti prostora.
Velik poudarek smo namenili detajlom z drobnim inventarjem: čajnik, kamni,
slike na stenah, prti na mizah in knjižne police s knjigami.
Prenova etaž zaključuje glavno prenovo objekta Doma starejših občanov
Ljubljana – Šiška. Ne le fasada in park s parkirišči, temveč prav notranji prostori
so povezali prostore zunaj in znotraj, nastali so ambienti življenja in stanovalci
so dobili prijeten dom za uživanje.
V prihodnosti nas čakajo še novi izzivi, kot je ureditev zdravstvene ambulante,
obnova vzhodnega dela objekta v etažah od prvega do šestega nadstropja in
obnova nekaterih delovnih prostorov za naše zaposlene.
Zaključimo pa z mislimi na naše stanovalce. Naj jim bosta zdravje in sreča še
dolgo naklonjena. Šiška pa je dobila nov stari Dom in Dom je postal Šiška.
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Slika 23: Prikaz skupnih prostorov
in terase v 1. nadstropju
Foto: D. Zupančič, 2018
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Ga. Košak

Slika 24: Prikaz skupnih prostorov
in terase v 1. nadstropju
Foto: D. Zupančič, 2018

25

»V Domu je zelo, zelo prijetno. Zelo mi je všeč, enkratno je.« ga. Košak
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2.2. NAČIN DELA IN DOSEŽKI DOMA NA
STROKOVNEM PODROČJU
KONGRUENTNI PRISTOP
KULTURA USKLAJENIH ODNOSOV
V Domu se ravnamo po načelih kongruentno odnosnega pristopa oziroma kulture
usklajenih odnosov.
Delo na osnovi skladnega odnosa ne želi obravnavati samo simptomov in se pri
načrtovanju in izvajanju terapije ne ravna le na podlagi diagnoze posameznika,
temveč želi ustvariti blagodejen odnos, ob katerem nastanejo pozitivni psihodinamični in nevrobiološki učinki.
Načrtovanje

kongruentnega

negovalnega

odnosa

pomeni

sistematično

ugotavljanje, vključevanje in interaktivno obravnavanje vsebin, ki imajo nek
pozitiven pomen v življenju oseb, z namenom, da bi izboljšali njihovo telesno,
psihično, duševno in socialno dobro počutje. Izhodišče za načrtovanje so
različni pomembni dogodki, pomembne osebe, pomembna doživetja v življenju
posameznika.
Načrt za celostno obravnavo stanovalca naredimo na podlagi biografije, kjer
iščemo in spodbujamo pozitivne ter prijetne dogodke in stvari v življenju
stanovalca. Na ta način vzpostavimo tudi boljšo povezanost med stanovalci in
zaposlenimi.
Primer: Neka ženska se je v vročih poletnih dneh rada sprehajala s svojim možem in
otroki v hladnem gozdu. Predvsem je ljubila vonj jelk in prijetno senco. Kadarkoli je
bila v gozdu, je začutila harmonijo telesa, duha in duše. Ti prizori so mladi ženi pač
pomenili zadovoljstvo, dobro počutje, srečo. Zdaj, ko je ta žena stanovalka doma, so
ti pomeni še vedno prisotni in jih lahko uporabimo pri praktični negi.
Poleg negovalne oblike ima osrednje mesto naravnanost na stanovalce, zato
za njih skrbijo stalni avtonomni delovni timi, ki stanovalce in njihove navade
dobro poznajo. Na ta način se procesi dela v največji možni meri prilagajajo
26
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večerno odpravljanje v posteljo, telesno nego ter druge potrebe stanovalcev.
Prav zaradi tega je pomembno, da se v tovrstno organizacijo dela vključujejo vse
poklicne skupine (kuhinja, pralnica, socialna oskrba…).
Negovalci z načrtnimi dražljaji v vsakodnevnih odnosih bistveno vplivajo na
motivacijo in bio-psiho-socialno zdravje stanovalcev. Če se vzdražijo pozitivni
spomini, se sprostijo hormoni, kot so dopamin in oksitocin, ki vplivajo na dobro
počutje. Stanovalci postanejo bolj motivirani in so tudi bolj zaupljivi. Zadovoljstvo
stanovalcev se na splošno poveča, kar povratno deluje tudi na negovalce.
V našem Domu se tako v največji možni meri trudimo, da zberemo čimbolj popolne
biografske podatke stanovalca, s pomočjo katerih razumemo posameznika kot
celoto in se mu lahko čimbolj prilagajamo.

CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNA ORGANIZACIJA
Kakovost opravljenega dela je velikokrat povezana z zadovoljstvom zaposlenih.
Zadovoljstvo in dobro počutje zaposlenih je ena od temeljnih vrednot našega
Doma. Decembra 2015 je naš Dom pridobil osnovni certifikat Družini prijazna
organizacija.
Pridobitev certifikata je svetovalni in revizorski postopek, ki pomaga
delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri v smislu
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Nekateri ukrepi so
namenjeni zaposlenim s predšolskimi in šolskimi otroki, so pa tudi ukrepi, ki jih
lahko koristijo vsi zaposleni.
Želimo, da se zaposleni počutijo dobro, da je njihovo delo čim manj stresno
in obremenjujoče ter da jim kot delodajalec nudimo zaposlitev na način, ki
pripomore k lažjemu usklajevanju z življenjem doma.
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CERTIFIKAT E-QALIN
E-Qalin je obsežen, vseevropski, inovativen in dinamičen model upravljanja
s kakovostjo v domovih za starejše ljudi. Model E-Qalin stremi k izboljšanju
kakovosti izvajanja storitev in s tem k višji kvaliteti življenja stanovalcev. Ne
pomeni zagotavljanja višje kakovosti storitev samo za stanovalce, temveč tudi
dodatno motivira zaposlene.
Pri modelu spremljamo in izboljšujemo procese, postopke in ravnanja na področju
petih vidikov: stanovalci, zaposleni, vodstvo, okolje in učeča se organizacija.
K uvajanju modela E-Qalin smo v Domu pristopili v letu 2013. S tem smo se
pogumno podali na pot k dvigu kakovosti vsakdanjega življenja stanovalcev,
izvajanja storitev in zadovoljstva vseh udeleženih, stanovalcev, zaposlenih in
svojcev. Izbrali smo pravo pot in po treh letih aktivnega soustvarjanja vseh
vključenih maja 2017 prejeli certifikat kakovosti po modelu E-Qalin.
Prejem certifikata kakovosti nas motivira, da gledamo naprej in stremimo k
stalnim izboljšavam, zato vsako leto izvedemo anketo o zadovoljstvu. Z rednim
spremljanjem pričakovanj in potreb stanovalcev, svojcev in zaposlenih ohranjamo
oz. povečujemo zadovoljstvo vseh vključenih.

28
Slika 25: E-Qalin stena
v dvorani Marjana
Zasnova: D. Zupančič, S. Strgar,
P.Krivec
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CERTIFIKAT DEMENCI PRIJAZNA TOČKA
Demenca je bolezen, ki se v sodobni družbi pojavlja vse pogosteje. Pomembno
je, da jo pri posamezniku pravočasno prepoznamo in ustrezno ukrepamo.
Junija 2018 je tudi naš Dom postal Demenci prijazna točka. Na točko lahko
pridejo po informacije ljudje z demenco, predvsem tisti v zgodnji fazi bolezni, ki
so še samostojni in aktivni, njihovi svojci, pa tudi drugi. Demenci prijazna točka
nudi tudi pomoč osebam z demenco v kasnejši fazi, saj se lahko zgodi, da se le-te
izgubijo, ne prepoznajo okolice in ne najdejo več poti domov.
Pomembno je, da skupnost omogoči, da osebe z demenco ostanejo dlje časa
aktivne in v domačem okolju, da se jih spodbuja k aktivnemu vključevanju v
družbo, ohranjanju njihove samostojnosti, se jim zagotavlja razumevanje in
podporo ter na tak način prispeva k izboljšanju kakovosti življenja teh oseb ter
boljšo ozaveščenost o demenci v lokalnem okolju.

TOČKA POMOČI ZA ŽRTVE NASILJA
Poudarjanje preventive in promocije nenasilja je spodbuda za vse, da nasilje
vidijo in o njem spregovorijo.
V Domu smo od leta 2017 vključeni v projekt Mreža prve pomoči za žrtve nasilja.
S tem želimo aktivno prispevati k zagotavljanju prve laične psihosocialne pomoči
posameznikom z izkušnjo nasilja. V avli Doma je na voljo gradivo s pomembnimi
informacijami o možnih oblikah pomoči.
Osebam z izkušnjo nasilja pomagamo z uporabnimi informacijami, kako
prepoznati nasilje, kako načrtovati svojo varnost in kam se obrniti po pomoč.
Pomembno je, da te osebe seznanimo, da so jim na voljo različne oblike pomoči
in da lahko spremenijo svojo situacijo in ustavijo nasilje, hkrati pa nudimo
uporabne informacije tudi osebam, ki želijo pomagati žrtvam nasilja.

29
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3. ŽIVLJENJE V DOMU
3.1. AKTIVNOSTI ZA STANOVALCE IN SVOJCE
V Domu izvajamo veliko dejavnosti, pri katerih stanovalci aktivno sodelujejo
(literarno-glasbeni nastopi, kino klub, tombola, trening dinamičnega ravnotežja,
tečaji tujih jezikov, razstave). Za popestritev življenja v Domu poskrbijo tudi
različne glasbene in pevske skupine ter najmlajši iz vrtcev in šol.

Slika 26: Nastop domskega
pevskega zbora in
domskih recitatorjev
Foto: M. Likar, 2017

Naši stanovalci radi pečejo, sodelujejo v pevskem zboru, igrajo družabne igre, se
pogovarjajo, trenirajo fizične in kognitivne sposobnosti, ustvarjajo... Vsak zadnji
četrtek v mesecu poteka praznovanje rojstnih dni stanovalcev, z živo glasbo in
slastno torto. Enkrat mesečno nam predavatelj v okviru dejavnosti Zgodovina na
obisku predstavi zgodovino različnih celin in ljudstev.
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»Izredno sem zadovoljna z vsemi aktivnostmi in najbolj mi je pri srcu obujanje spominov ob glasbi«. ga. Lazič
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Slika 27: Prireditev ob
pridobitvi certifikata E-Qalin
Foto: M. Likar, 2017
Slika 28: Peka piškotov
Foto: M. Likar, 2017

Poskrbljeno je tudi za aktivno preživljanje uric v popoldanskem času. Ob torkih
se stanovalci v Pogovorni skupini - Skupini za samopomoč pod vodstvom
mentorice Medgeneracijskega društva Tromostovje pogovarjajo o različnih
temah, se družijo in povezujejo, ob sredah obujajo spomine s pomočjo glasbe,
kjer tudi zapojejo in zaplešejo, ob četrtkih popoldan pa uživajo ob branju poezije
in proze na bralnih uricah.
Zabavne prireditve ob praznikih so postale naša stalnica. Pustovanje, športne
igre stanovalcev, sladoledni piknik, martinovanje, novoletna zabava in še mnogo
drugih, so priložnosti za zabavo, dobro voljo in trenutke, da se ob živi glasbi naši
stanovalci skupaj z zaposlenimi tudi z veseljem zavrtimo. Na številnih zabavnih
prireditvah se nam pridružijo tudi svojci stanovalcev in na tak način tudi oni
občutijo utrip v našem Domu.

Slike 29: Novoletna
zabava za stanovalce
Foto: M. Likar, 2017
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V sodelovanju s Slovenskim združenjem za pomoč pri demenci Spominčica Alzheimer Slovenija redno izvajamo Alzheimer Cafe. Alzheimer Cafe je druženje,
kjer udeleženci v sproščenem vzdušju pridobivajo informacije o poteku bolezni
ter o predvidenih in nepredvidenih težavah, povezanih z njo. Na Alzheimer
Cafejih so prisotni zunanji in domski predavatelji ter predstavniki Spominčice,
ki zbranim nudijo možnost pogovora, razbremenjevanje stisk in medsebojno
podporo. Tovrstna srečanja so namenjena svojcem stanovalcev, stanovalcem in
drugim obiskovalcem, ki jih tovrstna tematika zanima.

Slika 30: Predavanje Alzheimer Cafe
Foto: M. Likar, 2018

TRADICIONALNI PROJEKTI
Kar nekaj je večjih vseslovenskih projektov, ki so se vsidrali v naše vsebine dela
in potekajo vsako leto ob istem času. Namenjeni so tako našim stanovalcem
kakor tudi svojcem, poslovnim partnerjem, zunanjim obiskovalcem in drugim.
Pod okriljem Andragoškega centra Slovenije sodelujemo v mesecu maju v
projektu Teden vseživljenjskega učenja. V tem času pripravimo številne različne
športne in ustvarjalne aktivnosti, različna strokovna predavanja, delavnice in
nastope. Dejavnosti so predstavitev siceršnjega dogajanja in načina življenja v
našem Domu.

32

Slika 31: Teden vseživjlenskega
učenja - pletenje košar
Foto: M. Likar, 2018

»Tukaj mi je lepo. Tukaj sem raje kot doma, kjer mi je bilo dolgčas.« ga. Anžič
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Pod okriljem socialnega podjetja Simbioza organiziramo v mesecu oktobru akcijo
Simbioza giba. V tednu dni pripravimo številne različne športne aktivnosti ter
strokovna predavanja in delavnice na temo gibanja. Zavedamo se, da je gibanje
za zdravje in življenje zelo pomembno, zato dajemo v Domu velik poudarek temu,
da smo aktivni, se gibamo in se ravnamo po motu: Zdrav duh v zdravem telesu.

Slika 32: Delavnica Simbioza gibatelovadba z majhnimi pripomočki
Foto: M. Likar, 2017

21. septembra, ob svetovnem dnevu boja proti Alzheimerjevi bolezni, vsako leto
organiziramo Sprehod za spomin in se skupaj s svojci, prostovoljci in zaposlenimi
podamo na sprehod v bližnjo okolico Doma. Pridružijo se nam tudi otroci iz
okoliškega vrtca in uporabniki Dnevnega varstva. Na sprehodu klepetamo,
pojemo in skupaj preživimo zanimivo druženje, ki ga zaključimo s pogostitvijo v
domskem parku. Namen sprehoda je ozaveščanje o demenci.

Slika 33: Sprehod za spomin
Foto: M. Likar, 2017
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FILM, ODDAJE IN DOKUMENTARCI
Kot dom smo zelo odprti za sodelovanje z različnimi institucijami, zelo radi
se povezujemo in z veseljem sodelujemo v različnih projektih. Pogosto nas
kontaktirajo predstavniki radijskih postaj za pridobitev izjav na različne teme,
prav tako za televizijske prispevke. Stanovalci pri tem z veseljem sodelujejo in so
pripravljeni svoja mnenja in izkušnje deliti z drugimi.
Sodelovali smo v oddaji Dobra ura z Jasno, kot primer dobre prakse, v oddaji The
biggest loser Slovenija, skupaj z Mercatorjem smo v akciji »Ustavi se« posneli
predstavitveni video, v letu 2014 pa je RTV Slovenija, s stanovalkami našega
Doma v glavnih vlogah, posnela tudi film »Za pogledom«.
Poleg velikega števila aktivnosti, ki so stanovalcem na razpolago, je za tiste, ki
potrebujejo več druženja in adrenalina, vedno poskrbljeno. Zavedamo pa se tudi
dejstva, da si nekateri stanovalci želijo le miru, tišine in počitka, kar upoštevamo
in spoštujemo.

Slika 34: Snemanje
filma »Za pogledom«
Foto: M. Likar, 2014
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Slika 35: Snemanje
za akcijo »Ustavi se«
Foto: M. Likar, 2017

»V življenju si nisem mislila, da bom v domu snemala film.« stanovalka
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3.2. AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
STROKOVNE EKSKURZIJE ZA ZAPOSLENE IN IZBOR NAJ SODELAVCA
V Domu dajemo velik poudarek strokovnemu delu in stalnemu izobraževanju
vseh zaposlenih.
Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo za vse zaposlene v Domu. Po
navadi si ogledamo kakšen dom za starejše izven meja Slovenije. Ob teh ogledih
lahko primerjamo potek dela tam s potekom dela pri nas in s tem pridobimo nove
ideje za izboljšave, hkrati pa ugotavljamo, kaj delamo pri nas dobro in dobimo
potrditev za naše delo. Poleg ogleda druge, z nami primerljive organizacije,
pa je to tudi priložnost za spoznavanje različnih mest, kultur, predvsem pa za
neformalno in zabavno druženje med zaposlenimi.
Vsako leto izvedemo tudi glasovanje za naj sodelavca. Naj sodelavca izberemo
po posameznih službah, prav tako pa izberemo naj sodelavca v celotnem Domu.
Razglasitev glasovanja poteka na prireditvi Piknik za zaposlene, ki ga uprava
Doma vsako leto pripravi za zaposlene. Naj sodelavci se skupaj z uspešnimi
športniki na športnih igrah socialnovarstvenih zavodov in ostalimi nagrajenci
udeležijo strokovne ekskurzije, kjer pridobivanje novih znanj združimo s
spoznavanjem lepot Slovenije.

ŠPORTNE IGRE SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
Zaposleni Doma se redno udeležujemo letnih športnih iger. Najpomembnejše
vodilo športnih iger Socialnih zavodov Slovenije je medsebojno druženje
zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih, hkrati pa tudi priložnost, da se zaposleni
preizkusimo v svojih spretnostih. Vsako leto imamo pred igrami »resne« priprave.
Organizirali smo trening odbojke, vse leto imamo možnost koriščenja fitnesa in
skupinske vadbe ali pa se pripravljamo po svojem »osebnem programu«. Kljub
temu, da v ekipi udeležencev športnih iger ni profesionalnih športnikov, se skoraj
vsako leto vrnemo z najmanj eno medaljo.
35
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4. PREDSTAVITEV SLUŽB DOMA
UPRAVA DOMA IN FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Dom vodi in zastopa direktor Doma, ki je odgovoren za zakonito, strokovno in
nemoteno poslovanje. V imenu in za račun Doma v okviru njegove dejavnosti in
v skladu z resorno zakonodajo sklepa pogodbe in opravlja druga pravna opravila
brez omejitev. Osnovna skrb direktorja je tudi dobro počutje stanovalcev, njihovih
svojcev in zaposlenih.
Upravo Doma predstavljajo direktor, tajnica direktorja, kadrovik in finančno
računovodska služba. Pri strokovnem vodenju pa je direktorju v pomoč kolegij
direktorja.
Poleg direktorja sta organa upravljanja še 9-članski svet Doma in strokovni svet
Doma kot kolegijski strokovni organ.
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Slika 36: Uprava Doma in
finančno računovodska služba
Foto: U. Einhauer, 2018
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V finančno računovodski službi izvajamo finančno poslovanje Doma,
dokumentirano in sistematično beležimo poslovne dogodke, vodimo poslovne
knjige, izdelujemo računovodske izkaze in poročila, računovodsko nadziramo in
analiziramo poslovanje Doma. Poleg tega vršimo kontrolo evidence delovnega
časa zaposlenih in obračunavamo stroške dela, zagotavljamo informacije o
poslovni in finančni uspešnosti Doma ter o njegovem premoženjskem stanju in
finančnem poslovanju. Pomembni nalogi sta tudi skrb za nemoteno in učinkovito
delovanje informacijskega sistema Doma ter zagotavljanje pomoči uporabnikom.
Zaposleni v finančno računovodski službi pri opravljanju svojih strokovnih
nalog spoštujemo Kodeks računovodskih načel in Kodeks etike za računovodske
strokovnjake. Sodelujemo z vsemi službami Doma in jim zagotavljamo vse
informacije, ki so potrebne za učinkovito in nemoteno delovanje Doma.

SOCIALNA SLUŽBA
Odhod iz domačega okolja predstavlja za vsakega starostnika in marsikaterega
svojca pomembno, nemalokrat zelo težko življenjsko odločitev. Zavedamo se,
da pomeni selitev v dom za starostnika veliko spremembo v načinu življenja, saj
prihaja v povsem drugačno bivalno okolje.
Socialni delavec je sopotnik in največkrat prva oseba, s katero se bodoči
stanovalec sreča, zato je pomembna strokovna naloga socialne službe prav
ta, da ravnamo z ljudmi spoštljivo in tako prispevamo k njihovemu ohranjanju
dostojanstva.
Delo socialnega delavca v našem Domu je usmerjeno v pripravo starejšega
človeka na domsko oskrbo, na prihod v Dom in na bivanje v Domu. Pri svojem
delu je socialni delavec pozoren na to, da je potrebno pri vsakem posamezniku
upoštevati pričakovanja in potrebe ter s tem omogočati dostojanstveno staranje
in večje spoštovanje staranja v naši družbi. Glavni poudarek strokovnega
socialnega dela je upoštevanje načela socialnega vključevanja, proste izbire in
spoštovanja pravic stanovalcev.
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Slika 37: Socialna služba
in služba socialne oskrbe
Foto: U. Einhauer, 2018

S sistematično naravnanostjo vseh procesov na stanovalce zagotavljamo visoko
kakovost oskrbe, nege in bivanja v Domu. Z vsakim stanovalcem skušamo
ustvariti pristen človeški, a hkrati profesionalen odnos.
Namestitev starostnika v institucionalno varstvo je sprememba tudi za njegove
svojce, zato pozornost posvečamo tudi delu s svojci. Trudimo se, da bi prosilcu
in njegovim svojcem že pred sprejemom predstavili način življenja in aktivnosti
v Domu. Prosilce in njihove svojce povabimo na informativni sestanek ter ogled
Doma. Povabimo jih, da se nam pridružijo na različnih prireditvah v Domu, da se
udeležijo katere od aktivnosti, ki jih izvajamo ali pa v domski kavarni skupaj z
ostalimi stanovalci spijejo kavo ali se posladkajo s sladico.
Cilj službe, ki ga lahko uresničujemo le v sodelovanju z vsemi ostalimi službami,
je, da stanovalcem pomagamo pri ohranjanju oziroma dvigu kvalitete bivanja
v Domu. Z naravnanostjo na stanovalce in njihove potrebe jim zagotavljamo
razvoj in ohranjanje samostojnosti in jih spodbujamo, da aktivno preživijo svoj
prosti čas. Pri svojem delu pa v največji meri spoštujemo in upoštevamo njihov
način življenja, njihove želje in interese.
38
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DELOVNI INŠTRUKTOR
Delovni inštruktor skrbi za prijetno bivanje stanovalcev z demenco. Spodbuja
dobre, tople odnose med stanovalci, svojci in sodelavci. Aktivnosti, ki jih izvaja
za stanovalce so prilagojene njihovim željam in potrebam. S tem se krepi moč
stanovalcev in omogoča lasten vpliv na oblikovanje vsakdana. Program dela
za stanovalce z demenco je načrtovan tako, da fizičnim sledijo tudi miselne
aktivnosti. Stanovalcem prisluhne in s celovito obravnavo upošteva njihovo
dostojanstvo, spretnosti in znanja. Delovni inštruktor prepušča pri ponujanju
aktivnosti posamezniku priložnost za samoaktivnost, saj lahko sicer z direktno
pomočjo pri opravilih razvrednoti njegove izkušnje in znanje.

STREŽNICE
Osnovna naloga strežnic je skrb za higieno prostorov. Strežnice skrbijo za čiste in
urejene prostore ter prijetno okolje, kjer stanovalci bivajo. Z upoštevanjem želja
in razumevanjem življenjskih navad stanovalcev storitve prilagajajo njihovim
potrebam. Skupaj z njimi načrtujejo tako čas kot obseg del, ki jih opravljajo
ob prisotnosti stanovalca. Zelo pomembno je, da spoštujejo in upoštevajo
počutje stanovalcev, zato pri svojem delu, poleg skrbi za red in čistočo, varujejo
dostojanstvo, zasebnost in avtonomijo stanovalcev.
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SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE
Službo zdravstvene nege sestavlja tim, v katerem sodelujejo socialna oskrbovalka,
gospodinja oskrbovalka, bolničarji negovalci, zdravstveni tehniki, diplomirane
medicinske sestre, fizioterapevtki in delovna terapevtka.
Za spremljanje zdravstvenega stanja naših stanovalcev poleg zdravstveno
negovalnega osebja skrbi zdravnik splošne medicine Zdravstvenega doma Šiška,
ki ga lahko stanovalci od ponedeljka do petka v dopoldanskem času obiščejo
v domski ambulanti. V kolikor tega ne zmorejo, jih zdravnik obišče v njihovih
sobah. V času odsotnosti zdravnika se po potrebi posvetujemo s službo splošne
nujne medicinske pomoči in se ravnamo po njihovih navodilih. Po predhodnem
dogovoru je v Domu prisoten tudi specialist psihiater, ki obišče stanovalce glede
na njihove potrebe.
Zdravstveno negovalne storitve izvajamo 24 ur na dan, vse dni v letu. Našim
stanovalcem nudimo celostno in individualno obravnavo, za kar skrbi celoten
tim službe zdravstvene nege.
Zdravstveno nego izvajamo glede na potrebe stanovalcev po zdravstveni negi
in skladno z merili, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Na podlagi ugotovljenih potreb po storitvah zdravstvene nege in rehabilitacije,
ki izhajajo iz zdravstvenega stanja stanovalca, določimo kategorijo zdravstvene
nege.
Skupaj rešujemo celovito problematiko naših stanovalcev, zagotavljamo jim
ustrezno oskrbo in strokovno zdravstveno nego v okviru svojih kompetenc,
pomagamo jim pri opravljanju tistih aktivnostih, ki jih sami ne zmorejo ali ne
znajo, ob tem pa jih spodbujamo, da čim dlje ohranjajo samostojnost in hkrati
vzdržujejo socialne stike.
Smo tudi učna baza, sodelujemo z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno
fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto Novo Mesto, z izobraževalnim
središčem Cene Štupar, izobraževalnim središčem Landis, izobraževalnim
središčem CDI in Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana. Študenti in dijaki teh
izobraževalnih programov pri nas opravljajo vaje s področja gerontologije.
40
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Slika 38: Služba zdravstvene nege
Foto: U. Einhauer, 2018

Pri svojem delu smo usmerjeni k potrebam in željam stanovalcev in njihovih
svojcev. Upoštevamo individualnost stanovalcev in njihovo socialno okolje.
Stanovalcem dajemo možnost izbire ob vključevanju v načrt procesa zdravstvene
nege in oskrbe.
Zavedamo se, da so najpomembnejše osebe naših stanovalcev njihovi svojci,
zato smo jim na voljo za vse predloge, želje in vprašanja, saj tako za vsakega
našega stanovalca lažje poiščemo njegovim potrebam prilagojene storitve.

FIZIOTERAPIJA
Fizioterapija je del interdisciplinarne obravnave starostnika. Fizioterapevt s
pomočjo vzgojnih in fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja ali izboljšuje
psihofizične sposobnosti starejših. Način dela s starejšimi zahteva specifičen in
prilagojen pristop.
Fizioterapevtki povabita vse stanovalce našega Doma na aktivnosti za krepitev
zdravja in ohranjanje sposobnosti, napotitev na fizioterapijo kot del rehabilitacije
in/ali zmanjševanja bolečine pa se izvaja po naročilu domskega zdravnika in
fiziatra.
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Slika 39: Izvajanje
fizioterapije v domskem parku
Foto: M. Likar, 2018

Fizioterapevt oceni telesno stanje starostnika, prav tako njegove osebnostne
značilnosti in na podlagi tega sestavi fizioterapevtski program, ki vključuje
zdravstveno vzgojne nasvete, metode gibalne terapije ter pozitivne biološke
učinke fizikalnih energij. Na koncu terapije sledi ocena doseženih rezultatov.
Le z redno telesno aktivnostjo lahko vzdržujemo sposobnost gibanja. Stanovalci
našega Doma pričnejo z vadbo že zgodaj zjutraj. Veliko je stanovalcev, ki želijo
dan pričeti aktivno, saj s pomočjo telovadbe razgibajo svoje telo in se napolnijo
s pozitivno energijo.
Izvajamo tudi samoplačniški obisk. S slednjim skušamo okoliškim starostnikom
omogočiti čimprejšnjo učinkovito fizioterapevtsko oskrbo oziroma podati
navodila za vaje ter posredovati znanja, s pomočjo katerih si lahko pomagajo
tudi doma.
Uporabnikom sta v Domu na razpolago dve diplomirani fizioterapevtki z
dodatnimi znanji gerontologije, manualne terapije, PNF-a, športne fizioterapije,
limfne drenaže, kinesio tapinga ... Prenovljeni prostori fizioterapije, prilagojeni
potrebam starejšega človeka, nam omogočajo individualno krožno vadbo na
vadbenih postajah ter predpisano elektroterapijo, magnet, laser, terapevtski
ultrazvok in termoterapijo. Pred vhodom v Dom se nahaja odličen vadbeni park,
ki nam omogoča trening vstajanja, prestopanja, premagovanja ovir in hoje tudi
42

zunaj.
»Zelo rada hodim v fizioterapijo zaradi same sebe in prijazne Vesne.« ga. Dermastija
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Dom je učna baza za študente fizioterapije, ki nam pomagajo pri testiranjih in
meritvah, hkrati pa pridobijo bogate izkušnje za nadaljnje delo.
Ker se zavedamo hitre rasti starejšega prebivalstva in v želji za dobrobit širše
skupnosti večkrat letno organiziramo brezplačna predavanja in praktične
delavnice o dvigovanju bremen, premeščanju osebe na invalidski voziček,
preprečevanju padcev in različnih vajah.

DELOVNA TERAPIJA
V sklopu delovne terapije izvajamo psihične in fizične aktivnosti, ki pripomorejo
k izboljšanju in ohranjanju sposobnosti posameznika.
Aktivnosti izvajamo individualno, predvsem na področju skrbi zase (učenje
oblačenja, presedanja s postelje na invalidski voziček in obratno, učenje vožnje
z invalidskim vozičkom, uporaba dvigala, učenje hranjenja, uporaba toalete…),
veliko aktivnosti pa izvajamo tudi skupinsko. S pomočjo slednjih stanovalci
ohranjajo svoje kognitivne in motorične sposobnosti, krepijo koncentracijo,
pozornost in ohranjajo socialne stike.
Naš cilj je, da stanovalci ostanejo čim dlje samostojni in aktivni, da se odločajo v
skladu s svojimi željami in potrebami in da čutijo, da je to njihov dom.

Slika 40: Izvajanje delovne terapije
Foto: M. Likar, 2017
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SLUŽBA PREHRANE IN STREŽBE
Za dolgo in zdravo življenje je pomembno biti fizično in mentalno aktiven ter
uživati zdravo prehrano. Zdrava prehrana pa ni univerzalna, ampak mora biti
prilagojena vsakemu posamezniku. Pri nas želimo, da so stanovalci krepki in
zdravi, zato pripisujemo naši kuhinji velik pomen. Kuhamo za 230 stanovalcev
in za mnogo zunanjih odjemalcev, ki jim obroke vsakodnevno in vse leto tudi
dostavljamo.
Pri pripravi vseh obrokov je potrebna skrb za uravnoteženo prehrano, upoštevanje
vseh dietnih potreb in različnih struktur hrane (mleta, pasirana, kašasta in
sondna hrana). Poskušamo uresničevati želje posameznikov, bodisi zaradi verskih
prepričanj ali osebnih okusov. Upoštevamo slovensko tradicijo domačih jedi, še
posebej ob praznikih.
Z vsakodnevno dobavo svežih živil zagotavljamo visoko kakovost jedi. Predvsem
sadje, zelenjavo in mlečne izdelke nam dostavljajo lokalni proizvajalci, s čimer
podpiramo slovenske kmetovalce in s tem tudi širše podeželje, od koder prihaja
veliko naših stanovalcev. S skrbnim načrtovanjem menijev poskrbimo za
raznolikost okusov in hkrati polnovredno in kalorijsko zadosten zajtrk, kosilo in
večerjo.
Izvajamo tudi tržno dejavnost. Nudimo pogostitve za zaključene družbe ob
raznih praznovanjih rojstnih dnevov, obletnic, silvestrovanj, nudimo prostor
za poslovne sestanke, seminarje in različne team buildinge. Nudimo kosila na
domu, pripravimo tudi cateringe. Tržna dejavnost se iz leta v leto povečuje, kar
potrjuje uspešnost naše kuhinje.
V življenju je potrebno tudi uživati in se razvajati. V Kavarni lepa Vida so na voljo
sladice, ki so pripravljene po domačih receptih (odlične kremne rezine, različne
sadne in čokoladne torte, jabolčni in skutni zavitki, gibanice, tiramisuji, potice in
še mnoge druge poslastice).
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Slika 41: Služba
prehrane in strežbe
Foto: U. Einhauer, 2018

Naš vsakoletni ponos je silvestrska večerja za stanovalce, ki jo pripravimo z
velikim veseljem. Pri tem si dovolimo več kreativnosti, saj ustvarjamo različne
kombinacije okusov. Večhodno večerjo postrežemo na svečano pogrnjenih
mizah in dopolnimo s kozarcem penine. Vsakoletno navdušenje stanovalcev nas
navdihuje za nove kreacije in izzive.

Slika 42 (levo): Catering
Foto: M. Likar, 2017
Slika 43 (desno): Priprava
hrane za razvoz kosil na dom
Foto: M. Likar, 2018
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TEHNIČNA SLUŽBA
Tehnična služba zajema službo vzdrževanja, recepcijo in pralnico.
Služba vzdrževanja skrbi za nemoteno delovanje opreme in naprav v Domu,
opravlja različna vzdrževalna dela in skrbi za urejeno okolico Doma. Veliko
pozornosti namenimo varnosti naših stanovalcev, zato redno pregledujemo
pravilno delovanje naprav za požarno varnost in osebnih dvigal, pomembno
vlogo pripisujemo tudi učinkoviti rabi energije. Receptorji sproti vpisujejo okvare
v knjigo popravil in v nujnih primerih pokličejo vzdrževalca.
Receptorji so prvi stik s stanovalci in svojci ter drugimi obiskovalci. Prijazno vas
pozdravijo in usmerijo. Vzamejo si čas za naše stanovalce, se z njimi pogovorijo
in jim pomagajo.
V pralnici šivilja in perice vsak dan operejo, zlikajo, zašijejo in označijo perilo
naših stanovalcev in jim ga dostavijo v sobe. Skrbijo tudi za delovna oblačila
naših zaposlenih. Perice poleg tega vsak dan na nadstropja dostavljajo tudi
posteljno perilo, ki ga perejo v zunanji pralnici.
Vsi zaposleni si, če je le mogoče, vzamemo čas za pogovor z našimi stanovalci,
tako, da skupaj ustvarjamo pozitivno klimo.
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Slika 44: Tehnična služba
Foto: U. Einhauer, 2018
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DNEVNO VARSTVO
Že več let izvajamo dnevno varstvo na samostojni lokaciji, v pritličju novejšega
stanovanjskega bloka na Celovški cesti 189. V dnevnem varstvu ponujamo uporabnikom aktivnosti in storitve, ki so prilagojene njihovim željam in potrebam.
Za razliko od stanovalcev, ki bivajo v Domu, uporabniki dnevnega varstva
potrebujejo pomoč le nekaj ur dnevno oziroma si želijo nekaj ur dnevno preživeti
v družbi vrstnikov.
Aktivnosti in delavnice načrtujemo in izvajamo skupaj z uporabniki in, če je
le mogoče, upoštevamo njihove želje. Običajno začnemo dan s pogovorom o
tem, kako so preživeli dan. Ob jutranji kavi naredimo načrt, kaj bomo počeli
čez dan. Po zajtrku sledi telovadba in različne dejavnosti (ustvarjalne delavnice,
vaje za urjenje spomina, družabne igre…). Uporabniki zelo radi poslušajo glasbo
in pojejo stare slovenske pesmi. Po kosilu imajo možnost počitka. Tisti, ki ne
želijo počivati, lahko sami izbirajo, če bodo gledali televizijo, šli na sprehod, se
pogovarjali, ustvarjali…
Raznolikost pripomore k aktivnemu preživljanju vsakdanjika, krepitvi telesa in
duha ter čim daljši samostojnosti posameznika v svojem domačem okolju, hkrati
pa pomeni veliko razbremenitev za svojce.

Slika 45: Dnevno varstvo
Foto: U. Einhauer, 2018
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DODATNI PROGRAMI
PROGRAM JAVNA DELA
Našim stanovalcem in zaposlenim so v veliko pomoč javni delavci oz. družabniki.
Od leta 2012 je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje v ta program vsako
leto vključenih 15 zaposlenih, ki skrbijo za družabništvo in spremljanje naših
stanovalcev, tako v dopoldanskem kot tudi v popoldanskem času in ob sobotah.
Javni delavci - družabniki vsakodnevno spremljajo stanovalce na fizioterapijo,
na delovno terapijo, na različne aktivnosti, v park, na sprehode, pomagajo pri
organizaciji in izvedbi prireditev, se s stanovalci pogovarjajo, igrajo družabne
igre in skupaj z njimi aktivno preživljajo prosti čas.
Program Javnih del - družabništvo in spremljanje pripomore h kakovostnejši
obravnavi stanovalcev ter k bolj individualnemu pristopu.

PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljstvo ima v našem Domu dolgo zgodovino. Prostovoljno delo opravljajo
48

Slika 46: Program
Javna dela - družabniki
Foto: U. Einhauer, 2018
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tako dijaki in študenti, delovno aktivni, brezposelni, upokojenci, kot tudi različna
podjetja. Prostovoljci v Domu z veseljem in nasmehom na obrazu skrbijo za
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dobro voljo in prijetno počutje naših stanovalcev. Delajo s srcem in iz srca, hkrati
pa ničesar ne pričakujejo v zameno. S svojim delom osrečujejo stanovalce in
s prijazno besedo dopolnjujejo oskrbo, ki jo stanovalcem nudimo zaposleni. S
plemenitimi dejanji stanovalcem pomagajo pri vsakdanjih opravilih, jih osrečijo
z malenkostmi ali pa jim s svojo prisotnostjo preprosto polepšajo dan. Njihovo
delo je, še posebej v očeh osamljenih stanovalcev, neprecenljivo.

Slika 47: Mercatorjevi
zaposleni v akciji »Ustavi se«
Foto: M. Likar, 2017

Slika 48: Krkin
teden prostovoljstva
Foto: M. Likar, 2017

Slika 49: Krkin
teden prostovoljstva
Foto: M. Likar, 2017
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»Lepo mi je. Lep park, lep dom in čudovito osebje.« ga. Grum
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MISLI STANOVALCEV O NAŠEM DOMU
»V Domu se počutim super, v Domu uživam.«
ga. Dermastija

»Najlepše je tudi v fizioterapiji, zato je nikoli nočem zamuditi.«
ga. Marčič

»Po poškodbi sem v Domu na novo zaživel.«
g. Verovšek

»Vse je v najlepšem redu, samo da bo tako.«
ga. Podlipec

»Lepo je in čisto.«
ga. Javeršek

»Na terapijah in pri glasbi mi je zelo všeč.«
ga. Vončina

»Imamo najlepši park.«
ga. Anžič

»Draveljski dom je en najboljših domov, ima vse dejavnosti kar jih človek rabi in
čudovito okolico. Osebje je prijazno, dobro, hrana je odlična. Jaz sem zadovoljna.«
ga. Žagar S. T.

»Direktor je » il capo della famiglia«, vse nam pomaga, od terapije do recepcije
k rekonvalescenci.«
ga. Vujanič

»Z možem sva zelo zadovoljna v Domu, všeč mi je bil tudi obisk labradorca, saj
sva ga tudi sama imela.«
ga. Medica

»V Domu se mi zdi zelo v redu, nimam besed, same pohvale.«
ga. Vujadinović

»V Domu se mi zdi zelo dobro.«
ga. Serajnik

50
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»Mislim, da je Dom najlepši, kar sem jih do sedaj obiskal. Po moji oceni je verjetno
najboljši v Sloveniji, odnosi so super, mislim, da imamo najboljšo fizioterapijo.
Posebno mi je všeč organizacija dogodkov v Marjani, prireditve, angleščina. Lokal
ima popularne cene za stanovalce Doma. Predlagam, da se organizira šahovska
sekcija v Domu, ker je šah koristen za umske sposobnost.«
g. Slavković

»Imamo najlepši park.«
ga. Slavković

» Jaz sem zelo zadovoljen.«
g. Žižak

»V Domu so me pozdravili in zdaj lahko hodim v park, kjer imam svoje rožice.«
ga. Cvek
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Slika 49: Zaposleni v Domu starejših občanov Ljubljana - Šiška
Foto: U. Einhauer, 2018
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