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KAKO ČAS HITI!
Kaj nismo ravnokar praznovali novega leta, pom‐
lad je bila kratka, poletja sploh ni bilo, pa je na
vratih že jesen…
Listje že odpada, burja se oglaša, dež pa je že kar
stalnica.
Vendar mi se ne damo!
V jesen vstopamo z novo energijo, z novimi moč‐
mi, z novimi pristopi.
Tako smo se odločili, da poskusimo z izdajanjem
Domskih novic. Z njimi Vas želimo seznanjati z
dogajanjem v Domu, z različnimi aktivnostmi,
prireditvami, sestanki, ki smo jih v Domu imeli.
Seveda si želimo, da bi v njih imeli svoj prostor
tudi vi, da bi novice sooblikovali s svojimi prispe‐
vki. Na ta način bodo Domske novice zasi‐
jale še v svetlejši luči.

Na kratko:










Menjava na vrhu zavoda
S 1.8.2014 je prevzela vajeti zavoda
nova direktorica, ga. Rosana
Šturm.
Želimo ji, da bi dobro vihtela diri‐
gentsko palico našemu kolektivu, da
bi ji delo teklo gladko, da bi v delu
našla obilo izzivov in zadovoljstva…
da bomo skupaj z njo zadovoljni vsi:
stanovalci, vaši svojci in
zaposleni.
SREČNO!

20. avgusta je bil sestanek sveta stanovalcev
21. avgusta je bila 11. redna seja sveta zavoda
v oktobru ponovno prične s svojimi tečaji, delavnicami Univerza za 3. življenjsko obdobje.
Vpis bo 2.10.2014 v sejni sobi DU Sežana, od 17. do 18. ure.
Tečaji bodo kot v lanskem letu potekali v sejni sobi in delovni terapiji.
v prvem tednu v oktobru, v mednarodnem tednu starejših, se nam bo pridružil in nam
popestril popoldne Kraški šopek
od 13.‐17. oktobra 2014 bodo v okviru projekta za starejše Simbioza v DU Sežana potekale
delavnice Simbioza giba, ki se jim boste lahko pridružili (od 17. do 18. ure)
v drugi polovici oktobra si bomo ogreli roke ob kostanjih, pete pa na plesišču s sedaj že
našo skupino—TRIO RIO

Prenova se nadaljuje
V domu nadaljujemo s prenovo prostorov. Na novo
bodo položeni tlaki v 2. nadstropju, zamenjali bomo
pohištvo po sobah. V nadstropjih bomo izvedli nape‐
ljavo za računalnike, ki bodo dostopni in namenjeni
tudi za uporabo stanovalcev.

Gospa Milka in njena torta
V lanski zimi je bila v DU Sežana že nastanjena, v
teh dneh pa se je prišla pozanimat, ali bomo tudi
v letošnji zimi našli sobico zanjo.
Gospa Škamperle iz Senožeč namreč, ki je ob tej
priliki spekla torto, ob kateri smo si
obliznili prste.
Pa da ne govorimo o tem, kakšna mojs‐
trica je gospa Milka tudi v okraševanju
tort.
Za pokušino tokrat le slikca

Domski bio vrtiček
Pred pričetkom poletja smo usposobili vrt, ki ga
imamo v dvignjenih gredicah. Prve sadove smo
kmalu poželi, saj smo imeli prvi radič na mizi že v
avgustu. Za gredice skrbi bolničarka Magda, ob
pomoči stanovalk in stanovalcev, ki zalivajo, žan‐
jejo, opazujejo... in se delu, ki je koristno, hkrati
pa še sprošča, radi pridružijo. V preteklih dneh
smo si naš domač radič privoščili ponovno, želi‐
mo pa si, da bi imeli zlato jesen in tako
našo zelenjavo pred zimo še večkrat na
krožnikih. DOBER TEK!

In gospa Milka—dobrodošla
ponovno med nami!

Delo v projektu E‐Qalin
Konec septembra bomo zaključili s prvo fazo 3‐
letnega projekta E‐Qalin. V tem obdobju so se člani
oblikovanih skupin 3 mesece sestajali 1x tedensko,
pregledovali izdelano dokumentacijo, predlagali spre‐
membe, izboljšave, ki jih bomo skušali čimveč spraviti
v življenje. Spomladi smo izvedli ankete o merjenju
zadovoljstva, tako stanovalcev kot svojcev, seveda
tudi zaposlenih, pa še uporabnikov storitve pomoč na
domu. Tudi iz tega vira smo dobili vrsto predlogov.
Vseh seveda ne bomo mogli upoštevati; najprej bomo
UTRINKI S SREČANJ SKUPIN ZA KAKOVOST
izbrali tiste, ki so nujni, in tiste, ki ne zahtevajo (pre)
velikih finančnih sredstev.
Z vstopom v drugo leto izvajanja projekta želimo
vsem udeleženim v projektu čimveč pozitivne energi‐
je in uspešno delo.
In ker kakovost v domu gradimo vsi, vsak dan, pri
vsakem delu, aktivnosti, želimo veliko dobre volje
prav vsem.

