Dom upokojencev
Sežana

D O M S K E N OV I C E
D E C E M B E R 2015
KOSTANJI PEČENI, VINO V SODIH,
PRVI SNEG IN DOBRI MOŽJE PRED
VRATI!

Že 7. maja je
sledil nastop
ljudskih
godcev
iz
Ajdovščine…,
8. maja pa nastop skupin Kamenčki in

To je december, zadnji mesec v letu.

December je mesec obračunov, vsakovrstnih
inventur in pregledov, čas sanj in pričakovanj,
planov in načrtov, pa tudi čas druženja, obiskov
bližnjih, prijateljev, čas obilice prireditev…
Tudi Domske novice ponujajo tokrat inventuro.
S pomočjo fotografij se bomo sprehodili po
dogodkih, ki smo jih ustvarjali in se jih udeleževali po posameznih mesecih.
Začnimo pri mesecu, pri katerem smo ostali od
zadnjih Domskih novic — maju.

Na prvo majsko jutro so nas tudi v letošnjem letu že
tradicionalno obiskali in nas pošteno prebudili godbeniki Pihalnega orkestra Divača.

Bilo je tako luštno, da so
nekateri tudi zaplesali.

Mularija z borjača

SREČANJE SKUPIN ZA SAMOPOMOČ

DAN PROSTOVOLJSTVA

Kazlje, 26. 5. 2015

park Sežana, 29. 5. 2015

VREME NAM ZA LETOŠNJI PIKNIK, 19. 6.
2015, ŽAL NI BILO NAJBOLJ NAKLONJENO...
PA SMO GA VSEENO SPELJALI!

VENČKE SV. IVANA
SO PRIDNE ROKE SPLETALE TUDI V
DELOVNI TERAPIJI NAŠEGA DOMA
Na predvečer sv. Ivana (24. junij), ki je tudi kresni večer, so včasih obešali venčke na vrata hiš
z namenom, da bo venček čuval hišo pred slabim oziroma da bo prinašal vanjo dobro. Hkrati
je venček tudi lepo povabilo ali dobrodošlica prišleku.
Šega spletanja venčkov sv. Ivana je bila razširjena po Krasu, odkar ljudje pomnijo in vse do
konca druge svetovne vojne. Po vojni je zamrla, ostala pa je živa po tistih domovih, kjer so
imeli kakšnega Ivana.
Ko je Ivan obhajal god, so ga počastili z venčkom svetega Ivana.
V Štanjelu so pred dobrim desetletjem oživili običaj spletanja venčkov. S tem ohranjajo in
širijo običaj, ki je že skoraj zamrl, tako da se izročilo širi naprej; z uporabo naravnih materialov, ki dolgo zdržijo in ohranijo obliko, brez umetnih dodatkov.
Ta star običaj je vpisan v register žive dediščine, ker je lep in zanimiv in druži ljudi.
Vzpostavlja vez z naravo, ko nabiramo cvetje na gmajni in izdelujemo obročke iz šibja. Vzpodbuja ustvarjalnost in kreativnost, vezenje rož v venček tudi pomirja.

NASTOP HRUŠIŠKIH FANTOV
DU Sežana, 30. 9. 2015

MARLJIVE EKIPE ZA POBIRANJE IN TOLČENJE OREHOV
park Doma upokojencev Sežana, oktober 2015

mmmm…
nam že
diši
potica

dr. VOJKO KAVČIČ JE PREDSTAVIL
UMOVADBO

Doktor Vojko Kavčič je Kraševec, ki že dolga leta živi in dela v Ameriki. Za eno od področij svojega raziskovanja je izbral tudi demenco
in alzheimerjevo bolezen. Po vrsti člankov je junija izdal knjigo
Umovadba za bistre možgane v poznih letih.
V prvem delu poljudno opisuje možgane, njihovo strukturo in funkcije ter razloži, kaj se z možgani dogaja, ko se starajo. Velik poudarek je na tem, kaj lahko storimo, da ohranimo čim bolj bistre možgane - od prehrane do gibanja, socialnih stikov in vključno različnih
oblik vadbe. Knjiga nam tu opiše tudi demenco, s poudarkom na
alzheimerjevi bolezni, pri čemer avtor ne pozabi na skrb za bolnika
z demenco in napotke njihovim skrbnikom in bližnjim.
V drugem delu knjige so praktične vaje za krepitev možganov.
Veliko teh izvajajo v okviru skupine Sive celice tudi naši stanovalci in
stanovalke.
Dr. Kavčič deluje tudi v okviru Spominčice — Slovenskega združenja za pomoč pri demenci, in veliko predava po Sloveniji.
Primorske spominčice delujejo tudi v Sežani, in sicer imajo srečanja vsako četrto sredo v mesecu ob 17.30 v prostorih CSD Sežana.
Skupine za samopomoč svojcem vodi strokovnjak s področja demence in je namenjena svojcem, ki skrbijo za osebe z demenco v domačem okolju. Svojci so ob
dolgotrajni skrbi za osebe z demenco izpostavljeni fizičnemu in psihičnemu izgorevanju, finančnim težavam in socialni izključenosti.
Na srečanjih terapevtske skupine za samopomoč svojci pridobijo znanje in informacije za uspešno oskrbo ter nego osebe z demenco, kako komunicirati z njim, za
načrtovanje lažje prihodnosti ob osebi z demenco in razbremenjevanje pri osebnih
stiskah.

KOSTANJEV PIKNIK —
delovna terapija, jedilnica, 20. 10. 2015

KOSTANJI,
MOŠT…
MARTINOVANJE
SEVEDA!

PA ŠE ENO PRIJETNO JESENSKO OPRAVILO —gospe
Ivana, Jožefa in Tinca so pobirale kutine
Kutine niso le odlična sestavina za marmelade in kompote, pač pa
so tudi prave vitaminske bombe in s tem zaveznice zdravja.
Rumeni sadeži blažijo kašelj, varujejo pred rakom in skrbijo za
zdravje srca ter spodbujajo prebavo.

NAŠE SLAVLJENKE, PO NOVEM 90-LETNICE, PA SO:
gospa Jožefa OLENIK

gospa Virginija
KUKANJA

gospa Sonja KOSOVELJ

(v sredini na sliki zgoraj,
tu pa njen prekrasen šopek)

DRAGE GOSPE, ŽELIMO VAM ZDRAVJA IN PRIJETNIH DNI, LJUDI IN DOGODKOV!

DELO V PROJEKTU E-QALIN...
Z delom po sistemu E-Qalin seveda nadaljujemo, smo v tretjem letu prvega ocenjevalnega obdobja. Skupine za kakovost so v začetku decembra
pričele s svojim delom.
Spomladi smo sicer zaključili z ocenjevanjem kriterijev (opisov posameznih postopkov in njih izvajanje) druge faze, kar pomeni, da so člani skupin za E-Qalin, v katerih sodelujejo tudi stanovalci, pregledali posamezne
kriterije, ki jih določa sistem E-Qalin ter podali pripombe, predloge na
dokumentacijo in/ali izvajanje opisanih procesov po dokumentaciji. V
jeseni smo stanovalci, svojci, zaposleni in uporabniki pomoči na domu
izpolnjevali anketo o ugotavljanju zadovoljstva. Čaka nas še evalvacija
lani opravljenega dela.

Skupine za E-Qalin
ocenjujejo kriterije,
december 2015

Nadaljuje se tudi prenova oddelka v 2. nadstropju Doma.
Vsi upamo, da se bodo dela izvajala po planu oziroma hitreje kot v prvem
delu, ter da bodo stanovalci čimprej spet v svojih »kamricah«, prenovljenih, lepih, svetlih.

ZBOR STANOVALCEV...
V ponedeljek, 28. 9. 2015, je bil zbor stanovalcev, na katerem je bila v svet zavoda kot predstavnica
stanovalcev izvoljena ga. Jasna Vodeb.
Po volitvah sestavljajo nadomestne člane sveta stanovalcev ga. Božena Malalan, ga. Jasna Vodeb in
na novo izvoljeni g. Anton Krnel, ga. Dana Žitko in ga. Stanislava Dekleva.
Redni člani sveta stanovalcev pa so ga. Ivana Kranjec, ga. Doroteja Svetina, g. Radislav Pavletič, ga.
Elda Dobaj in ga. Marija Silvana Zobec.
Stanovalci se na vse člane sveta lahko obračajo v zvezi z vprašanji, predlogi, mnenji, ki jih imajo v
zvezi z bivanjem v domu, nanje lahko naslavljajo različne pobude, želje.

… IN NAPOVEDNIK DECEMBRSKIH DOGODKOV:
Četrtek, 17. 12. 2015, praznovanje rojstnih dni, ob 13. uri, delovna terapija
 Petek, 18. 12. 2015, obisk šolarjev iz Divače, ob 14.15, delovna terapija
Petek, 18. 12. 2015, koncert pevskega zbora Repentabor, ob 17. uri, delovna terapija
 Sreda, 23. 12. 2015, silvestrovanje, ob 15. uri, domska jedilnica
 Četrtek, 24. 12. 2015, božična sveta maša, ob 15.30, delovna terapija




NE POZABIMO:
Mineva 16. leto odkar smo se Slovenci odločili za samostojnost in neodvisnost Slovenije. Plebiscit,
katerega se je udeležilo 93,2 odstotka volivcev, je bil izvršen 23. decembra leta 1990. Okoli 95 odstotkov volivcev je na vprašanje: »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« odgovorilo z
DA in tako so bili tri dni po plebiscitu, 26. decembra istega leta, razglašeni rezultati le-tega.
Ta dan zato obeležujemo kot državni praznik,
Dan samostojnosti in enotnosti.

gospa Viktorija BOLKO je svoje ročne spretnosti uporabila
tudi za upodobitev državnega simbola.
gospa DOROTEJA SVETINA
pa je v slovo staremu letu napisala pesmico:
LETO SE POSLAVLJA
Prišel je čas,
da voščimo in zaželimo
vse dobre želje
vsem, ki žive'
tu okrog nas.
Na tisoče lučk
po vaseh in mestih gori,
prižgimo jo tudi mi
za vse tiste, ki bi najbolj želeli,
da bi za košček kruha imeli.
Kadar bo hudo'
ozrimo se v to, zvezdnato nebo
naj nam Mir prinese
to Decembrsko slovo.

VOŠČILO
čas, ki ga živimo, je postal drugačen:
stresen, vsakodnevno prepreden s slabimi novicami,
ovirami, ki se nam znova in znova postavljajo na pot.
In vendar moramo upati in trdno verjeti, da bo bolje;
v tem predprazničnem času,
ko rišemo obete za naslednje leto
in smo v pričakovanju novega – meseca, leta, dogodka,
ali pa le v pričakovanju novega dne,
moramo upanje še okrepiti.
Seveda v prazničnih dneh ne pozabite in še naprej delajte in
živite s srcem, širite ljubezen in dobroto, delite nasmehe in
dobro voljo,
ter to prenesite tudi v novo leto, ki že nestrpno trka
na naša vrata.
Ter — poleg zdravja in zadovoljstva — naj bo MIR!

SREČNO 2016!

Pustimo Soncu v srce,
naj lepi spomini ožive'.
Ko Sonce tone v morje'
takrat najlepše je.

In še nekaj utrinkov letošnje božično-novoletne okrasitve Doma:

