Dom upokojencev
Sežana

Pred silvestrovanjem nas je obiskal Miklavž (ki je
moral še prej obiskati frizerko, ker mu je
od lanskega leta brada tako zrasla)...

D O M S K E N OV I C E

...nato pa
smo
plesali,

A V G U S T 2016
SE NAM ZDI, da smo se komajda dobro
obrnili, pa je za nami že več kot polovica
leta.

dobro jedli,
se zabavali...

Oddelali smo norčave in druge znanilce
pomladi, naveličani smo bili (ne)prave zime
in aprilskega vremena, ki se je zavleklo kar v
junij. Pa smo že v drugi polovici poletja, ko
se veselimo dolgih in vročih dni, toplih noči,
posedanja na klopcah v senci dreves, sladoleda, druženja…
Pa upajmo, da bo poletje (še preostanek)
prizanesljivo: ne prevroče, brez suše, z malo
komarjev—tigrastih in vseh ostalih (prav
Naša nova,
brez njih verjetno ne gre), pa z veliko dobre
januarska
volje, sončne energije, prijaznosti… Za sled90-letnica,
nje smo pač odgovorni sami. In četudi se
je gospa
poletje ne bi odvijalo po naših željah, bomo
Vida GERŽELJ,
na ta način preživeli lep čas, ki nam bo ostal ki vitalnost, zdravje in
v srcu in spominu, ne glede na vreme.
dobro voljo ohranja
z vsakodnevno
Bodi dovolj besedičenja, posvetimo se raje jutranjo vadbo in spredogodkom, ki smo se jih udeleževali, jih sooblihodi okoli Doma
kovali, pri njih uživali in se jih radostili.
(na fotografiji
s pripravnico Ano).
Ta dogodek je sicer še iz lanskega leta, je pa
zagotovo omembe vreden:
S pogumnimi in sigursredi decembra je častitljivih 99 let slavil
nimi
koraki naprej vam
gospod Franc VALEČIČ.
želimo,
S svojim sinom živi v Sežani,
gospa Vida!
pri vsakodnevnih opravilih jima
pomagajo naše socialne oskrbovalke.

Pust nam je poleg krofov in »fanclov« ali »štraub (=krhki flancati) prinesel obilo smeha in zabave.
Obiskali so nas palčki s Sneguljčico, prišla je tudi čarovnica (celo več jih je bilo), pa kavboji, klovni,
dojenčki, žabice, rožice, mušnice, ciganke... Za red je skrbel policaj, za piko na i so nas obiskale še
male maškarce iz bližnjega vrtca. Ob zvokih harmonike smo imeli pravo pustno rajanje.

KULTURNA URICA na Prešernov dan
delovna terapija, 5. februar 2016

NASTOP MePZ SEŽANA,
delovna terapija, 11. marec 2016

LJUDSKI GODCI iz Ajdovščine med nami
delovna terapija, 17. marec 2016

OB TEDNU PROSTOVOLJSTVA STA NAS OBISKALI PROSTOVOLJKI IZ KRKE NOVO MESTO
delovna terapija, 5. april 2016

PREDSTAVNIKI RDEČEGA KRIŽA so nam skupaj
s srednješolci pripravili prijetno srečanje
delovna terapija, 14. april 2016

PRAZNOVANJE APRILSKIH ROJSTNODNEVNIKOV
delovna terapija, 21. april 2016

OBISK FOLKLORNIH SKUPIN IZ VRTCA IN ŠOLE
delovna terapija, 23. maj 2016

KONCERT MARJETKE POPOVSKI in
vokalne skupine Cvet v laseh
delovna terapija, 20. april 2016

OBISK HARMONIKARJEV GLASBENE ŠOLE SEŽANA
delovna terapija, 15. maj 2016
PRAZNOVANJE ROJSTNODNEVNIKOV MESECA MAJA
delovna terapija, maj 2016

PRAZNOVANJE ROJSTNODNEVNIKOV MESECA JUNIJA
delovna terapija, 30. junij 2016

PRAZNOVANJE ROJSTNODNEVNIKOV MESECA JULIJA
delovna terapija, 28. julij 2016

Med slavljenci meseca julija je na 1. fotografiji
gospa MILENA TAVČAR,
ki je praznovala
okroglih 90 let.
VSEM ISKRENE
ČESTITKE
IN VELIKO ZDRAVJA!

40 LET DOMA UPOKOJENCEV SEŽANA
delovna terapija, 16. junij 2016
SLAVNOSTNI GOVORNIKI
gospod Davorin Terčon, župan, gospod Jaka Bizjak, predsednik SSZS, gospa Rosana Šturm, direktorica Doma
Dogodka se je poleg nekaterih kasnejših direktorjev Doma,
gospoda Evgena Stoparja in gospoda Mihe Pogačarja, udeležil
tudi gospod VIKTOR SAKSIDA, prvi direktor Doma.
Na fotografiji med gospema
direktoricama,
NLB d.d. in DU Sežana,
gospod Viktor Saksida.
NLB d.d. je Domu priložnostno
donirala 4.000 eur,
kar bo Domu prišlo zelo prav
pri nakupu novega dvigala.

Kulturni program so oblikovali domski pevski zbor…

...plesalci plesnega društva Srebrna...
...in člani mešanega pevskega zbora iz Senožeč

Seveda ni manjkala torta!

In Dom je bil prekrasno okrašen, v sivki...

VSE NAJBOLJŠE, SREČNO PROTI 50!

SLAVJE SE JE NADALJEVALO ŠE NASLEDNJI DAN… S PRAZNIČNIM VZDUŠJEM,
S TORTAMA — ZA STANOVALCE IN ZAPOSLENE

NADALJEVANJE PRENOVE V 3. NADSTROPJU
Nadaljujemo s prenovo prostorov v 3. nadstropju Doma.
Po sedaj že ustaljenih postopkih se bodo stanovalci preselili v fizioterapijo in
prostor ob njej. Prenova naj bi predvidoma bila zaključena v začetku meseca
novembra. V prenovljene prostore bo nameščeno novo pohištvo, vgrajena so
oziroma bodo širša vrata, klime na hodnikih. Skupno bomo v 3. nadstropju pridobili 4 dodatne tuše in nov prostor za pedikuro.

Prijetno bivanje v prenovljenih prostorih vam želimo.
DELO V SISTEMU E-QALIN

Delo 1. ocenjevalnega obdobja po sistemu E-Qalin se počasi izteka. Po vseh potrebnih opravljenih obveznostih – pred nami je še ocenitev kazalnikov - bo potrebno
zastaviti aktivnosti za 2. ocenjevalno obdobje, in seveda delati naprej. Kakovost je pač proces,
ki ne preneha. Procesi se nadaljujejo, izboljšujejo, nadgrajujejo.
Rezultate ankete o zadovoljstvu uporabnikov 2015 smo predstavili svojcem preko obvestil, ki so bila
na voljo v recepciji, stanovalcem pa smo rezultate ankete predstavili preko njihovih predstavnikov v
svetu stanovalcev.
Anketne vprašalnike je izpolnilo največ stanovalcev doslej, 74. Večina kriterijev izkazuje pozitivne
trende, ocene se gibljejo nad 4,7. Dom upokojencev Sežana je med 50-imi Domovi, ki so ankete
izpolnjevali, uvrščen na 6. mesto. Najbolje ocenjen kazalnik je Standard nege in oskrbe, najslabše
ocenjen pa Komunikacija.
Zelo zadovoljnih je 82%, zadovoljnih pa 18% stanovalcev, ki so odgovarjali.
SVET STANOVALCEV
23. 6. 2016 se je sestal Svet stanovalcev. Člani Sveta so med drugim obravnavali vprašanja glede
organizacije in možnosti izvedbe že predlaganih aktivnosti in dogodkov v Domu (večer s pisateljem gospodom Partljičem, projekt Tačke Pomagačke), vprašanja glede prehrane oziroma sestave
jedilnikov. Po predstavitvi rezultatov ankete o zadovoljstvu so člani izpostavili nezadovoljstvo z
menjavanjem zdravnikov v domski ambulanti ter nezadostnim oziroma nepravočasnim obveščanjem stanovalcev o zdravniških pregledih pri specialistih.
ZADNJA NOVICA: DOM JE OBISKALA MARIJA IZ FATIME
Letos mineva 99 let od prikazovanja Marije trem pastirčkom v Fatimi
na Portugalskem.
Ob prihajajoči stoti obletnici po slovenskih župnijah od maja roma kip
fatimske Marije.
V petek, 12. 8. 2016, je fatimska Marija obiskala tudi naš Dom. Ob tej
priložnosti je v Domu potekala sveta maša. Ob župniku sežanske župnije, gospodu Skapinu, je somaševal župnik iz Dutovelj, gospod Špacapan. Po kratkem počitku v domski kapeli je Marija ostala v sežanski
cerkvi sv. Martina do naslednjega jutra, nato pa nadaljevala svojo pot
po Primorskem.

