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ŠTIRJE LETNI ČASI je interni časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Kot pove
že samo ime, ga prebiramo ob vsaki spremembi letnega časa. Je plod soustvarjanja stanovalcev,
njihovih svojcev in zaposlenih – v tako veliki družini kot je naša je namreč živih veliko spominov,
znanj, razmišljanj, talentov… Naša hiša je stičišče različnih ustvarjalcev ter dejavnosti, velikokrat
pa se tudi sami udeležujemo, obiskujemo ter raziskujemo svet zunaj doma – ob vsem tem se rodi
marsikatera misel, ki jo je vredno zapisati in deliti z drugimi. In to je naš glavni namen – z besedo
spoznavati sebe in druge ter tako ustvarjati naše življenje bolj polno in zadovoljno. VABLJENI
TUDI VI!

Za morebitne napake v časopisu se opravičujemo
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V večeru tihem pridna roka
nežno gladko nit prepleta,
čudovite vzorce splete,
polne sanj in domišljije,
kot da nit življenja vije.
Dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,
nato po robu bele čipke
cvetove upanja nasuje.
Tako ljubeče naj usoda stke vam
dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira,
previdno naj poti ubira.
PRIJETNE PRAZNIKE
TER VSE NAJLEPŠE

V PRIHAJAJOČEM LETU!
Vam želimo

direktorica Silva Košnjek in
zaposleni CSS Ško ja Loka.
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Četrtemu letnemu času na pot
s čim manj bolečin, brez prevelikega odrekanja. Naj se sprehodi le bežno mimo nas, naj
odide čim hitreje. Poskrbeli bomo, da nas čim
manj prizadene. Poskrbeli bomo, da nam bo
lepo in toplo.

Beležimo že celih 77 let delovanja Centra
slepih in kar 34 let Centra slepih, slabovidnih
in starejših v Škofji Loki v obliki Doma. To je
čas, ki je prinesel napredek, veliko sprememb
in novosti. Za marsikoga je ta hiša, v kateri
doživljajo in preživljajo svojo starost, bolezen,
dobroto, samoto, veselje, zaljubljenost, srečo,
veselje, družabnost, toplino odnosov, kljub
vsemu naš ljubi dom. Od nas vseh je odvisno
kako živimo, delamo, se družimo in gradimo
pristne medsebojne odnose, tako stanovalci
kot zaposleni in vsi, ki prihajate v naš dom.
Smo starejši, zrelejši, izpopolnjeni z izkušnjami, pa vendar še vedno težimo k uspehu, k
izboljšanju, popolnosti in zadovoljstvu.
Naredili smo velik korak naprej. Za mene
osebno je preteklost le niz spominov, le delček mozaika v mojem življenju. Naši rezultati
in uspehi so opazni, vidni in pustili bomo še
eno brazdo v polju življenja.
Ne bom govorila o krizi, ker ne želim, da bi jo
občutili. Kriza je v naših glavah in ustvaril jo
je manjšinski del človeštva, ker jo želi imeti.
Poskrbeti moramo, da bo ta odšla mimo nas

Življenje me je pripeljalo do spoznanja, da je
zunanji in notranji mir glavna postaja pristne
sreče in vključuje veliko mero tankočutnosti in
sočutja. Notranji mir ne more ustvariti noben
zunanji dejavnik, noben dober jedilnik, nobena
pospravljena omara… moramo si ga ustvariti
sami. Potrpežljivo popuščanje nas bo zaščitilo
pred nemirom in negativnimi mislimi ter čustvi.
Ko dosežemo spremembo v svojem pozitivnem gledanju na stvari in dogodke, bodo vsi
dogodki postajali viri sreče.
Medčloveški odnosi so kompleksna zadeva.
Vedno potrebujemo drug drugega in zato moramo kljub dejstvu, da v odnosih lahko pride
do težav, prepirov, težkih in morda tudi neprimernih besed, skušati ohraniti prijateljsko razpoloženje in toplino. Znati moramo sprejemati
drugačnost…. Vsi smo unikat… Vsi smo le del
mozaika tako različnega človeštva in živimo v
VELIKI družini.
Živimo za danes in pozitivno zrimo v prihodnost k novim izzivom in novim dogodkom.
»Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave,
da tri reči, po katerih v življenju najbolj hrepenimo: srečo, svobodo in duševni mir – vedno
pridobimo tako, da jih podarimo nekomu.«

Silva KOŠNJEK
Direktorica

Reševanje sveta se začne v naši glavi! Sprejmite potrebne odločitve in ukrepe, da bo
vaš mali svet varen, zdrav in okolju prijazen.
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KOLEDAR DOGODKOV
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Poslušanje pravljic v Burnikovi dvorani
Domski izlet v Lesce in Radovljico, z ogledom Letališča Lesce in muzeja
lovskih trofej
Mednarodni dan starejših
Svetovni dan nenasilja
Srečanje gorenjskih domov v Bohinju
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »italijanska renesansa«
Pohod stanovalcev do Podlubnika, ob Mednarodnem dnevu bele palice
Poslušanje pravljic z Majo Poženel
Svetovni dan osteoporoze
Kostanjev piknik pred domom
Praznovanje rojstnih dni v Burnikovi dvorani, za stanovalce rojene
oktobra
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
»Dan stanovalcev« jubilejna prireditev v Burnikovi dvorani
Poslušanje pravljic v Burnikovi dvorani
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »nastanek Evrope«
Prireditev ob otvoritvi razstave »Babice in dedki so zakon« v Burnikovi
dvorani
Praznovanje rojstnih dni v Burnikovi dvorani, za stanovalce rojene
novembra

Stanovalki Gaser Viktorija in Primožič Rozalija pri
ustvarjalnem dopoldnevu, barvanju grozdov.

… in končni izdelek, ki smo ga poimenovali trgatev!

Ugašajte luči! Več električne energije porabimo, več fosilnih goriv je treba pokuriti, da bi
to energijo proizvedli, pri tem se več emisij CO2 sprosti v ozračje.
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Nič ni naše
Kaj bilo bi – če bi sosed
stresal na naš vrt smeti?
Prav gotovo bi mu rekli,
da on več normalen ni.
Če pa jaz nekje v gozdu
vržem stran, kar odveč mi je,
mi je najbrž prav vseeno,
da le kdo ne vidi me.
Nič ne mislim, da okolje,
pa naj hodim bilo kod,
moje ni – in da za mano
Stanovalka Jereb Ljudmila ob obiskovalcu, ki je celo popoldne poležaval in se grel na tepihu pred vhodom.

prišel bo naslednji rod.
Vse imamo le v najemu
najbrž le za kratek čas,
čuvajmo zato naravo,
da spomin bo lep na nas.

Marija Ana Petek

Šele, ko posekate zadnje drevo,
Na srečanju gorenjskih domov v Domu sv. Martina smo
izvedeli marsikaj o sirarstvu, sire preizkusili in si ogledali
tudi Planšarski muzej Stara Fužina. V muzeju je prikazana zgodovina planšarstva v Bohinju, življenje planšarjev, sirarna in sirarsko delo v planinah, transport v dolino, značilna bohinjska planšarska naselja in planšarske
zgradbe.

ko zastrupite zadnjo reko,
ko ulovite zadnjo ribo,
šele takrat se boste zavedli,
da se denarja ne more jesti.

Kupite varčne žarnice! Sicer so nekoliko dražje, a petkrat bolj energetsko učinkovite in
imajo tudi do 10-krat daljšo življenjsko dobo.
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Kostanjček zaspanček

Kostanjček, zaspanček na veji visi.
Zavit ves v lupino prav sladko še spi.
Tedaj pa zapiha vanj veter močan:
kostanjček zaspanček, jesen je, na plan!
Kar precej pozno, že v drugi polovici meseca vinotoka, je bilo, ko smo stanovalci v našem Domu začeli zaposlene previdno, malce plašno spraševati: »A je v gozdu že kaj
kostanja na tleh? A letos bo kostanjev piknik
ali ne?« Oni so nas pa precej potolažili: »Bo,
bo, samo par dni še počakajte, da ga dobimo, kupimo po nižji ceni. Smo že tudi lepo
vreme naročili, da bomo kostanj na prostem
lupili in zraven čaj z rumom veselo srknili.«
Res se je čez nekaj dni na oglasni deski pojavilo vabilo na piknik. Ni nas vabilo le na kostanj, ampak celo dobro glasbo je obljubilo.
Le primernega vremena nam ni 100 odstotno zagotovilo. Tega smo si izprosili sami,
malo pa je k njemu pripomogla tudi Frenkova trmasta vztrajnost, ko je v deževnem
jutru organizatorje piknika spodbujal: »Počakajmo še pol ure, pa bo nehalo padati.
Če ne, bomo pa vso dogajanje v Burnikovo

dvorano preselili.« In res se je na nebu čudežno vse razjasnilo, kmalu zatem se je pod
Tomaževo taktirko iznad žara veselo kadilo,
kar je za nas težko čakajoče bilo navdušujoče oznanilo, da se bo kostanj res na prostem lupilo. V kuhinji so nam že prej skuhali
cel kotel kostanja, da smo ga potem skupaj
s pečenim hiteli lupiti in v usta metati, da je
le tistemu redkemu gnilemu ali piškavemu
uspelo na mizi obstati. Ob poslušanju veselih viž izpod rok dua Frenky nam je kostanj
kar sam letel v usta. Frenky je usta živahno
odpiral zato, da je z njegovega grla pesem
privrela, prva je bila smešna, druga še bolj,
tretja nagajiva, pri njej so zaplesala srca igriva. Četrta je bila počasna, peta poskočna,
vabila je na hiter ples, da so moški komaj
na sebi obdržali hlače in še tisto vmes. Pri
šesti je tudi najbolj negibna roka v zrak molela, sedma je pa itak vse obnorela, da se je
vrtela, sukala vsa zbrana druščina, vsak po
svojem ritmu, taktu in zanosu. Dobro je, da
nihče od vnetih, vztrajnih plesalcev ni končal na nosu in da je »summa summarum«
vsaka naša kost ostala na mestu, cela.
Hvala organizatorjem in duu Frenky za prijetno, zabavno, poskakujoče obarvan dopoldan, v katerem so se nam pridružili tudi naši
sosedje, uporabniki VDC in njihovi varuhi, ki
so nas pogostili z zelo slastno jabolčno pito.
Hvala tudi njim za pito in dobro voljo, naj bo
tudi njim med nami vedno lepo, prijetno, zanimivo. Tale naš zvesti duo, Frenk in Brane,
sta pa itak zakon na kubik. Mar ne?
Alenka Oblakovič

Energijsko varčni gospodinjski aparati! Če nameravate kupiti nov hladilnik ali pralni
stroj oz. drug aparat, naj bo z energetsko nalepko A, saj porabi polovico manj energije
od standardnega stroja.
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Mednarodni dan bele palice

Ob mednarodnem dnevu bele palice so se slepi in slabovidni sprehodili po Podlubniku in Stari Loki ter ob tem
odkrivali kolikor ovir je na poti.

Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki je
bil 15. oktobra, bi vas radi ponovno opozorili na to, kako ravnati, ko srečate slepo
osebo.
- slepemu se oglasite in se ga po potrebi
tudi dotaknite;

Letališče v Lescah, ki leži na ravnini pod Karavankami,
ima več kot šestdesetletno tradicijo. Med in po 2. svetovni vojni so travnike uporabljali za potrebe vojaških
letal, od 1947 dalje pa je že obstajala travnata letališka
steza za športno letalstvo in delovati je začel Republiški
jadralni center. Z letališča Lesce je JAT leta 1955 pričel
z rednimi letalskimi povezavami. Z odprtjem letališča
na Brniku leta 1963 pa so te linije opustili in leteli le še z
Brnika. Danes letališče predstavlja odlično izhodišče za
športno in jadralno letenje ter panoramske polete nad
prelepo okolico. Za naše stanovalce so odprli in razkazali tudi hangar.

- vprašajte slepega, če potrebuje pomoč,
preden karkoli storite;
- ne porivajte in ne vlecite (slepi naj vas
prime pod roko, vi morate biti pred njim,
saj vi vodite);
- ne uporabljajte besed tam, tja, tukaj
(npr. Tam je stol), niti niso potrebne kretnje, mimika (za slepe ti podatki nimajo
nobene vrednosti);
- v pogovoru opisujte, podajajte točne
informacije: npr. Stol je pet korakov
pred vami;
- pri odhodu, ko slepega zapuščate (ali
se vrnete), mu to povejte;
- ne puščajte stvari na neprimernih
mestih, če pa že so, nanje opozorite
(npr. Stop gospa XY! Pred vami je voziček!);
- posredujte svoje znanje v ravnanju s
slepimi in slabovidnimi naprej!

Muzej z lovskih stečin je zasebni lovski Muzej v Lescah
na Gorenjskem. Ustanovila sta ga Anton in Antonija Torkar. Muzej prikazuje bogat in pester živalski svet slovenskih gozdov in gora. Zbirko dopolnjujejo eksotične afriške živali in medvedi iz Kanade ter nekaj lovskega orožja.
Med slovenskimi živalmi boste v zbirki srečali jelenjad in
srnjad, gozdne ptice, rjave medvede, divje svinje, polhe,
kormorane in male zveri, kot so lisica, kuna belica, jazbec in divja mačka. Med ostalimi živalmi pa navdušujejo
veličasten los, kanadski medvedi, afriške antilope in svinja bradavičarka.

Sušite na naraven način! To je zdaleč najboljši način, saj ne porablja energije in ne
poškoduje oblek! Pri uporabi sušilnega stroja pa poskrbite, da so oblačila dobro ožeta in
uporabite srednjo nastavitev sušenja.
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Vztrajati
ki bi metala puško v koruzo. Nenazadnje
me je prav vztrajnost z moje domače Koroške, prek študija na Fakulteti za socialno
delo v Ljubljani, pripeljala tudi na pripravništvo na Gorenjsko - v Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.

»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele
pšenice, jeseni do polne police, pozimi do
snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš
ne prvič, ne drugič do krova in pravega
kova, poskusi: vnovič in zopet in znova.«
Za uvod sem si sposodila nekaj verzov
meni ljubega pesnika Toneta Pavčka, iz katerih vejejo preproste življenjske modrosti.
Res je, da rada berem, čeprav imam pogosto občutek, da je ob študiju strokovne
literature za dobro leposlovje vedno manj
časa. Kljub temu pa so vedno ob moji postelji in na dosegu roke knjige in nepogrešljivi popotniški vodniki.
Ja, tudi hodim rada in zame ga ni lepšega,
kot spakirati kovček in se podati v neznano. Pavčka, čigar verze sem izbrala, imam
rada tudi zato, ker pravi, da je pri določenih
rečeh v življenju enostavno treba vztrajati.
In o sebi rada verjamem, da nisem človek,

Tukaj pri delu neizmerno uživam, saj me
obkrožate prijetni ljudje. Najbrž ni naključje, da me je pot s Koroške pripeljala na
Gorenjsko. Koroški in Gorenjski so brez
dvoma skupne naravne lepote, čudoviti
hribi in gore, po katerih sem si že od majhnega, ob spremstvu očeta in mame, grizla
kolena ter se tudi tako učila – vztrajnosti.
Ničkolikokrat sem pešačila po Pohorju in
osvojila koroške vršace Uršljo goro, Raduho in Peco. Nekaj zaslug, da neizmerno
uživam v naravi, pohodništvu in na različnih potovanjih, lahko gotovo pripišem tudi
življenju in vzgoji pri tabornikih, s katerimi
sem se v osnovnošolskih letih veliko potepala. Potepanja blizu in daleč so še vedno
eno od mojih najljubših prostočasnih dejavnosti, zato vedno znova komaj čakam
na proste dneve, ko se lahko odpravim
spoznavat nove kraje in ljudi. Pa tudi sebe.
Vedno znova me namreč prevzame misel,
kako so potovanja dragocena za spoznavanje samega sebe in svojih najbolj intimnih občutij.
Tudi praznike velikokrat preživim na poti –
z družino ali s prijatelji, zato se jih seveda
veselim. Oh in sploh navdušena pa sem
nad morjem. In če vprašate mene, vam
povem, da je najboljši dopust jadranje na

Varčujte s toplo vodo! Oblačil, ki niso zelo umazana, ni treba prati v vroči vodi.
Pravzaprav je za nekatere materiale celo bolj priporočljivo, da jih perete v hladni. Topla
voda je nujna le pri belem in zelo umazanem perilu.
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morju pod toplim morskim soncem. In seveda v dobri družbi. Preprosto rada imam
ljudi – od najmlajših do najstarejših. Verjamem, da vsako življenjsko obdobje poleg
tegob prinaša svoje radosti. Gotovo me
je prav veselje do dela z ljudmi pripeljalo do študija socialnega dela. Verjamem,
da moram kot socialna delavka nenehno
nadgrajevati svoje znanje in izkušnje, zato
sem izjemno vesela in hvaležna, da sem

dobila priložnost dragocena znanja in izkušnje pridobivati v tako ugledni ustanovi,
kot je Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Pripravništvo tukaj mi je
v izjemno veselje, zato me ob misli, da bo
leto hitro naokrog, kar stisne pri srcu. Seveda pa si želim, da bo moj čas z vami
prijeten in da bomo karseda dobro sodelovali. Naj bo 2014 zdravo in srečno!
Lucija Zakeršnik

Prosim. Hvala.
Beseda hvala pa se uporabniku zahvaljuje, ker je upošteval priporočilo.
S projektom želimo vplivati na vedenje
uporabnikov, ki naj bi ob vestni uporabi
postal bolj energetsko učinkovit.

Projekt z zanimivim imenom Prosim. Hvala, ki zaokrožuje celotno zgodbo projekta,
je usmerjen k ozaveščanju in opominjanju
posameznika o varčevanju in tudi želja
našega doma je, da se mu v kratkem pridružimo. Tokrat vam projekt predstavljamo zgolj informativno, več o posameznih
simbolih in pomenu pa prihodnjič.
Beseda prosim nagovarja in naproša uporabnika naj varčuje in hkrati deluje okolju
prijazno.

Na vedenje vplivajo vizualni opomniki v obliki nalepk, simbolov, ki se pojavljajo na mestih, kjer se lahko privarčuje. Vsak simbol
je oblikovan z namenom, da ga uporabnik
čim hitreje poveže z dotično tematiko.
Povečanje prepoznavnosti pa se lahko doseže skozi družabno igro domin ali s predlogami, ki se lahko objavijo v glasilu ali
ponudijo v reševanje.
Nalepke, simboli so primerni za uporabo
doma, v pisarni, šoli, vrtcu, domu starejših
občanov, zdravstvenih ustanovah, poslovnih prostorih ipd.
Povzeto po spletni strani
http://prosimhvala.si/

Znižajte nastavitev termostata! Če temperaturo svojega doma znižate za 1ºC, to komaj
zaznate, a pri letnem računu za elektriko bi prihranili 7 % in s tem zmanjšali letno do 300
kg emisij CO2.
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Dan stanovalcev
Jubilejna prireditev

Stanovalki Maja Petriček in Marija Jereb…

30 let
Uršič Vida
Petriček Ana Marija
Slabe Marija

25 let
Mujčič Zahid

20 let
Jereb Marija

15 let
Ferek Ana

10 let
Peternelj Ivana
Jeram Pavel
Maglica Helena

Vida Uršič, Marija Slabe in Zahid Mujčič.

Primožič Johana
Balderman Marija
Jakšič Marija

5 let
Jereb Terezija
Tolar Antonija
Tozon Mojmir
Štajer Zorka
Mlinar Janez
Krajnik Danijela
Uršič Marija
Dolinar Jerica
Krvina Stanislava
Kolenc Srečko
Cvijič Živko
Rupar Ana
Fojkar Jakob
Bevk Katarina

Izolirajte svoj dom! Poskrbite, da bo vaš dom dobro izoliran, npr. z okni z dvojno
zasteklitvijo. Izgube lahko preprečite tudi, če zvečer zagrnete zavese ali zračite sobo le
nekaj minut.
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Vse najboljše, dragi dedek
valce, da se tu počutijo domače, prijetno
in kratkočasno ter da živijo v vsej polnosti
človeka vredno in dostojno življenje.

Ob dnevu stanovalcev smo se zahvalili tudi prostovoljkam, ki že vrsto let svoj čas, voljo in srce namenjajo
stanovalcem Centra. Na sliki so Tončka Mrak, Simona
Bašelj, Marija Demšar, Alenka Bajželj, direktorica Silva
Košnjek, Majda Rant in Marija Peternel (z leve).

Vse najboljše, dragi dedek! Med teboj,
strogim, a prijaznim duhom v Strahlovem
gradu in menoj, živahnim, nagajivim duhcem v današnjem Centru, je malo daljši
časovni presledek, a če složno združiva
moči, pogum in dobro voljo, sva že 77 let
na razpolago njim, ki so se skozi leta, desetletja, v potrebi za varnim, toplim, čistim
domom, zatekli pod najini strehi, kjer so
dobili vso srčno pozornost, vestno oskrbo,
strokovno nego, okusno hrano, številne
aktivnosti, prilagojeno izobrazbo, ustrezno
delo in seveda prepotrebno bivališče.
In tako bo tudi odslej, saj grem zdaj sam
s starostjo, slepoto, boleznijo, slabovidnostjo in betežnostjo vztrajno, složno naprej.
Pri tem mi pomagajo vsi zaposleni, ki s
svojim vestnim, strokovnim, natančnim delom, predvsem pa srčno toplim, ljubeznivim odnosom skrbijo za vse moje stano-

Ti si že davnega leta 1936 slepim in slabovidnim ljudem iz vseh koncev rajnke
domovine ponudil svoje zatočišče. 1. januarja 1937 je ustanova z imenom Dom
slepih uradno pričela z delovanjem. To je
pomenilo začetek družbene skrbi za odrasle slepe osebe v Sloveniji. Po letu 1945
je razvoj varstva slepih in slabovidnih dobil
večji pomen, uresničeni so bili materialni
in delovni pogoji, ki so slepim in slabovidnim zagotavljali normalno in enakopravno vključitev v življenje ter delo. Zveza
društev slepih in slabovidnih Slovenije leta
je 1962 ustanovila samostojne Invalidske
delavnice, s čimer se je usposabljanje slepih in slabovidnih teoretično ter praktično
nadgradilo. Dom in Invalidske delavnice
so se združile v enovito delovno organizacijo – Center slepih in slabovidnih (CSS)
je postal edini zavod v Republiki Sloveniji,
ki je reševal probleme poklicnega usposabljanja, zaposlovanja in domskega varstva
oseb z motnjami vida. Leta 1979 so zgradili »moj« objekt, Dom oskrbovancev, ki
je poleg mene, slepih in slabovidnih oseb
iz vse Slovenije sprejel tudi starostnike iz
območja današnje upravne enote Škofja
Loka.
3. novembra vsako leto praznujeva svoj
skupni rojstni dan. Na ta dan ali v dnevu
blizu tega pripravijo zaposleni in stanovalci prijetno praznovanje, kamor povabijo

Ne zastirajte grelnih teles! Zagotoviti je potrebno, da zrak nemoteno kroži, zato
radiatorja nikakor ni primerno zakrivati z zavesami ali z drugimi predmeti.
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tudi nastopajoče goste, obiskovalce, prostovoljce in na katerem podelijo posebna
priznanja vsem stanovalcem, ki v tekočem
letu praznujejo 5, 10, 15, 20, 25 in več let
bivanja pod mojo in celo tvojo streho. Kar
tri stanovalke so letos dopolnile 30 let življenja v mojem okrilju, Maja Petriček,
Marička Slabe in Vida Uršič.
Za zvesto, vztrajno prijateljsko druženje s
stanovalci ter pomoč, so letos z zahvalami
za njihovo nesebično, plemenito, dobrosrčno in ljubeznivo človeško držo nagradili
osem prostovoljk: Minko Demšar, Majdo
Rant, Alenko Bajželj, Simono Bašelj,
Jelko Blaznik, Branko Bitič, Tončko
Mrak, in Marijo Peternel.
Stanovalci so pripravili krasen recital pesmi različnih slovenskih pesnikov, med
katerimi sta gostujoča »muzkontarja«, zakonca Dolenc, Valerija (bariton) in Jože
(diatonična harmonika), »zašpilala« več
veselih, poskočnih, v dušo segajočih melodij.
Prireditev je več kot odlično povezovala
moja sončna delovna terapevtka Denis,
gospa direktorica je poleg čestitk delila
stanovalcem rožice, glavna sestra pa še
priznanja. Bilo je več kot super »fajn«, zato
upajva, moj dragi dedek, da bodo vsa prihodnja leta prinesla vsem stanovalcem in
zaposlenim veliko zdravja, dobrega počutja, zadovoljstva, miru ter še več priložnosti za ples in praznovanje.

Relacije
Ko bi znala prezreti,
tisto, kar ne znam…
na golih zidovih tišine
nanizano fresko
barvitih nians
minevanja,
vzgib dvignjenih vek
zatekle preteklosti,
poraslo samoto najlepšega,
ki jemlje dih in razum –
svoj dir splašene negotovosti,
bi ukrotila.
Ko bi znala prezreti,
tisto, kar ne znam…
skrajne robove svojih poti
zglajene v razpršene daljave,
šablonsko železno obleko
na plečih neizprosnih pasti –
obelodaniti boj srca,
da glas vesti,
ne bil bi neizprosen
posek času,
kot sekira stari jablani,
ki ne bo več rodila.

Milena Sušnik Falle

Domski duhec
(namesto njega zapisala A. Oblakovič)

Namestite termostatske ventile! Klasične ventile zamenjajte s termostatskimi, saj
zmanjšujejo toplotno izgubo. Pred kurilno sezono radiatorje odzračite.
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Sortiranje odpadokov v
CSS Škofja Loka
V CSS ločujemo naslednje odpadke:
•

Infektivne odpadke – skladišče infektivnih odpadkov

•

Nevarne snovi – kurilnica

•

Prazne baterije – kurilnica

•

Papirna in kartonska embalaža – zabojnik

•

Steklo – zabojnik

•

Odpadna embalaža – zabojnik

•

Biološke odpadke – trdno stanje – zabojnik

•

Biološke odpadke – tekoče stanje – sodi

•

Odpadno olje iz kuhinje – sodi

•

Les – kurilnica – skladišče odpadnega materiala

•

Kovina – kurilnica – skladišče odpadnega materiala

•

Kosovne odpadke – skladišče odpadnega materiala

•

Ostali odpadki – stiskalnica – samo tisti odpadki, ki se ne dajo sortirati v eno od
zgornjih vrst odpadka.

Količina odpadkov nastalih v letu 2012
•

Mešani komunalni odpadki: 103 200 kg

•

Steklena embalaža: 3000 kg

•

Papirnata embalaža: 5850 kg

•

Biološki odpadki: 17 223 kg

•

Infektivni odpadki: 52 kg

VARČUJMO Z ENERGIJO
- ZAPIRAJMO OKNA
- ZRAČIMO KRATKOTRAJNO IN INTENZIVNO 1 do 5 MINUT (odprto okno ali balkonska vrata + odprta vrata na hodnik)
- RADIATOR NA poziciji »3«
- UGAŠAMO LUČI
- UGAŠAMO ELEKTRIČNE APARATE KO GREMO IZ SOBE (radio, TV)
Primerne temperature prostorov! V bivalnem prostoru niso potrebne tropske
temperature; v dnevnem in jedilnem prostoru naj temperatura znaša okoli 20 stopinj
(stopnja 3 na termostatskem ventilu).
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Razvrščanje odpadkov iz zdravstva
V Centru slepih slabovidnih in starejših zbiramo naslednje vrste odpadkov iz zdravstva
(odpadki so označeni z nazivom in šiframi):

Ostri predmeti (18 01 03)
•

igle (tudi igle z infuzijskih sistemov),

•

kanile,

•

rezilo skalpela,

•

lancete,

•

ostre in koničaste odpadke,

•

zlomljeno steklo,

•

vse kar bi lahko povzročilo vrez ali vbod

Odvržejo se v zbiralnike za ostre predmete, ki so nameščeni na oddelku zdravstvene
nege in oskrbe v ambulanti, v prostoru za delitev zdravil, na previjalnih vozičkih in tasah.
Polne zbiralnike se nepredušno zapre in odloži v 50 l transportne kontejnerje, ki so nameščeni v kleti, v posebnem prostoru namenjenem samo za infektivne odpadke.
Infektivni odpadki (18 01 03) so odpadki, ki vsebujejo patogene mikroorganizme v količini, ki lahko povzroči obolenje pri ljudeh. Ti odpadki lahko predstavljajo nevarnost zlasti za
bolnike z zmanjšanim imunskim odzivom ali za bolnike, izpostavljene invazivnim postopkom. Drugih ljudi ti odpadki praviloma ne ogrožajo bolj, kakor drugi odpadki.
V to skupino uvrščamo:
•

Vrečke s krvjo in krvnimi pripravki, kri ter krvave telesne tekočine bolnikov v količini nad 100 ml,

•

Krvav in gnojen obvezilni material s krvjo ali gnojen v količini nad 100 ml,

•

Materiale in predmete za enkratno uporabo, ki so prišli v stik s kužnimi
izločki bolnikov, pri katerih so potrebni izolacijski postopki,

•

Diagnostične materiale in pripomočke, uporabljene pri laboratorijskem delu s
kužnimi materiali,

•

Rokavice, oblačila, brisače za enkratno uporabo ter drugi higienski pribor, kontaminiran s krvjo pri dializi (krvno prenosljive bolezni).

Poskrbite za dobro zatesnjena okna in vrata! Skozi špranje lahko pozimi izgubimo
ogromno toplote oziroma je zaradi njih poleti prostor pregret.
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Neinfektivni odpadki (18 01 04) so odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne
zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranitvi.
Med te so uvrščeni naslednji odpadki (če niso prišli v stik s kužnimi izločki bolnikov,
pri katerih so potrebni izolacijski ukrepi, vsebujejo kri ali gnoj v količini manj kot 100
ml):
•

Infuzijski in transfuzijski sistemi brez igel,

•

brizgalke brez igel,

•

žilni in nežilni katetri,

•

črevesne razbremenilne in prehranjevalne cevke,

•

drenažne cevke,

•

cevi za ventilatorje, cevke za aspiracijo,

•

izpraznjene urinske aspiracijske vrečke,

•

tamponi, zloženci (nekrvavi ali z madeži krvi)

•

robčke, papirnate brisače, staničevino.

Zbiranje odpadkov v sobi stanovalca na bivalnem ali
negovalnem oddelku, ki ni v izolaciji
Zbiranje in odlaganje
a.) Mešani komunalni odpadki (različne frakcije: plastika, steklo, papir, …). Te
vrste odpadkov odlagamo v vreče modre barve, večje oz. manjše dimenzije v
plastičnem košu s pokrovom.
b.) Plenice in ostali material za 1x uporabo za izvajanje nege
Plenice in ostali material za 1x uporabo (rokavice, predpasnik, maska, izpraznjene urinske vreče, cevke za aspiracijo, črevesne razbremenilne in prehranske cevke,...) odlagamo v rdeče vreče, večje dimenzije v
košu na negovalnem vozičku s pokrovom.
OPOMBA: V kolikor se pri stanovalcu, pri katerem je prisotna rana, izvajajo preveze v njegovi sobi, nastajajo tudi odpadki:
c.) Odpadki, ki iz vidika preventive pred okužbo zahtevajo posebno ravnanje
pri zbiranju ali odstranitvi – »mehki« infektivni odpadki ( 18 01 03)
To je krvav, gnojen, oslinjen in na druge načine onesnažen material, ki nastaja
pri prevezah in negovalnih intervencijah in vsebuje več kot 100 ml kužnine. Odpadke direktno odlagamo v zabojnik za 1x uporabo, zato je nameščen na mestu
Uporabite pokrovko! S tem, ko pokrijete posodo med kuhanjem hrane, lahko prihranite
od 60 do 70 % energije, ki je potrebna za pripravo hrane.
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nastanka odpadka (soba/ prevezovalni voz -dimenzije 4l). Ko je
zabojnik poln, ga medicinska sestra zapre in označi z datumom
in mestom nastanka, klasiﬁkacijska številka je že na zabojniku.

Zbiranje odpadkov v sobi stanovalca na bivalnem
ali negovalnem oddelku, ki ima eno od bolnišničnih
okužb (mrsa, esbl, vre, …)
Zbiranje in odlaganje
a.) Odpadki, ki iz vidika preventive pred okužbo zahtevajo posebno ravnanje
pri zbiranju ali odstranitvi –»mehki« infektivni odpadki (18 01 03)
•

To je krvav, gnojen, oslinjen in na druge načine onesnažen material, ki
nastaja pri prevezah in negovalnih intervencijah in vsebuje več kot 100 ml
kužnine.

•

Materiali in predmeti za 1x uporabo, ki so prišli v stik s kužnimi izločki
stanovalca, kjer so potrebni izolacijski ukrepi
- Blato - pri stanovalcu z drisko - okužba (ESBL ali enterokolitis neznanega povzročitelja)
- Urin (okužba)
- Aspirat (ESBL, MRSA..)

•

Uporabljena osebna varovalna oprema (če je močno okrvavljena ali bila
v stiku z bolnikovo kužnino)
Odlaganje
Odpadki se odlagajo na kraju njihovega nastanka v posode, ki so namenjene skladiščenju odpadkov iz zdravstva – v plastične posode za 1x uporabo
z nepredušnim zapiranjem in na katerem je vidna oznaka vrste odpadka iz
zdravstva (dimenzije 60l).

Ne uporabljajte stanja pripravljenosti – izklopite aparate! S popolnim izklapljanjem
naprav boste pri računu za elektriko prihranili do 10 %.
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b.) Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja
pri zbiranju in odstranitvi
– neinfektivni (18 01 04)
V to skupino odpadkov so uvrščeni odpadki, če niso prišli v
stik s kužnimi izločki bolnikov,
pri katerih so potrebni izolacijski ukrepi, vsebujejo kri ali gnoj
v količini manj kot 100 ml:
• Infuzijski sistemi brez igel,
•

brizgalke brez igel,

•

črevesne razbremenilne (pozor- povzročitelj obolenja) in prehranjevalne
cevke,

•

cevke za aspiracijo, (pozor- povzročitelj obolenja)

•

izpraznjene urinske vrečke, (pozor- povzročitelj obolenja)

•

tamponi, zloženci (nekrvavi ali z madeži krvi)

•

plenice (kolonizacija)

•

zaščitni material(rokavice, predpasnik, maska, če ni bil v stiku s kužnino
Odlaganje
Te odpadke odlagamo na mestu nastanka – ob stanovalcu v sobi v plastično vrečo rumene barve, ki je vstavljena v koš na pedalko. Vrečo z odpadki
dnevno odnesemo v voz za odvoz odpadkov, ki je v kopalnici, ki služi začasnemu skladiščenju (shranjevanju) odpadkov (tudi zdravstvenih) na oddelku.

c.) Komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine),
vključno z ločeno zbranimi frakcijami (20 03 01)
Te vrste odpadkov odlagamo v vrečo rumene barve večje oziroma manjše dimenzije v plastičnem košu s pokrovom, katere 1x dnevno odnesemo v prostor,
ki služi začasnemu shranjevanju odpadkov na oddelku.

Transport odpadkov
Kontejnerji za komunalne odpadke in plenice skupine 20 03 01 ter odpadno embalažo so nameščeni (za odstranjevanje odpadkov iz ustanove ) na dvorišču za Centrom.
Komunalni odpadki in plenice se iz prostorov, 3x dnevno ( po vsaki izmeni) odložijo v
kontejner (stiskalnico) za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke odvaža in prevzema
Premislite kaj potrebujete! Preden odprete hladilnik ali zamrzovalnik, premislite, kaj
boste iz njega vzeli. Ne puščajte odprtih vrat po nepotrebnem.
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nosilec javnega pooblastila za ravnanje s komunalnimi odpadki, Komunala Škofja Loka.
Voz za prevoz odpadkov se po uporabi razkuži in očisti. Dezinfekcijo in čiščenje izvede
delavec, ki je izvedel transport do stiskalnice, preden vrne voziček na oddelek zdravstvene nege in oskrbe, v skladu z doktrino čiščenja in dezinfekcije.
Infektivne odpadke se po vsaki izmeni odpelje in odloži v plastične posode, v poseben,
temu namenjen prostor v kleti.
Napolnjene plastične posode z infektivnimi odpadki odpelje posebna služba za odvoz
odpadkov.
Odpadna zdravila (potečen rok uporabe) se oddajo v Lekarno Orel.
Naša želja je, da bi se čim več odpadkov pravilno ločevalo. S tem mešanih komunalnih odpadkov skoraj ne bi smelo več biti. Tako tudi ne bi potrebovali toliko
velikih odlagališč mešanih komunalnih odpadkov. Na ta način bi poskrbeli za čisto
in zdravo okolje za nas in za naše zanamce.
Marinka Kozjek

Preprečevanje bolnišničnih okužb
Kako ravnati ob vstopu v sobo?
Bolnišnične okužbe za zdrave ljudi niso nevarne. Svojci lahko
prihajajo na obisk, vendar morajo upoštevati navodila zaposlenih:
- Svoj prihod je potrebno javiti zdravstvenemu osebju
- Ob vstopu v sobo in pri izstopu si je potrebno razkužiti roke
- NE sedamo na stanovalčevo posteljo in ne odlagamo tja svojih stvari in/ali oblačil
- S preventivnimi ukrepi, kot so: razkuževanje rok, uporaba zaščitnih rokavic, zaščitnega
plašča in maske, preprečujemo, da bi okužbo prenašali naprej na ostale ljudi

Se vas kaj loteva?
Okužbo pustite doma! To pomeni, da ne prihajate na obisk k stanovalcu, če imate povišano temperaturo, kašljate, imate drisko ali bruhate.
Zakaj? Ker je stanovalec, ki je nameščen v kontaktni izolaciji, običajno z znižano imunsko
sposobnostjo in predstavlja zanj vsak stik z novo infekcijo, možnost poslabšanja zdravstvenega stanja.
Ne v avto... na kolo! Če se peljemo s kolesom, ne pripomoremo le k zmanjšanju
prometa, ampak tudi emisij. Kolesarjenje do trafike ali pekarne je zastonj in tudi zdravo!
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Beleženje oskrbe
V mesecu avgustu 2013 smo v Službi zdravstvene nege in oskrbe pričeli z elektronskim
beleženjem storitev oskrbe. Predhodno so že zdravstveni tehniki storitve zdravstvene
nege beležili v računalniški program, za vrednotenje zdravstvene nege po posameznih
kategorijah za ﬁnanciranje s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Beleženje oskrbe v papirni obliki, v preteklosti, je predstavljal problem porabe papirja,
ogromno količino papirne dokumentacije ter predvsem hrambo in obdelavo pridobljenih
podatkov. Elektronsko beleženje je tovrstno problematiko odpravilo in zagotovilo transparentnost in hitro obdelavo potrebnih podatkov in informacij. Vsi zaposleni so dobili
dlančnik, v katerega sprotno beležijo opravljene storitve, seveda je bilo potrebno tudi
»omrežiti« vse oddelke v hiši. Sistem beleženja je v mesecu septembru in oktobru 2013
podal zanimive analize podatkov:
a.) Največkrat izvedena storitev oskrbe je bilo »obračanje v postelji na 2h«, zaradi preprečevanja dekubitusa ali preležanin. V mesecu septembru je bilo število
16117, v mesecu oktobru 2013 pa kar 18747.
b.) Naslednja po številu je storitev »anogenitalna nega, menjava inkontinenčnih pripomočkov«. V septembru je bilo 12690 izvedenih storitev, v oktobru 12590.
c.) Na tretjem mestu je storitev »priprava, serviranje napitkov, pomoč pri pitju«. V
številkah je primerjava sledeča: v septembru 11476, v oktobru pa 11820. Zanimiv
je hiter izračun za mesec september: število izvedenih storitev v delitvi s številom
dni v mesecu nam da podatek, da smo omenjeno storitev izvedli kar 382,5-krat
na dan in, če to delimo s številom stanovalcev, pomeni da v povprečju vsakemu
stanovalcu v Centru pripravimo, serviramo napitke ali ponudimo pomoč pri pitju kar 1,7-krat dnevno. Tolmačenje podatka prepustim vam.
Vsekakor nakazujejo storitve, ki so največkrat izvedene, da so naši stanovalci v večini slabo pomični ali nepomični in da potrebujejo storitve za zagotavljanje osnovnih življenjskih
potreb. To pa so tudi razlogi, zakaj svojci namestijo starostnika v institucionalno varstvo.
Irena Šućur
Vodja ZNS

Prisedite k drugim ali izberite javni prevoz! Za daljša potovanja je odlična rešitev
potovanje v skupini z enim avtomobilom; ali javni prevoz, ker se lahko več ljudi pelje v
enem vozilu.
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Mozaik posameznega dne
Mozaik, kjer živijo stanovalci z demenco,
zahteva še posebno pozornost in skrb.
Varuhinje in ostali zaposleni poskušajo z
različnimi zaposlitvenimi ter prostočasnimi
aktivnostmi ohranjati in vzdrževati osnovne sposobnosti za samostojno življenje in
opravljanje vsakodnevnih opravil, seveda
prilagojeno in usklajeno s potrebami stanovalcev. S tem se krepijo in spodbujajo
njihove kognitivne, psihološke in socialne
spretnosti ter veščine. Ohranja se tudi ﬁzična moč posameznika ter znanja in interesi, ki jih imajo. Krepi se samopodoba
in zadovoljstvo, navsezadnje pa je to priložnost za preprosto druženje.
V nadaljevanju vam, v sliki in besedi, predstavljamo nekaj drobcev posameznih,
ustvarjalnih dni.

Unikatni pogrinjki
Na sprehodu po jesenskih poteh, smo nabrali listje. Poiskali smo primeren papir A3
velikosti in pripravili različne barve. Na list
smo nanesli barvo in odtisnili na papir. Z
različnimi barvami je nastal zanimiv vzorec. Ko se je barva dobro posušila smo liste oddali še v plastiﬁciranje in dobili smo
nove, jesensko obarvane pogrinjke za na
mizo.

Ne segrevajte avta v mirujočem stanju saj lahko porabi tudi do 50 % več goriva. Če
začnete z vožnjo takoj, se bo motor hitreje segrel na delovno temperaturo.
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»Štrudl lene gospodinje«

Sirov burek

Zmešamo:

- 500 g vlečenega testa

- 1 skodelica pšeničnega zdroba
- 1 skodelica sladkorja
- 1 skodelica moke
8 do 10 jabolk naribamo, dodamo cimet,
sladkor, po želji lahko rozine, kokos, orehe.
Na namazan pekač damo ½ suhe zmesi,
nato naložimo ½ jabolk, nato postopek ponovimo. Po vrhu prelijemo mleko (približno
0,5 l) v katerem smo stepli 1 jajce. Za aromo lahko dodamo malo ruma.
Pečemo 35 do 40 minut na 180°C.
S stanovalci ustvarjale
Barbara Kumer in Špela Gorjanc

Zmešamo nadev:
- 500 g skute
- 2 jajci
- 1 kisla smetana
- 2 dl mleka
- 2 dl olja
- Sol
- Maslo za mazanje
Vsako plast testa posebej namažemo z
nadevom. Zvijemo v rolico in položimo v
pekač, ki ga predhodno namažemo z maslom.
Pečemo v ogreti pečici, 45 minut na 200°C.
Ko je burek pečen, ga premažemo z maslom in pokrijemo, da se malo zmehča.
Dober tek vam želimo
Refija Dindič in stanovalke Bevk Kati,
Jensterle Vida in Eržen Pavla

Vzdržujte ustrezen tlak v pnevmatikah: če je tlak za 0,5 bara nižji, porabite 5 % več
bencina in bolj onesnažujete zrak.
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Dišeče sivkine vrečke

Iz starega platna smo izrezali podolgovate trakove. Na izbrane štampiljke z motivom smrekic,
smo nanašali rumeno, rjavo ali zeleno barvo in odtisnili motiv na platno. Ko se je barva posušila
smo trakove odnesli šivilji, ki nam jih je zašila v male vrečice. Tačas smo pripravili, zdrobili sivko.
Vrečke smo potem napolnili, zavezali z raﬁjo –dišeče vrečke so bile pripravljene. Lahko so preprosto, a lepo darilo ob prihajajočih praznikih.

Novoletne vizitke

Za podlago smo izbrali trši papir sive barve, na katerega smo s čopičem in belo tempera barvo
narisali snežinke. Iz modrega tršega papirja smo izrezali smrekice oz. trikotnike različnih velikosti
in jih poljubno okrasili z bleščicami v svinčniku. Iz belega papirja smo izrezali zasneženo poljano
(pravokotnik oz. trak v isti širini kot siva podlaga, ki je na treh robovih rezan naravnost, na četrtem
pa rahlo valovito, kot obris pokrajine v daljavi). Potem smo vzeli lepilo in vse elemente sestavili po
zaporedju: siv papir, spodaj na rob prilepili belo pokrajino in na to dodali še smrekice. Sestavljen
motiv smo nalepili na vizitko in vanjo svojim domačim napisali še novoletno voščilo.
S stanovalci pripravila
Tatjana Pivk
Pri vožnji z vklopljeno klimatsko napravo se poraba goriva poveča za 30 %,
z vožnjo pri odprtem oknu pa za 5 %.
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Znova stik z mladimi v našem Centru tik
pred zimo
ščančjo uspavanko ter znano pesem Potoček. Prva pesem uspavanka ob kateri
sem obujala spomine na svoja pedagoška
leta, je bila izvedena s precej spremenjeno, zame slabšo, nič kaj spevno melodijo.
Temu bi strokovno skoraj rekla atonalnost.

V enem od novembrskih dni, smo se po
dolgem času zbrali nekateri stanovalci našega loškega Centra v Burnikovi dvorani,
v vedrem vzdušju, na srečanju s prisrčnimi mladimi gosti. Tu se je odvijala tedaj
pomembna prireditev ob odprtju razstave
slik učencev iz treh osnovnih šol na temo
starost, ki so jo postavili v sodelovanju z
našimi delovnimi terapevtkami.
Projekt je bil skrbno zamišljen, ob njem
naj bi šolarji načrtno spoznavali odnos do
starejših. Tudi kulturni program, s katerim
so nam skušali popoldan popestriti ,so si
zastavili na široko, z obsežnim repertoarjem. Vsaj nekaj točk s prireditve ob tej priliki, ki so mi še živo ostale v spominu, se
da na tem mestu omeniti.
Med nami so nastopili učenci iz OŠ Ivana Groharja, OŠ Mesto in OŠ Jela Janežiča. Naš klavir je nastopajočim še
kako prav prišel. Najprej so prvošolčki iz
osnovne šole Ivana Groharja ob klavirski
spremljavi odpeli dve otroški pesmici: Pi-

Dva mlada, briljantna umetnika sta se nam
sijajno predstavila na svojih glasbilih. Prvič v življenju sem utegnila slišati, seveda
zelo skrajšan Ravellov Bolero na saksofonu. Drugače običajno v skladbi posamezni inštrumenti dalj časa ponavljajo določeno temo. Tu za takšne ponovitve ni šlo.
Skladba bi bila predolga. Za Bolerom smo
poslušali čelo.
Prisluhnili smo kitari, živahnim recitacijam. Nekatere učenke so barvito, občuteno recitirale nekaj pesmi. Mehko so v
verze prelile poezijo enkratnega pesnika
Toneta Pavčka. Globlje mi je v srce segla
pesem Kako raste mama. Pavčkovim pesmim so sledila dela Nika Grafernaverja, recimo pesem o klobukih. Ti počenjajo
vsemogoče vragolije, nazadnje tudi »vso
noč klobuštrajo«.
Na prireditvi smo poslušali tudi temperamentne viže. Ni šlo brez harmonike. Krepko so nam srce ogrele: Avsenikova skladba O Bohinju, Kam le čas beži od Štirih
kovačev in pesem Ti moja rožica od Modrijanov.
Za konec tega krajšega sestavka se rahlo zadržim pri priljubljeni, popularni an-

Z uporabo strešnega prtljažnika na avtomobilu se poraba goriva poveča od 20 do 30 %.
Kolesa je bolje pritrditi na zadnjo stran avtomobila.
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gleški popevki Whitney Houston. Mlada
osnovnošolka, Patricija Raztresen, nam je
v dvorani, dinamično in zelo zanesljivo,
dovršeno prepevala znano pesem One
moment in time (Trenutek v času).
Alenka Oblakovič se je mladim šolarjem,
kot že večkrat ob takšnih priložnostih,
zahvalila za kvalitetno izpeljane točke.

Šolarji so nas povabili na ogled razstave
pred dvorano. Čas nam je minil hitro, urice
smo si s prireditvijo skrajšali.
Takšna srečanja z mladino nam zmeraj
koristijo, utrjevala, krepila, poglabljala naj
bi prijateljske vezi med nami.
Nataša Mihevc

USPEŠNO OTVORILI LIKOVNO RAZSTAVO »BABICE IN DEDKI SO ZAKON«
V sredo, 20. 11. 2013, je bila v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, v
okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala - Priložnost za vsakogar! slavnostna otvoritev likovne razstave, ki so jo pripravili učenci OŠ Ivana Groharja, pod
vodstvom gospe Milojke Bozovičar, učenci OŠ Škofja Loka – Mesto, pod vodstvom
gospe Maje Reven in učenci OŠ Jela Janežiča, pod vodstvom gospe Vide Kejžar.
Učenci so slikali na temo »Babice in dedki so zakon«, saj smo jih želeli bolj povezati
s starejšimi. Obenem pa smo želeli tudi stanovalcem v domu pokazati, kako današnja mladina vidi starost. Nastali so prelepi izdelki, ki si jih je najbolje ogledati na
lastne oči. Kot je rekla ena izmed naših likovnic – slike govorijo same zase. Razstavo
si lahko ogledate v CSS Škofja Loka, na hodniku v 4. nadstropju, pred Burnikovo
dvorano. Lepo vabljeni!
Prireditev je potekala v že omenjeni dvorani, ki so jo obiskovalci napolnili do zadnjega kotička. V slabi uri trajajoči prireditvi se je zvrstilo veliko nastopajočih učencev iz
vseh štirih škofjeloških osnovnih šol. Stanovalcem so dan polepšali s petjem, igranjem na različne instrumente in deklamiranjem prijetnih pesmi. Učenci so nastopali
odlično in navdušili vse zbrane v dvorani, zato jim iz srca čestitam.
Prav je, da se zahvalim vsem nastopajočim in sodelavcem v projektu, vsem, ki so
kakorkoli pripomogli k temu, da je bilo popoldne za stanovalce in učence nepozabno.
Prijetno druženje z učenci, stanovalci CSS Škofja Loka, sodelavci in drugimi obiskovalci, pripravljenost vseh udeleženih za medgeneracijsko povezovanje ter novi izzivi,
narekujejo potrebo po še več tovrstnega druženja – ker je vredno!
Metka Trobec
koordinatorica projekta

Upoštevajte omejitev hitrosti: prihranili boste bencin, proizvedli manj izpušnih plinov in
seveda vozili varneje!
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Paliativna oskrba v CSS
Upanje ni prepričanje, da se bo nekaj dobro končalo, ampak gotovost, da je nekaj
vredno truda ne glede na izid. (V. Havel)
Umiranje in soočanje s smrtjo sta sopotnika v življenju slehernega izmed nas. Ne
moremo določati, kdaj bomo umrli, lahko
pa odločamo kako bo naše umiranje potekalo, kdo bo ob naši postelji, kako bomo
preostanek življenja preživeli in kje bi želeli umreti. Vsekakor si vsi želimo umreti
v objemu najdražjih in v domačem okolju.
Nikakor ne želimo počakati na svoj konec
na tujih, mrzlih hodnikih velikih bolnišnic
med ljudmi, ki nas ne poznajo, ne razumejo in ki imajo polno, prepolno svojih skrbi in
delovnih nalog.
Vsak izmed nas ima to pravico odločanja
o sebi in naša dolžnost ali svojca ali zdravstvenega delavca ali sodelavca je, da po
svojih najboljših močeh to tudi omogočimo. S tem omogočimo človeku dostojno
smrt, brez bolečin in ostalih spremljajočih
in motečih simptomov ter v krogu umirajočemu najbližjih in najdražjih ljudi.
V zavodih, kakršen je tudi Center, stanovalci umirajo daleč od doma, včasih
tudi brez bližine najdražjih. Kar pa ni neobhodno potrebno. Ker v našem zavodu
razumemo to željo in potrebo, bomo v
prihodnje omogočili našim stanovalcem
in njihovim svojcem preživeti poslednje
ure skupaj v mirnem in intimnem zavetju
za to opremljene sobe. Soba za spremljanje umirajočega bo opremljena z doda-

nim počivalnikom, lastnimi sanitarijami in
z opremo, ki nudi najvišjo možno mero
udobja. Za samo oskrbo umirajočega bo
skrbel Paliativni tim. Poleg zdravnika in diplomirane medicinske sestre, bodo poleg
negovalnega osebja vključeni tudi prostovoljci, Hospic, duhovnik, socialna delavka. Skrbeli bomo za lajšanje zdravstveno
negovalnih problemov, da umirajočemu
ne bo potrebno iskati pomoči v bližnjih ali
oddaljenih bolnišnicah. Glede na izkazane
potrebe bomo skušali reševati težave tudi
na področju socialnega skrbstva in duhovnosti.
Svojci bodo aktivno vabljeni in vključeni
v samo paliativno obravnavo njihovega
umirajočega svojca. Na pobudo zdravnika
in s privolitvijo stanovalca bo paliativna
oskrba stekla, začenši s tako imenovanim
družinskim sestankom, kjer bo zdravnik
na osnovi pojasnilne dolžnosti seznanil umirajočega in svojce z zdravstvenim
stanjem, pričakovanji, potekom bolezni
in možnimi ukrepi za lajšanje bolečin ter
ostalih simptomov. Skupaj bomo tudi pripravili načrt, ki bo zajemal stanovalčeve
potrebe in želje. Stanovalec ima tudi pravico zapisati vnaprej izraženo voljo, ki jo
zdravstveni delavci moramo spoštovati
kljub medicinski znanosti, tehničnim metodam in postopkom.
Sama priprava na smrt in sprejemanje lastne umrljivosti ni nekaj lahkotnega ampak
terja od človeka veliko zrelosti in moči. Poleg bolečin, ki spremljajo potek večine kro-

Izbirajte domače izdelke! Poskusite se prehranjevati z domačimi sezonskimi
izdelki: dobri so za vaše zdravje, so bolj okusni, njihov prevoz pa ne proizvaja toliko
toplogrednih plinov.
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ničnih bolezni, se mora človek soočati z
izgubo ali lastnega življenja ali pa z izgubo
najdražjega. Dogodek je zelo stresen in v
človeku pusti veliko brazgotino. S svojim
znanjem in naravnanostjo želimo omogočiti človeku, našemu stanovalcu, dostojno
smrt, sprejetost svoje umrljivosti in tolažiti
svojce, ki jim smrt iztrga iz svoje sredine
njim ljubega človeka.
Za več informacij se oglasite pri Vodji
zdravstvene nege.
Irena Šućur
Vodja ZNS

BILI SO MED NAMI
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
DUMENČIČ Ivanka (1928)
KOLENC Alojz (1926)
KRŽIŠNIK Metod (1928)
KAVČIČ Ljudmila (1924)
TOLAR Antonija (1912)
RIHTARŠIČ Franc (1953)
BOŽIČ Stanislav (1919)

...resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti.

Dež, dež ... ostani tu! Deževnica je odlično nadomestilo za pitno vodo. Deževnico lahko
zbirate v prazna vedra ali druge posode, ki jih nastavite na prostem in lahko operete
avtomobil ali zalijete vrt.
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Kultura obnašanja do stanovalcev
Okrajšav ali pomanjševalnic imen ne smemo uporabljati. Prav tako jih ne naslavljamo z deklicami, dekleti, dečki, fantje, itd.
Tikanje ni samo po sebi umevno, ampak
je posledica dogovora. Tikanje je praviloma obojestransko. Neprimerno je, da si
kdorkoli zaradi svoje funkcije ali delovnega mesta dovoli tikati vse po vrsti. Tikanje
je vedno rezultat dogovora, tudi med bližnjimi sodelavci. Seveda pa je popolnoma
neumestno, da se pričnemo vikati v kolikor
se med seboj že vrsto let tikamo.
Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka je namenjen bivanju, varstvu
in oskrbi starejših občanov. Nudi bivanje,
socialno oskrbo ter zdravstveno nego v
skladu z veljavno zakonodajo s področja
socialnega varstva in zdravstva, s ciljem,
čim bolj smiselno zadovoljevati osebne in
družbene potrebe stanovalcev.
Skrb Centra je, da stanovalci v njem živijo čim bolj samostojno in varno, v okviru
svojih psihoﬁzičnih sposobnostih. Skrb
nas delavcev pa je zagotavljati polno spoštovanje osebnosti vsakega stanovalca,
njegovo dostojanstvo, osebno integriteto
in zasebnost.
Zaposleni smo dolžni stanovalce naslavljati z VI in ne s TI. Ob vikanju uporabljamo tudi gospod ali gospa ter priimek le
tega. Npr.: Vi gospod Kalan … ali Vi gospa Kalan. Na izrecno željo stanovalca pa
ga lahko naslavljamo z gospod ali gospa
ter namesto priimka uporabimo ime. Npr.:
Gospa Marija … ali pa Gospod Janez.

Naša kultura obnašanja se odraža že takoj pri vstopu v dom, kjer prisotne prijazno
pozdravimo.
Pred vstopom v sobo vedno potrkamo,
vstopimo in pozdravimo. Po odhodu iz
sobe prav tako pozdravimo in povemo da
odhajamo (kar je še posebej pomembno
pri stikih s slepimi osebami). Ko stopimo
do stanovalca ga ogovorimo z gospod ali
gospa, po priimku ali na njegovo željo po
imenu. Povemo zakaj oz. s kakšnim namenom smo prišli do njega.
Pri negi oz. umivanju mu poskušamo zagotoviti intimni prostor, da sostanovalec ne
vidi njegovih intimnih delov. To storimo s
pregrado, če je možno, če pa ni, pa to poskušamo zagotoviti vsaj s svojim telesom.
Ko smo s stanovalcem se pogovarjamo s
stanovalcem in ne med seboj o svojih privatnih stvareh.
Zaposleni smejo govoriti o problemih in

Preverite pipe! Pipa, iz katere voda ves dan kaplja, porabi približno 25 litrov vode. Če bi
med umivanjem zob zaprli vodo, bi prihranili 12 do 15 litrov vode, pri prhanju se porabi
4-krat manj vode kot pri kopanju.
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KODEKS ETIČNIH NAČEL V SOCIALNEM VARSTVU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Etičnost - osnova ravnanja
Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin
Sprejemanje različnosti
Spoštovanje kodeksov poklicne etike
Enakopravnost prostovoljnega dela
Pomoč za samostojnost, medsebojna pomoč in samopomoč
Nezdružljivost vlog
Spoštovanje odločitev posameznikov
Možnost izbire pomoči
Dolžnost pomoči
Ohranjanje samostojnosti v naravnem življenjskem okolju
Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva
Kriteriji komuniciranja z javnostmi
Preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja
Uveljavljanje in varovanje zasebnosti v socialnih ustanovah
Odprtost ustanov
Zaupanje in varstvo podatkov
Dolžnost raziskovanja in izpopolnjevanja
Sodelovanje in medsebojna pomoč med delavkami/delavci socialnega varstva

osebnih zadevah stanovalca (osebni podatki) s stanovalcem tako, da druge osebe
pogovora ne morejo slišati oz. razumeti in
to le v najmanjšem možnem obsegu, ki še
omogoča uspešno rešitev problema.
Nepooblaščeni delavci ne smejo s stanovalci razpravljati o osebnih stvareh drugih
stanovalcev ali zaposlenih.
Pri stanovalcih moramo biti zaposleni še
posebej pozorni, saj so starejši. Lahko
slabše vidijo in slišijo tako, da zaposleni
govorimo z njimi bolj razločno in glasno.
Zaposleni moramo poskrbeti tudi za svojo

osebno urejenost, kar pa ne pomeni, da
moramo biti urejeni kot manekeni ali manekenke, ampak poskrbimo za osebno
higieno, urejenost in čistost. Uniforme naj
bodo čiste, zlikane in negovane (in ne strgane, pomečkane, umazane). Urejenost
pa ne velja le za obleko, ampak sodi zraven tudi urejena pričeska, urejeni nohti in
roke ter brezhibna osebna higiena.
Zaposleni v domu se moramo obnašati v
skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in etičnimi kodeksi posameznih poklicnih skupin.
Anka Primožič

Počakajte ali uporabite funkcijo za pranje polovične količine! Poskušajte prati perilo
ali posodo, ko je stroj poln, sicer uporabite funkcijo za pranje polovične količine perila
ali posode. Funkcija bo pripomogla k varčevanju z vodo in električno energijo.
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Škodljivost kajenja
V Centru že nekaj časa poteka posebna akcija,
ki želi nagovoriti vse, ki v domu delajo ali živijo, da ne bi kadili - tako je vsak ponedeljek dan
brez kajenja. Na akcijo opozarjajo razobešeni
plakati, za vzpodbudo pa je v recepciji Centra
tudi košarica z jabolki, ki so vsekakor bolj zdravi.

Tobačni dim in njegove sestavine
•
•
•

katran
ogljikov monoksid
nikotin

Dejavniki tveganja
• za vrsto rakavih obolenj
• za koronarne srčne bolezni in cerebrovaskularne bolezni
• za akutne respiratorne bolezni in kronične pljučne bolezni
• pri nosečnostnih izidih
• pri zmanjšanju kostne gostote pri ženskah v menopavzi in pri zlomih kolkov
• za nastanek sive mrene
Še nekatera dejstva:
•
•

kajenje škoduje skoraj vsakemu organu v telesu, povzroča mnoge bolezni in
zmanjšuje zdravje na splošno
kajenje z zmanjšano količino katrana in nikotina v cigaretah ne prinaša izboljšanja zdravja

Pasivno kajenje
•
•
•
•

povzroča srčne bolezni in pljučnega raka pri odraslih nekadilcih
poveča tveganje za srčne bolezni za 25-30 % in za pljučnega raka za 20-30 %
ima takojšnje posledice na kardiovaskularni sistem, kar poveča tveganje za srčni napad
pri otrocih lahko povzroča respiratorne simptome in upočasni rast njihovih pljuč

Preventiva
•
•

informiranje prebivalcev o škodljivostih kajenja in pasivnega kajenja
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
Danijel Bučič

Barve, laki, zdravila, olje ... Ne zlivajte v odtok nobenih kemikalij (barve, laki, insekticidi
ali zdravila). Izogibajte se zlivanju olja v odtok – nobenega olja za cvrtje ali solate in
zlasti nobenega motornega olja!
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Daniel Goleman:
Ekološka inteligenca
Ekološka se nanaša na razumevanje organizmov in njihovih ekosistemov, inteligenca pa pomeni sposobnost, da se učimo iz izkušenj in učinkovito ravnamo z
našim okoljem.
Avtor nam v svoji knjigi razkriva skrite posledice, ki jih povzročamo okolju s tem,
kar izdelamo in kupimo – ter kako lahko s
tem zavedanjem spodbudimo nujne spremembe, ki jih moramo sprejeti vsi, da rešimo planet. Pojasni nam, zakaj je toliko
izdelkov, ki so označeni kot »zeleni«, takih
le na videz, in osvetli neverjetno protislovnost naših odzivov na ekološko krizo. Smo
žrtve prikrivanj informacij o škodljivih posledicah proizvodnje, prevoza, pakiranja,
razpošiljanja in odstranjevanja stvari, ki
jih kupujemo. Kupujemo »zeliščne« šampone, ki vsebujejo industrijske kemikalije
in ogrožajo naše zdravje ali onesnažujejo
okolje. Potapljamo se ob koralnih grebenih, da bi občudovali njihovo lepoto – ne
vedoč, da sestavina v kremi za sončenje
hrani virus, ki ubija korale. Nosimo majice
iz gensko nespremenjenega bombaža, ne
vemo pa, da lahko zaradi barvil, ki jih uporabljajo pri izdelavi, delavci v barvarnah
zbolijo za levkemijo.
Kupujmo manj, kupujmo s pametjo. Gre za
povezavo manjše porabe in natančnejšega izbiranja, nakupovanja z večjo pozornostjo na koristne vplive za okolje. Ničesar
ni mogoče vreči »stran«, četudi je stokrat
reciklirano, predelano, … vedno vse osta-

ne tukaj, na planetu Zemlja.
Ko karkoli nakupujemo, nas naš zaznavni aparat usmeri k tistemu, kar je v naši
neposredni okolici. Pritegnejo nas modni
videz in oblika izdelka, cene z označenimi
popusti ali mikaven vonj, ki veje iz bližnje
kavarne. Ti čutni vtisi vplivajo na naše nakupovalne odločitve veliko bolj kot pa bled
spomin na zadnji preplah zaradi svetovnega segrevanja, članek o še enem izlitju toksinov ali srhljivi prizor iz azijske delavnice
z izmučenimi delavci. V očeh potrošnika,
ki hodi med prodajnimi policami v samopostrežbi, se ekološke kampanje in podobno dogajajo nekje drugje in so le bled
spomin v ozadju misli. Ko ob pridušeni
prijetni glasbi krmarimo med policami, do
vrha naloženimi s stvarmi, ki kar prosijo,
da jih kupimo, nam pozornost veliko bolj
kot skriti ekološki vplivi vsega tega blaga
pritegnejo neposredne oznake: Popust! Izboljšano! Z malo maščob!
Naši možgani so se pretanjeno razvili, da
se natančno in v hipu odzovejo na določen obseg nevarnosti v okolju. Narava
je človeške možgane »programirala« za
preplah, npr.: opazimo in odzovemo se na
predmete, ki letijo proti nam, na grozeče
obrazne kretnje, na renčeče živali in podobne nevarnosti v našem neposrednem
ﬁzičnem okolju. Toda nič v naši evolucijski
preteklosti ni oblikovalo naših možganov,
da bi zaznali, občutili manj otipljive grožnje:
počasno segrevanje planeta, zahrbtno šir-

Zbiralni centri: preverite, ali so v vaši bližini centri za zbiranje zdravil in olj, da lahko
stara zdravila in olje odnesete tja.
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jenje uničujočih kemičnih delcev v zraku,
ki ga dihamo; v živilih, ki jih uživamo, neizprosno množično uničevanje rastlinstva in
živalstva na našem planetu, idr. Današnje
grožnje zahtevajo, da izostrimo novo občutljivost, sposobnost prepoznavati skrito
mrežo povezav med človeško dejavnostjo
in naravnimi sistemi ter pretanjeno prepletenost njihovih medsebojnih stikov.
Žalostno dejstvo nepravičnosti svetovnega segrevanja je v tem, da bo svet revnih
zaradi tega najbolj trpel, čeprav k vzrokom
za segrevanje prispeva najmanj. Milijarda
prebivalcev razvitega sveta porabi najmanj dvaintridesetkrat več, kot najrevnejši
prebivalci sveta. Ta velikanski delež odtisa, ki ga na planetu pušča človeštvo, pomeni dvaintridesetkrat večjo stopnjo, ne le
pri porabi omejenih virov, kot so nafta ali
les ali ribe, temveč tudi pri ustvarjanju odpadkov, kot so toplogredni plini, plastika, ki
duši morski živelj, in cel kup drugih stvari,
ki razpadajo na odlagališčih. Svetovno segrevanje najbolj podžigajo navade najbogatejših, zato nosijo bogati največje breme etične odgovornosti za spremembo.
Drobce iz navedene knjige izbrala
Alenka Oblakovič
GOLEMAN, Daniel. Ekološka inteligenca : kako lahko
zavedanje o skritih učinkih naših nakupov vse spremeni. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2011 (zbirka
Ogledalo

Namesto v smeti, se potrošni material za tiskalnike odlaga v zbiralne škatle Rdeči noski.

Zbiranje odpadnih kartuš v korist
Rdečih noskov Slovenije
Reciklažni program Rdeči noski - klovni
zdravniki, v katerega je Center vključen
že kar nekaj let, povezuje zaščito okolja
in veselje do življenja za bolne in trpeče
ljudi. Vsaka uporabna kartuša pomeni
prispevek v višini 1 Evra za Rdeče noske
- klovne zdravnike, za ﬁnanciranje njihovih obiskov v bolnišnicah.
Osnovno idejo Rdečih noskov je v Slovenijo prinesla današnja umetniška vodja
Rdečih noskov - Eva Škoﬁč Maurer, trenutno deluje 15 klovnov zdravnikov.
Klovni zdravniki so profesionalni umetniki,
posebej usposobljeni za delo v bolnišnici.
Posebnost njihovih »vizit« je v tem, da ne
gre za predstave pred številno otroško
publiko, pač pa obiskujejo bolnike v sobah in si vzamejo čas za vsakogar izmed
njih. Klovni se pred nastopom posvetujejo z osebjem ter prilagodijo program oz.
se pripravijo na ustrezen pristop k malim
bolnikom.

Zmanjšajte … količino embalaže s kupovanjem izdelkov v razsutem stanju ali kupujte
izdelke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti.
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Pismo uredništvu
Povedati vam moram, da sem napisala
kar nekaj pesmi v prostem slogu o razvrščanju smeti. Bila sem zelo dobre volje in
prišla je energija za pesnjenje.
Smeti kar pridno razvrščamo, a o ekološki
ozaveščenosti je zelo težko govoriti, ker
je ni. Peščica ozaveščenih intelektualcev
se bori za zaščito planeta in življenja na
njem, pa jih preglasi večina, ki ve da si z
denarjem lahko kupijo vse. Tudi zaščito
svojih otrok in vnukov in sebe!

valih. Ljudske univerze bodo še kako potrebne in učitelji prostovoljci tudi.
Mene je mikalo, da bi pod pesem Deževniki napisala še to, kaj ne spada na kompostni kup (kislo, slano, mastno).
Nimam pravice poučevati drugih, ko pa
imam sama s sabo in v svojem domu dovolj problemov za rešiti. Človek mora vedno začeti pri sebi. Sebe dati v red – to je
moj cilj. Težko bo!
Vida Gros
Lesce

Ljudje pa se vendarle še borijo za boljše
ravnanje z naravo. Čutijo, kaj vse je mogoče narediti doma za boljši svet.
Rada bi bila vesela in ljubeča, ker se imam
dobro, ker uživam vse udobje civilizacije.
Zato sem hvaležna, da živim v našem
času in v tako lepi deželi. Če pomislim,
kaj vse imam za udobno življenje, nimam
vzroka za žalostne misli in strahove.
Tako mislijo tudi vsi tisti ljudje, ki uporabljajo v gospodinjstvih čim manj čistil in
kemikalij. Sami gojijo zelenjavo ali zelišča
za čaje, delajo kot prostovoljci, pomagajo
tam, kjer jih potrebujejo – vse zastonj, prostovoljno.
Vse to me zelo veseli in navdaja z upanjem, da bomo premagali težke čase in
kot narod ostali, preživeli! To si želim. To
me najbolj skrbi in to je moje največje hrepenenje.
Ljudi je pa potrebno marsičesa naučiti.
Tako malo vedo o rastlinah. Premalo o ži-

Malo smeha
Kako sta pravzaprav nastali plima in
oseka?
»Ko so Butalci prvič prišli do morja, se
je morje ustrašilo in pobegnilo, ko jih je
zagledalo. Čez dvanajst ur se je morje
vrnilo, da je pogledalo, če so Butalci še
vedno tam.«

»Koliko varovalcev okolja potrebuješ,
da zamenjajo žarnico?«
»Sedem! Eden jo vrti, ostalih šest pa
debatira o možni ekološki katastroﬁ!«

»Kaj je ljubezen?«
»To je bolezen, ki dva zdrava človeka
hkrati vrže v posteljo.«

Ponovno uporabite, namesto da stvari odvržete. Dajte čevlje popraviti, stare dokumente
uporabite kot papir za osnutke ali plastične posode za shranjevanje. Podarite ali prodajte
kot rabljeno blago.
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Še je uporabno

Deževniki

Kdor ljubi red v hiši

Pri nas v zabojnik dajemo

in v okolici,

ostanke zelenjave,

velikokrat sprašuje se:

ovele rože, olupke sadežev,

»Le kam bi dal odvečno reč,

olupek lubenice

ki še ne sodi med smeti?«

ki smo ji meso pojedli.
Rdeče, sladko, sočno je bilo.

Potrebno bi bilo obveščanje,

Olupek pa bo poslastica

da vse, kar dobro je,

za deževnika,

naj uporablja se,

ko se malo omehča.

ker to je varčevanje,
»šparanje!«

Deževniki odpadke pojedó.
V telesu jih predelajo

Obleke, ki jih več ne nosimo,

in žlahtno prst izločajo.

v zbiralnicah se zbirajo.
Pohištvo pa podarjamo

Tako odpadke kompostiramo

ali poceni prodamó.

in zdravo prst pridelamo.

Pozdravljen, Bolšji trg!

Kdo jo naredi? Deževniki!

Tu mnogo lepih je reči.
Ta prst prodaja se.

Prav vse poceni se dobi.

Koristna, zaželena je.

Vida Gros

In prav za to
zaslužni so deževniki.

Vida Gros

Uganke
Brez oblike je in vonja,
tudi viden ni,
je močan, saj stroj poganja,
zmaja nad zemljo drži.
(karz)

Trpežen je, saj vse prenese,
napuh, laži, znoj, govno, kri,
človeštva um stoletja hrani,
če prej ne zgnije, pogori.
(ripap)

Skoznjo vidiš, nosi te,
trda, sladka, mehka je,
nima barve, glave, nog,
teče, skače z gore v log.
(adov)

Reciklirajte! Ločujete lahko papir, karton, les, aluminijaste pločevinke, plastenke,
steklenice in kozarce, električno opremo, strojno opremo IT, baterije ...
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Zbiranje zamaškov v dobrodelne namene

V Centru že kar nekaj let zbiramo odpadne zamaške. Zbirno mesto je v recepciji doma in lahko jih nam odda kdorkoli. Dejansko se je skozi leta mreža
zelo dobro oblikovala, saj poleg stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih,
k nam prinašajo zamaške tudi otroci
škofjeloških vrtcev, podjetij in drugi
posamezniki. Tokrat smo se pridružili
zbiralni akciji »Za Anitin lažji korak«,
več o njej in njenih sanjah pa si preberite v nadaljevanju.
Moje ime je Anita Lorbek, rojena sem leta
1986 v Ljubljani. Kot otrok sem bila vedno
vesele in živahne narave, kar se je kazalo
tudi v vseh dejavnostih in igrivosti, dokler
mi tega ni preprečila bolezen. Rak. Osteogeni sarkom, ki se mi je pojavil na desnem
kolenu in tako preprečil moje živahno otro-

Anita na letošnjem DM teku, kjer se je lahko le sprehodila, upa pa, da bo na prihodnjem že lahko tekla.

štvo, me zaznamoval, ko sem bila stara
komaj 9 let.
Sledilo je zdravljenje s kemoterapijo ter
operacijami, vendar so se zdravniki po
dolgotrajnem zdravljenju (od leta 1996 do
1998) odločili za nadkolensko amputacijo
noge.
Kljub temu, da je preostanek noge zelo
kratek sem se naučila hoditi povsem samostojno, brez bergel in postala zopet aktivna
ter skušala živeti čim bolj samostojno. Tako
sem s trudom, naporom in voljo do življenja
zaključila šolanje na Ekonomski fakulteti.

Nič več papirnatih brisač! Z uporabo krp za prah in cunj za čiščenje se ne boste le
izognili odpadkom, ampak boste dejansko ponovno uporabili nekaj, kar ste nameravali
zavreči!
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z manj bolečinami, odrekanjem in pa tudi
ponovno ukvarjanje s športom. Nadkolenska proteza z mikroprocesorskih kolenom
Otto Bock C-leg nenehno sledi in se prilagodi gibanju telesa, hkrati se tudi popolnoma prilagodi površini tal in preprečuje
padce, ter šepanje, kar je tudi prijaznejše
hrbtenici.

Trenutno uporabljam osnovno protezo, ki
nudi samo osnovno hojo, to je zgolj hoja
po ravnih tleh, saj ni nadzora med stopanjem na protezo. Dodatne aktivnosti s to
protezo so otežene ali nemogoče, poleg
tega se koleno hitro obrabi, zato jo je potrebno menjati na dve leti.
Tehnologija protez na tem področju napreduje, kar pomeni, da je poleg nudenja
večje gibalne sposobnosti osebi, tehnološko naprednejša proteza tudi enkraten
strošek, torej je večna. Večja gibalna sposobnost pomeni prosto hojo navzdol po
stopnicah, hojo po vzpetinah, vožnjo s kolesom, samostojno stojo na nogi s protezo,
hitro hojo, hojo po neravnih površinah…

Zato zbiram plastične zamaške, katerih
1.000 kg znaša 300,00 EUR. Zamaške
odkupi podjetje MPI d.o.o. ter znesek odkupa nakaže na račun odprt pri Rdečem
križu.
In tudi z Vašo pomočjo sem bližje cilju in bližje k lepšemu življenju in za to
sem vam vsem iskreno hvaležna!

A je ta rešitev, ki bi mi nudila še bolj samostojno, polno in kakovostno življenje,
draga. Cena mikroprocesorske nadkolenske proteze znaša približno 30.000 EUR,
Zavod za zdravstveno zavarovanje pa tovrstnega enkratnega nakupa ne krije.

Anita Lorbek
Za več informacij ali za dogovor o dostavi zamaškov si oglejte Facebook
stran »Za Anitin lažji korak« ali pišite na
e-mail: anitinkorak@gmail.com.

Nakup bi mi omogočil življenje brez nenehnih skrbi pred padci in omejenim gibanjem, lažje in aktivnejše življenje, življenje

Zbiranje donacij na TRR Rdečega križa:
6100 0112 2334 482 sklic 25-11-2011.

10 zapovedi prijateljev okolja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Najprej pometi pred svojim pragom.
Kar si očistil danes, vzdržuj tudi jutri.
Ena žarnica manj, več energije.
Posadi rože, žanji pohvale.
V zdravem telesu zdrava pijača in hrana.
Čist zrak, dolgo življenje.
Manj papirja, več gozdov in kisika.
Nič ni večno - razen plastike.
Tisto kar imaš, obdrži in uporabljaj čim dlje.
Misli danes za boljši jutri.

Nakupujte s plastičnimi vrečkami za ponovno uporabo! Celo v primerjavi s papirnatimi
vrečkami podobne velikosti se pri izdelavi plastičnih vrečk za ponovno uporabo porabi
3-krat manj vode. Z uporabo nakupovalne košare bomo vpliv na okolje še bolj zmanjšali.
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Gori, gori na planine

Gori, gori na planine,
misel vsaka mi leti.
Gori mi iz te doline,
duša moja hrepeni.
Gori, kjer presrečna leta,
mlada leta tekla so,
tam se sreča mi obeta,
tja nemirne misli vro.
Le imejte krasne svoje,
vi ravnine in vrte.
Dajte mi planine moje,
dajte moje mi gore.

Elektronski odpadki… Elektronski odpadki vsebujejo snovi, kot so težke kovine in
kemikalije, ki so lahko zelo škodljive za zdravje ljudi, če jih ne odlagamo pravilno!
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Obnova glavne kuhinje – prenova inštalacij
in talnih ter stenskih oblog
selitvijo obstoječe kuhinje in postavitvijo
začasne kuhinje v del jedilnice. Potrebno
je bilo preseliti tudi vsa skladišča, garderobo in zagotoviti delovanje vseh strojev.
Predhodno je bilo treba zelo natančno
predvideti, kam in kako bomo vse preselili,
da bo delo, kljub vsemu nemoteno teklo.
Zaradi vsega tega smo začasno izpraznili
tudi pisarno tehnične službe in ekonoma
ter vzpostavili začasne pisarne kar v prostorih šivalnice in na upravi.
Odločitev, da bomo v letošnjem letu prenovili glavno kuhinjo, je bila sprejeta že
zgodaj spomladi letošnjega leta. Nujno
potrebno je bilo namreč zamenjati dotrajane talne obloge. Po pregledu stanja pa
je bila sprejeta smiselna odločitev, da se
poleg menjave talnih ploščic, zamenjajo
še stenske dvojne ploščice in vse inštalacije ter napeljava, saj je bila le-ta stara že
34 let in nič več zanesljiva. Poleg tega je
bil upoštevan tudi prihranek in nadzor nad
porabo energije, z možnostjo meritev hladne in tople vode ter elektrike.
Tako je nastal obsežen in zahteven projekt
– prenova celotne glavne kuhinje, skupaj
z gradbenimi deli in z izrisom nove – bolj
funkcionalne postavitve ter z nekaj nove
strojne opreme. Vsem je gotovo poznano,
kako zahtevna in dolgotrajna je izpeljava
javnega naročila, da se izogneš vsem mogočim zapletom in oviram. Bili smo uspešni in tako smo konec septembra začeli s

Sledilo je rušenje obstoječe stare kuhinje.
Pri tem smo naleteli na velik problem, saj
naj bi bila po vseh ocenah in predvidevanjih stara kanalizacija (z negovalnih oddelkov, uprave in pralnice), še v dobrem stanju, vendar to na žalost ni držalo. Ko smo
naredili posnetke s kamero, smo namreč
ugotovili, da je ravno tako nujno potrebna
prenove. Za izkop stare ter izvedbo nove
fekalne kanalizacije, ki je bila ponekod globoka celo do dveh metrov, smo morali v
kuhinjo pripeljati celo manjši bager. In šele,
ko je bilo nova kanalizacija gotova, smo se
lahko lotili del, ki so bila sprva planirana in
zajeta v projektu prenove kuhinje.
Po dveh mesecih in pol dela, je glavna
kuhinja zdaj nova »od znotraj in zunaj«.
Prenovljena je namreč električna in plinska inštalacija, napeljava za vodo od kurilnice naprej, nova je napeljava tehnološke
vode, nova je tudi kanalizacija, vključno z

Kupujte baterije, ki jih je mogoče ponovno polniti! Baterije vsebujejo škodljive
kemikalije in kovine in jih je zato treba previdno odlagati na ustreznih zbirnih mestih v
vašem kraju.
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lovilcem maščob. Pomembno je tudi, da
je vzpostavljen nadzor nad porabo energije in vode. No, seveda so položene tudi
nove ploščice, ki bodo najverjetneje pri
vsej tej prenovi najbolj vidne, vse ostalo pa
bo ostalo skrito v zidovih in tlaku.

Ob vsem tem je potrebno še enkrat pohvaliti izredno dobro sodelovanje vseh
zaposlenih v službi prehrane, saj so kljub
težkim pogojem z dobro voljo in energijo
opravljale svoje delo.

Plinifikacija pralnice in nov sušilni stroj
nega stroja s priklopom na zemeljski plin,
s ciljem povečati kapaciteto sušenja z nižjimi stroški.

V letošnjem letu je bila v Centru izvedena
pliniﬁkacija pralnice, to je napeljava zemeljskega plina za potrebe priklopa novih
strojev na plin, kot cenejšega energenta.
Ugotovljeno je bilo, da je največje ozko
grlo v pralnici sušenje perila, zato je bila
smiselna odločitev za nakup novega sušil-

Zadnje dni oktobra je tako v pralnici Centra že deloval nov sušilni stroj na zemeljski plin. Le-ta je že po svojem izgledu zelo
moderen, »z velikim ekranom«, še bolj
pomembna pa je njegova velika zmogljivost in prihranek pri energiji. Čeprav je bila
začetna investicija velika, ocenjujemo, da
bodo stroški energije na tem stroju za približno polovico nižji, zato se nam bo investicija povrnila že v nekaj letih. Poleg tega
bo novi stroj - zaradi svoje zmogljivosti tudi
omogočal, da bodo zaposlene v pralnici v
prihodnje lahko delale samo v eni - dopoldanski izmeni.
Prispevka pripravil
Milan Mur

Priporočene temperature prostorov
HODNIK 18 °C
KOPALNICA 22 °C
DNEVNA SOBA 21 °C
KUHINJA 19 °C

SPALNICA 18 °C
OTROŠKA SOBA 21 °C
(za temperature v prostorih zavodov, kot je Center + 2 °C)

Narava in biotska raznovrstnost… Zavedanje o poreklu izdelkov, ki jih kupujemo, nam
lahko pomaga, da se odvračamo od podjetij, ki izdelujejo okolju škodljive izdelke.
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Svet in Slovenija v letu 2013
Leto 2013 je bilo navadno leto in se je po gregorijanskem koledarju začelo v torek. Organizacija Združenih narodov je leto 2013 proglasila za Mednarodno leto voda. Evropska
unija pa je leto 2013 posvetila državljanom in njihovim pravicam.
Leto 2013 je v zgodovini merjenja temperatur, kot eno najtoplejših doslej, pa tudi leto, med
katerim se je gladina voda povzpela do rekordne višine.

Svet v letu 2013
15.FEBRUAR: v Rusiji nad mestom Čebljansk je meteor vstopil v zemeljsko oblo in eksplodiral. Zaradi poškodovanih stavb in delcev razbitih šip je bilo več sto ljudi poškodovanih.
28. FEBRUARJA je papež Benedikt, kot prvi papež po Gregorju (1415) odstopil z mesta
poglavarja Rimskokatoliške cerkve.
5. MAREC, umrl je dolgoletni voditelj Venezuele Hugo Chavez.
13. MAREC, Argentinec Jorge Mario Bergoglio je v konklavu izvoljen za 266. papeža,
izbere si ime Frančišek.
8. APRIL: umrla je dolgoletna britanska političarka in bivša dolgoletna premierka Margaret Thatcher (Železna Lady).
18. MAJ, danska zmaga na popevki Evrovizije, ki jo je gostila Švedska.
5.JUNIJ: Američan Edward Snowden javno razkrije obstoj obsežnega vladnega programa prisluškovanja zasebne korespondence državljanov in tujih državljanov in predstavništev, kar načne odnose ZDA s tujino.
1. JULIJ, Hrvaška postane polnopravna 28. članica Evropske unije.
3. JULIJ, egiptovska vojska na odziv na množične proteste odstavi predsednika Mohameda Mursija in razpiše predčasne volitve.
22. JULIJ, se britanskemu princu Williamu in princesi Kate rodi deček George Alexander
Louis. Je edini vnuk princa Charlesa in njegove pokojne žene, princese Diane.
8.NOVEMBER: Eden najmočnejših tajfunov v zgodovini človeštva, tajfun Haiyan, doseže
osrednji del Filipinov, ki poleg razdejanja zahteva več tisoč žrtev.

Jejte manj mesa! Živalske farme so velike onesnaževalke s toplogrednimi plini.
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Slovenija v letu 2013
7. JANUAR: Komisija za preprečevanje korupcije je objavila poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov strank Janeza Janša (SDS) in Zorana Jankoviča (PS),
kjer je ugotovila več kršitev obeh predsednikov.
8. FEBRUAR, v Ljubljani se na največjem protestu (iz serija protestov), ki so se začeli v
Mariboru, zbere več kot 20.000 ljudi. Ljudje so se množično uprli in protestirali proti politični in ekonomski eliti.
FEBRUARJA je po nezaupnici v Državnem zboru odstopila vlada Janeza Janše.
MAREC: Umrl je priljubljeni novinar in voditelj dnevnika Matjaž Tanko.
MARCA je umrl tudi znani alpski smučar Boris Strel.
17. MAREC: Tina Maze z rekordnimi 2414 točkami zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala v alpskem smučanju in kot prva Slovenka osvoji veliki kristalni globus v alpskem
smučanju.
20. MAREC: V Državnem zboru republike Slovenije je potrjena 11. vlada Republike Slovenije, pod vodstvom Alenke Bratušek.
8. AVGUST: V Cerkljah pri Krki je izmerjena rekordno visoka temperatura zraka za Slovenijo, 40.8°C.
4. do 22. SEPTEMBER: Slovenija je gostila Evropsko prvenstvo v košarki, največji športni
dogodek pri nas. Vsi smo držali pesti za našo reprezentanco, ki je na koncu končala na
5. mestu. Zmagovalka prvenstva je bila Španija.
In še koliko je prebivalcev na celotnem planetu Zemlja? 7.127.669.230, v Sloveniji
pa nas je skromnih 2.060.707 (podatek je na dan 30. november).
Uroška Uršič

Risbe osnovnošolcev Vite Šušteršič, Martina Zarnik in Lucije Kržišnik so na ogled pred Burnikovo dvorano.

Posadite drevo! Eno drevo veže 1 tono ogljikovega dioksida (CO2) v svojem življenju.
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Nagradno vprašanje prejšnje številke se je glasilo

KATEREGA LETA JE BILA ZGRAJENA STAVBA
CSS ŠKOFJA LOKA?
Pravilni odgovor je 1975,
kar je zapisala tudi srečna izžrebanka

ANICA PLEMELJ,
ki ji čestitamo!


Tokrat vas sprašujemo

Kako se imenuje projekt, ki ozavešča in
opominja posameznika k okolju
prijaznemu ravnanju?
Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddate v recepciji najkasneje do

28. februarja 2014
Vabljeni k sodelovanju!
Ne uporabljajte škropiv! Izognite se kemiji, saj so škropiva, mineralni dodatki in ostali
pripomočki iz kemične industrije vse prej kot zdravi. Ne pozabite pa tudi na dejstvo - če
jih uporabljate jih boste tudi jedli.

42

Št. 50 - September 2013

Gradimo odnose, za katere je vredno živeti!
To je trdo in zahtevno delo, ki narekuje predanost,
spoštovanje, vztrajnost, potrpežljivost in
občutljivost do drugega.
Organizacija Združenih narodov je leto 2014 razglasila za
MEDNARODNO LETO DRUŽINE
kar bo tudi rdeča nit naše 52. številke.
V rubrikah
KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,
MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,
RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,
POMEMBNI DOGODKI,
IZ STARE ZAKLADNICE in
POGLED V PRETEKLOST

Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov:
natasa.kalan@css-sl.si
najkasneje do

25. februarja 2014
DOVOLITE ZIMI, DA VAS RAZVEDRI!
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"Babice in dedki so zakon" izpod čopiča osnovnošolk Klare Štibilj in Patricije Kržišnik.

Štirje letni časi je časopis
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Stara Loka 31, Škofja Loka
Glavna urednica: Nataša Kalan
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar,
Uroška Uršič, Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik
Slikovno gradivo: Arhiv CSS Škofja Loka
Priprava za tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Tisk: MAGRAF Marko Strmec s.p., Sv. Duh, Škofja Loka
December 2014 - 400 izvodov
www.css-sl.si

