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JANUAR
V začetku januarja sta na novo zaživeli dve skupini za samopomoč, ena v 4. nadstropju z imenom
»Penzionisti v vrtcu« in druga v 3. nadstropju z imenom »Veseljaki«. Člani skupin se bodo srečevali vsak
teden, se pogovarjali o tem, kako je bilo včasih in kaj je drugače danes, zraven pa bodo še trenirali
možgančke z miselnimi igrami in ugankami.
Imeli smo glasbeni večer. Nastopil je ženski pevski zbor KUD Dol pri Hrastniku.

Med svojci in stanovalci je bila izvedena anketa o ugotavljanju zadovoljstva z bivanjem v našem Domu.
Čeprav nas pesti vrsta objektivnih težav in omejitev, zlasti prostorske narave, je dragoceno, da zelo visok
odstotek tako med svojci kot stanovalci izraža zadovoljstvo z bivanjem in z osebjem. Vsakič znova pozorno
prisluhnemo predlogom in pripombam ter poskušamo po najboljših močeh upoštevati oziroma uresničiti
predloge in pripombe, ki nam jih sporočijo anketiranci.
Obiskala nas je Mlečna kraljica, oziroma gospodična Maja Sirše, ki je januarja še nosila lento Mlečne
kraljice. Predstavila nam je program proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov Zelene doline, z nami obujala
spomine na molžo in pripravo kislega mleka, skute in masla, za konec pa smo se posladkali z okusnim
Božičnim jogurtom.
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Naša stran na Facebook-u, ki smo jo na pobudo naše delovne terapevtke in vodje prehrane vzpostavili v
letu 2014, je polno zaživela, če sodimo po všečkih, komentarjih in odzivih. Dejansko iz nje žari polnost
življenja, ki se dogaja v našem Domu. Vsak od stanovalcev v tem življenju izžareva na svoj način, eni z
veliko žara in energije, drugi kot hvaležni opazovalci, vsak po svojih močeh.
Organizirano je bilo družabno srečanje za stanovalce, ki so januarja praznovali rojstni dan. Srečanja ob
praznovanju rojstnih dni smo skozi celo leto 2016 pripravili tako, da se, če je glede na zdravstveno stanje
slavljencev to možno, zberemo na družabnem srečanju v jedilnici, kjer se fotografiramo in klepetamo.
Vedno so povabljeni tudi svojci slavljencev. Rdeči križ Hrastnik vsakemu slavljencu podari rožico. Po
zaključku druženja direktor obišče po sobah še vse tiste stanovalce, ki se srečanja zaradi bolezni ali
slabega počutja ne morejo udeležiti, in jim čestita za praznik. Posebej se obeležijo tudi okrogli jubileji, za
katere stanovalci prejmejo spominsko darilo.
V četrtek, 28. 1. 2016, nas je obiskala gospa Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ogledala si je Dom, mi pa smo ji predstavili naše delovanje in
načrte za prihodnost.
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FEBRUAR
Dom starejših Hrastnik je v februarju praznoval že 21. obletnico svojega delovanja. Enako kot je rojstni
dan pomemben za človeka, je za naš Dom pomembna obletnica, ki jo skušamo vsako leto obeležiti z vrsto
različnih prireditev in praznovanj. Dom je s številnimi vezmi dragoceno vpet v svoje domače okolje, ves čas
potekajo povezave z občino, vrtcem, šolo, društvi, pletejo se medgeneracijske vezi. V vseh teh letih smo
zastavili številne nove poti, izpeljali mnogo projektov, skupaj s stanovalci smo med zidove bivšega
dijaškega doma, ki je bil leta 1995 preurejen v Dom, vnesli veliko življenja, doživetij in prijetnega druženja.
Po tolikih letih delovanja Doma stanovalci še vedno potrjuje, kako je pomembno, da se je želja
Hrastničanov uresničila – da lahko svojo starost, če že leta in bolezen tako nanese, preživijo v domačem
okolju.
Na takšen način smo zastavili tudi praznovanje 21. rojstnega dne, saj smo cel mesec skozi različne
prireditve in srečevanja občutili prazničnost..

Praznovanje smo pričeli z tradicionalnimi čajankami po nadstropjih. Čajanke so namreč sestanki z
stanovalci in vodstvom Doma, kjer lahko vsak pove svoje predloge, graje in pohvale. Kuhinja pripravi za
vsakega skodelico čaja ali kave in kakšno pecivo, da je celotno dogajanje na sestanku še nekoliko bolj
praznično obarvano.

Ostale prireditve ob obletnici:
- osrednja slovesnost ob obletnici Doma; po nagovoru direktorja je nastopil mešani pevski zbor
Svoboda Trbovlje,
- čajanke za stanovalke in stanovalce,
- Mile Plahuta in njegova monokomedija z naslovom »ČIKU PEPI«,
- tombola za stanovalce,
- uganki na face-booku za naše prijatelje,
- srečanje zaposlenih.
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Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, je naša stanovalka, ga. Majda Velej, poskrbela
za kulturno vzdušje z razstavo svojih slik, ki so bile na ogled v avli Doma.
V februarju smo imeli še prijetno pustno doživetje. Delovna terapevtka vsako leto poskrbi, da se naši
stanovalci oblečejo in poskrbijo za duhovito vzdušje – saj obiščejo in razvedrijo sostanovalce, kar je še
dolgo tema pogovorov.

Ustvarjalni stanovalci in stanovalke so skupaj z delovno terapevtko in družabnicam v 4. nadstropju,
poskrbeli za dekoracije v času Valentinovega, v kuhinji pa so poskrbeli za sladko presenečenje.
Tudi v februarju smo slavljence skupaj z njihovimi svojci povabili na druženje ob praznovanju rojstnih dni.
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MAREC
Članice pletiljske sekcije "Sončnice" pri Društvu invalidov Hrastnik nam že vrsto let namenijo čast, da lahko
tudi mi sodelujemo na njihovi razstavi ročnih del. Kot vedno smo bili tudi letos navdušeni nad razstavo,
izdelki in idejami, pa tudi nad prijaznim in gostoljubnim sprejemom članic sekcije.
Obiskala sta nas Panka in Miha iz Mladinskega centra Hrastnik in nam prestavila brošuro o Hrastniku, ki jo
je med svojim bivanjem pri nas pripravila Panka iz Madžarske skupaj s Tamaro iz Nemčije.
Dobro je slišati, kaj o našem kraju mislijo tisti, ki pridejo k nam od drugje oziroma iz drugih držav.
Člani društva invalidov so obiskali svoje članice ob Dnevu žena.
Ob Dnevu žena sta proslavo za stanovalke (in stanovalce) Doma pripravili Društvo upokojencev Hrastnik in
Društvo upokojencev Dol, ki sta vsem stanovalkam podarili nageljček.
Naši stanovalci niso pozabili na dan žena in so se izkazali z drobno pozornostjo za stanovalke, stanovalke
pa niso pozabile na "mučenike" in so svojim sostanovalcem tudi pripravile drobna presenečenja.

Naši stanovalki, ga. Dragica Sovdat in ga. Majda Velej, sta za mesec marec pripravili posebno razstavo
svojih slik na temo cvetja, posvečenih ženam in materam. Razstava je bila v recepciji in v Izbi Doma.
Stanovalci so se s kombijem odpravili na kramarski sejem na Dol pri Hrastniku.
Kot vsak mesec je tudi za mesec marec socialna delavka pripravila uganko, ki so jo potem stanovalci
reševali in tudi uspešno rešili.
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Organizirali smo, že tretjič zapored, predstavitev pasemskih psov s področja Zasavja in tudi nekoliko širše.
Prireditev, ki jo je s sodelovanjem delovne terapevtke Andreje Kurbus pripravil in tudi povezoval Damjan
Zelenik, sicer šef kuhinje v Domu in velik ljubitelj psov, je zelo lepo uspela. Stanovalci in drugi obiskovalci
so lahko videli in malce bolj podrobno spoznali kar 18 pasem psov. Nad njihovo različnostjo so bili
presenečeni in navdušeni, še posebej pa jim je godilo, če so jih lahko vzeli v naročje in jih (po)božali.
Prireditev je minila v zelo prijetnem vzdušju, še posebej razveseljivo pa je bilo, da so se tudi lastniki psov
med nami prijetno počutili. Glede na to, da so vsi udeleženci izrazili navdušenje nad takšno prireditvijo, jo
bomo v prihodnje še organizirali.

Stanovalci so si naložili prijetno opravilo: pripravljali so velikonočne dobrote – pecivo in pisanke.
Karitas Hrastnik je za stanovalce pripravil velikonočno mašo. Delovno ekipo smo okrepili, da je bilo na
vozičke lahko posedenih čim več stanovalcev, ki so se želeli maše udeležiti.
Družabno srečanje za stanovalce, ki so v mesecu marcu praznovali rojstni dan.
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APRIL
V počastitev Dneva brigadirjev je 1. aprila pred Domom potekala prireditev, na kateri je bila odkrita
spominska plošča brigadirjem na akcijah v Zasavju. V letih 1988 in 1989 je namreč imela v bivšem
dijaškem domu, sedanjem Domu starejših, »sedež« zvezna mladinska delovna akcija Zasavje. V spomin
na to je bila postavljena spominska plošča. Odkritju spominske plošče je sledilo odprtje razstave o
brigadirjih v delovni terapiji.

V delovni terapiji so se skupaj z stanovalci, stanovalkami in prostovoljci iz OŠ narodnega heroja Rajka lotili
spomladanskega čiščenja parka in okolice Doma. Poskrbeli pa so tudi za vrtnarska opravila – pripravljali so
zemljo, sejali rožice za pomladne zasaditve in presajali sadike.
Toplo sonce nas je že povabilo na klopce v parku in pred Domom. Za lažjo ohladitev v vročih poletnih dneh
in skrivanjem pred vročim soncem pa je poskrbel hišnik s postavitvijo paviljona.
Obiskali so nas člani dramske skupine Društva invalidov Maribor in nas spravili v dobro voljo s predstavo
»Kmečko letovišče«.

Družabno srečanje za stanovalce, ki so aprila praznovali rojstni dan.
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MAJ
V Medgeneracijskem klubu je znova potekalo "zeleno". Dekleta so pod vodstvom stanovalk ga. Majde Velej
in ga. Anke Smodiš presadila nekaj sobnih rož, ki so že pošteno potrebovale "stilsko preobrazbo". Fantje so
igrali šah in pomagali pri pospravljanju....

Na deževen danes se je prav prijetno malo potepati! In čeravno so se nekateri ustrašili slabega vremena,
se nas je zbralo nekaj "pogumnih", ki smo se s kombijem odpravili na obisk v Krajevno skupnost Steklarna.
Tam nam je njen predsednik, g. Adi Zaletel, s svojimi sodelavci povedal vse o njihovem delovanju,
organiziranosti in načrtih za prihodnost, pripravili pa so nam tudi krajši kulturni program ter pogostitev. Tudi
naši stanovalci so se razgovorili in obujali spomine iz preteklosti na "Krajnskem". Po uri in pol klepeta pa
smo se morali vrniti v sedanjost in v Dom, saj nas je tu čakalo slastno kosilo.
Druženje z mladimi prostovoljci iz OŠ NHR Hrastnik je bilo znova živahno in delovno. Posadili smo vse
balkonske rože in korita razporedili po nadstropjih. Sedaj jih moramo samo še pridno zalivati!
Četrtkov večer, 12. maja, je bil poln plesa in glasbe, saj so nas obiskali člani folklorne skupine Brusač iz
Radeč.

Obiskala sta nas Marjana in Igor Miklavc s svojim bradatim agamom Boškom. Boško je takoj osvojil srca
naših stanovalk in stanovalcev in čeprav je za njih dokaj nova in nepoznana žival, so ga skoraj vsi pobožali,
mnogi vzeli v naročje in »pocrkljali«, Marjana in Igor pa sta komaj utegnila odgovarjati na vsa vprašanja.
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Nestrpno smo že pričakovali pomlad, ko postane toliko toplo, da lahko začnemo sezono planinskih izletov.
Za začetek smo se odpravili na Kum, kjer nas je pričakalo sicer sončno, vendar malo vetrovno vreme. Zato
smo se sladkali kar v koči. Samo trije najpogumnejši so se odpravili na ogled cerkve sv. Neže. Prijazna
postrežba, slastna ponudba in dobra družba so bili zagotovilo za odlično preživeto dopoldne, ki je za nekaj
časa napolnilo naše "baterije".
Obiskala sta nas Sara Rovan in njen kuža Billy. Billy je prijazen kuža pasme aljaški malamut, s Saro pa sta
kot izšolan terapevtski par člana društva Tačke pomagačke. Oba sta zelo simpatična, zato se že zelo
veselimo njunih prihodnjih obiskov
Obiskale so nas tudi Ljudske pevke Taščice, ki delujejo v tej sestavi in pod tem imenom že 14 let. Bile so
prisrčne, tople in tako so bili stanovalci navdušeni nad njihovim nastopom. Tudi same so se čutile sprejete
med njimi, tako so zagotovile, da še z veseljem pridejo tudi kdaj v prihodnosti.

Konec maja je potekalo zaključno srečanje mladih prostovoljcev iz OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in
naših stanovalk in stanovalcev. Pridružil se nam je tudi direktor, ki se je vsem prostovoljcem zahvalil za
njihovo sodelovanje. Zaželeli smo jim uspešen zaključek šolskega leta, kar najlepše počitnice in izrazili
željo, da se jeseni znova vrnejo.
Obiskali smo Trubarjev dom upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu in si ogledali njihovo razstavo izdelkov
stanovalcev, vključenih v aktivnosti delovne terapije.
Družabno srečanje za stanovalce, ki so maja praznovali rojstni dan.
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JUNIJ
Mesec junij smo pričeli z udeležbo na Športnih igrah zasavskih domov, ki so tokrat potekale v organizaciji
Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje. Ker smo vsi udeleženci na igre prišli z željo po sodelovanju in
ne po tekmovanju, so se igre odvijale v sproščenem in zabavnem vzdušju. Bilo je veliko smeha in zabave,
po podelitvi priznanj smo še zapeli in se dobre volje razšli z obljubo, da se čez leto dni znova srečamo!

V torek, 7. 6., so nas obiskale ljudske pevke Lipa iz Šmartnega ob Dreti. Pevke skrbijo, da stare ljudske
pesmi ne zatonejo v pozabo. Iz izročila svojih mam in očetov uspešno pojejo pesmi v svojem okolju in na
povabilo tudi po Sloveniji. Poskrbele so za pester in razgiban zaključek dneva, navdušila pa nas je tudi
mlada harmonikašica, ki nam je s svojim igranjem ogrela srca!
Odpravili smo se na ogled razstave izdelkov dolskih pletilj in klekljaric.
Že vrsto let nam DU Hrastnik in DU Dol pri Hrastniku pripravita prireditev, s katero obeležimo občinski
praznik in pozdravimo poletje. Tudi letos so nas pogostili z metino potico in nastopom starih znancev,
Moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik.
V Domu smo postavili na ogled razstavo izdelkov naših stanovalk in stanovalcev.
Vreme nas je povabilo, pa smo v zadovoljstvo vseh stanovalcev na dvorišču Doma pripravili sladoledni vrt.

Družabno srečanje za stanovalce, ki so junija praznovali rojstni dan.
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JULIJ
Naša sodelavka Urška Učakar je na veselje naših stanovalk in stanovalcev na obisk pripeljala mini
šentlandskega ponija Miška. Miško se je izkazal za zelo prijaznega in crkljivega konjička, ki je veselo jedel
iz roke in se pustil božati, pokazal pa je tudi nekaj tekaških spretnosti in konjskega rezgetanja. Hvala Urški
za lepo in zanimivo doživetje!

Vroč dan smo izkoristili za izlet v Čeče. Obiskali smo zeliščni vrt, kjer nas je ga. Cvetka Kovačič v prijetni
senčki ob domačem bezgovem soku in komarčkovih piškotih seznanila z mnogimi zdravilnimi zelišči in
njihovo uporabo. Žal se nismo upali podati tudi do gredic, smo pa zato toliko bolj uživali v senčki pri hiši.
Bilo je poučno, zelo prijetno, pa tudi zdravo, saj smo si v prelepem okolju spočili dušo in telo ter izvedeli
veliko koristnega!
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Na obisk so prišli prijatelji iz Doma upokojencev Šentjur pri Celju, ki so si ogledali razstavo izdelkov naših
stanovalk in stanovalcev. Zelo lepo jih je bilo videti in poklepetati z njimi!
Obiskala sta nas Sara in njen kuža Billy in kljub vročini poskrbela, da smo z zabavno igro razgibali
možgančke.

Znova smo vročino preganjali s sladoledom! Bil je slasten in nas je vsaj za nekaj časa ohladil.
Da pa se ne bi prehitro naveličali sladoleda, smo se v vročem julijskem dopoldnevu osvežili še z sočnimi in
sladkimi lubenicami. V naši kuhinji so jih ravno prav ohladili in zelo lepo servirali!

Družabno srečanje za stanovalce, ki so julija praznovali rojstni dan.
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AVGUST
Odpravili smo se na planinska izleta na Lisco in Mrzlico. Bilo je super. Stanovalci so uživali na sončku in se
naužili svežega zraka.

Cel mesec smo s stanovalci več ali manj preživeli zunaj na sončku. Družabnici 4. nadstropja sta stanovalce
redno, večinoma vsak dan pred kosilom, odpeljali ven na zrak. Tudi delovna terapevtka Andreja Kurbus se
je trudila in večino svojih aktivnosti načrtovala zunaj. Prav tako je bilo kar nekaj skupnih druženj na zunanjih
površinah Doma. S stanovalci smo se dvakrat hladili in sladkali z lubenicami, enkrat pa tudi z sladoledom.

Nastalo je tudi nekaj izdelkov naših stanovalk in stanovalcev: g. Lado Sedej je končal tapiserijo kozoroga,
ki ga je ga. Majda Velej opremila z vejo za obešanje in že veselo visi med ostalimi tapiserijami, g. Veseljko
Radoš pa zaključuje obnovo omare, v katero bomo zložili pripomočke za funkcionalno delovno terapijo.
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Naša stanovalka ga. Majda Velej nam je v domski avli in Izbi pričarala pravo počitniško vzdušje. Njene slike
in lončki za rože nas spominjajo na poletje, ki se vse prehitro preveša v jesen....

Tudi v avgustu nismo pozabili na slavljence. Kot vsak mesec smo imeli družabno srečanje za stanovalce, ki
so v tem mesecu praznovali rojstni dan.
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SEPTEMBER
Fizioterapija je v našem domu nepogrešljiva in zelo priljubljena. Ena od dejavnosti v okviru fizioterapije so
tudi skupinske vaje, "telovadba", kot jim rečemo po domače. Stanovalci jo že vrsto let obiskujejo vsak dan,
od ponedeljka do petka. Ob Dnevu fizioterapije, ki je bil 8. septembra in je z geslom "Dodajmo življenje
letom" dal še poseben poudarek starejšim, je naša fizioterapevtka Darinka Kosem pripravila še dodatno
skupino, na kateri so izvajali vaje za trening ravnotežja. Stanovalke in stanovalci so se je z veseljem in v
velikem številu udeležili.

Po krajšem premoru je bila ponovno organizirana tombola, ki ima v Domu že dolgoletno tradicijo. Pripravo
in prodajo srečk vodi socialna delavka Jasna Rižner Kosm, žrebanje številk pa je že po tradiciji zaupano
direktorju Dragu Kopušarju. Dobra ura dogajanja, ki na koncu petim udeležencem prinese nagrado, hitro
mine, stanovalke in stanovalci pa pri spremljanju in obkroževanju številk urijo mnoge spretnosti in se hkrati
prijetno zabavajo.

Nismo pozabili na dan Alzheimerjeve bolezni. Tudi v našem Domu se vsak dan trudimo narediti čim več za
dobro psihofizično kondicijo naših stanovalcev. Tako kot miselna aktivnost je pomembno tudi gibanje,
pravilna prehrana in zdrav slog življenja. Mi smo delali vaje in aktivnosti v fizioterapiji in delovni terapiji ter
na skupini ugankarjev, kaj pa ste vi na ta dan storili za vaše možgane?
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Zadnje poletno dopoldne so nekateri preživeli aktivno, in sicer na Kalu.
Ker je za sladoled že prehladno, so nam v naši kuhinji pripravili slastne in že na pogled krasne kremice, ki
smo si jih privoščili po kosilu na prijetnem sončku. Dobro smo začeli jesen, kajne?

Ponovno sta nas obiskala Sara in Billy. Svoj čas sta namenila za individualno terapijo, zlasti s stanovalkami
in stanovalci, ki so v postelji. Najprej pa sta se oglasila v delovni terapiji, kjer je Billy dovolil, da smo ga
pozdravljali in božali.

Konec meseca je Društvo upokojencev Hrastnik v sklopu programa aktivnosti ob Dnevih upokojencev, ki jih
vsako leto organizirajo v drugi polovici septembra, in v počastitev mednarodnega dneva starejših za
stanovalce pripravilo prireditev, na kateri je nastopil Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik.
Družabno srečanje za stanovalce, ki so septembra praznovali rojstni dan.
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OKTOBER
Na začetku meseca smo obiskali razstavo ročnih del, ki so jo pripravile članice Pletilske sekcije "Marjetice"
pri Društvu upokojencev Hrastnik. Prekrasno razstavo so si istočasno ogledali tudi otroci iz vrtca; izkoristili
smo njihovo prisotnost in skupaj zapeli nekaj pesmi.

V življenju naših stanovalk in stanovalcev imajo živali zelo pomembno vlogo. Pogosto nas obiščejo in z
nami stkejo prav posebne vezi! Zato je Dan živali za nas pomemben dan, saj nas spomni na bitja, ki jih
imamo radi in ki nam polepšajo marsikateri trenutek. V četrtek, 6. 10, sta nas že četrtič obiskala
prostovoljka Sara in njen kuža Billy, terapevtski par, člana društva Tačke pomagačke.
Tudi petkovo dopoldne so nam polepšali kužki. Tokrat nas je obiskal Damjan Zelenik s svojimi čivavami.
Prelepi kužki so stanovalce takoj prevzeli. Vsi so jih želeli pobožati in jim dajati brikete. Ob Damjanovem
zanimivem pripovedovanju in druženju s kužki je ura minila kot bi mignil!
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Jesen je čas, ki nam prinaša obilo sadov, hkrati pa že potrebujemo tudi toplejša oblačila in obutev. Zato
smo obiskali tržnico in trgovski center Spar v Trbovljah. Dame so nakupovale, gospodje so nas zvesto
čakali, na kavico pa smo šli vsi skupaj.

Ob pomoči Planinskega društva Hrastnik smo pripravili kostanjev piknik. Kostanj so prispevali in tudi spekli
člani PD Hrastnik. V naši kuhinji so poskrbeli za pijačo in za tiste stanovalke in stanovalce, ki imajo raje
kuhan kot pečen kostanj, za dobro voljo pa je s svojo harmoniko poskrbel Marko Zmazek. Peli pa nismo
ravno veliko, saj smo imeli polna usta kostanja
V Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik smo postavili na ogled razstavo tapiserij, ki jih je izdelal naš stanovalec
g. Lado Sedej. Prve tri tapiserije je g. Lado izdelal po predlogi, ki so jo narisali drugi, kasneje pa si je pričel
skice risati sam. Ko je tapiserija gotova, jo vzame v roke še ga. Majda Velej in ji da končno podobo z detajli,
ki jih je potrebno narediti s šivanko (npr, oči, brke in podobno). Vse tapiserije so narejene iz ostankov
podarjene volne, tako da lahko rečemo, da g. Lado tudi reciklira. Si zaslužita čestitke, kajne?
Ponovno sta nas obiskala prostovoljka Sara in kuža Billy iz društva Tačke pomagačke. Tudi tokrat sta imela
veliko dela in oboževalcev.
Kot že mnogo let tudi v tem šolskem letu nadaljujemo s srečanji našega "Medgeneracijskega kluba". V
četrtek, 20. 10, smo se s prostovoljci, učenci 8. in 9. razredov OŠ narodnega heroja Rajka sestali prvič. Z
mladimi čas vedno hitro mine.

Organiziran je bil sestanek stanovalcev z direktorjem in vodjo kuhinje, na katerem smo se pogovarjali o
prehrani v Domu.
Družabno srečanje za stanovalce, ki so oktobra praznovali rojstni dan.
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NOVEMBER
Obiski Sare in kuža Billyja, ki kot prostovoljni terapevtski par društva Tačke pomagačke obiskujeta naše
stanovalce, so postali že stalnica dogajanja v Domu. Novembra sta nas obiskala dvakrat. Billy se je pustil
božati in crkljati, pokazal kakšen trik, predvsem pa osvojil mnoga srca. Čeprav sta obiskala stanovalke v
sobah, so ga tudi tisti na hodniku in v dnevni sobi želeli pozdraviti in pobožati. Za konec se je ustavil še pri
skupini, ki je v avli že čakala na večerjo. Vse je spravil v še boljšo voljo in gotovo je večerja še bolj teknila!

Tudi stanovalke in stanovalci v 4. nadstropju s pomočjo svojih družabnic Eli in Smilje pridno ustvarjajo in
polepšajo svoje prostore času primerno. V oktobru in začetku novembra so nas "strašili" z netopirji in
čarovnicami, ki so jih sredi novembra zamenjali bolj prijazni snežaki.

V četrtek, 10. 11. 2016, se je sestal Odbor stanovalcev, ki ga sestavlja pet predstavnikov stanovalk in
stanovalcev Doma. Z direktorjem so se pogovarjali o zadevah, povezanih z življenjem v Domu.
Razstava tapiserij g. Lada Sedeja v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik se je zaključila že pred dobrim
tednom. Vendar stene v Domu tudi v tem času niso samevale. G. Lado je znova s pomočjo Majde Velej
ustvaril tapiserijo papagaja, ga. Dragi Sovdat pa je dodala še sliko "Dame z rdečo torbico".
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Medtem ko ga. Majda dokončuje podrobnosti na še eni tapiseriji, ki jo je stkal g. Lado, pa le-ta že načrtuje
nekaj novega. Uganete kaj?

SLOVENSKI ZAJTRK
V Domu že nekaj let obeležujemo Dan slovenske hrane. Tako smo ta dan delavci in stanovalci pričeli s
tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki ga sestavljajo maslo, med, mleko in jabolko. Stanovalcem pa smo
preko vseh dnevnih obrokov hrane privabili spomine na otroštvo in na tisto pristno slovensko hrano.
Ob dnevu slovenske hrane nas je obiskala mlečna kraljica Urška Pevec. Predstavila nam je mleko in
mlečne izdelke Mlekarne Celea, ki so izdelani iz slovenskega mleka. Seznanila nas je z nekaterimi
novostmi, ki jih še pripravljajo in prinesla v pokušino jogurt. Naše stanovalke in stanovalci pa so obujali
spomine na kisanje mleka, pripravo skute in masla nekoč.

V sredo, 23. 11., po telovadbi in kavici, nam je naša sodelavka iz kuhinje Melisa Selmanović predstavila
pripravo mini pizz. Pod njenim vodstvom je potekala zelo razgibana in pestra kulinarična delavnica. Bilo
nas je veliko, delo smo si hitro razdelili in odlično sodelovali in kmalu je iz kuhinje omamno zadišalo...
Tudi tisti, ki niso sodelovali pri pripravi, so dogajanje z zanimanjem spremljali in seveda pizzo poskusili. Na
željo stanovalcev smo jo poplaknili še s Cockto, "pijačo naše mladosti". Tako smo poskusili nekaj
drugačnega, novega, bolj "modernega".
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Četrtki so zopet postali dnevi za druženje z našimi prijatelji, učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. V
mesecu novembru so s stanovalkami in stanovalci igrali družabne igre, pomagali pa so tudi pospraviti
prazna cvetlična korita v klet, prinesti novoletne okraske iz kleti in izdelati adventne venčke.

Zadnji petek v mesecu je bilo organizirano še družabno srečanje s stanovalci, ki so novembra praznovali
rojstni dan.
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DECEMBER
Kot že vrsto let smo tudi letos prispevali naše izdelke za dobrodelni Miklavžev sejem Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, ki je potekal 1. 12 pri GESŠ v Trbovljah. Vsi, ki želite doživeti čarobno
predpraznično vzdušje ali potrebujete še kakšno darilce za prihajajoče praznike, vabljeni spet drugo leto! S
prostovoljnim prispevkom boste nekomu pomagali. A ni to najlepši način, da sami sebi polepšamo
praznike?
Naše stanovalke in stanovalci težko obiščejo decembrske prireditve in sejme... Zato smo se že lansko leto
odločili, da jim nekaj predprazničnega vzdušja iz ulic prenesemo v Dom. Ker je bil lanski Miklavžev sejem
odlično sprejet, smo ga letos ponovno pripravili. S pomočjo mladih prostovoljcev smo pripravili
improvizirane "stojnice", na katere so razstavljavci razstavili svoje izdelke.
Dopoldne je tako minilo v čudovitem vzdušju, ki so ga pomagali ustvariti: Mesni diskont Vidmar, Zeliščni vrt
Cvetka, Peka kruha in slaščic Iris Potočin, Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik, Pasji salon in butik
Modne tačke, Mladinski center Hrastnik, Pletiljska sekcija Planike pri DU Dol pri Hrastniku, Pletiljska sekcija
Sončnice pri DI Hrastnik, Pletiljska sekcija Marjetice pri DU Hrastnik, skupaj z vsemi zaposlenimi v DSH!
Vsem razstavljavcem, ki so se prijazno odzvali našemu vabilu in našim stanovalkam in stanovalcem
pričarali pravo predpraznično sejemsko vzdušje, se iskreno zahvaljujemo! Bili ste enkratni!
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Miklavž je očitno velik ljubitelj telesne kulture, saj pri nas vedno obdari tiste, ki obiskujejo jutranjo
telovadbo. Sam je bil že precej utrujen, zato je darila zaupal naši fizioterapevtki Darinki, ki najbolje ve, kdo
pridno telovadi. Najprej so darila dobili stanovalke in stanovalci na telovadbi v večnamenskem prostoru....
… potem pa tudi stanovalke in stanovalci v 4. nadstropju...

Tudi v decembrskih četrtkih so nas obiskovali mladi iz OŠ NHR Hrastnik in nam popestrili popoldneve:
- obiskal in zabaval nas je zajček Joey, ki ga je pripeljal Domen,
- ustvarjali smo namizne dekoracije in igrali družabne igre,
- krasili smo recepcijo in dnevne prostore....
Predstavniki Rdečega križa Hrastnik so naše stanovalke in stanovalce obdarili z lepim in predvsem
praktičnim darilom. V četrtek, 8. 12. 2016, so nam predali paket odej, ki jih bomo uporabljali spomladi in
jeseni, ko je vreme sicer že oziroma še toplejše, pa se vseeno radi zavijemo v kaj toplega. Odločili smo se,
da bo darilo za nekaj časa dobilo svoj prostor pod smrečico, saj je zelo lepo zavito, spomladi pa bomo
odeje z veseljem uporabili.
Obiskale so nas mažoretke Steklarske godbe Hrastnik, ki so nas s svojim nastopom očarale in kar malo
pomladile.

V torek, 20. 12. 2016, sta novoletni glasbeni večer v našem domu organizirali DU Hrastnik in DU Dol pri
Hrastniku. Skupaj s pevci MPZ Svoboda so nam pričarali prijeten in sproščen večer, ki nas je razvedril in v
nas prebudil praznično razpoloženje.
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Na obisk je prišel tudi Božiček, ki je obdaroval vse stanovalce in tudi zaposlene.

Družabno srečanje za stanovalce, ki so decembra praznovali rojstni dan.

Decembra pa se zvrstilo še nekaj zanimivih dogodkov:
-

v izposojo smo zopet dobili prave smrečice, zasajene v loncih, ki smo jih potem praznično okrasili,

-

imeli smo tombolo,

-

predstavniki društev invalidov, diabetikov in združenja borcev za vrednote NOB so obiskali svoje
člane, z njimi poklepetali in jih obdarili,

-

skupine stanovalcev so imele svoja zaključna srečanja s pogostitvijo in darilci,

-

imeli smo božično mašo,

-

v delovni terapiji smo organizirali novoletno praznovanje za naše stanovalke in stanovalce, na
katerem sta za dobro voljo in razpoloženje skrbela harmonikar Marko Zmazek in humoristka Joca.
Vsem stanovalkam in stanovalcem, tudi tistim, ki se srečanja niso mogli udeležiti, je direktor izročil
praktično darilo.
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Poleg zapisanih dogodkov se v Domu redno, vsak dan ali
enkrat tedensko odvijajo še naslednja druženja:
-

Jutranja telovadba v delovni terapiji in v 4. nadstropju s fizioterapevtko Darinko Kosem,

-

Branje časopisa – vsak dan z delovno terapevtko Andrejo Kurbus,

-

Skupine stanovalcev (pogovorne) v vseh nadstropjih z delovno terapevtko Andrejo Kurbus,
socialno delavko Jasno Rižner Kosm, socialno delavko pripravnico Anjo Drgan Lazar ter
prostovoljko Kristino Strmšek,

-

Ugankarji s socialno delavko Jasno Rižner Kosm,

-

Vsakodnevno ustvarjanje v delovni terapiji z delovno terapevtko Andrejo Kurbus,

-

Skupina za verujoče v organizaciji Karitas Hrastnik,

-

S programom javnih del smo imeli dragoceno pomoč za individualno druženje in pozornost do
stanovalcev: za spremljanje na aktivnosti, za spremljanje na dvorišče, za pogovor, drobne pomoči,
poslušanje in druženje. Vse večji je namreč delež stanovalcev, ki zaradi bolezni ali starosti ne
morejo več sodelovati v skupinah in potrebujejo individualno pozornost, zato je bila to dragocena
podpora našemu delu.
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JUBILANTI V LETU 2016
90 LET
URBAJS Ernestina
PAVLIČ Viktorija
BAJIĆ Marija
KRŠLIN Franja
AUFLIČ Alojzija
KALUŽA Alojzij
GOLE Marija
POTOKAR Alojzij
ČULK Neža Ljudmila

80 LET
MERČUN Albin
VIDMAR Đurđica
NAJDENIČ Rafko
HRASTNIK Ana
VELEJ Marija Magdalena

70 LET
KRAGULJ Leposava

50 LET
RORIČ Renata
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NOVI SPREJEMI V LETU 2016:
ZEMLJAK Frančiška
HUDOMALJ Danijela
AMBROŽ Zdenka
JESIH Jožefa
AVBELJ Mirko
KLADNIK Marjan
OVČAK Ana
DURNIK Ivan
KORITNIK Hedvika
TOPLIŠEK Pavla
VIDMAR Đurđica
TOPLIŠEK Stanislav
HANŽIN Rozalija
BEVC Zlatko
SEVER Ana
JURKOŠEK Mihael
AČKUN Mihael
AČKUN Milena
ČADEŽ Angela
DOLENŠEK Slavka
ŠUNTA Alojz
KLOPČIČ Ivana
MASTNAK Ana
GUBANEC Cvetko
ŠOSTER Ivan
VRHOVNIK Marjan
RACKI Marija
POČUČ Marija
ZUPANČIČ Engelbert
RAK Jožef
PAVLIČ Viktorija
MEJAČ Antica
HALAPIR Ana
ŠUBI Jože
KUŠAR Ernestina
POVŠE Alojz
ZUPANC Jože
SAJEVIC Ivana
JURKOŠAK Silvestra
PIRC Ana
MERČUN Albin
MUSTAR Marija
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JERAN Mihaela
MARINCEL Dani
CERINŠEK Milan
PERKOVIČ Vera
PLEVEL Marija
ŠTERBUCEL Alojz
CIRAR Albin
BREČKO Ana
KRIŽAN Darko
MAHKOVIC Frančiška
GERLIH Marija
KOKANOVIĆ Angela
GERŽEVIČ Danica
PERNIŠEK Alojz
BRAVEC Vincencij
ŽIVKO Marija
ZAKONJŠEK Zorka
WOLF Jožefa
RAK Marija
FRANKOVIČ Alojzija
ZEJČIROVIĆ Sulejman
KRAJNC Anica
FLORJANČIČ Alojz
POTOKAR Alojzij
LENARČIČ Jožef
TUTTNER Samo
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UMRLI V LETU 2016:
TACER Franc
HUDOMALJ Danijela
RAVNIKAR Albert
FLISEK Julijana
ZALETEL Friderika
WEBER Marija
JANŠKOVIČ Marjeta
VARGA Agata
BABIČ Martin
KLADNIK Marjan
GOTZ Frančiška
LAVRIČ Jožef
OVČAK Ana
BEVC Zlatko
HANŽIN Rozalija
DOLENŠEK Slavka
ŠIVEC Štefanija
BAJIĆ Marija
SEVER Ana
BOČKO Ivana
MALOVRH Marija
GUBANEC Cvetko
ČADEŽ Angela
ZEMLJAK Frančiška
ZUPANČIČ Engelbert
MASTNAK Ana
ZUPANC Jože
KORITNIK Hedvika
PETAN Marko
HAFNER Ivana Danijela
PIRC Ana
NAJDENIČ Rafael
AVBELJ Mirko
JURKOŠEK Mihael
BRAČKO Ana
VODEP Silvestra
PAPEŽ Štefanija
KERŠIČ Ivan
MAČEK Pavla
KLOPČIČ Ivana
FAZLIČ Fatima
PERNIŠEK Alojz
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DEŽELAK Leopolda
STRMŠEK Slavica
RAK Jožef
ŠUNTA Alojz
HORVAT Florjan
KRIŽAN Darko
KRAJNC Anica
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PREMESTITEV V DRUG ZAVOD V LETU 2016:
ŠOSTER Ivan
SAJEVIC Ivana
GLAŽAR Milan
MAHKOVIC Frančiška
PERKOVIČ Vera
MERČUN Albin

VRNITEV DOMOV V LETU 2016:
JESIH Jožefa
DURNIK Ivan
ZUPANČIČ Engelbert
ULAGA Valerija
RACKI Marija
ŠUBI Jože
MARINCEL Dani
PLEVEL Marija
ŠTERBUCEL Alojz
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