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Leto 2020 se je pričelo kot vsako leto do sedaj, življenje je potekalo normalno, potekala so
druženja, v Domu je bilo čutiti življenje, veselje. Naša življenja so se resnično spremenila z
12. marcem, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirus COVID-19, ki je trajala
do 31. maja. Tako se je življenje v Domu spremenilo, upoštevati je bilo potrebno nove,
drugačne ukrepe, začeti spreminjati miselnost glede same okužbe in možnosti prenosa okužbe
drug na drugega. Pričelo se je novo obdobje za vse nas. Vsi smo se na novo učili in bili
primorani sprejemati nova navodila za ravnanje pri delu iz strani NIJZ ter MDDSZ.
Navodila, ki so spremenila naše vsakdanje delo, poleg tega smo se vsi bali nove, neznane
okužbe s koronavirusom.
V času trajanja pomladanske epidemije se je življenje v Domu v celoti spremenilo, saj so naši
stanovalci prvič ostali brez obiskov svojih svojcev za več kot 14 dni (od 7. marca do 6. maja).
Aktivnosti so bile za določen čas povsem odpovedane, v skladu z navodili NIJZ so bili
stanovalci omejeni na bivanje v svojih sobah, med seboj se niso smeli družiti. Nato pa smo v
mesecu aprilu, upoštevajoči navodila NIJZ in MDDSZ, postopoma vračali našim stanovalcem
aktivnosti (telovadba po nadstropjih, skupine z omejenim številom stanovalcev, preživljanje
časa na zunaj na zraku,…). Ob tem smo stanovalcem vseskozi omogočali nakupe iz trgovine,
ki so jih opravljali prostovoljci Rdečega križa Hrastnik. Vse stvari, ki so jih naši stanovalci
prejeli v sobe, smo pred tem primerno razkužili.
Februarja smo praznovali 25 let – svojega »četrt stoletja« obstoja, ki ga žal zaradi razglašene
epidemije nismo mogli proslaviti s prireditvijo.
V mesecu juliju nas je doletelo tisto, česar smo se vseskozi najbolj bali, okužbe s
koronavirusom, ki nas je 10. julija povsem zaznamovala. Bilo je izredno težko poletje, saj smo
se borili z novim in predvsem neznanim virusom. Žal smo v tem času izgubili tudi nekaj naših
stanovalcev.
V obdobju od 10. julija do 18. septembra:
- 53 stanovalcev se je okužilo s koronavirusom,
- 12 zaposlenih se je okužilo s koronavirusom,
- 11 stanovalcev je s koronavirusom umrlo (5 v bolnišnici, 6 pri nas v Domu),
- je skupno umrlo 19 stanovalcev (11 s koronavirusom, 8 brez koronavirusa).
V septembru smo okužbo v celoti premagali, se tako rekoče postavili nazaj »na noge« in
ponovno odprli vrata Doma za naše svojce ter omogočili stanovalcem obiske od 28.
septembra dalje, ki so potekali v skladu z novimi navodili (naročanje na obisk, določen čas
obiska, ob obisku uporaba OVO). Prav tako so stanovalci ponovno lahko samostojno odšli
ven iz Doma po svojih opravkih, na obiske k svojcem,…
Jesen in zima sta bili v znamenju okužbe s koronavirusom v Sloveniji, ponovno je bila
razglašena epidemija koronavirusa v Sloveniji, ki traja že vse od 19. oktobra 2020.
Življenje in delo v Domu smo prilagodili navodilom NIJZ ter MDDSZ. Kljub vsem ukrepom,
ki smo jih primorani upoštevati, lahko z gotovostjo trdimo, da se dan za dnem trudimo, da bi
našim stanovalkam in stanovalcem ustvarili prijetno okolje za bivanje, da bi se lahko kar se
da počutili domače. Zavedamo se, da nam vedno žal ne uspeva, toda zavedanje, da se
neprestano trudimo za sočloveka, da nekomu polepšamo dan, trenutek, je tisto, kar nas žene
naprej.
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JANUAR
Nadaljevali smo popoldanska druženja z učenci Osnovne šole narodnega heroja Rajka in
videti je, da v obojestransko zadovoljstvo. Delovna terapevtka Andreja Kurbus si prizadeva za
zanimive vsebine, pa naj bodo to različne igre, izdelovanje dekoracij, skupno okraševanje
prostorov, igranje šaha, športne igre….

V Domu imamo umetniški krog – stanovalce, ki del dneva preživijo v delovni terapiji in
ustvarjajo. Tako nastajajo čudoviti izdelki, ki so vredni ogleda.
V petek, 17. januarja smo imeli obisk Rdečih noskov tako, da se je po celem Domu pelo,
plesalo, slišalo se je harmoniko, ukulele in smeh.

V četrtek, 23. januarja so nas obiskale naše prijateljice Marjetice: gospe Jerca, Ida in Cvetka
so nas na delavnici naučile izdelovati rože iz jute. Bilo je prijetno in zanimivo, pa seveda
koristno, saj znanje pridno uporabljamo.

Konec januarja smo v Domu zabeležili večje število stanovalcev z viroznimi težavami, zato
smo bili primorani dodatno omejiti obiske (k stanovalcu lahko pride na obisk samo ena zdrava
oseba na dan). Zaradi omenjenega smo prestavili tudi druženje s stanovalci, ki so januarja
praznovali rojstni dan, na kasnejši čas.
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FEBRUAR
Naš Dom je 16. februarja praznoval 25. rojstni dan. Zaradi obdobja viroz ter posledično omejitev
obiskov, nismo mogli pripraviti slovesnosti, nas je pa naš direktor, z besedami spomnil na našo
obletnico »četrt stoletja«.

»Spoštovani prijatelji,
rad bi vam sporočil, da je Dom starejših Hrastnik 16. februarja praznoval 25. rojstni dan.
Ker so zaradi viroz obiski omejeni, nismo pripravili nobene posebne slovesnosti. Prav pa je,
da se spomnimo na ta jubilej, saj četrt stoletja delovanja ni kar tako. Vseskozi smo se trudili,
da bi vsem stanovalkam in stanovalcem, ne glede na to, od kje so prišli k nam, in za koliko
časa so prišli, zagotovili prijetno okolje za bivanje, ustrezen nivo storitev, čim več aktivnosti
za krajšanje prostega časa, predvsem pa tople in pozitivne medsebojne odnose. Ne domišljam
si, da nam je to v celoti uspelo, upam pa, da je bilo pozitivnih trenutkov vseeno bistveno več
kot negativnih. Ker se tako stanovalci kot zaposleni zavedamo, da živimo in delamo v vedno
slabših pogojih, ob tem jubileju na vse odločevalce naslavljamo apel, da čim prej sprejmejo
odločitev o gradnji novega doma v Hrastniku.
Spoštovane stanovalke in stanovalci, spoštovani svojci, spoštovani zaposleni, dovolite, da vam
iskreno čestitam za naš skupni jubilej z željo, da bi tudi v prihodnje uspešno in še bolje
(so)delovali v naše skupno zadovoljstvo.
Drago Kopušar
Direktor«
Na pustni torek, 25. februarja, smo imeli pri telovadbi, povsem drugačno zasedbo
stanovalcev. Prišle so maškare, ki so se takoj po telovadbi oborožile še s transparenti in odšle
na pojoče proteste po domu. Upamo, da bodo njihove zahteve po novem domu in boljših
pogojih bivanja in dela prišle tudi do ušes tistih, ki imajo moč, da jih izpolnijo..

Zaradi še vedno trajajočega obdobja viroznih obolenj in s tem povezanih omejenih obiskov,
smo bili primorani druženje s stanovalci, ki so februarja praznovali rojstni dan, na kasnejši
čas.

MAREC
3. marca smo si ogledali razstavo ročnih del, ki so jo v Delavskem domu Hrastnik pripravile
Sončnice, sekcija za ročna dela pri DI Hrastnik. Sončnice so marljive, prijazne in gostoljubne,
zato jih vedno radi obiščemo! Hvala drage gospe za vaš čas, ki nam ga vedno posvetite.
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Vsi si bomo zapomnili 6. marec, dan, s katerim so bili obiski, zaradi naraščajočega števila
okuženih s koronavirusom v Sloveniji in zaradi varovanja zdravja stanovalcev ter v skladu z
navodilom MDDSZ, do preklica prepovedani.
Ob 8. marcu smo z dekoracijami in lepimi željami obeležili Dan žena. Za Dan žena smo si
zapeli kar sami: stanovalci in zaposleni ter si tako polepšali dan.
Ob 10. marcu, dnevu mučenikov, smo se spomnili tudi na naše gospode ter jim čestitali. Naši
stanovalki, gospe Majda in Nada, naš ustvarjalni dvojec, sta mislili tudi na vse naše
stanovalce in sodelavce ter jih že dopoldne obdarili s prav posebnimi copati.

Glede na to, da se je leto 2020 pričelo kot vsako leto do sedaj, se je naše življenje še toliko
bolj spremenilo 12. 3. 2020, ko je bila v Sloveniji razglašena Epidemija koronavirus COVID19. V času trajanja epidemije (12. 3. - 31. 5. 2020) se je življenje v Domu dejansko
spremenilo in prilagodilo ukrepom ter navodilom NIJZ in MDDSZ glede preprečevanja
okužbe in prinosa okužbe v Dom.
Glede na to, da v Domu nismo imeli okužbe, so aktivnosti v Domu potekale kot do sedaj, a v
manjšem številu udeleženih stanovalcev. Obiski so bili na ravni celotne države, tudi za naše
stanovalce žal prepovedani, prepovedani so bili tudi izhodi naših stanovalcev iz Doma.
Stanovalcem smo omogočali stike s svojci preko mobilnih naprav, vzpodbujali smo pisanja
pisem, razglednic, prav tako smo svojce vključevali za prinos priboljškov ter ostalih stvari za
stanovalce, ki so jih potrebovali ali so si jih zaželeli, da so jih prinesli v Dom. V Domu pa
smo si vsi zaposleni prizadevali, da bi našim stanovalcem pomanjkanje socialnih stikov s
svojci vsaj malce olajšali, čeprav se zavedamo, da obiski so pa le obiski in imajo svoj velik
vpliv na psihofizično stanje stanovalcev.
Ob Materinskem dnevu, 25. marcu, smo iskreno čestitali vsem mamam:
»Našim stanovalkam, ki mislijo na vas! Tudi če spomin opeša, verjamemo, da je globoko v
srcu še vedno misel na svoje otroke.
Vsem svojkam, ki imate otroke in morda že vnuke, saj materinsko ljubezen, ki ste jo prejele od
svojih mam, predajate naprej.
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Vsem mamam med našimi zaposlenimi, ki vsak dan z mislijo na svoje otroke prihajate na delo
in skrbite za mame nekoga drugega!
V času negotovosti nam prav občutek varnosti, ki izhaja iz materinske ljubezni, največ
pomeni! Žal na ta dan nismo mogli biti skupaj, vendar smo si v Domu dan polepšali z lepimi
in sladkimi pozornostmi, ki so ogrele naša srca.«

Zaradi prepovedi obiskov smo bili primorani druženje s stanovalci, ki so marca praznovali
rojstni dan, prestaviti na kasnejši čas.

APRIL
Glede na še vedno veljavne ukrepe v državi, prepovedi obiskov v institucionalnih zavodih,
smo 3. aprila dobili iz podjetja Telekom Slovenija, dva mobilna telefona, s katerima smo
izvajali videoklice za naše stanovalce in njihove svojce.
Naši stanovalci in stanovalke so karanteno prenašali zelo mirno in potrpežljivo. Ker zaradi
navodil NIJZ, ki so se stopnjevala, v mesecu aprilu niso smeli zapuščati svojih sob, smo jim
skušali zaposleni vsaj malo polepšati vsakdan. Tako vsem, ki so si želeli, smo v naši kuhinji
skuhali kavico ter jim jo s še kakšnim posladkom prinesli v sobo. Ob tem smo si vzeli še čas
za prijeten klepet, da je bil dan lepši.
Že od začetka karantene so naše stanovalke in stanovalci spremljali in upoštevali navodila za
preprečevanje okužb. S takšnimi napisi, ki smo jih prilepili po Domu, pa naša stanovalka ga.
Majda še dodatno opozarja na higieno rok.

Gospod Božo Majcen nas je 6. aprila razveselil z donacijo 62 zaščitnih vizirjev. Čeprav si
močno želimo, da te vrste zaščitne opreme ne bi potrebovali, smo vseeno ganjeni in hvaležni,
da mislite na nas in nam v teh časih stojite ob strani.
Ko slike same povedo vse! Hvala, drage stanovalke in stanovalci! Vaša pohvala nam pomeni
največ. HVALA VAM.
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10. aprila je v Domu potekalo razkuževanje naših prostorov, ki so ga opravili gasilci PGD
Trbovlje-Mesto.
Letošnji velikonočni prazniki so bili drugačni, a smo kljub temu bili ustvarjalni z
velikonočnimi izdelki.

Prijazni vzgojiteljici Veronika, Anita in otroci iz skupine Medvedki iz vrtca Hrastnik so nas
17. aprila razveselili s svojimi pozdravi, ki so jim malo polepšali vikend, ki ga zaradi ukrepov
na žalost morajo preživeti v sobah, brez izhodov in obiskov. Hvaležni smo vsem: otrokom,
staršem in vzgojiteljicama, ker so se res zelo potrudili in nas s svojo potezo ganili do solz.

Po vzoru drugih domov smo tudi mi v tednu od 20. aprila dalje pričeli s telovadbo po
nadstropjih s pomočjo zvočnika. Nekaj udeležencev zjutraj že nestrpno pričakuje začetek,
nekateri pa raje še malo podremajo... Telovadbi sledi kavica in po zaslugi zaposlenih v naši
kuhinji še posladek.
Zaposleni v Domu smo se 24. aprila pridružili mirnemu protestu v slovenskih domovih:
Skupaj pokažimo, da imamo dovolj!
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Popoldne 24. aprila je sledilo še prijetno presenečenje! Pod balkoni in okni so nam zapeli in
zaigrali člani ansambla PiNg PoNg Party Bend. Bila je res prava zabava, še posebej za naši
stanovalki Ano in Bredo, ki sta ta dan praznovali rojstni dan. Pravita, da tako lepega voščila s
strani tako mladih fantov (in dekleta) še nista doživeli! Hvala, dragi PiNg PoNg Party Bend! S
svojim obiskom ste vnesli med nas veselje in nam popestrili te puste dneve, ko smo zaprti v
domu!

MAJ
Tako je zapisala naša stanovalka, gospa Majda, ob prazniku, 1. maju.

5. maja smo objavili protokol glede obiskov v Domu, ki so se začeli 7. 5. 2021. Zavedati smo
se morali, da, upoštevajoč vsa navodila NIJZ ter MDDSZ, obiski ne bodo več potekali tako,
kot so pred začetkom epidemije v marcu. Obiski bodo napovedani, časovno omejeni, ob
obisku bo potrebno uporabljati zaščitno opremo (masko, zaščitni plašč, rokavice,
razkuževanje rok).
Od samega začetka delovanja Doma sodelujemo tudi z OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik.
Dolga leta nas učenci obiskujejo in se družijo z nami, nekateri s krožkom RK, drugi kot
prostovoljci projekta "Sadeži družbe". Določenih aktivnosti, kot so razne kreativne delavnice,
sajenje rož, izdelovanje adventnih venčkov, okraševanje, športne igre itd. si skoraj ne znamo
več predstavljati brez učencev. Tudi sedaj, v teh novih težkih časih, niso pozabili na nas.
Hvala vsem učencem in mentorjem, ki so v okviru projektov "Pogum" in Sadeži družbe"
prispevali izdelke in nam jih posredovali preko e-pošte. Natisnili smo jih in zvezali v
simpatične brošure, ki krajšajo ure našim stanovalcem. Hvala tudi vsem staršem, ki so
pomagali pri nastajanju pesmic, spisov in risb.
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Drage medicinske sestre! Besede stanovalcev povedo vse! Čestitamo ob vašem prazniku – 12.
maj.

"Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša." Victor Hugo
Naša stanovalka, gospa Majda, ve, kako pomembna je narava in jo velikokrat upodobi na
svojih slikah, ki lepšajo vstop v Dom zaposlenim in obiskovalcem.

Hvaležni smo vsem obiskovalcem, ki potrpežljivo upoštevajo vse predpisane ukrepe! Tudi mi
si želimo, da bi življenje čim prej spet steklo "normalno".
Ledeni možje so mimo in tudi naše rožice so posajene 20. maja. V akciji sta bili stanovalki,
gospe Nada in Majda, seveda na varni razdalji. Zaposleni smo posajena korita nato razvozili
in obesili na balkone in moramo reči, da jih stanovalci niso bili še nikoli tako veseli.
V soboto, 23. maja, popoldne nam je prijetno presenečenje pripravil KUD Veter. V polni
postavi in s kar precej opreme so za naše stanovalce peli in igrali debelo uro. Bilo je lepo in
ganljivo, stanovalci so z veseljem pritegnili z balkonov, nekaj pa jih je prišlo tudi "v parter" .
Hvala, dragi Vetrovniki!
Zelo smo veseli, če se naši stanovalci dobro počutijo, so zadovoljni in nam to tudi povedo.
Ena takih je naša stanovalka Nada, ki je napisala pismo in prosila, če ga objavimo na naši
facebook strani:
»Dom starejših Hrastnik ob izolaciji Koronavirusa 19.
Moram povedati, da smo v našem Domu starejših bili vedno na varnem, da so naši najbližji in
prijatelji bili vedno brez skrbi. Da nam je kljub izolaciji, ko smo jo imeli, lepo in udobno. Smo
ustvarjali, se smejali, pekli »štraube«, miške, bezeg in drugo. Če nam je primanjkovala katera
od sestavin, smo prosile naše dobre kuharice, ki so nam jo z veseljem podarile.
Seveda smo tudi obujale spomine, kaj vse smo doživele, ko smo bile še mlajše. Bili so lepi in
grenki spomini, a vsaka v družbi je povedala najlepše, grenki so pozabljeni…
Smo se pa tudi do solz nasmejale. Nasmejale smo se za leta nazaj. Verjetno, če ne bi bilo
izolacije in Koronavirusa 19, ne bi bilo toliko smeha in povedanih toliko spominov.
Hvala vsemu našemu osebju za njihov trud in nesebično pomoč, ki nam jo nudijo sleherni
dan! Oskrbovanka doma starejših Hrastnik Nada Cigelnjak!
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JUNIJ
Četudi je bilo vreme malce kislo, se naši stanovalki, gospe Majda in Nada nista dali! Tako sta
1. junija uredili cvetlične lonce pred domom, pri Izbi in pri Covid točki.
Dan državnosti smo obeležili 25. junija z deli naših stanovalcev.

JULIJ
Ob prazniku občine Hrastnik, 3. julij, iskreno čestitamo vsem občanom Hrastnika. Tako sta
praznik s svojo ustvarjalnostjo in spretnostjo počastili naši stanovalki, gospe Majda in Nada.

Tisto, kar smo se vsi od začetka epidemije v marcu najbolj bali, je na žalost tudi nas doletelo
in še toliko bolj spremenilo naša življenja, ki so bila že zaradi spomladanske epidemije ter
veljavnih ukrepov močno spremenjena, drugačna. Obveščeni smo bili o prvi okužbi s
koronavirusom pri zaposleni delavki. O tem smo takoj obvestili javnost.
Mesec julij je bil za vse nas izredno naporen v vseh možnih pogledih. Postavljeni smo bili v
nam neznano situacijo, s katero smo se prvič srečali, prav tako je bila velika neznanka celotna
organizacija in potek dela, ker smo se vsi skupaj s strokovno pomočjo strokovnjakov od zunaj
(NIJZ, zaposleni iz drugih socialno/zdravstvenih ustanov) sproti učili in prilagajali delo glede
na prostorske možnosti v Domu.
Kljub kadrovskemu primanjkljaju smo se vsi zaposleni zelo trudili, da bi bilo za vse
stanovalce glede na okoliščine čim bolje poskrbljeno. Vseskozi smo se zavedali, da jim
manjkajo stiki s svojimi najbližjimi in da bi jih tudi svojci želeli videti, ampak v danih
okoliščinah žal nismo mogli veliko narediti.

AVGUST
Mesec avgust je bil v znamenju prebolevanja okužbe s koronavirusom tako pri stanovalcih kot
tudi pri naših zaposlenih.
V našem Domu že dolgo vemo, da imamo zlate stanovalce, letos se je pa to še dodatno potrdilo,
saj so vse tegobe, ki so se zgrnile na njih, prenašali z veliko mero strpnosti in razumevanja in nam
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s svojim pozitivnim odnosom vlivali dodatne moči in energije. Hvaležni smo tudi vsem svojcem,
ki so razumeli situacijo, v kateri smo se znašli in da smo se v nenormalnih okoliščinah trudili kar
najbolje opraviti svoje delo; zavedamo se, da tudi z napakami, pa vendarle…

V teh nemogočih časih in razmerah smo se zelo trudili, da bi vsem stanovalcem zagotovili
osnovne storitve oziroma zadovoljili nujne potrebe, čeprav smo se zavedali, da nam to ne
uspeva vedno v celoti. Ob pomanjkanju kadra in ob velikih delovnih obremenitvah ter nošnji
kompletne varovalne opreme je nemogoče zagotavljati storitve na "predkoronskem" nivoju. V
Domu smo se ves čas prisotne okužbe izredno zavedali, da je za naše stanovalce najbolj
boleče, da nimajo obiskov oziroma rednih stikov s svojimi svojci in da so tudi v Domu
socialno izolirani, ker so morali biti v sobah. Da bi njihove stiske vsaj malo ublažili, smo se
organizirali, da stanovalce redno obiskujeta socialna delavka in prostovoljka Rdečega križa
Hrastnik. Malo kasneje pa smo omogočili stike preko video klica, kar nam je omogočil
Telekom Slovenije.
Naša stanovalka, ki je želela ostati anonimna, je zapisala nekaj besed o bivanju v Domu v
času okužbe s koronavirusom:
»DRUGI VAL CONA-19
Ne morem mimo tega dogajanja, katero nas je prizadelo v domu starejših. To se lahko zgodi v
vsakem domu starejših, ne samo pri nas, a žal mi Hrastničani smo na tapeti. Bilo je že veliko
okužb v drugih domovih, a so se razmere obravnavale povsem drugače.
Mi stanovalci v domu nismo samo oskrbovanci, čutimo in se zavedamo, da to je naš dom, mi
smo tu doma. Zato prosimo, da se nas bolj spoštljivo in humano obravnava.
Naše odgovorno osebje se bori in dela na tem, da nam bi bilo dobro, tako lepo kot nam je bilo
pred corona-19. A žal nas drugi ne upoštevajo in dajejo nesmiselne kritike. Žalostno je, da po
ednajstih dneh trdega dela, neprespanih noči in razrahljanih živcev le dobimo obisk, od
katerega je bilo rečeno, da dom starejših bi bilo treba zapreti, da ni za uporabo doma
starejših. A najlažje se je oprati tako, ter oprati samega sebe.
Ne zavedajo se pa, da mi v Hrastniku doma starejših imamo zlatega direktorja, on se že leta
in leta bori in dela na tem, da bi se zgradil novi dom, a žal še danes ni nobenega posluha in
razumevanja. Mogoče bomo pa uslišani sedaj, ki je prispel denar iz Evropske unije saj je ta
denar namenjen tudi za gradnjo domov starejših, bomo videli???
Da ne govorim, v kakšnih težkih pogojih dela naše delovno osebje, saj nimajo niti sobe v
katero bi se lahko zatekle in malo usedle, da bi se lahko malo odpočile, snele maske, ščitnike
ter malo zadihale. Kljub vsem tem napornem delu so vedno prijazne, uslužne, poslušne se
odzivajo zelo prijazno. Nam oskrbovancem ne pokažejo svojo utrujenost. A mi se bojimo za
njih, da nam ne bodo pregorele. Bodite zdravi. Lep pozdrav, oskrbovanka«

SEPTEMBER
Začetek septembra je bil še vedno v znamenju spopada z okužbo s koronavirusom, življenje je
bilo v skladu z navodili NIJZ za naše stanovalce omejeno na sobe, stiki na zaposlene in na
videoklice s svojci.
14. septembra smo objavili dobre novice, saj je od zadnje nove okužbe s koronavirusom pri
stanovalcih minilo štiri tedne. Aktivno smo se lotili priprav na normalizacijo življenja in dela
v Domu. Najprej smo razkužili vse prostore v Domu, kar je bil pogoj za to, da smo lahko
začeli stanovalce počasi preseljevati nazaj v njihove sobe; prav vseh še nismo mogli, ker so
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bile nekatere preselitve "zapleteno" medsebojno povezane. Teden pred tem smo odprli vrata
za stanovalce za krajše izhode na dvorišče Doma, kar je bilo sprejeto z velikim veseljem in
zadovoljstvom. Stanovalci se lahko gibljejo po Domu, prav tako smo jim omogočili
postrežene obroke nazaj v jedilnici.
Naslednji korak, ki smo ga morali premišljeno pripraviti, pa so obiski, s katerimi smo pričeli
28. 9. 2021, pod omejenimi pogoji (obvezno naročanje, uporaba kirurške maske,…). Kljub
vsem omejitvam so bili tako stanovalci kot tudi svojci izredno srečni in zadovoljni, da se bodo
po dolgem času zopet videli.

OKTOBER
Okužba s koronavirusom je bila za naš Dom izredno huda preizkušnja, ki je še bolj razgalila
dotrajanost in neprimernost stavbe in potrebo po novem domu. Veseli nas, da z nami čuti in
diha tudi lokalno okolje in občani, ki so že do sedaj v velikem številu podprli Peticijo za
izgradnjo novega doma. Najbolj pa so vso resnost in težo razmer na svoji koži občutili naši
stanovalci. V njihovem imenu se je oglasila naša stanovalka ga. Nada Cigelnjak, ki je
zapisala:
»Pozdravljeni Hrastničani! Najprej se zahvaljujem vsem, ki tako pozorno spremljate
dogajanje v domu preko našega fb profila. Za nami je obdobje, ki si ga bomo vsi dobro
zapomnili. Leto 2020 s Covidom 19, hudimi neurji, poplavami, poukom preko interneta in
kupom drugih grozot. Mi v domu pa si vsi zelo (tako kot drugi občani) želimo, da bi se začel v
Hrastniku graditi novi Dom starejših. Zelo ga potrebujemo tako mi, ki smo v domu, kot tisti,
ki čakajo na prazne postelje. Potrebovali ga bodo tudi naši zanamci, verjetno tudi kdo izmed
vas…Tudi jaz sem ena izmed podpornikov pobude, da bi se v naši lepi dolini začel graditi
novi Dom starejših. Želimo si, da bi priskočili na pomoč tudi vi, Hrastničani in prispevali vaš
podpis! Mogoče bomo pa le uslišani!
Hvala vsem! BODITE ZDRAVI! Stanovalka DSH Nada Cigelnjak«
Glede na izrazito poslabšano epidemiološko sliko v Hrastniku, Zasavju in v Sloveniji smo bili
primorani 7. oktobra ponovno prepovedati obiske v Domu, in sicer samo z namenom, da bi
zmanjšali možnost vnosa koronavirusa v Dom in da bi s tem zavarovali zdravje stanovalcev ter
jim omogočili kolikor toliko normalno življenje, saj se za njih ni nič spremenilo, razen da niso
imeli obiskov. Odsotnost obiskov smo skušali vsaj malo omiliti z omogočanjem video klicev.
Jasmina Janjič s TIC Hrastnik nam je za en teden v mesecu oktobru prijazno posodila dvd s
posnetkom skeča "Knapuska colnga", v izvedbi gledališke skupine Funšterc iz Čeč. Skeč je
bil ravno prav zabaven, poln znanih obrazov in kratek, da so si ga naši stanovalci z velikim
zanimanjem in veseljem ogledovali. Zlasti na deževno sredo, ko nismo mogli na zrak, je bil
dobrodošla popestritev!
Gotovo vsi poznamo občutek po hudem neurju, ki naredi veliko škode…Ko se vreme umiri,
ljudje pridejo iz stanovanj in z žalostjo pregledujejo škodo. Kmalu se začne čiščenje,
pospravljanje in popravljanje…Podobno vzdušje je vladalo v našem Domu po »Corona
nevihti«. Tudi zaposleni, ki smo se po dolgih tednih vrnili z bolniške na delo, smo bili
presenečeni nad razmerami in spremembami, ki so se zgodile med našo odsotnostjo. Še strožji
ukrepi ob vstopu v dom, čiste in nečiste poti, uporaba še več osebne varovalne opreme,
stanovalci razseljeni po conah, v svojih sobah in mnogi v posteljah, obroki v sobah s priborom
in posodo za enkratno uporabo…Verjetno je vse to veliki večini ljudi nepredstavljivo. Vsi
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smo bili presrečni, ko smo lahko »zaprli« rdečo in nato še sivo cono, ko so se mobilni
stanovalci vrnili na obroke v jedilnico, ko so lahko prvič šli iz Doma na zrak, v
trgovino…Počasi se je življenje pričelo vračati v ustaljene tirnice. Pa vendar so naši
stanovalci, ki so v svojem življenju doživeli že vse mogoče, za nas predstavljali svetel vzor.
Mirno in potrpežljivo so prenašali vse ukrepe, takole pa nas je s svojimi izdelki bodrila naša
vsestranska stanovalka, gospa, Majda Velej.

Glede na to, da je jesen s svojimi hladnimi in meglenimi jutri že krepko zakorakala med nas,
smo ujeli nekaj sončnih žarkov. Dopoldne so na dvorišču pred Domom le najbolj pogumni,
zlasti kadilci, ostali pa se zberemo na dvorišču "pri Izbi", kjer se grejemo na sončku vse do
kosila.

Čeprav v Domu zaradi situacije v državi in v lokalnem okolju ni obiskov, pa seveda ne
pomeni, da se je življenje v Domu ustavilo - stanovalci niso zaprti v svojih sobah in se lahko
normalno in prosto gibajo po Domu in zunaj Doma (zaradi preventive v trgovino ne smejo;
nabavo najnujnejših stvari so opravili naši zaposleni 2x tedensko). Delovna terapija in
fizioterapija, se skladno z omejitvami NIJZ, izvajata, poleg tega pa stanovalce ob lepem
vremenu peljemo na zrak, kar smo večkrat tudi dokumentirali na facebooku. V skladu z
dogovorjenim protokolom teče tudi organizacija video pogovorov, s čimer se vsaj malo
nadomestni osebni stik. Skratka, kljub ne najbolj prijaznemu času smo se vseskozi trudili, da
so se naši stanovalci dobro počutili in da nekih posebnih stisk niso (ob)čutili.
29. oktobra so se naši stanovalci iz 1. in 3. nadstropja sladkali s kuhanim kostanjem. Nekateri
so si ga privoščili zunaj, na dvorišču, nekateri v sobah. Žal je nekaj tudi takih, ki ga ne morejo
ali ne smejo jesti, ali pa jim preprosto ni všeč. Stanovalci iz 2. in 4. nadstropja so si kostanj
privoščili naslednji dan, zaradi upoštevanja vseh ukrepov NIJZ, pri našem delu.

NOVEMBER
3. novembra so se naši stanovalci nadihali svežega zraka in razmigali sklepe pod vodstvom
fizioterapevtk zunaj na sončku. Da o pridobivanju D vitamina in dobre volje sploh ne
govorimo. Sonček smo izkoristili vsak dan, če nam je le bilo na voljo.
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Učenci OŠ Ivana Kavčiča Izlake so se na naše stanovalce spomnili že v oktobru. Prav za vse
so napisali pisma, kartice, narisali risbice ali izdelali knjižna kazala s pozdravi in lepimi
mislimi, ki smo jih 12. novembra izročili našim stanovalcem. Naši stanovalci, ki so bili
navdušeni in ganjeni, so jih prebirali z velikim veseljem! Nekateri so izrazili željo, da bi
napisali tudi odgovor in zahvalo. Hvala, dragi učenci in mentorji, ker ste se spomnili na naše
stanovalce! Ob turobnih jesenskih dnevih so nam vaši pozdravi nadomestili sonce!

Na dan prijaznosti, 13. novembra, nam je s pomočjo sodelavcev uspelo pripraviti prijazen
dan. Zjutraj je naš sodelavec Merim, ki stanovalcem deli kavo, vse presenetil še s sladkim
priboljškom. Prinesel je tudi harmoniko in jim kasneje zaigral tudi na dvorišču pred domom.
Sreča je bila zagotovljena.

Prav tako so se 13. novembra dopoldne stanovalci zbrali na dvorišču in upoštevajoč ukrepe o
varni razdalji telovadili pod vodstvom naše fizioterapevtke Darinke. Od vseh dejavnosti v
Domu imajo naši stanovalci telovadbo najraje, tokrat pa je bila še posebej zanimiva, saj je z
njimi telovadila tudi posebna, majhna a živahna gostja…psička Lena od naše sodelavke Žive,
ki je stanovalce obiskala tudi po sobah.

Sin naše stanovalke, gospod Dušan Slokan, nam je 17. novembra nesebično doniral mobilni
video konferenčni sistem z večjim led prikazovalnikom. Da sistem deluje, je žrtvoval tudi
precej svojega prostega časa. Za oboje smo mu iskreno hvaležni. Gospod Dušan Slokan je
zapisal:
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»V domu starejših Hrastnik smo pridobili mobilni video konferenčni sistem z večjim led
prikazovalnikom. Pridobitev je dobrodošla zlasti v času, ko obiski svojcev v domu niso
omogočeni. Prednost sistema je, da naši starostniki vidijo primerno veliko sliko v primerjavi s
telefonom. Zaslon je na integriranem vozičku pripeljan ob vsako posteljo. Slika je nastavljena
v pokončnem (portret) načinu. Zato je pomembno, da svojci, ki čakate na dogovorjen klic
držite telefon pokončno, ko se javite na klic. Slika za vašega svojca na velikem prikazovalniku
bo lepa in mirna, če telefon na mizo postavite na majhno trinožno stojalo. Ker razvijalci
aplikacije WhatsUpp še niso poskrbeli, da bi aplikacija delovala tudi v Windows okolju
predlagamo, da na svoje pametne telefone, tablice, računalnike naložite tudi aplikaciji Viber.
Lahko tudi Skype. Na ta način vas bo svojec v domu starejših videl na velikem zaslonu na
komforten način.«
Petek, 20. novembra, se je naš dan začel s slovenskim zajtrkom, ki ga že vrsto let naša kuhinja
pripravi tudi za zaposlene, upoštevajoč vse ukrepe glede preprečevanja okužbe s
koronavirusom. Po odličnem slovenskem zajtrku je za naše stanovalce sledila še slastna
kmečka pojedina.

DECEMBER
Tako kot skoraj celo leto je bil tudi mesec december drugačen od decembrov, ki smo jih bili
vajeni v preteklosti. Zaradi vseh ukrepov glede preprečevanja okužbe s koronavirusom v
državi, so bila tudi druženja v večjem število oseb prepovedana, prav tako prireditve. Kljub
vsem ukrepom lahko rečemo, da »se nismo dali«, saj smo se trudili, da bi našim stanovalcem
kar se da lepšali dneve, vsaj malo pričarali praznično vzdušje in kolikor je bilo v naši moči
lajšali tegobe.
Obeležili smo dan kulture, 3. december, na prav poseben način – z edinstvenimi pogrinjki za
naše stanovalce.

Naši stanovalki, gospe Nada in Majda, sta po vzoru čudovite akcije, ki jo organizirata Huda
volna in Spominčica, ustvarjali "Rokavčke pomagavčke." Preizkusili jih bodo kar naši
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stanovalci z demenco. Vse tiste med vami, ki radi pletete ali kvačkate, pa vabimo, da se
vključite v akcijo in tako pomagate društvu Spominčica obdariti njihove člane z demenco. S
pletenjem in kvačkanjem ohranjamo aktivne in razgibane tako možgane kot prste.

Na naše stanovalce so se spomnili na festivalu Rdeči Revirji. Poslali so nam tako veliko vizitk
z risbicami in pozdravi, da smo jih razdelili med vse stanovalce. V tem prazničnem času so
vsi stanovalci še toliko bolj veseli vseh pozdravov in lepih želja.

Naši stanovalci zelo radi telovadijo. Zato so se z veseljem odzvali, ko smo na pobudo Jasmine
Janjić s TIC Hrastnik posneli nekaj vaj za starejše. Naša fizioterapevtka Darinka Kosem je
napisala vaje za "aktivne", ki delajo ali se šolajo od doma. Jasmina jih je izvedla in s
sodelavci posnela. Navdušeni smo nad končnim rezultatom! Vaje za starejše pa smo posneli
kar z našimi stanovalkami in stanovalci v Domu.
Splošno znano je, da naši stanovalci zelo radi telovadijo. Ker je to izvedel tudi Miklavž, je
naši fizioterapevtki Darinki, sicer en dan prej, 5. decembra, pustil darila za vse pridne
telovadce.
Zahvalili smo se tudi našim svojcem ter jim namenili naslednje besede: »Dragi svojci! Tokrat
bi se radi zahvalili vam! Ves čas pridno kličete po telefonu in videoklicih, prinašate pakete,
pišete pisma in razglednice. Tisti, ki vse poslano prinašamo stanovalcem, vidimo njihovo
veselje in iskrice v očeh! Čeprav nekateri tega ne morejo povedati ali pokazati, vedite, da jih s
tem izredno razveselite in da ste vedno v njihovih srcih.«
Odločili smo se in 10. decembra objavili, da bomo s 14. decembrom pričeli izvajati obiske za
naše stanovalce v omejenem obsegu, upoštevajoč vse ukrepe ter navodila NIJZ ter MDDSZ.
Prijazna gospa Mimi (če smo ime pravilno prebrali), je v Dom prinesla pobarvane
vizitke/mandale, izpisane na roko z voščilom za praznike. Stanovalci so se vizitk razveselili in
jih zelo občudovali. Šele, ko jih pogledamo vse skupaj na fotografiji, pa vidimo, koliko
trenutkov zbranosti in potrpežljivosti je bilo vloženih vanje!

Dom starejših Hrastnik – Kronika 2020

16

Družini našega nekdanjega stanovalca Milka Plahute smo izredno hvaležni za čudovite ročno
izdelane voščilnice, ki smo jih prejeli vsi stanovalci in zaposleni!

Običajno smo se v tem prazničnem času družili z našimi prijateljicami: Sončnicami DI
Hrastnik, Marjeticami DU Hrastnik in Planikami DU Dol pri Hrastniku. Srečevali smo se na
Miklavževem sejmu, na raznih delavnicah ali pa kar tako. Drage naše rožice, zelo pogrešamo
vašo družbo! Zato ste nas resnično razveselile z vašimi darili! Marjetice so nam spletle mehke
in tople nogavice, Planike so poskrbele, da se bomo sladkali in odžejali, Sončnice pa so za vse
stanovalce in zaposlene izdelale unikatne vizitke z ročno izpisanim voščilom. Hvala vsem!

Tudi k nam so prispela voščila, zbrana v okviru projekta 'Mala pozornost za veliko veselje' za
21.000 starejših, ki bivajo v domovih za starejše po Sloveniji. Hvala vsem pošiljateljem, ki so
se spomnili na nas! Med vami so posamezniki, družine, starejši in mlajši...vizitke so kupljene
ali ustvarjene doma, z dolgimi in kratkimi voščili...vsem pa je skupno, da ste čuteči in dobri
ljudje z velikim srcem!
V petek, 18. decembra, so nas obiskali naši najmlajši, otroci iz Vrtca Hrastnik s svojimi
vzgojiteljicami. Žal jih je lahko skozi okna in z balkonov videlo le nekaj stanovalcev, vsi pa
so se razveselili čudovitih, ročno izdelanih vizitk in velikega plakata z njihovim voščilom.
Hvala, dragi otroci, saj vedno najbolj ganete naša srca! Velik HVALA pa tudi vzgojiteljicam,
za njihov trud pri vzgajanju sočutnih mladih ljudi.
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Tako kot vsako leto, so se tudi letos na naše stanovalce - svoje člane - spomnila različna
društva (Društvo invalidov Hrastnik in Društvo diabetikov Hrastnik). Ker jih njihovi
predstavniki niso mogli obiskati osebno, so jim poslali voščilnice in pakete. Vsi močno
upamo in si želimo, da nas boste lahko obiskali v naslednjem letu, veliko pred božično
novoletnimi prazniki. Stanovalci so bili daril in lepih želja izredno veseli, še bolj pa bi bili, če
bi lahko kot v preteklih letih, tudi osebno pokramljali.
Z učenci in mentorji OŠ NHR Hrastnik zelo intenzivno in kvalitetno sodelujemo res dolga
leta. Letos se žal nismo mogli družiti v živo, so nas pa učenci že v 1. valu razveseljevali s
svojimi izdelki: pesmicami, literarnimi sestavki, risbami... Ob koncu leta pa so nas še posebej
razveselili z izvirnim projektom: Izdelali so posebno prilogo Hrastovega lista, namenjeno
razgibavanju naših možganskih celic. Hvaležni smo tudi Občini Hrastnik, ki je omogočila, da
je priloga izšla v Hrastovem listu in tako prišla v roke naših stanovalcev in tudi v vaše
domove! Poleg tega pa so posebej za naše stanovalce naredili in izpisali še novoletne vizitke.

Na božični dan so kosilo v jedilnici postregle božičkove pomočnice in pomočniki.

Vseh voščil, ki smo jih prejeli, smo bili izredno veseli ter hvaležni zanje. Čisto vsa veliko
pomenijo tako stanovalcem kot zaposlenim! Eno takih je tudi pismo Žige Marcena, dijaka 2.
letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije na Šolskem centru Celje, ki ga je
napisal v imenu celega razreda. Hvala, Žiga in sošolci! Pismo smo izobesili na vsa vidna
mesta v Domu, da ga stanovalci lahko preberejo.
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Stanovalcem, ki so bili čez božično – novoletne praznike v bolnišnici in stanovalcem, ki so se
v letošnjem letu preselili v druge domove ali domov, smo poslali voščilnico. Prav tako smo
pisali vsem uporabnikom pomoči na domu.
V letošnjem letu smo še toliko bolj hvaležni za naše stanovalce, njihove svojce in prav tako za
vse nas zaposlene. Hvaležni za vso potrpežljivost in zaupanje, ki smo ju kljub težkim
preizkušnjam, dobili od vas. Bilo je najtežje leto, a smo skupaj zmogli. Vsi smo se izjemno
izkazali. Beseda HVALA je premalo, da bi lahko izrazili ali pokazali hvaležnost, ki jo čutimo
do naših stanovalcev, svojcev in vseh zaposlenih. Vsi skupaj smo dali čez eno izjemo težko
leto - leto nepričakovanih izkušenj in leto, ki je bilo zelo drugačno od preteklih. Zmogli smo.
Zelo nam je žal vseh naših stanovalcev, ki smo jih med letom izgubili. Iskreno sožalje vsem
svojcem.
Želimo si, da bi bilo leto 2021 lepše, prijetnejše in da bi se lahko vrnili na način življenja, ki
smo ga poznali pred pomladno epidemijo. Ob tem pa obljubljamo, da se bomo v prihodnjem
letu dan za dnem še vedno neizmerno trudili, da bomo našim stanovalcem lepšali dneve, jim
lajšali morebitne tegobe ter skrbeli za to, da bo življenje naših stanovalcev lepše.
Naša draga stanovalka gospa Majda Velej je za vse nas ustvarila čudovito voščilnico. Voščilo
pa naj »drži« kar vse dni!
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Poleg zapisanih dogodkov se v Domu redno, vsak dan ali
enkrat tedensko oziroma mesečno odvijajo naslednja
druženja:
-

Telovadba s fizioterapevtko Nejo Fink, ki je do začetka julija nadomeščala Darinko
Kosem,

-

Branje časopisa – vsak dan z delovno terapevtko Andrejo Kurbus (v času epidemije
prilagojeno glede na navodila NIJZ);

-

Skupine stanovalcev (pogovorne) z delovno terapevtko Andrejo Kurbus,

in

prostovoljko Kristino Strmšek; v času epidemije so skupine stanovalcev omejene
glede na število prisotnih;
-

Vsakodnevno ustvarjanje v delovni terapiji z delovno terapevtko Andrejo Kurbus, ki
se je zaradi epidemije omejilo na ustvarjanje po nadstropjih, upoštevajoč navodila
NIJZ;

-

S programom javnih del smo imeli v letošnjem letu prav tako pomoč za individualno
druženje in pozornost do stanovalcev: za spremljanje na aktivnosti, za spremljanje na
dvorišče, za pogovor, drobne pomoči, poslušanje in druženje,

-

Enkrat mesečno je do začetka epidemije delovala bralna skupina, ko nas je obiskala
knjižničarka iz hrastniške knjižnice Antona Sovreta.
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NAŠI JUBILANTI V LETU 2020
90 LET
Laznik Jožefa

80 LET
Jeran Mihaela
Slokan Ivan
Učakar Ida

70 LET
Butara Franc
Pavlič Karolina

Zapisala:
Mateja Horvat Sotlar
vodja socialne službe
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Drago Kopušar
direktor
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