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Če na svečnico deži, se kmalu pomlad oglasi.

Iskrene čestitke
stanovalcem,ki praznujete
v februarju!
ga. Marija Sitar
g. Matjaž Smolkovič
g. Franc Rozman
g. Bojan Pegam
ga. Jožefa Kranjec
g. Janez Jereb
g. Matija Šifrer
ga. Albina Štalekar
ga. Matilda Pokorn
ga. Rozina Frida
ga. Marija Žun
enota Naklo
ga. Frančiška Gabrovec
ga. Marija Pestotnik
ga. Veronika Vrabelj
ga. Frančiška Sekne
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POMLAD, POMLAD
Na cvetlične grede je pomlad prišla,
rože zbudila iz zimskega je sna,
zdaj zibljejo se nagajivo,
v soncu barve jim žarijo.
Narcise bele in rumene,
kot ponosne mlade žene,
v pomladnem dnevu vse dehtijo,
z vonjem svojim vabijo.
Tam na gredah tulipan,
šopiri se, kot bil bi sam,
njegove barve čudovite,
s pomladnim soncem so oblite.
Najlepša pa je zelenina,
vso zemljo je napolnila,
svet postal je lep in mlad,
zdaj je tu pomlad, pomlad.
Olga M. Kepic
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Spomin na Prešerna
France Prešeren se je rodil leta 1800 v
Vrbi na Gorenjskem, umrl pa je leta
1849 v Kranju.
Domači hiši se je reklo Pri Ribičevih.
Duhovniški študij je kljub želji staršev
in stricev odklonil in se odločil za pravo.
Šolal se je na Dunaju in dosegel
poklicni naslov doktor prava.
Matija Čop, izobraženi prijatelj, je bil
njegov literarni svetovalec. Krst pri
Savici pa je pesnitev, ki opeva lepoto Bohinja in Bleda, uvodni
sonet pa je posvečen Matiji Čopu.
Primicova Julija je bilo dekle, ki jo je Prešeren ljubil in opeval in
ji je v Sonetnem vencu namenil akrostih ali posvetilo.
Eden izmed Sonetov nesreče – »O Vrba, srečna vas domača« govori o Prešernovi rojstni vasi. Del Zdravljice pa je danes
slovenska himna:

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat dan,
ko, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
ko rojak prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
Pripravili stanovalci
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Koncert ženskega pevskega zbora
Po dolgem času smo imeli koncert cerkvenega ženskega
pevskega zbora iz Kokre. Ta nastop smo - vsaj jaz - težko
pričakovali, saj so nam njihovi ubrani, čudoviti glasovi še dolgo
pozvanjali v ušesih oz. spominu.
Vsako leto nas te pevke obiščejo in nam pričarajo še kanček
božiča. Njihove pesmi so bile predvsem božične, nekaj pa je
bilo ponarodelih.
Obljubile so nam, da se vidimo spet
drugo leto. Še enkrat se jim lepo
zahvaljujem za obisk, s katerim so nam
polepšale dan.
IMM, stanovalka

Plamenke
Obiskale so nas tudi PLAMENKE - ženski
pevski zbor iz Preddvora. Zelo so me
presenetile, saj so nam prepevale
čudovite pesmi, tudi take, ki se jih spominjam iz mladosti.
Z izborom pesmi so me zelo razveselile, saj sem pričakovala,
da bodo pele pesmi, s katerimi so se nam že predstavile. Tokrat
so bile pesmi popolnoma drugačne od tistih, ki so mi ostale v
spominu. Mogoče je razlog temu tudi ta, da so se pevskemu
zboru priključile nove pevke s enako čudovitimi glasovi.
Nastop pevk je bil všeč tudi vsem ostalim stanovalcem, saj smo
jim po njihovem nastopu vsi navdušeno ploskali.
Hvala izvrstnim pevkam, dirigentki Sonji in gospodu, ki jih je
spremljal na klavirju.
Zahvaliti pa se moram tudi naši Irmi, ki organizira take
prireditve. Prepričana sem, da brez nje tega veselja ne bi bilo.
Še enkrat lepa hvala vsem - v upanju, da se ponovno vidimo.
IMM, stanovalka
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Pobožna pesem
Bog je zlat, pejmo spat,
svete križe prejemat.
Kdor je z Bogom,
Bog je z njim.
Gremo v svet Rim,
v Rimu pa devica Marija,
duše napaja,
v svet raj jih posaja.
Bog, daj, da bi še naše duše napojila
in jih v sveti raj posadila.
Po spominu zapisala Milka Hubad, stanovalka

Kratki nedeljski izlet
Že po zajtrku je prišla družina Wagner in me povabila: »Marija,
si pripravljena na kratek izlet v neznano?« Vedo, da meni ni
treba reči dvakrat, zato sem bila takoj
pripravljena za potep.
Od doma smo krenili skozi Preddvor, Tupaliče,
Mlako in na avtocesto Naklo mimo Brezij do
Krope. V tamkajšnji kapeli smo si želeli ogledati
jaslice iz gline, delo kiparke Lize Hribar. Na
žalost pa nismo imeli sreče, saj je bila kapela
zaklenjena.
Kropa je zelo staro in znano mesto, predvsem
seveda po umetnostnih izdelkih iz železa. Veliko hiš ima železne
ograje okoli hiš in balkone iz železa. V Kropi so se rodili trije
bratje, slavni pevci Dermota. Tine je pel v operi na Dunaju, brat
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Polde v Salzburgu, brat Gašper v Ljubljanski operi, bil pa je tudi
član Slovenskega okteta. Iz teh krajev pa je doma tudi pevka
Zlata Gašperšič. Sploh je
Kropa znana po dobrih
pevcih.
Potem
smo
pot
nadaljevali
proti
Podbrezju in ker je bil dan
sončen, vrhovi pa pokriti
s snegom, je bilo videti
kot da imajo hribi srebrno streho. Na Črnivcu smo se ustavili v
gostilni Mlakar, pojedli dobro kosilo in se okrepčali.
Na poti smo se ustavili še na Brezjah v cerkvi Marija Pomagaj
ter pomolili za srečno pot proti Domu v Preddvoru.
Hvala družini Wagner - gospe Polonci in dobremu vozniku za lep
in zanimiv izlet.
Marija Bliznac, stanovalka

Uboga sem ciganka
Uboga sem ciganka,
ime mi je Ivanka,
cel svet mi je moj dom,
kjer jaz hodila bom.
Ko zjutraj zgodaj vstanem,
kitaro v roke vzamem,
in brenkati začnem,
ker drugega ne vem.
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So mamca me učili,
lepo so me vzgojili,
poslušaj ljuba hči,
kaj mamca govori.
Jaz nisem poslušala,
ljubezni sem se vdala,
minilo leto dni,
se z drugo poroči.
Tud' jaz bom šla k poroki,
tja k vodici globoki,
da si oprem vest,
moj fant je bil nezvest.
Po spominu zapisala IMM, stanovalka

Gorenjska skopost
Znano je, da smo Gorenjci skopi – skopušni. Nekdanji teolog,
znani psiholog, pokojni dr. Anton Trstenjak, je nekoč dejal o
Gorenjcih in o Štajercih (sam je bil Štajerec) takole:
Gorenjci povabijo:
»Pridite, vam bomo pokazali, kaj vse znamo…«
Štajerci pa povabijo:
»Pridite, vas bomo postregli – pogostili!«
Gorenjci torej ne strežejo veliko, radi pa se izkazujejo,
domišljavo bahajo, pa vendar so skopi.
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Domača beseda za skopost je tudi »vohrnija«. Kdo pa je najbolj
»vohrn«?
Beseda skopuški, »vohrn« je v slovnici pridevnik, ki pa se tudi
stopnjuje, na primer: »vohrn«, bolj »vohrn«, najbolj »vohrn«.
Torej enako kot lep, lepši, najlepši; velik, večji, največji…
Za Gorenjce pa lahko povemo v
prispodobi: »vohrn«, še bolj »vohrn«
Žabenčan, najbolj »vohrn« pa je
Bitenjčan.
No, pa bomo preverili, kaj res drži!
Naneslo je, da sta se na vlaku vozila
Nemec in Slovenec – Bitenjčan. Bila sta sama v kupeju. Nista
se mogla pogovarjati, ker se nista razumela. Nemec ni znal
slovensko, Bitenjčan pa ni znal nemško.
Čez nekaj časa je Bitenjčan vzel malico iz svoje torbe – imel je
svinjsko kračo in kruh, pa še kar sodi zraven. Začel je jesti. Ker
Nemec ni imel malice, je še zanj odrezal rezino mesa in kruha
ter mu ponudil. Nemec je vzel in se lepo zahvalil: »DANKE!«
»Aha, pretanko je,« si je mislil Bitenjčan in mu še odrezal –
kar večkrat, a vselej je bilo »DANKE!« - torej pretanko. In tako
je rezal še in še, nazadnje je ostala samo še kost. Nemec je
vljudno vprašal:»Was kostet?« (Koliko stane?) In Bitenjčana je
to vznemirilo, češ, zdaj pa hoče imeti še kost! Jezen je vstal,
odprl okno in vrgel kost v grmovje ob poti.
Zdaj pa si sami ustvarimo mnenje, kako je z gorenjsko
»vohrnijo« - skopostjo! Ali je zares Bitenjčan tako skop?!
M.K., stanovalka enote Naklo

Lakomnosti in skoposti primanjkuje vse.

Rasti, rasti rožmarin
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Rasti, rasti rožmarin,
ti dekliški drag spomin.
Rožmarin ima svoj duh,
naj bo zelen al' pa suh.
Kadar jaz umrla bom,
venček lep imela bom,
'z rožmarina zelen'ga,
nageljna rdečega.
Naj zvonovi mi pojo,
ko k pogrebu me neso.
V grobu počivala bom,
več sestric imela bom.
Po spominu zapisala IMM, stanovalka

Simon Gregorčič
Simon Gregorčič je bil umetniški glasnik sončne
goriške pokrajine in njenih ljudi – imenovan tudi
Goriški slavček. Pri ljudeh je bil priljubljen in je
tako tudi utrjeval njihovo narodnostno zavest.
Rodil se je kmečkim staršem 15. oktobra na
Vrsnem pod Krnom blizu Kobarida. Rano
mladost je preživel doma, nato je šel v
gimnazijo v Gorico. Mikalo ga je, da bi šel na
Dunaj študirat klasično jezikoslovje, toda
gmotne razmere mu tega niso dovoljevale, zato
je šel v bogoslovje v Gorico.
Že kot gimnazijec se je poskušal s pesnikovanjem, pesmi je
med drugim pošiljal tudi v Stritarjev Zvon. Prijateljeval je z
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duhovnikom Gruntarjem iz Ribnice, Hribarjem iz Cerkelj in
Aljažem, župnikom na Dovjem.
Prvo službo je nastopil v Kobaridu. Tu je tudi veliko prosvetno
deloval. Med drugim je ustanovil čitalnico in pevski zbor.
Je pa precej bolehal in 24. novembra 1906 umrl, zadet od kapi.
Pokopali so ga na njegovo željo pri sv. Lovrencu pod Libušjem
pri Kobaridu. Pri pogrebu je bila vsa srenja in tako so mu tudi
izrazili svojo ljubezen in vdanost.
V njegovem duhovniškem poklicu se ni prav dobro počutil – to
izpoveduje v nekaterih pesmih: Ne tožim, Moje nade, Človeka
nikar, Moj črni plašč.
Napisal je več domoljubnih pesmi: Iskrice domovine, Soči, Na
potujčeni zemlji, Domovini, Naš narodni dom, kmetski hiši,
Znamenje.
Nekatere njegove pesmi so skoraj ponarodele: Veseli pastir –
Zakrivljeno palico v roki, Lastovkam, Njega ni, Rože je na vrtu
plela, Izgubljeni cvet, Sinoči je pela, Tri lipe …
V pesmi Življenje ni praznik … življenje naj bode ti delovni dan
… navaja k delavnosti.
Priljubljena je tudi njegova pesem Jeftejeva prisega. Jefti je
prisegel:

» …da prava stvar,
ki jo dobljeni slavni zmagi,
me sreča na domačem pragi,
bogu bo dana na oltar.«
In »prava stvar« je bila njegova hčerkica – edini otrok.

»… In izvrši prisego oče
in pade dekelce mlado,
a oče in ves narod joče!«
11

Sam
Gorje mu, ki v nesreči biva sam,
a srečen ni, kdor srečo uživa sam!
Imaš li, brate, mnogo od nebes,
od bratov ne odvračaj mi očesi!
Duh plemeniti sam bo nosil boli,
a sreče vžival sam ne bo nikoli.
Odpri srce, odpri roke,
otiraj bratovske solze,
sirota olajšuj gorje.
Kedor pa srečo vživa sam
naj še solze preliva sam.

Pripravila: M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Zasluženi izlet
Delovna terapevtka Irma in socialna delavka Mojca sta nas na
lepo in sončno sredo odpeljali na izlet na Srednjo Belo.
Ogledali smo si ročno izdelane jaslice. Mojstru Vinku smo se vsi
čudili in se spraševali, kako more nekdo izdelati tako lepe
jaslice. Ugotovili smo, da je res pravi strokovnjak za izdelavo
jaslic.
Gospod Vinko nas je po končanem ogledu povabil, da naj ga
konec leta ponovno obiščemo in upam, da se mu bo želja
uresničila.
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Pred odhodom v Dom smo se
ustavili še v Hotemažah - v
gostilni Logar na dobrem kosilu in
klepetu.
Angela Likar, stanovalka

Ogled jaslic
Gospa Irma nam je sporočila, da
gremo
tisti
stanovalci,
ki
pomagamo pri hišnih opravilih, na
Srednjo Belo h gospodu Vinku
gledat jaslice.
Socialna delavka Mojca nas je posedla v kombi in že smo se
peljali. Gospod Vinko nas je lepo sprejel in nam pojasnil, kako
so nastajale jaslice.
Imel je idejo, jo realiziral in nastala je prava umetnina. V
prostor je spretno uvrstil »štalco«, sveto družino, svete tri
kralje, pastirje in različne živali, največ pa
ljubkih ovčk.
Zastavili smo mu veliko vprašanj.
Po ogledu jaslic smo si ogledali še
njegov mini muzej – zbirko starih
predmetov,
ki
so
se
včasih
uporabljali pri vsakdanjih opravilih.
Gospa nas je pogostila s piškoti in
domačim likerjem – medico.
Gospod Vinko je tudi večletni
darovalec krvi in je tako že večkrat
pomagal tistim, ki so bili v življenjski nevarnosti.
Kmalu smo se poslovili od prijaznega gostitelja in pot
nadaljevali do gostilne Logar, kjer smo se okrepčali z dobrim
kosilom.
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Spet smo posedli v kombi in se srečno pripeljala do Doma.
Hvala za tako prijetno druženje.
Marija Bliznac, stanovalka

Svečnica
Svečnica je krščanski praznik – praznik
Jezusovega darovanja v templju oz.
praznik luči. Obhajamo ga 2. februarja,
štirideset dni po božiču.
Ime svečnica izhaja iz tradicionalnega
b lagoslavljanja sveč
po cerkvah. Na ta
dan sta Marija in
sveti
Jožef
novorojenega
Jezusa odnesla v
jeruzalemski
tempelj in se Bogu obredno zahvalila za
sina.
Na Slovenskem imamo še vedno navado,
da do svečnice naše domove krasijo
jaslice, ki jih pospravimo prav na
svečnico.
Sveča ima velik simbolni pomen, saj ponazarja prazničnost in
razsvetljenje teme duha.
Pripravila stanovalka

Utrinke pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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»Modro brati in kramljati«
Bralna srečanja z Mestno knjižnico Kranj
Marie Barbal - KAMEN V MELIŠČU
Ena škatla poje in pleše in druga govori in kaže slike, toda
mene v teh zgodbah nikoli ni«, pravi Conxa, glavna junakinja
prvega romana Marie Barbal.
Roman Kamen v melišču pripoveduje namreč zgodbo človeka,
ki ga ni. Govori o usodi preproste ženske iz pirinejske vasice, o
kateri ne bo nikoli glasu ne v časopisu, ne na radiu ali na
televiziji. Toda v tej prezrti usodi uspe Mariji Barbal s kirurško
natančnostjo pokazati, kako človeka stre mlinski kamen
zgodovine in časa. Svet ima svojo pot, posameznik se težko
upira velikim dogodkom, toda človeka odnaša s sabo tudi tok
zorenja, ki se prelomi v staranje.
Tkivo romana je torej spleteno z dvema votkoma: tu je
neizogibni duh zgodovinskega časa, pa tudi neizogibni lok
človeškega življenja. Iz besed preproste ženice rase zapletena
resnica.
Milena Enci, Mestna knjižnica Kranj

Katalonska pisateljica Maria Barbal je napisala življenjsko
zgodbo z naslovom Kamen v melišču.
Zgodba opisuje življenje mladega, 13 letnega dekleta, ki mu je
bilo ime Concepcio, kasneje se ime skrajša na Conxa. Ker je
bilo v družini kar šest otrok, so se na prošnje mamine sestre, ki
je bila poročena na kmetiji in ni imela otrok, odločili in poslali v
pomoč na kmetijo mlado Conxo.
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Starejša sestra Marija in oče sta jo pospremila na nov dom.
Lepo so jo sprejeli, ji dodelili posteljo, razkazali hišo. Hitro je
našla delo, bila je pridna. Teta je je bila vesela in jo marsikaj
naučila. Koristna je postala tudi pri delu z živalmi in skrbela za
zajčke, kokoši in živali v hlevu. Čas je hitel in poletje je bilo tu.
Dela je bilo od ranega jutra do poznega večera dovolj – košnja
in sušenje trave, žetev… in leta so minevala.
Nekoč je spet šla s stricem na bližnji trg, ko je k njima na
kolselj prisedel mlad fant, ki je imel isto pot. Zabavali so se in
ob slovesu je delal, da se še vidijo. Prihajal je večkrat. Tako sta
se dogovorila, da bosta ostala na kmetiji in se poročila. Rodila
se jima je deklica in čez par let še ena. Čas je tekel v delu in
ljubezni.
Zgodilo pa se je, da je njihov kralj pobegnil iz države in
razglasili so republiko, kjer imajo delavci in kmetje več besede.
Država se ni dala kar tako odgnati in se je upirala, nastal je
upor. Vojaki so zaprli kar nekaj moških, tudi njenega moža
Jaimija. Odvlekli so jih v vojašnice in jih tam zasliševali. Kar
naenkrat pa so prišli še po žene in otroke. Odpeljali so jih na
trg; dež je padal po njih, bili so mokri, premraženi, prestrašeni
in bolni. Obe hčerki sta bili z njo, mali Mateo pa je lahko ostal
pri teti, ki je skrbela zanj. Trg je bil poln. Strpali so jih na
kamione in odpeljali v neko čakalnico, kričali so nanje, naj se
ne jokajo, temveč dajo mir in zaspijo. Jutro jih je prizadelo z
novico, da so može ponoči ustrelili. Conxa je bila obupana, vsa
uničena in le starejša hči ji je dajala voljo do življenja, saj je
bila že dovolj velika, da je spoznala ta svet. Po nekaj dneh so
se odločili, da jih spustijo domov. Bose in lačne so šle po
kamniti poti proti domu, ki je bil daleč. Ko so prišle do znanih
gričev, so stopile hitreje. Zagledale so domačo hišo. Prišla je
soseda Delina, objeli sta se in zajokali. »Oh Conxa, kakšna
groza se dogaja na tem svetu.«
Bile so spet doma, a vse se je spremenilo. Potrebno bo resno
prijeti za delo in začeti od začetka. Sin je bil še zelo mlad, hčere
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so že pogledovale za svojim življenjem. Conxa ni bila
prepričana, da bo sama vse to zmogla. Teti so pojemale moči,
bila je trudna in izčrpana. Iskala je izhod iz tega žalostnega
življenja, ki ji je še ostalo. Zbolela je, nekaj časa počivala in
nekega jutra zaspala za vedno. Zdaj je Conxa ostala sama z
otroci, ki so stali na razpotju življenja. Sestrici sta ogledovali na
blizu in daleč dekleta, če bi bila katera primerna za brata, da bi
se poročil in bi bilo lažje za vse. Angeleta je našla neko družino,
njihova najmlajša hčerka Luiza je bila še neporočena in
odpravili so se na oglede. Mateu je bilo dekle všeč in tudi ona
se je strinjala, da bi bila njegovo dekle. Veliko sta se srečevala,
se pogovarjala in se dogovorila, da se bosta vzela. Conxa sedaj
ni več vedela, komu naj bolj pomaga, imela je veliko skrbi.
Starejša hči Elvira se je poročila in s svojim možem odšla.
Mlajša Angelete je dobila fanta s kmetije, ki je rabil pomoč.
Doma je ostal le Mateo z ženo Luizo, ki je bila noseča in je kar
naprej bolehala. Rodila je dečka. Mateo jo je zelo veliko vozil
okrog zdravnikov, tako da sta bila bolj malo doma. Conxa se je
ukvarjala z dojenčkom in kmetija je začela propadati.
Nekega dne ji je Mateo povedal, da so mu ponudili službo v
Barceloni in celo stanovanje, da se mu ne bo treba tako daleč
voziti. Conxa se je vsega tega ustrašila, saj je vedela, da je to
konec za kmetijo in bistvo njenega življenja. Odlagala je z
odločitvijo, a na koncu spoznala, da sama ne more vzdrževati
kmetije in pristala na odhod v mesto.
Hiša kamor so se preselili je bila velika, imela je dvigalo in v
njej so imeli stanovanje. Eno okno je kazalo dvorišče, drugo
dvigalo in cestišče. Nobenega polja, njive, trave, rožic… Tu je
bil zdaj njen dom. Edino veselje in spomine so prinesli obiski.
Dišali so po domačem kraju, po kravah in teličkih, po žitu in
vresju, pa čeprav so bili čisti in umiti. Vse to, ter vsi veseli
pozdravi od domačih in sosedov so jo razveseljevali in jo v
mislih ponesli v domač Montsent.
Marija Praznik, stanovalka
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Projekt sofinancira EU, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (preko programa razvoja podeželja 20072013, os LEADER) LAS Gorenjska košarica ter občine na območju LAS Gorenjska košarica.

Projekt LEADER:
Starostniki aktivno raziskujejo
koristne organizme "GARKLC"
Nosilec projekta Biotehnični center Naklo

UMETNIŠKA DELAVNICA IZDELAVA PITNIKOV ZA METULJE
Zakaj obstaja izraz priden kor čebela... Čebele oprašijo kar 70-80%
vseh rastlinskih cvetov, kar pomeni, da so zelo pomembne v procesu
pridelave hrane. Vendar niso pridne le one, pri tem jim pomagajo še
metulji, čmrlji in ostale živali...
Kako pa metulji oprašijo rastlino?
Metulji rastline oprašijo medtem, ko se prehranujejo z nektarjem sladko tekočino, ki jo izločajo posebne žleze v cvetovih rastlin.
Kako pa metulji najdejo cvetoče rastline?
Metulji prepoznavajo določene vzorce na venčnih listih cvetov.

KAKO PA BODO V DOMU STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR - enota
Naklo TER DOMU VIHARNIK PRIVABILI METULJE?
Varovanci obeh domov so skupaj z prof. likovne vzgoje, Borisom Urhom
ter delovnimi terapevti izdelovali pitnike za metulje. Umetniške
delavnice so potekale dne 24.1.2014 v Domu starejših občanov
Preddvor- enota Naklo ter dne 11.2.2014 v Domu Viharnik v Kranjski
Gori.
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KAJ PA SO USTVARJALI NJIHOVI PRSTI?
Pitnike za metulje.
Pitniki s svojimi pisanimi cvetnimi lističi in sladko tekočino, ki jo bodo
udeleženci delavnic nalili vanje, posnemajo cvet in tako privabljajo
metulje. Naši vrtovi bodo polni pridelka (komaj čakamo, da ga
postavimo...)
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Imamo pa tudi že ideje, kam bomo pitnike postavili.

http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2459 .

Urška Kleč, koordinatorica projekta Garklc
Biotehniški center Naklo

Aktivnosti in terapija s pomočjo psa
V Domu starejših občanov Preddvor se od januarja 2013
izvajajo programi družabništva, aktivnosti in terapije s pomočjo
psa. Aktivnosti in terapija s pomočjo živali je podporna terapija,
namenjena otrokom in odraslim z različnimi težavami. V
Preddvoru sodelujemo s delovnim parom (terapevtski pes in
vodnik) iz društva Ambasadorji nasmeha, v enoti Naklo pa iz
društva Tačke pomagačke. V Preddvoru si obiski sledijo na 14
dni, v Naklem 1-krat mesečno. V Preddvoru se kombinira delo
na bivalnem oddelku in na oddelku s povečano pozornostjo,
izvaja se program aktivnosti in terapija s pomočjo psa, v
Naklem se izvaja program družabništva, ki se je v letu 2014
nadgradil z izvajanjem aktivnosti in individualno terapijo.
Aktivnosti in terapija s pomočjo psa poteka skupinsko,
stanovalci se obiskov veselijo. Cilji terapije s pomočjo psa so
fizični, mentalni, izobraževalni in motivacijski.
Človek in žival sta v terapevtskem odnosu že več kot 12000 let,
kar dokazuje najden skelet, v severnem Izraelu, človeka z
pasjim mladičem v naročju. Začetke terapije s pomočjo živali
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zasledimo v 18. stoletju. V Sloveniji lahko omenimo leto 2004
z ustanovitvijo društva Ambasadorji nasmeha, in 2007
ustanovitev društva Tačke pomagačke.
ESAAT – Evropsko združenje za terapijo s pomočjo živali
(European Society for animal assisted therapy ) je bilo
ustanovljeno leta 2004 s ciljem raziskovanja, svetovanja
in promocije na področju terapije z živalmi.
DRUŽABNIŠTVO S POMOČJO PSA:
To so spontani obiski terapevtskega para (terapevtski pes in
vodnik), kjer ni določen noben terapevtski cilj ali pripravljen
program aktivnosti oziroma terapije. Posamezniku druženje s
psom popestri dan.
Strokovna oseba ali oseba, ki je zadolžena za sodelovanje s
terapevtskim parom naredi seznam uporabnikov, ki bodo
vključeni v program družabništva s terapevtskim psom in
vodnikom, seznani osebje o obisku terapevtskega para in
seznani o posebnostih uporabnika vodnika terapevtskega psa
.
AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA:
Je program kjer so vključene aktivnosti, ki jih uporabnik
izvaja s pomočjo terapevtskega psa. To pomeni, da se
izvajajo aktivnosti, ki temeljijo na stiku človeka z živaljo.
Aktivnosti so sestavljene tako, da jih lahko izvaja več
različnih uporabnikov ali skupin. Program ni potrebno, da ga
izvaja strokovna oseba, je pa to vsekakor zaželeno.
Aktivnosti, ki se izvajajo nimajo strogo določenega cilja,
vendar so vseeno smiselne za uporabnika, aktivnosti se
lahko tekom srečanja prilagajajo.
Strokovna oseba pripravi seznam uporabnikov, ki bodo
vključeni v program aktivnosti s pomočjo psa, pripravi
program aktivnosti, pripomočke za izvedbo aktivnosti in
predlaga prostor. Individualno srečanje za maksimalno 2-3
udeležence na 1 terapevtski par, pri enem uporabniku 20-45
minut. Delo v skupini za maksimalno 8 uporabnikov na 1
terapevtski par.
TERAPIJA S POMOČJO PSA:
Je terapevtski program, kar pomeni, da se s pomočjo psa, ki
ustreza določenim kriterijem doseže zastavljen terapevtski
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cilj. Ta program izvajajo usposobljeni strokovnjaki v okviru
svoje stroke (fizioterapevt, delovni terapevt, specialni
pedagog, psiholog… ).
Strokovna oseba določi uporabnika in kateri terapevtski par
bo sodeloval pri programu, pripravi terapevtski program,
določi pripomočke, prostor in vrstni red izvedbe, o izvedbi
programa predhodno obvesti terapevtski par, ter ga skozi
program usmerja. Delo poteka individualno, en uporabnik en
terapevtski par od 45 minut do 60 minut, ali skupinsko (do 8
uporabnikov) z enim terapevtskim parom eno uro.
Raziskave kažejo, da se starejšim, ki so vključeni v kakršno koli
interakcijo s psom izboljša kvaliteta življenja, izboljšajo se
socialni stiki, zmanjša se osamljenost, zmanjša se razdražljivost
in agresivnost pri osebah z demenco…
Vsi ti in še kakšen pozitiven učinek je viden po vsaki izvedbi
katerega koli programa. V DSO Preddvor je tovrstna terapija
zelo dobro sprejeta med stanovalci in osebjem.
Katja Logar, fizioterapevtka

KOFETKANJE S KATANO IN PRIJATELJI
Ob prvi obletnici sodelovanja z Ambasadorji nasmeha so naše
terapevtke pripravile srečanje, ki so ga poimenovale Kofetkanje
s Katano in prijatelji. Obiskali so nas trije terapevtski pari
(vodniki in psi) in dva člana društva, kar nas je zelo razveselilo.
Na začetku nas je vse pozdravila direktorica g. Andreja Valant
in nam povedala par lepih misli. Prav tako nas je nagovorila in
pozdravila goste fizioterapevtka ga. Katja Logar.
Druženje je bilo za nas poseben praznik. Skupaj smo proslavili
enoletno obiskovanje psičke Katane in njenega vodnika
Staneta, ki v sodelovanju s terapevtko izvajata terapijo s
pomočjo psa.
Da pa bi se tega dne čim bolj spominjali je naša fizioterapevtka
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g. Katja povabila sekretarko društva Ambasadorji nasmeha
URŠO in njenega psa Skya ter IRENO in njeno piško Išo.
Po posebnem receptu smo dva dni prej spekli piškote za pse in
jih podarili našim gostom. Mi pa smo se posladkali s kavico s
smetano in pecivom. Psi so šli skoraj do vsakega stanovalca, da
ga je lahko pobožal in pozdravil. Na televiziji so se predvajale
fotografije obiskov psov. Druženje je potekalo v prijetnem
sožitju človeka in živali in marsikomu je polepšalo dan, ki se ga
bo še dolgo spominjal.
Vse skupaj je potekalo, kakor se šika , za kar so poskrbele
naše zaposlene. Hvala za čudovito in poučno druženje, upam da
se kmalu spet vidimo.
IMM, stanovalka
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Testiranje prijaznosti modernih naprav
Na Fakulteti za elektrotehniko smo minulo leto začeli delati na projektu s
področja telemedicine, v okviru katerega razvijamo sistem za pomoč
ostarelim na domu in nudenje osnovne zdravniške oskrbe ter pomoči na
daljavo.
Naš glavni cilj je razviti preprost, intuitiven ter uporabniku prijazen
vmesnik, ki bi preko klasične televizije ali tabličnega računalnika
pomagal starejšim pri opravljanju dnevih opravil povezanih z zdravjem.
V ta namen želimo sodelovati z
ljudmi, ki bodo uporabljali
rešitve, ki jih razvijamo na
fakulteti.
Namreč, želimo preveriti ali lahko
starejši samostojno in brez
težav
uporabljajo
nove
tehnologije tako, kot smo jih
načrtovali in si predstavljali.
Veseli bomo tudi nasveta, kako
jih lahko dodatno izboljšamo.
Zato vas vabimo k sodelovanju na
delavnici, ki bo potekala v
februarju v Domu starejših
občanov v Preddvoru.
V okviru delavnice se bomo
prebivalci doma, strokovno
osebje in raziskovalci fakultete
za
elektrotehniko
veliko
pogovarjali,
uporabljali
tehnologije, ki jih že poznamo
ter
preizkušali
nove
tehnologije in naprave.
Emilija Stojmenova, Jaka Sodnik, Matevž Pogačnik, Jože Guna
Fakulteta za elektrotehniko
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Spodbujamo branje slovenskih avtorjev.
Od 16. decembra 2013 do 10. marca 2014
Kdo lahko sodeluje?
Člani knjižnice, starejši od 15 let.
Kje lahko sodelujete?
V Mestni knjižnici Kranj in vseh njenih krajevnih knjižnicah (Stražišče, Naklo,
Preddvor, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko in Šenčur).
Kakšna so pravila?
Izberete lahko katerokoli leposlovno delo slovenskega avtorja iz naslednjih
zvrsti: pesništvo, humor, ljudsko slovstvo, voščila, eseji, dramatika, antologije.
Ena izmed prebranih štirih del naj bo pesniška zbirka.
Na voljo so tudi strokovna in poljudna dela slovenskih avtorjev s področij:
umetnost, zgodovina, šport in šah, etnologija, psihologija, filozofija, sociologija,
vzgoja in izobraževanje. Izbrane knjige bodo označene in izpostavljene na
posebnih mestih.
Na letaku Zimsko branje, boste o vsaki prebrani knjigi, ki ste si jo v času
projekta izposodili v knjižnici, napisali svoje misli in jo ocenili. Iz prebrane
pesniške zbirke izpišite verz, ki se vas je najbolj dotaknil. Ko preberete vsa štiri
dela, izpolnjen obrazec oddajte v knjižnici. Podarili vam bomo termos steklenico
z zimskim motivom bralne akcije.
http://www.mkk.si/zimsko-branje/
_________________________________________________________________________________________________________________

V projekt Zimsko branje se lahko vključite tudi stanovalci
Doma v Preddvoru. Knjige dobite v delovni terapiji.
Lepo vabljeni!
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SESTRI FRANCKI ZA 102. ROJSTNI DAN
Tvoj brat Marjan v 87 letu starosti, živim v Domu upokojencev Kranj.
Sestra Marija v 94 letu starosti, še vedno peš nabira kilometre okrog
vikenda, samostojno kuha in biva v Apnu pod Šenturško goro.
Sestra Francka – za tvoj častiljiv jubilej, 102 obletnico rojstva, sem
naprosil hčerko Miro, da naju odpelje na obisk k tebi.
Presenečen iv v skrbeh sem postal, ko sem vstopil v vašo sobo. Vse
postelje lepo postlane, a vas pa nikjer. Kaj se je zgodilo?
Vaše zelo vljudne sestre so nam takoj pokazale lepo dekoriran prostor v
katerem so že ob obloženih mizah sedele sostanovalke, na čelu s
slavljenko 102 leti staro Francko.
Nismo bili najavljeni na obisk in smo bili zelo presenečeni. Bolniški tehnik
nam je takoj zaigral nekaj poskočnih na orglice.
Od daleč zagledam gospo direktorico s šopkom in darilom v roki. V lepem
domačem nagovoru nagovori slavljenko, jim podari šopek rož in darilo.
Sestra naliva šampanjec za na zdravje. Vsi primemo kozarce in
nazdravimo slavljenki za 102 leti. Oglasi se 104 let stara sostanovalka: »A
je še kaj šampanjca, jaz sem ga že popila!« Kljub temu, da bo slavila v
aprilu, je dobila dodatek za vnaprej. V smehu sem dojel, da os vsi sokovi
in brezalkoholne pijače »za mene premrzle«.
Černivec Marjan

Vrtiljak življenja – Zrela leta
24. del
Tam, sredi vinograda, je stala klopca, kamor sta sedla. Veliko sta si imela
povedati in čas je neusmiljeno tekel. Vedela sta, da ju nekateri že
pogrešajo, zato sta se vrnila v družbo. Prijetno so se zabavali do jutra. Ker
so bili precej daleč od doma, jih je večina ostala kar tam kjer so
praznovali. Viktorija in Marko pa sta se odpeljala do prvega hotela, si tam
vzela sobo in šla počivat.
Ko sta prišla v sobo, ji je Marko tiho rekel:
»Ljuba moja! Že dolgo časa sanjam o eni stvari. Želim, da mi to danes
dovoliš. Pojdiva skupaj v kopalnico in se skupaj skopajva!«
Ta predlog je Viktorijo malo presenetil, a je premagala vse zadržke in
pristala.
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Skupaj sta zlezla v toplo vodo, polno dišeče pene. Resnično sta uživala in
se čisto sprostila. Zavita le v brisače sta zlezla v posteljo. Toplota njunih
teles, ju je zazibala v prijeten spanec. Tesno objeta sta se zbudila šele
pozno popoldne.
Nista se mogla upreti bližini golih teles. Vedela sta, da kršita moralne
norme, a ljubezen je bila močnejša. Prepustila sta se! Potreba po
ljubljenju je bila močnejša od razuma.
V izpolnjenju, ki je bilo zanju tudi odrešenje, sta obmirovala vsak s
svojimi mislimi.
»Oprosti mi, tega ne bi smel storiti, a jaz te tako potrebujem! Brez tebe
sem čisto Izgubljen! Zdi se mi, da sploh ne živim!
Verjemi mi, da je to čisto naravno, saj sem zdrav moški, ki še zelo
potrebujem žensko, moja žena pa komaj ve zase, kaj šele, da bi mi
ponudila kaj več. Viktorija, ne zapusti me, bodi ob meni in potrpi.
Odkrito ti povem, da te neizmerno ljubim in preostanek svojega življenja
želim preživeti s teboj!«
Ni mu odgovorila, le stisnila se je k njemu in zajokala. Njegovo telo
je prekrila s poljubi in mu s tem dokazala, kako globoka je tudi njena
ljubezen. V sobo sta si naročila večerjo in steklenico šampanjca.
Preživela sta še eno čudovito noč, polno objemov in poljubov. Telesi sta
jima izgorevali v vroči ljubezni.
Naročila sta, da so ju ob štirih zjutraj poklicali, da sta odšla domov in nato
vsak v svojo službo, Viktorija k svojim prizadetim otrokom, Marko pa na
gradbišče.
Okoli poldneva jo je poklical, da jo je vprašal, kako se počuti. Domenila
sta se, da bosta šla v Novo mesto skupaj, z enim avtomobilom in da svoje
ljubezni ne bosta več skrivala. Hči in žena sploh ne vesta, kaj se okoli njiju
dogaja, za osebje zavoda pa jima ni bilo mar. Saj se nihče nima pravice
vtikati v njuni življenji.
Viktorija je Jernejo odpeljala na vrt, pa tudi Marko je tja pripeljal ženo. Ko
ga je Jerneja zagledala, se je zelo vznemirila, ker ga je videla z neznano
žensko. Zelo glasno je protestirala, ko jo je mami odpeljala mimo Marka.
Tudi Viktorija je bila prizadeta, ko je videla, da je žena zelo slaba. Ker se ji
je stanje poslabšalo, ji je Marko odpeljal v sobo in poklical zdravnika.
Obiskov je bilo konec, Marko pa še ni prišel do avta, kjer ga je čakala
Viktorija. Ta je imela slab občutek in vedela je, da se je nekaj zgodilo.
Ko je Marko ženo odpeljal v sobo, je poklical sestro in zdravnika. Previdno
so jo položili v posteljo. Mislili so, da sploh več ne diha. Zdravnik jo je
pregledoval. Marko je stal ob postelji. Slišal je, kako je žena zelo globoko
zavzdihnila, nato pa je vse v sobi ostalo tiho. Imel je občutek, da mu led
ovija srce. Preden mu je zdravnik izrekel sožalje, je vedel, da je žena
končala svoje zemeljsko trpljenje. V tistem trenutki je pomisli na Viktorijo
in si mislil: »No, zdaj sem rešen, zdaj sem svoboden!«
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Takoj je obžaloval svoje misli, a vseeno je čutil, da je zdaj konec trpljenja,
da se pričenja novo, lepše, obdobje njegovega življenja.
»Gospod, dovolite nam, da ženo odpeljemo! Ali jo boste dali upepeliti ali bi
raje klasičen pokop? Čez pol ure se oglasite pri meni v pisarni, da se o
vsem pomeniva.« Pol ure časa mu je ostalo, da uredi misli v svoji glavi.
Podzavestno je odšel na vrt in sedel na klop, na kateri sta velikokrat
sedela z Viktorijo. Zavedal se je, da mora biti sam, da bo o vsem, kar se
mu je zgodilo, dobro premislil. Pred očmi se mu je pokazala ženina
podoba.
»Draga moja oprosti mi, saj drugače nisem mogel ravnati. Dolgo sem
upal, da se boš pobrala iz svoje velike bolečine. Ni mi bilo lahko, saj sem
neizmerno trpel tudi jaz! Ljubil sem te, vso ljubezen sem usmeril k tebi.
Toda usoda je hotela drugače! Ničesar ne obžalujem! Tudi ljubezni, ki jo
čutim do Viktorije, ne! Brez te ljubezni ne bi preživel. Teža, ki sem jo nosil
ob tvoji bolezni, je bila prevelika. Čeprav ti zaradi te ljubezni nisi bila
prikrajšana, je bila zame zdravilo. Iz srca te prosim, če sem te užalil, mi
oprosti!«
Še bi se obtoževal, a ga je iz premišljevanja zdramila medicinska sestra,
ki je prišla ponj in ga odpeljala k zdravniku.
»No, kako ste se odločili?« ga je vprašal.
»Veste, gospod, sorodnikov nimava, zato bi želel, da jo odpeljete v
Ljubljano v sežigalnico. Potem pa bi žaro z njenim pepelom, kar direktno
odnesli v grob, kjer imam že svojega sina. Vse to se že predolgo vleče,
zato želim, da se kar najhitreje reši!«
»V redu, vse boste izvedeli na Žalah, kamor pojdite jutri dopoldne! Ne
žalujte preveč, to je bila odrešitev za ženo in tudi za vas. Pomislite
kolikokrat ste prišli k nam, da bi jo obiskali, ona pa tega sploh ni vedela.«
»Res je, to je odrešitev! Hvala vam, za vse, kar ste ženi dobrega storili.
Ko mi boste poslali račun, bom prišel k vam, da se vam osebno še enkrat
zahvalim!«
Podala sta si roki, potem je odšel proti avtu. Takrat se je šel spomnil,
da ga nekje čaka Viktorija. Sedela je na klopi blizu parkirišča. Ko ga je
zagledala, je takoj ugotovila, da se je nekaj zgodilo. Zasmilil se ji je, to ni
bil več tisti poslovni in samozavestni Marko, v katerega se je zaljubila.
To je bil človek, ki trpi velike bolečine. Šla mu je nasproti. Brez besed jo je
objel. »Kaj se je zgodilo Marko«? Zakaj tako trpiš? Tvoje oči plavajo v
solzah, ves se treseš! Kaj je?«
»Konec je, konec! Eve ni več, umrla je!« je žalostno povedal.
»Moje iskreno sožalje! Vem, da te zelo boli, a veš, da je to odrešitev.
Njeno in tudi tvoje trpljenje je končano! Končno je dotrpela, končala je
svoj boj!«
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Pustil ji je, da mu je odprla vrata in ga posadila na sovoznikov sedež,
sama pa je sedla za volan in odpeljala proti domu. Odločila se je, da ga bo
odpeljala k sebi, kjer se bo lahko vsaj malo naspal.
Nekaj časa sta molčala, potem pa ji je povedal, kako se je odločil glede
pogreba. Obljubila mu je, da mu bo v vsem pomagala.

(se nadaljuje)

Olga M. Kepic

Prisrčno pozdravljeni:
g. Alojz Štempihar, ga. Angela Peterc ter v enoti Naklo
g. Marjan Marinšek, ga. Angela Vreček, g. Bojan Prek,
g. Rihard Slejko in ga.Ida Zadnikar.
Poslovili so se:
g, Alojz Kersnik, g. Ahmed Djedović, ga. Frančiška Žibert ter v
enoti Naklo ga. Milica Teran, g. Ivan Balantič,
ga. Marija Grašič, ga. Ljudmila Podjed in
ga. Marija Korenčan.

Vabilo za februar - DSO Preddvor
o TELOVADBA
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru v pritličju ND
ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju
gradu
o PEKA PIŠKOTOV – ponedeljek ob 9.45 uri v dnev. prostoru ND
o VAJE ZA SPOMIN – ponedeljek ob 11.00 uri v delovni terapiji
o ROČNA DELA
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v delovni terapiji
o »ŽOGA BEND«
1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND
2. skupina - ponedeljek ob 14.00 uri v 2. nadstropju ND
o KNJIŽNICA - sreda od 14.00 – 14.30 ure v delovni terapiji
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o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ
Šmarnice – ponedeljek ob 10.15 uri
Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze – torek ob 10.15 uri
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji
torek in četrtek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
torek in četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o ZAPOJMO SKUPAJ – sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
o USTVARJAMO MANDALE oz. KRIŽANKA
četrtek ob 13.30 uri v delovni terapiji
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o USTVARJALNA DELAVNICA – petek ob 10.30 uri v dnev. prost. ND

------------------------------------------------------------------KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 6. februar ob 10.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
OBISK KONCERTA citrarke Tanje Zupan
sobota, 8. februar ob 18.00 v Kulturnem domu v Preddvoru
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
četrtek, 13. februar ob 10.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
MAŠA
petek, 14. februar ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
_____________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
ponedeljek, 17. februar ob 15.00 v dnevnem prostoru
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 19. februar ob 13.15 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
TOMBOLA
četrtek, 20. februar ob 10.45 uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
TESTIRANJE PRIJAZNOSTI MODERNIH NAPRAV –
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana
ponedeljek, 24. februar ob 10.00 uri v delovni terapiji
_____________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 24. februar ob 15.00 uri v 3. nadstropju
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
torek, 25. februar ob 13.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
torek, 25. februar ob 14.30 uri v gradu
___________________________________________________________

KONCERT MOŠKEGA KOMORNEGA ZBORA ŠENČUR
četrtek, 27. februar ob 17.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Društvo
Ambasadorji nasmeha
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek,delovna terapevtka

Vabilo za februar - enota Naklo
o TELOVADBA
torek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli
petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli
o »ŽOGA BEND«
torek ob 13.30 uri v fizioterapiji
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Lastovke s Faniko Pagon
sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji
o MOLITVENA URA z Magdo Gros in Marijo Čadež
četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA
petek ob 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 6. februar ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
ponedeljek, 10. februar ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
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NASTOP učencev OŠ Naklo
torek, 11. februar ob 10.30 v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 13. februar ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
ponedeljek, 17. februar ob 13.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI - Tačke pomagačke
torek, 18. februar ob 10.30 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
torek, 18. februar ob 13.15 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 24. februar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
_________________________________________________
ZABAVNO DRUŽENJE z učenci OŠ Helene Puhar Kranj
torek, 25. februar ob 10.00 uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek,delovna terapevtka
_________________________________________________________________________________________

Delavnica »Žoga bend«
V sredo, 12. Februarja 2014 od 8.00 ure do 17.00 ure
bomo terapevtke v več domskih prostorih v Domu v
Preddvoru izvajale delavnico Trening motoričnih in
kognitivnih spretnosti ob glasbi »Žoga bend« za
delovne terapevte in fizioterapevte slovenskih
domov. V okviru delavnice se boste predstavili tudi
stanovalci – udeleženci vadbe Žoga bend.
___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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