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► Zdrav življenjski slog
► Do boljšega zdravja
► Kakovostno preživljanje prostega časa

Življenje v času epidemije

NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
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tel.: 05 901 47 93

tel.: 01 787 59 18

Stanovanjska skupina Kranj
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Medenska cesta 135
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tel.: 05 996 51 01

tel.: 01 362 33 34

Stanovanjska skupina Lesce
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tel.: 01 705 66 91

Novi Paradoks

Slovensko društvo za kakovost življenja
Sedež: Ižanska cesta 2a, Ljubljana,

Odprtje nove enote 7

1000 Ljubljana, tel.: 01 422 85 61
Matična številka: 1768999000
Številka poslovnega računa:
SI56 0205 3025 3801 366, NLB d. d.
Davčna št.: 19041748
Zakoniti zastopnik: Srečko Brumen, mag.
Status: nevladna organizacija v javnem interesu na

Srebrno priznanje 21

področju socialnega varstva;
Status: humanitarna organizacija;
Financerji programa stanovanjskih skupin DNP:

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN
MISEL V POEZIJI IN PROZI

MDDSZ, FIHO, občina Grosuplje,
občina Cerknica in ostale občine stalnega prebivališča

UJETO V SLIKO

uporabnikov, nameščenih v stanovanjske skupine;
Izdajanje glasila omogoča FIHO;

NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA

Srečko Brumen, mag.
predsednik društva
COVID, zlovešča in vseprisotna beseda, ki nas
je v letu 2020 spremljala na vsakem koraku je v
največji meri zaznamovala tudi naše delo v letu,
ki se počasi zaključuje. Programi društva, predvsem v nastanitvenem programu stanovanjskih
skupin, vključujejo osebe, ki ob duševni bolezni
in starosti preživljajo tudi mnogotere pridružene kronične bolezni in so po »covid klasifikaciji« ogrožena oziroma ranljiva ciljna skupina.
V skladu z vsemi navodili, kako se soočati z epidemijo, ki so nam jih posredovali z matičnega ministrstva in NIJZ, je v končni fazi bila odgovornost
zaposlenih v programih društva, da se zaščiti uporabnike pred okužbo, oziroma ustrezno zdravstveno obravnava v primeru suma na okužbo ali okužbe. Za takšno zaščito pa ni druge ustrezne metode, kot izolacija uporabnikov in izpolnjevanje vseh
samozaščitnih ukrepov zaposlenih, tako doma kot
na delovnem mestu.

Dolgotrajna izolacija in izpostavljenost vseprisotni
medijski psihozi resno ogroža duševno zdravje in
duševno stabilnost vseh, ne le uporabnikov programov društva. Kako smo se soočali s temi izzivi in
se še soočamo ter kako so na osebni ravni uporabniki in zaposleni doživljali nastalo situacijo, smo
poizkušali predstaviti v pričujočem glasilu in ne,
da še prispevamo k ustvarjanju kolektivnega strahu, ki na daljši rok ustvarja le nasilne odzive, ampak da širimo duha optimizma in veselja do življenja navkljub trenutni situaciji.
V času, ko se povečuje revščina, socialna izključenost in posledično raste število hudih psihičnih
kriz, smo Javni socialno varstveni programi na področju duševnega zdravja v nevladnih organizacijah tisti, ki omogočajo socialno integracijo in osveščajo o posledicah epidemije na duševno zdravje.
Da aktivno pristopimo k obvladovanju posledic
epidemije na duševno zdravje ranljivih skupin prebivalcev, smo se pridružili pobudi NIJZ, k organizaciji nepretrgane destigmatizacijske kampanje, ki
vsebuje niz medijskih, spletnih in družabnih dogodkov, ki jo kot ambasadorji vodijo uporabniki z
izkušnjo in njihovi svojci.

Temeljno izhodišče kampanje je v poudarjanju
osrednje vloge uporabnikov in njihovih svojcev pri
zaščiti duševnega zdravja, zato je tudi vsebina pričujočega glasila naš prispevek k zmanjševanju posledic epidemije na duševno zdravje uporabnikov
in splošne populacije.
Tudi kot posledico epidemije smo v letu 2020 zaznali velik porast potreb po namestitvi uporabnikov
v program stanovanjskih skupin, zato smo kljub ali
pa prav zaradi epidemije pristopili k odprtju nove
stanovanjske skupine na Gorenjskem, ki sodi med
deficitarne regije v Sloveniji glede na pokritost s
programi duševnega zdravja v skupnosti.
Na ta način smo omogočili osebam s težavami v
duševnem zdravju kakovostno skrb v neposredni
bližini doma, aktivno vključevanje socialno izključenih oseb v življenje in delo lokalne skupnosti in s
tem integracijo v domače življenjsko okolje in nenazadnje tudi možnost lažjega soočanja s posledicami epidemije.

Naš cilj je, da tudi z glasilom, ki je pred vami razgrnemo realnost in vpliv dojemanja epidemije na
duševno zdravje in na ta način pripomoremo k
zmanjševanju duševnih stisk in osveščanju širše
javnosti o pomenu ohranjanja duševnega zdravja
v teh neprijaznih časih.
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TEMATSKI PRISPEVKI
DELO V STANOVANJSKIH SKUPINAH
V ČASU EPIDEMIJE SARS-CoV-2
Mateja Markovič, univ. dipl. soc. delavka
Tako kot številne druge delovne organizacije smo
bili tudi v našem društvu že v začetku marca 2020
postavljeni pred svojevrsten izziv. Ob pojavu nove
grožnje koronavirusa (SARS-CoV-2) in razglasitvi
epidemije, smo tudi v naši organizaciji uvedli določene spremembe in omejitve pri delu.
Od začetka pojava koronavirusa in bolezni Covid19, ki jo povzroča, smo v stanovanjskih skupinah
vseskozi spremljali in zbirali informacije o virusu,
o njegovem širjenju, prepoznavanju in poteku bolezni ter ukrepih za preprečevanje okužbe s Covid19. Zbrane informacije smo redno posredovali zaposlenim in uporabnikom programa stanovanjskih
skupin in jih na ta način informirali in izobraževali
z namenom preprečevanja širjenja okužbe.
V koordinaciji s predsednikom društva g. Srečkom
Brumnom in ostalimi zaposlenimi sem pripravila
več napotkov za varno delo ter preprečevanje vnosa
okužbe v stanovanjske skupine našega društva.
Redno sem sledila novim dognanjem o koronavirusu, napotkom in navodilom objavljenih na spletni
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ter jih posredovala zaposlenim v stanovanjski skupini.
Z namenom preprečevanja okužbe s Covid-19 pri
zaposlenih in stanovalcih, smo pri delu v stanovanjskih skupinah postopoma uvedli številne ukrepe,
omejitve in zaposlenim posredovali več navodil za
varno delo in čimbolj nemoteno izvajanje programa. Kupili in po stanovanjskih skupinah smo razdelili zaščitna sredstva; kirurške obrazne maske,
razkužila za površine in roke ter rokavice za enkratno uporabo. Za vse stanovanjske skupine smo kupili elektronske brezkontaktne termometre za merjenje telesne temperature, dva naprstna oksimetra, za
merjenje nasičenosti kisika v krvi ter dodatno prenosno ležišče za morebitno uporabo pri premeščanju uporabnikov v drugo sobo (zaradi izolacije).
Ob razglasitvi epidemije in ukinitvi javnega prevoza v mesecu marcu in aprilu, je predsednik društva
za zaposlene, pri katerih se pričakuje težji potek
bolezni Covid-19, ali na delo niso mogli zaradi
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ukinitve prevoza, odredil delo na domu oz. se z
njimi dogovoril glede koriščenja dopusta. Uvedli
smo omejitev obiskov v prostorih stanovanjske
skupine in omejitev odhodov na obiske naših stanovalcev domov. Uporabnikom smo odsvetovali
obisk vseh zaprtih javnih ustanov (trgovine, pošte,
lekarne, cerkve...), če obisk ni bil nujno potreben.
Zaposleni smo bili vseskozi pozorni na zdravstveno stanje uporabnikov. Stanovalcem smo bili na
voljo preko telefonskega kontakta tudi med vikendi. Zaposleni smo poskrbeli za redno izvajanje
dezinfekcije vseh kljuk, stikal in drugih izpostavljenih površin. Pri razkuževanju površin so sodelovali tudi uporabniki. V stanovanjskih skupinah
smo uvedli preventivno merjenje telesne temperature vseh stanovalcev, kasneje pa tudi vseh zaposlenih. Poskrbeli smo za dovolj veliko zalogo
zdravil za zdravljenje prehlada in gripe (Lekadol)
in zdravil, ki jih imajo stanovalci predpisane s
strani specialistov oz. splošnih zdravnikov. Zaposleni smo stanovalce večkrat dnevno opozarjali na
vse preventivne ukrepe, ki smo jim jih posredovali
in jih z demonstracijo naučili pravilnega umivanja
in razkuževanja rok. Skrbeli smo za redno zračenje prostorov stanovanjske skupine.
Nakup hrane in potrebščin smo poskušali organizirati in izvesti na čimbolj varen način tudi za zaposlene. Pred vsakim predvidenim obiskom v
zdravstvenih ustanovah smo po telefonu pridobili
informacijo, ali bo stanovalec tak obisk lahko izvedel. Zaradi ukinitve javnega prevoza je bilo stanovalce na depo-je oz. k zdravniku potrebno odpeljati. Po razrahljanju in opustitvi nekaterih ukrepov v poletnih mesecih se je epidemiološka situacija v Sloveniji zopet poslabšala že v začetku septembra. Zaradi tega smo v stanovanjskih skupinah
nekatere že opuščene ukrepe ponovno uvedli in
dodali še nekatere nove. Zaposleni sedaj na delovnem mestu in v vseh stikih z uporabniki uporabljamo medicinske zaščitne maske za obraz.
Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer, letos
na žalost, nismo mogli izvesti letovanja na morju
za uporabnike. Namesto letovanja smo za posamezne skupine izvedli enodnevne izlete po Sloveniji,
s katerimi so bili stanovalci zelo zadovoljni.

TEMATSKI PRISPEVKI
Nekaj stanovalcev smo zaradi suma na okužbo s
Covid-19 poslali na testiranje in jih pred tem izolirali od ostalih uporabnikov in zaposlenih. Pri tem
velja opozoriti, da v naših stanovanjskih skupinah
ni mogoče dosledno organizirati sivih in rdečih
con na način, kot je to predvideno za socialnovarstvene zavode. Kljub temu smo delo poskušali
organizirati na način, da smo morebitno okuženega stanovalca čimbolj izolirali od ostalih, poskrbeli, da so se mu obroki prinašali do sobe in se dogovorili glede ločene uporabe sanitarij.
Nekateri zaposleni smo se udeležili tudi on-line
izobraževanja «Preprečevanje prenosa okužbe z
virusom SARS Cov-2 in uporaba osebne varovalne opreme«. Na predavanju smo poleg napotkov
za preprečevanje okužbe in uporabo osebne varovalne opreme dobili tudi nekaj napotkov za organizacijo dela z osebami s sumom na Covid-19 ali s
potrjeno okužbo s to boleznijo.
Pri uvajanju različnih ukrepov se nam je porajalo
kar nekaj pomislekov predvsem o tem, kako je
mogoče določene ukrepe uspešno izvajati in pri
tem ohraniti strokovno delo z uporabniki v čimbolj
neokrnjeni obliki. Katere ukrepe sprejeti in na kakšen način jih predstaviti uporabnikom, da pri tem
ne bi nedopustno posegali v njihove pravice oz.
jim jih ne bi omejevali. Pri odločanju o uvedbi posameznega ukrepa je bilo potrebno razmisliti tudi
o tem, kako bo le-ta vplival na počutje (predvsem
psihično) posameznika in na vzdušje v stanovanjski skupini. Zaposleni smo se trudili zagotoviti, da
bodo stanovalci čimbolj ustrezno informirani o
trenutni situaciji na način, da ne bomo v skupinah
povzročali dodatnega strahu in panike.
Zaenkrat lahko ocenimo, da smo bili pri uvajanju
ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid-19
uspešni, saj do okužbe uporabnikov ni prišlo. Z
novo boleznijo sta bila sicer v jesenskem obdobju
okužena dva zaposlena, vendar pa predvsem zaradi upoštevanja napotkov in pravočasne samoizolacije, ni prišlo do prenosa okužbe na ostale zaposlene ali uporabnike.
Verjamem, da bomo, z doslednim upoštevanjem
navodil in ukrepov, tudi v bodoče preprečili ali
vsaj omejili širjenje te bolezni. Kljub temu optimizmu in velikemu trudu vseh zaposlenih, da delo
opravimo čim bolje, ter uporabnikom omogočimo
vse storitve našega programa, pa ne smemo pozabiti, da smo bili zaposleni postavljeni v čisto novo,
neznano situacijo, kateri smo se morali hitro prilagoditi in reorganizirati delo stanovanjskih skupin.
Zaradi omejevanja stikov nismo mogli izvajati intervizij in supervizij, kot smo jih bili vajeni do sedaj.

Mislim, da lahko zatrdim, da teh srečanj nismo
toliko potrebovali v prvem valu (v pomladnih mesecih), sedaj pa ta srečanja bolj pogrešamo. Zaradi tega smo se odločili za nakup spletnih kamer,
ki nam bodo omogočile izvedbo intervizij, supervizij in drugih on-line srečanj.
Grožnja z okužbo s koronavirusom je tako v letu
2020 pred nas postavila kar nekaj izzivov, ki smo
se jih lotili z optimizmom in upanjem na uspeh.
Ob reševanju teh izzivov smo se veliko novega
naučili drug o drugem, o naših uporabnikih in pridobili nove izkušnje o uporabi digitalnih orodij za
delo na daljavo.
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VAREN - ZAVETEN DOM
Nataša Aničić, univ. dipl. soc. del.
Težko je v teh časih biti posebej optimističen, a
nasprotje temu res ne vodi nikamor. Vemo, da je
luč na koncu tunela. Super, le kako dolg je, ne ve
nihče. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi prišli iz njega. Eni bolj, drugi manj opraskani po poti
skozi temo.
Svetovni dan duševnega zdravja je imel letos vodilno temo »Duševno zdravje za vse. Večja naložba – večja dostopnost. Vsakomur, vsepovsod«.
Za letošnje leto je ta dan še toliko bolj pomemben.
Virus covid-19 je pomembno preoblikoval svet,
kakršnega smo poznali do sedaj. Pravzaprav je
pandemija koronavirusa globoko zarezala v vsa
področja naših življenj. Že sedaj je zaznati, da te
vsakodnevne spremembe in sprejemanje nove realnosti pomembno vplivajo na počutje in duševno
zdravje naših uporabnikov v namestitvenih programih.

Poglobil se je strah, poglobil se je problem socializacije uporabnikov v širšem okolju, problem
vključevanja uporabnikov v programe zaposlitvene rehabilitacije, problem sledenju individualnih
načrtov in uresničevanje zastavljenih ciljev …
Namesto, da bi se v tem času ustvarjale nove interdisciplinarne politike, ki bi že nastali manjko obrnile v pozitivno smer, se bodo sedaj še te, ki jim
sledimo, okrnile. Zaposleni smo se znašli v neki
poplavi omejitev in zaostrovanja. Naša odgovornost je, da zaščitimo sebe in uporabnike. Iščemo
poti, na kakšen način slediti ukrepom, da ne bi prišlo do okužb in da nas hkrati ne bodo omejitve popolnoma hendikepirale. Težko je spremljati današnjo realnost.
Uporabniki v tem času ne morejo vzdrževati fizičnih stikov s svojci, ki živijo v oddaljenih občinah,
ne povsem slediti svojim zastavljenim ciljem, ko
ostajajo doma, kot da bi obstali tam nekje, od koder so se ravno dvignili. Bojim se, da se bodo ordinacije čedalje bolj polnile, povečala se bo reprodukcija psihofarmakov.
Večkrat v zgodovini so ljudje slavili in praznovali
pridobljeno svobodo. Ta virus nam jo je začasno
ugrabil.
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Skupaj se trudimo in borimo, da si jo povrnemo,
naj so nam ukrepi po volji ali ne. Boljših rešitev ta
hip nimamo.
Morda je pozitivna plat te zgodbe vendarle ta, da se
vsi skupaj zavemo, kako pomemben je varen in
zaveten dom. Ne le objekt, hiša, ki jo nudimo uporabnikom, dom smo mi, dom je marsikaj okoli nas.

Naši odnosi so v tem času mnogokrat na preizkušnji. Ni lahko, a zmoremo, ker skupaj soustvarjamo
veselje, upanje, strpnost in predvsem solidarnost.

MISEL V POEZIJI IN PROZI

Tovariški pozdrav!

Neko doživetje

Prijateljski stisk roke.

Malo sonca,
malo dežja ...
Nekaj ljudi
in filozofij.
Želja po svobodi nekih dni.
In bilo je vse skupaj lepo.
Ostali so samo spomini,
želja ...
Od vsakega živega bitja,
malo duše in srca!!!

Na to misel bi komentiral tako
kot da to podoživljam sam.
Ob najtežjih trenutkih mojega življenja
mi nekdo ponudi svojo roko
in mi izreče dobrodošlico.
Ob tem dogodku so pozabljene
vse stare zamere,
ki bi bile za mene huda preizkušnja,
najprej tam, kjer to ni v praksi.
Jože KerhlankoVarga

Suzana Laibacher

Optimizem
Ta beseda navidezno ne pomeni kaj posebnega,
pa vendar v teh težkih časih
nam še kako prav pride.
Pa še vse drugo kar se navezuje na to besedo,
nam mnogokrat lajša težke trenutke.
Jože KerhlankoVarga
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NOVOSTI
ODPRTJE NOVE STANOVANJSKE ENOTE NA GORENJSKEM

Špela Strelec, univ. dipl. soc. del.

Obnova hiše se je zavlekla pozno v jesen.

V drugi polovici oktobra smo odprli novo stanovanjsko skupino v Lescah, v kateri bo ob zapolnitvi kapacitet bivalo šest stanovalcev. Trenutno so
v hiši nastanjeni štirje stanovalci, dve ženski in
dva moška.
Čeprav smo ključ od hiše dobili že poleti, se je
obnova hiše zavlekla v pozno jesen. Vse te mesece smo zaposleni s pomočjo nekaterih stanovalcev iz drugih hiš pridno belili stene, čistili, montirali pohištvo, prenavljali tla in urejali okolico.
Ko je bila hiša končno pripravljena na vselitev, pa
je prišlo do razmaha drugega vala korona virusa.
Tako smo bili pri selitvah stanovalcev še posebej
previdni. Najprej sta se vselila stanovalec in stanovalka, ki sta bila brez okužb, vendar sta zaradi
varnosti prvih 14 dni bivala sama.
Nato sta se jima postopno pridružila še druga stanovalka in stanovalec. V tem kratkem času smo
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imeli tudi dva suma na korona virus, kar je še
dodatno spodbudilo našo previdnost, predvsem
pri sprejemanju morebitnih novih stanovalcev.
Stanovalci so z bivanjem v hiši zadovoljni in se
med seboj dobro razumejo. Včasih potožijo, da
jim je zaradi trenutne situacije precej dolgčas.
Tako sta ob prvem snegu stanovalki, že zjutraj
ob petih kidali sneg, drugo, kasnejšo rundo pa sta
prepustili fantoma. Seveda si želijo tudi obiskov
bližnjih in prostega gibanja.
Zaradi korona ukrepov smo do sedaj imeli možnost spoznati le bližnjo okolico hiše, imamo pa
več časa, da se spoznavamo in povezujemo med
seboj ter kujemo načrte, kaj vse bomo počeli, ko
se ti »zaprti« časi končajo.

NOVOSTI
V oktobru sem se selila v novo odprto hišo v
Lescah društva Novi Paradoks.
Všeč mi je, da si lahko najdem svoj mir, kadar ga
potrebujem. Zaposleni so zelo v redu. Z njimi se
lahko pogovarjam, ko se ne počutim dobro.
Zelo rada kuham, kaj dobrega spečem. Sedaj med
korono je po večini vse zaprto in nikamor ne smemo. Moramo upoštevati ukrepe NIJZ in ne smemo
imeti obiskov in videti domačih, je kar težko.
Z drugimi stanovalci v hiši se dobro razumem.
Monika R. B.

S stanovalci v hiši se dobro razumemo.
Nekaj o izkušnji bivanja v stanovanjski skupini in
dogajanju v hiši pa so zapisali tudi stanovalci:
Moje ime je Nejc. Sem v stanovanjski skupnosti
Paradoks. Tukaj mi je dobro. Najrajši imam
telovadbo. S svojimi stanovalci se razumem zelo
dobro. Moja največja želja je, da se vrnem domov.
Nejc Suban
Najbolj mi je všeč, da imam svojo sobo. Sobo sem
počistila in v njej postavila spominke. Rada kaj
skuham in spečem. V hiši se dobro počutim. Rada
grem na sprehod, da spoznavam okolico. Vesela
sem, ker je blizu cerkev.

Zelo rada kuham, kaj dobrega spečem.

Jožica Kopač
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TEMATSKI PRISPEVKI
KAKO SMO NA MALEM VRHU ČAKALI NA IZVIDE
Natalija Nose
V oktobru 2020 naša stanovalka stanovanjske
skupine potoži, da jo boli, najprej v križu, nato
pravi, da jo boli v pljučih. Ker bolečine nekako ne
moremo opredeliti, ji s sodelavko izmeriva še
krvni pritisk, krvni sladkor, grlo jo ne boli, ravno
tako nima temperature, zato vseeno pokličemo
njeno zdravnico.
Ker tudi sama zdravnica po telefonu težko določi
diagnozo, nas prosi, da jo pripeljemo v ambulanto.
Stanovalka je imela pred leti atipično pljučnico, pa
tudi sicer ima težave z dihali.
Zaposlena jo odpeljem v ZD Grosuplje, kjer
moramo počakati na rdeči coni pred covid
kontejnerjem. Nato pride osebna zdravnica, da
stanovalko pregleda. Zdravnica predlaga, da
stanovalki naredijo še covid 19 test.
Po končanem pregledu zdravnica pove, da
stanovalki nekoliko hrope v pljučih, zato ji
predpiše antibiotik. Odvzame ji tudi bris za covid
test, čeprav pravi, da nima tipičnih znakov. Testi
bodo v naslednjih dneh.
Predlaga tudi, da se stanovalka cepi proti gripi in
proti pnevmokoknim okužbam. Priporoča ga tudi
vsem ostalim stanovalcem. Odvzamejo tudi kri. V
lekarni dvignem zdravilo. Popoldne zdravnica
sporoči, da so izvidi krvi v redu. Vseeno pa naj
preventivno jemlje antibiotik.
O tem, da so stanovalki odvzeli bris na covid,
obvestim predsednika društva, strokovno delavko,
katera tudi poda navodila za ostale stanovalce,
kako ukrepamo v takih primerih.
Stanovalko čim bolj izoliramo od ostalih. Sama pa
sem pred odhodom iz službe tudi razkužila vse
prostore in prosila drugo stanovalko za kuhanje.
Vsak dan pa sva se s stanovalko pogovarjali po
telefonu, ki je povedala, da se dobro počuti in nima
več bolečin v predelu pljuč. Zelo je bila nestrpna,
kakšen bo izvid testa, prav tako tudi zaposleni.
Čez par dni pokliče predsednik društva in prosi,
da sama pokličem v ZD Grosuplje in poizvem,
kako je z izvidom, saj bi morali zaposleni ostati
doma v karanteni, v kolikor bi bil izvid pozitiven.
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Zato pokličem dežurno zdravnico v ZD in prosim
za podatek. Povem, kakšno je stanje. Ker je bila
ravno na terenu, me je čez nekaj ur poklicala in povedala, da je test negativen. Predlagala je, naj se pa
vseeno pazimo še naprej in upoštevamo vsa navodila glede covid 19.
Da je stanovalka negativna, sporočim predsedniku
našega društva. Predlaga tudi, naj uredimo glede
cepljenja proti gripi in proti pnevmokoknim okužbam. Obvestim strokovno delavko in seveda stanovalko. Vse v hiši obvestim, da se spet lahko družijo s stanovalko.
Stanovalka se počuti dobro. Je pa zelo lep občutek,
ko izveš, da je izvid stanovalca negativen. V naši
stanovanjski skupini smo imeli dva suma na covid
19. Imeli smo veliko srečo, da sta bila izvida negativna. Zato smo na stanovalce in zaposlene lahko
ponosni, da so se res držali vseh navodil, ki smo jih
sprejeli glede epidemije.
Mislim, da so zaščita mask in umivanje rok ter razkuževanje prostorov res ključnega pomena. Prav
tako vsakodnevno merjenje temperature, katero izvajamo že od prvega vala epidemije.
Stanovalko sva spremljali oz. sva ji nudili pomoč
in podporo zaposleni. S stanovalko sva bili tudi izven delovnega časa v telefonskem kontaktu, saj je
zaradi skrbi in negotovosti potrebovala pogovor.

UJETO V SLIKO

11

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN
PREMAGALI JO BOMO - TO KORONO!
Maja Pajk, univ. dipl. soc. delavka

Jure:
Moje ime je Jure. V tem korona času vam bom opisal, kaj se je dogajalo od začetka prvega vala korona virusa do decembra 2020. Začelo se je vse z izbruhom bolezni na Kitajskem, ta se je razširila hitro
po svetu. K nam je prišla kmalu po enem mesecu.
Najprej so začeli pri nas v Sloveniji zapirati cerkve,
do takrat sem bil vsakič pri sveti maši v cerkvi oddaljeni 3 kilometre. Pol ure hoda v eno smer. Takrat
sem zelo trpel duševno in telesno. Želel sem k sveti
maši, pa nisem mogel, ker so tako določili naša država Slovenija in Katoliška cerkev. To me je prisililo, naj začnem živeti drugače.

Letošnje leto je bilo zaradi epidemije bolezni
Covid-19 posebno za vse, tudi za naše uporabnike
društva. Njihovo življenje je potekalo drugače kot
običajno, morali so se prilagoditi novim razmeram.
V stanovanjski skupini v Topolu smo skušali ostati
čimbolj pozitivno naravnani, saj smo se zavedali,
da protikoronski ukrepi lahko zelo negativno vplivajo na duševno zdravje naših uporabnikov.
Po pričevanjih stanovalcev jih je pojav virusa prizadel v smislu zmanjšanja socialnih stikov. Zelo so
pogrešali druženja s svojci, prijatelji, sovaščani,
izlete, aktivnosti izven društva, letovanje na morju
in odhode domov k sorodnikom. V mesecu oktobru, ob pričetku drugega vala epidemije, pa so doživeli večjo neprijetnost.

Najprej sem se hotel navaditi biti pri maši po internetu. To je bil velik križ za mene osebno, ker takoj
nisem mogel začeti redno spremljati maše preko
interneta. Prej sem namreč šel od hiše eno uro in
pol prej od doma. Potem pa se nisem mogel takoj
prilagoditi na mašo brez predpriprave. Komaj na
koncu 1. vala korona virusa sem začel spremljati
sveti obred po facebooku.
Med tem časom sem moral zdržati težavo dobesednega zapora v hiši. To je seveda zelo hud udarec
za vse prebivalce naše hiše. Tako je bilo hudo zaradi tega, ker nismo smeli iz hiše, kjer živimo.
Vsak od nas stanovalcev se je moral kar dosti prilagoditi. Jaz sem takrat močno padel v depresijo. Ta
je bila kar huda. Tisti čas sem moral skoraj vsak
dan jemati zdravila po potrebi, da vsaj nisem obupal zaradi razmer, v katerih smo se znašli.

Namreč, zaposlena v njihovi stanovanjski skupini
je bila v visoko rizičnem stiku z okuženo osebo,
kar je pomenilo, da bi bili lahko okuženi tudi sami.
Prišel je čas dvoma in strahu. Samo čakali smo lahko, da bo preteklo obdobje 10-dnevne izolacije, da
smo lahko vedeli, da so naši stanovalci zdravi.

Po tem so se odprla vrata naše hiše. In takrat sem
počasi zadihal nazaj, ker se je vse sprostilo v državi
in v cerkvi. Bil sem zelo vesel, ker je vsaj malo časa trajalo normalno življenje v hiši. Lahko šem šel
drugam na obisk, ker med prvim valom ni bilo mogoče. Pred drugim valom sem bil pri svojcih.

Opravili so testiranje na prisotnost novega koronavirusa in nestrpno čakali na rezultat, ki je bil, na
srečo, pri vseh negativen.

Potem je bilo kmalu zabave konec. Začel se je drugi val korona virusa. Tudi takrat se je zgodilo zaprtje vrat naše hiše.

Sami stanovalci so podali svoje misli o tem posebnem letu:
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Naši zaposleni so bili odsotni zaradi različnih stvari.
Po enem tednu so nas preverili za znake korona virusa in hvala Bogu, da smo vsi bili negativni. Potem
sem se že navadil vsak dan spremljati sveto mašo
preko interneta. Začel sem telovaditi vsaj malo, dvakrat na dan.
Še vedno so bile zaprte cerkve in stvar se je celo poslabšala z ukrepi v državi, ker so zaprli občine in
nisem mogel obiskati svojce in domače in prijatelje,
kot sem lahko takrat, preden se je korona virus prvič
pojavil.
Tone:
Pogrešam izlete z upokojenskim društvom na morje,
letovanje, najbolj plavanje. Pred prvim valom smo
bili na bazenu, a je bil premajhen zame. Jaz zelo rad
plavam v morju. Pogrešal sem druženje s prostovoljkami in sovaščankami v Topolu.
Ko sem izvedel, da je bila naša zaposlena v stiku z
okuženo osebo, sem se zelo prestrašil. Opravili smo
testiranje in bili nekaj dni v skrbeh, kakšen bo rezultat. Samo testiranje je bila zanimiva izkušnja. Nič
me ni bolelo. Bilo je hudo, ker v tem obdobju nismo
smeli nič ven. Samo na balkonu sem se nadihal svežega zraka.

Jože:
To leto sem bil prikrajšan za stik z mojo dobro prijateljico in obisk prijateljev v domačem kraju. Tudi k
staršem na grob nisem mogel.
Dobil sem brezplačno vozovnico za vožnjo z vlakom, a je nisem izkoristil. Katastrofalno leto, bi rekel. A po novem letu boljše bo.
F.P:

D.K.:
Nič nimam proti korona virusu, se zavedam, da je
prisoten.

V stanovanjsko skupino sem se vselil ravno v začetku prvega vala epidemije, zato sem bil en teden v
karanteni, v brunarici. Hrano in časopis so mi prinašali zaposleni in sostanovalci. Takrat smo spregovorili tudi kakšno besedo.

A želim, da ne bi bili celo večnost njegovi ujetniki.
Pogrešam starše, odhode domov in tudi druženje z
bratom. Z vsemi se tako malo več slišimo po telefonu.
—————————————————————

Veliko sem poslušal radio, da mi ni bilo dolgčas. Po
enem tednu sem se preselil v hišo. V tem letu zaradi
ukrepov države nisem uspel izpolniti svojega velikega cilja - nakup stanovanja in preselitev. Ko sem izvedel, da sem bil v stiku z zaposleno, ki je bila v stiku z okuženo osebo, me je bilo zelo strah. Ko so nas
testirali, me ni bilo strah. Hudo je bilo, ker tiste dni
nisem smel na sprehod. Ko sem izvedel, da ni nihče
v hiši pozitiven, sem začutil olajšanje.

Vsem našim uporabnikom je bila za voljo zdravja
začasno odvzeta marsikatera človekova pravica. Na
naših skupnih sestankih in druženjih ugotavljamo, da
smo se tako še bolj povezali, saj smo bili primorani
biti več skupaj, znati še boljše sobivati en z drugim.
Naučili smo se ceniti malenkosti in poiskati veselje
ob stvareh, ki so nam ostale na voljo. V drugem letu
pa vsem skupaj želimo, da ponovno sproščeno zaživimo in ostanemo zdravi.

13

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN
PROMOCIJA DRUŠTVA OB SVETOVNEM DNEVU
DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Natalija Nose, Nada Marinčič
Letošnji svetovni dan duševnega zdravja obeležujemo v zahtevnem – korona času.
Naše vsakdanje življenje se je zelo spremenilo. Vse
bolj pa se kažejo tudi posledice, ki jih »nova stresna situacija« pušča na duševnem zdravju ljudi. V
letošnjem letu ni bilo mogoče izvesti naše prireditve v dvorani Šmarje - Sap, zato nam je občina prijazno ponudila prostor na Mestni tržnici Grosuplje,
kjer sva zaposleni predstavili delovanje našega
društva, naših stanovanjskih skupin s publikacijami
in pogovorom.
Ob tem sva, Natalija in Nada, ponudili hišno glasilo Malega Vrha »Kilo kofeta«, glasilo društva Novi
Paradoks: »Priložnosti«, vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje:
»Prijateljstvo je najboljše zdravilo« ter zgibanke
našega društva.

Društvo Novi Paradoks, s stanovanjsko hišo na
Malem Vrhu, že vrsto let obeležuje svetovni
dan duševnega zdravja v sodelovanju z občino
Grosuplje.
Dan duševnega zdravja je namenjen premisleku o
vrednosti in ohranjanju duševnega zdravja.
V Društvu Novi Paradoks skrbimo za ozaveščanje
splošne javnosti o problemih na področju duševnega zdravja, opozarjamo na izključevanje oseb s
težavami v duševnem zdravju iz družbe.
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V ta namen smo v hiši skupaj s stanovalci izdelali
lične izdelke, dekoracije na lesu in na stojnici
predstavili tudi izdelke iz prejšnjih obdobij.
Obiskovalci naše stojnice so si lahko sami izbrali
všečen izdelek z napisom pozitivne misli.
Nekaj obiskovalcev stojnice je ponudilo prostovoljne prispevke za naše društvo, za kar se jim na
tem mestu iskreno zahvaljujeva.
Vzpostavili sva tudi nove kontakte za medsebojno
bodoče sodelovanje.

Vreme nam je bilo na sobotni tržni dan naklonjeno
in številni mimoidoči so se radi zadržali ob naši
stojnici, pokazali zanimanje za naše publikacije in
izdelke.
Bili sva prijetno presenečeni nad splošno lepim
obiskom tržnice.
Naj zaključiva najin zapis z željo: »Bodimo pozorni drug do drugega vsak dan v letu, ne samo 10.
oktobra ter poskrbimo za svoje telesno in duševno
zdravje«.
Ustvarjanje izdelkov za promocijo.
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VIŽMARJE - PRILOŽNOSTI V KORONA ČASU
»Sedaj je že skoraj eno leto, kar smo se iz Medvod preselili v Vižmarje, pa ravno v času, ko je
izbruhnila pandemija. Zelo težko nam je bilo oditi
iz Medvod. Sedaj smo skupaj zaživeli novo življenje.
Tukaj smo se že kar privadili na novo hišo in okolico. Hiša je lepa, tudi okolje in tukajšnja narava
je lepa. Blizu Tacna smo. Tik nad Tacnom. Spodaj v Tacnu teče reka Sava. Tam je športno kajakaško društvo in ostali športi. V lepem vremenu
smo večkrat odšli na sprehod in na kavico ob Savi. Iz moje sobe imam direkten pogled na Šmarno
goro.
Sedaj je vse ljudi na svetu prizadel ta korona virus
Covid 19. Tudi nas se je dotaknil. Ni nam lahko.
Moramo se zelo paziti. Bolj se družimo znotraj
hiše. Opravimo samo tiste opravke izven hiše, ki
so nujni. Vseeno pa hodimo na sprehode, ker je
zunaj lepo.
V hiši se ni nihče okužil, še sreča za nas.

Malo se zamotimo. Igramo družabne igre. Ko je
bilo topleje, smo urejali vrt, sedaj gledamo televizijo, poslušamo radio, pečemo peciva, se pogovarjamo. Celo kostanjev piknik smo imeli v naši skupini.
Kar je bilo pa najlepše v začetku korone je to, da
smo šli na enodnevni izlet v Koper.
Zelo sem bila vesela, da smo šli na morje, ker to
leto je letovanje na morju odpadlo. Zelo je bilo
lepo, ker smo vsi zavonjali morski zrak. Bila sem
prvič v Kopru. Res je čudovit. Sprehodili smo se
po mestu in se s turističnim dvigalom dvignili do
Titovega trga. Na Titovem trgu smo si ogledali
kulturne znamenitosti.
Nataša nem je nekaj malega povedala o nastanku
mesta, ki se je razvil na skalnatem otoku, kateremu so Rimljani dali ime Capris. Sprehodili smo se
po Čevljarski ulici in si ogledali veliko turističnih
trgovinic. Izlet smo zaključili s kosilom in kavico«.
Suzana
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»Najbolj mi je ostal v lepem spominu izlet v Koper. »Dbest« smo se imeli. Z Amadejem sva
mislila, da bova šla v morje, pa je bila voda mrzla.
Večkrat smo šli na »kofe«, to je bilo super. Na
»kofetu« smo gledali tovorno ladjo, ki je skupaj
s tovorom plula v pristanišče.

Najbolj všeč mi je pa bilo kosilo. Izbrali smo lokacijo ob morju. »Dbest«.
V hiši pečemo kruh. Leon ga peče, jaz mu pomagam. Nazadnje je spekel kruh v obliki srca.«
Mitja
»V času teh ukrepov sem moral ostati doma, v
hiši Vižmarje. Trenutno je javni prevoz zaprt,
zato ne morem hoditi v službo. Zaposlen sem za
4 ure, ostale 4 ure sem pa invalidsko upokojen.
Kratkočasim se z igranjem družabnih iger. Z Natašo in Rokom igramo šah. Začel sem tudi zbirati
znamke, tako jih pregledujem in raziskujem. Album sem si kupil, ko smo šli na izlet v Koper.
Žal zdaj ne morem niti z Natašo v trgovino, saj
prej sva skupaj nabavljala hrano. Tako mi je čas
hitreje minil. Zdaj moram ostati doma.
Upam, da bo teh ukrepov kmalu konec, da se ne
bo nihče okužil in da bom lahko šel spet v službo«.
Tomaž
»Ma, ti časi so zame težki, ker ne morem domov
k staršem. Domov sem hodil vsak vikend, zdaj
nisem bil doma že dolgo. Se pa vidim z mamo in
očetom bolj na daleč, ko me Nataša pelje v
zdravstveni dom. V hiši igram šah, se družim in
poslušam glasbo. Nataša mi zdaj v trgovini kupi
cigarete«.
Rok

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN

»V času korona virusa se večinoma časa zadržujemo
v hiši. Zjutraj telovadimo, ob lepem vremenu grem
v spremstvu zaposlene na sprehod, ker to je moj cilj.
V stanovanjski skupini se veliko družimo in vsak
dan po kosilu skupaj z zaposleno gledamo poročila,
da izvemo kaj novega o korona virusu. Najbolj me
zanima, kdaj se bodo odprle trgovine in druge stvari.
S starši se slišim po telefonu vsak dan. Težko mi je,
ker ne morem iti v trgovine in porabiti svoje žepnine.
Lažje je, ko skupaj kuhamo, pečemo pecivo, delamo
okraske za božič in novo leto. Smreko in lučke smo
že postavili. Lepo se imamo. Komaj čakam božično
večerjo.
Najbolj se nasmejim, ko igramo Človek ne jezi se.
Imam srečo, ker sem že večkrat zmagala.«
Smeh
Maja Pernuš
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EKSKURZIJA - DVOREC LISIČJE
Nada Marinčič

Pričakala nas je sama baronica Maria Luisa von Hallerstein.
Zaradi korona situacije se letos odločamo za krajše
potepe po naši bližnji okolici.
Tokrat smo se podali na dvorec Lisičje, ki leži v
sosednji občini Škofljica.
Peš pot nas je vodila po vasi Lanišče, vseskozi
rahlo v klanec, premagali smo tudi en strmejši
vzpon in že smo se znašli na planoti, kjer je cesta
zavila levo proti dvorcu.
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Pred dvorcem nas je zunaj pričakala sama
baronica Maria Luisa von Hallerstein (ga. Darja
Kenik Gregorič), oblečena v čudovita renesančna
oblačila, z ličnim pokrivalom na glavi.
Na mizah je bilo za nas pripravljeno grozdje in
slastna pehtranova potica.
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Po okrepčilu smo prisluhnili besedam baronice
Marie Luise. Orisala nam je zgodovino dvorca Lisičje, ki ga je v svoji »Slavi vojvodine Kranjske«
obširno popisal Janez Vajkard Valvazor.

Baronici, oskrbniku Antoniu (Tone Sladič) in
kustosinji smo se zahvalili, jim izročili hišni časopis
Malega Vrha »Kilo kofeta«, glasilo našega društva
»Priložnosti« in spominek, ki smo ga izdelali sami.

Dvorec je bil zgrajen pred 500 leti in je slovel daleč naokoli zaradi svojega botaničnega vrta, ki je
obsegal več različnih vrst sadnega drevja, zelišč in
rož. Najbolj pa se je ponašal s kar 170 različnimi
vrstami tulipanov.

Na poti nazaj smo se ustavili še na okrepčilu in kavici. Tri kilometre smo se peljali, 3,2 kilometra pa
smo prehodili. Trije s pomočjo pohodnih palic.

Povabljeni smo bili še v notranjost dvorca, kjer sta
dve sobi, urejeni v razstavni prostor, s prikazom
pridelave, predelave in uporabe lanu, upodobljeno
na slikah.
Kraj Lanišče se namreč imenuje prav po lanu, ki so
ga pridelovali v teh krajih. Iz njega so izdelovali
oblačila, posteljnino, ga uporabljali v prehrani in
zdravilstvu.
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ZAPISI IZ MALEGA VRHA
Na pobudo zaposlenih, smo šli na kulturni izlet,
smer dvorec Lisičje. Z avti smo se, skupaj z našo
sosedo Ljubico, peljali na startno točko, na
parkirišče v vasi Lanišče.
Od tam smo se složno zagnali po cesti proti
dvorcu Lisičje. Med potjo smo se razdelili v dve
skupini: v hitrejše in počasnejše. Tako smo se
počasi povzpeli nad meglo, ki je bila v dolini.
Pridne nas je čakala prva postaja počitka s klopco.
Počakali smo še ostale, da so se nam pridružili.
Na pobudo Natalije smo nadaljevali hojo do
samega dvorca.
Pred vhodom v atrij, nas je pričakala, dvorcu
primerno oblečena gospa baronica, ki nam je
zaželela dobrodošlico. Zraven nje je bilo tudi
ostalo osebje, ki skrbi za aktivnosti na dvorcu.
Pogostili so nas s sveže nabranim grozdjem in
pehtranovo potico. Ko smo se okrepčali, nam je
dvorna gospa predstavila zgodovino dvorca. Iz nje
ja razvidno, da so dvorec postavili iz potrebe po
lovišču, saj je bilo tisti čas veliko lisic in ostalih
živali. Nekaj časa se je dvorec imenoval Gayerau,
kar pomeni »jastrebja jasa«, ker je bilo v okolici
veliko jastrebov.
Značilnost tega dvorca je, da je imel celo okolico
vrtnarsko in sadjarsko aktivno. Sadje so gojili
tako, da je bilo od zgodnje pomladi do pozne
jeseni ves čas sadje na razpolago. Dvorec je bil
obiskan tudi od drugih, s strani gosposke.
Po predstavitvi smo bili povabljeni v atrij, da smo
si od blizu ogledali notranjost dvorca.
Kustosinja nas je vodila po razstavi Janeza
Nepomuka Primica, nato pa še po razstavi slik o
pridelavi, predelavi in uporabi lanu. Te slike je
naslikala ustvarjalna skupina upokojenk.
Ogledali smo si samo notranje dvorišče dvorca.
Kar je bilo zanimivo in očem skrito, je bila
kapelica nadangela Rafaela. Tako smo končali z
ogledom, pojedli še zadnje kose potice in pozobali
grozdje.
Zadovoljni z obiskom, smo se vrnili nazaj v dolino in imeli ves čas lep razgled.
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Ko smo prišli do parkirišča, smo se ustavili še na
kosilu. Tako smo zaključili ta čudoviti kulturni
izlet na dvorec Lisičje.
Boštjan Hribar
————————————————————
Včeraj smo bili na sprehodu do dvorca Lisičje.
Dvorec je star že 500 let. Notri so bili baroni.
Baronica je bila oblečena v dolgi laneni obleki, ki
je bila zelena. Lanena bluza je bila bela. Na hrbtu
je bila na križ povezana z našitki. Po ramenih je
imela šal. Ogrinjalo čez roke je bilo iz lisičje kože.
Včasih so se borili Turki z janičarji. Janez Vajkard Valvazor je zapisoval domače običaje. Zapisal je knjige v slovenskem jeziku.
Botanika je proučevala rastline, ki so bile zdravilne in hranljive. Sadje je bilo zdravilno, za odžejanje in polno vitaminov. Imeli so breskve, marelice, pehtran …
Obisk na dvorcu smo zaključili s kosilom in kavico.
Terezija Omejec
————————————————————
Šli smo z avtom. Potem smo nadaljevali peš do
dvorca.
V klanec sem šla zelo počasi. Bilo je lepo. Postregli so nam grozdje in potico. Poslušali smo baronico, ki nam je razkazala dvorec. Bilo je zanimivo.
Imeli smo čudovito vreme. Vrnili smo se na parkirišče in do okrepčevalnice na kosilo. Hrana je
bila super. Izlet mi je bil všeč.
Veronika Stećuk

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN
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SREBRNO TABORSKO PRIZNANJE
OBČINE CERKNICA
Sonja Škrabec Štefančič

Praznik Občine Cerknica praznujemo 12. junija.
Na ta dan, leta 1870, je potekalo množično politično zborovanje v okviru taborskega gibanja. Kot
nam je poznano iz zgodovine, je bil cilj gibanja
doseči zedinjeno Slovenijo in enakopravnost slovenskega jezika. Od tod poimenovanje Taborsko
priznanje Občine Cerknica.
Na predlog občanov pristojna komisija občine
izbere in imenuje nagrajence. Ob obeležju praznika poteka slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj posameznikom, društvom in podjetjem, ki so s svojim delom v okviru

22

primarne dejavnosti ali na področju socialnega in
humanitarnega dela, kulture, športa …, prispevali
in oblikovali prostor za kakovostnejše bivanje in
življenje občanov.
V letu 2020 je bil izdan sklep o dodelitvi Srebrnega taborskega priznanja tudi meni z obrazložitvijo, kot sledi:
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Sonja Škrabec Štefančič je gonilna sila,
EKO kmetije Topol, ki deluje v okviru
Društva Novi Paradoks. Na kmetiji se izvaja program stanovanjskih skupin za
osebe s težavami v duševnem zdravju. V
desetih letih je Sonja Škrabec Štefančič s
humanitarnostjo in strokovnostjo ustvarila dom in toplo okolje za socialno izključene posameznike iz občine Cerknica.

Varovance je vključila v skupnost vaščanov v Topolu in jih povezala s prostovoljci
in ustanovami.
Na ta način je prispevala k njihovi sprejetosti, saj jih okolje zaradi stereotipov, vezanih na stigmo duševne bolezni, včasih
nehote zavrača.
Sonja Škrabec Štefančič si širšo javnost
prizadeva osveščati o duševni bolezni in
njenih posledicah, predvsem pa omogočiti
kakovostnejše življenje posameznika.

Priznanje je podeljeno individualno, kar je seveda
zasluga in plod timskega dela vseh bivših in sedanjih zaposlenih, ki smo program društva umeščali v
novo okolje od leta 2010.
Priznanje sprejemam tudi kot podporo in spodbudo
Občine Cerknica Društvu Novi Paradoks za nadaljnje razvijanje in širjenje socialnovarstvenih programov za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja
ljudi.
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OBISK ARBORETUMA VOLČJI POTOK
Nada Marinčič

Letos so nam zaradi korona virusa odpadli številni dogodki, tako v okviru naše stanovanjske
skupnosti, kot v povezavi z lokalno skupnostjo.
Zato smo se na hišnem sestanku odločili, da se
podamo ven, v naravo, na izlet, točneje, v Arboretum Volčji Potok, ki je v Sloveniji najbolj obiskana botanična ustanova. Javni park, ki obsega 85
ha, ponuja možnosti dolgih sprehodov, čudovitih
razgledov, miru in tišine.
Ob odhodu so nas spremljale posamezne dežne
kaplje in čemerni oblaki, zato smo se oborožili z
anoraki in dežniki. Zaprte dežnike smo nosili s
seboj tudi ves čas hoje po parku in s tem »držali
vreme gor«. Prav kmalu so se oblaki razpršili in
pokazalo se je sonce. Šele potem smo upali reči
naglas, da smo lepo vreme »naročili«.
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Vedeli smo, da nimamo dovolj časa, ne kondicije,
da bi prehodili celoten park. Sledili smo znakom
cvetličnih razstav in občudovali številne aranžmaje, ki so jih pripravili mojstri cvetličarstva.
Navdušile so nas cvetoče dalije, prečudovite tropske orhideje, v posebnih koritih pa niso bile zasajene rože, temveč paprike, feferoni, sladki krompir, razne solate, kapucinke … Razstavni prostor, z
imenom »Za pojest lepo«, je imel pravi naslov.
Koraki so nam zastali v največjem paviljonu, ki so
ga spremenili v čudežno deželo z naslovom »Alica
v čudežnem Arboretumu«. Cvetlična dekoracija
miz, skodelic, čajnikov, stolov, cvetlične torte in
čudežnega cilindra nas je kar vabila k skupni fotografiji.
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Prav na dan, ko smo uživali po potkah parka, se je
sicer kasneje, popoldne, odvijal eden od ciklov
delavnic »Duševno zdravje« pod naslovom: »V
Arboretumu živimo zdravo«. Udeleženci so se
spoznali z nordijsko hojo in velikim pomenom
gibanja za duševno zdravje.

Ob vsem tem, je marsikdo pozabil, da se poti in da
ga malo bolijo noge.
V bližnjem gostišču so nas pričakali s kosilom in
obvezno kavico. Prijetno utrujeni smo se vrnili na
Mali Vrh. Spomini in slike pa ostajajo.

Sprehodili smo se mimo labirinta, kamor se
nismo upali vstopiti. So nas pa v neposredni bližini že čakali dinozavri, nam pomigali z repom ali
glavo, pomežiknili z očmi in nas s posebnimi glasovi »pozdravljali«. Dinozavri v naravni velikosti
so nam res vzeli dih in kdor se že prej ni odločil
za fotografiranje cvetlic, je to vsekakor storil pri
dinozavrih.
Proti koncu poti po Arboretumu smo se spoznali
še z velikani morskih globin. Niso sicer živi in ne
plujejo po vodi, ampak kar po suhem, med drevesi in cvetjem: kiti vseh vrst in delfini.
Prav na dan, ko smo uživali po potkah parka,
se je sicer kasneje, popoldne, odvijal eden od
ciklov delavnic na temo duševnega zdravja.
Ob koncu smo se strinjali, da smo bili deležni posebne lepote, posebnega miru, tišine, čudovitih
barv in neverjetne urejenosti celotnega parka,
kjerkoli smo hodili.
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POTEP PO RADENSKEM POLJU - NA KOPANJ
Nada Marinčič

Letos se stanovalci stanovanjske skupine Mali
Vrh, društva Novi Paradoks zaradi znanih razlogov nismo odločili za poletne počitnice na morju.
Smo pa uspeli opraviti nekaj izletov v naši neposredni bližini.
18.09.2020 smo se odpravili nedaleč od Malega
Vrha, v krajinski park Radensko polje. Kot smo se
pozanimali, je Radensko polje najmanjše kraško
polje v Sloveniji.
Z vseh strani ga obdajajo gozdnata pobočja, sredi
polja pa se dvigata dva griča, na severu grič Boštanj in na jugu osamelec Kopanj.
Kopanj je bil tudi naš cilj. Izhodiščna točka je bila
v vasi Velika Račna, pri kulturnem domu.
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Najprej smo se ustavili pri vaškem vodnjaku, ki
je bil zgrajen 1897. Tu smo naredili prvo skupinsko sliko.
Pot nas je vodila naprej po cesti, rahlo v klanec,
skozi gozd, mimo šole in že smo bili na vrhu
Kopanja, kjer je cerkev in župnišče. Tam je 3
leta otroštva preživel pri svojem stricu naš največji pesnik France Prešeren. Ogledali smo si notranjost cerkve in prebrali verze na klopcah. Mir
in lepi razgledi so nas prevzeli.
Po vseh ogledih smo se počasi vrnili na parkirišče in se na poti proti domu, ustavili še v gostišču Krpan na kosilu. Prostovoljka, ga. Ljubica
nam je naročila še kavico.
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IZLET SKUPINE KOSEZE NA GORENJSKO
Branko Slapal, dipl. soc. delavec

Pri klepetih ob kavici in cigaretnih druženjih se je
med stanovalci oblikovala želja po izletu. Tudi na
hišnih sestankih smo se pogovarjali kako bi bilo
super kam oditi, pa četudi na kratko. Padale so različne ideje in vnemale so se razprave. Spominjali
smo se različnih izletov in potovanj, na katerih
smo že bili. Vedno znova smo ugotavljali, da bi šla
večina najraje na Gorenjsko. Kranjska Gora, Bled,
Bohinj so bili kraji, ki so se največkrat slišali.

Bled, Bohinj in Vrbo na Gorenjskem. Po določitvi
ciljev je prišlo na vrsto vprašanje, kdaj gremo in
kako bomo šli. Na vprašanje kdaj, je bil odgovor
jasen. Vsi bi hoteli iti čim prej, da se epidemiološke razmere ne bi poslabšale in nam preprečile
načrtov. Dogovorili smo se, da bomo izkoristili
prvi dan brez dežja. Ker se je za izlet zanimalo
ravno pravo število stanovalcev, smo se odločili,
da bomo najeli kombi.

Ko smo videli, da je želja zrela, smo se začeli pogovarjati o konkretnih krajih in njihovih znamenitostih, posebnostih, ki bi jih lahko obiskali v enem
dnevu. Ob goreči razpravi in usklajevanju mnenj
smo izbrali tri glavne destinacije:

Imeli smo še dovolj časa, da smo se pozanimali o
možnosti obiska slapa Savice in Blejskega otoka,
da smo se pozanimali za možnosti glede kosil in
najema kombija. Že čez nekaj dni je bila namreč
napoved vremena ugodna za izpeljavo našega načrta.
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Savica nam je vzela nekaj več časa, kot smo
načrtovali. Med vožnjo smo prišli nekoliko k
sebi, in ko smo se zavedeli, da je naša naslednja
točka otoček sredi jezera, so se nam povrnile vse
moči. V veselem pričakovanju smo prispeli do
priveza za pletne. Po krajšem pogajanju o ceni
smo se vkrcali in odveslali proti otočku. Uživali
smo v drsenju po vodi, v razgledu na obalo, na
hotele, čolnarno, vilo Bled, razgledni stolp ...
Blejski otok smo dosegli v manj kot pol ure. Po
99 kamnitih stopnicah smo se povzpeli do
cerkve, se razgledali naokoli, polizali odličen
sladoled in uživali v razgledu na jezero z druge
perspektive. Čas na otoku je kar prehitro minil in
pletnar nas je že čakal pri privezu. Tudi ob vožnji
na obalo smo se razgledovali po obali. Sedaj pa
smo počasi postajali lačni in zato se nam je
mudilo naprej.
Na dan odhoda smo si zjutraj pripravili malico, se
vkrcali v kombi in se odpeljali dogodivščinam naproti. Naš prvi cilj je bil slap Savica. Vožnja je potekala mirno in tekoče. Obvezni postanek za toaleto in kakšen cigaret, pa spet naprej. Ko smo se pripeljali do Bohinjskega jezera in se peljali ob njem,
je bilo kot bi se prebudili, razpoloženje se je dvignilo.
Bilo je zanimivo, saj je bilo ob poteh ob jezeru le
malo sprehajalcev ali pohodnikov. Ko smo se pripeljali do parkirišča Koče pri Savici, kjer je izhodišče poti do slapa Savica, je bila slika drugačna.
Parkirišče je bilo kar zasedeno, prav tako je kar
nekaj ljudi hodilo sem in tja, veliko jih je sedelo
tudi na terasi gostišča.
Nekateri smo bili že malo lačni in da bi si nabrali
nove energije pred vzponom, smo pomalicali.
Večina jih še nikoli ni obiskalo slapa Savica, drugi
pa smo bili tu pred davnim časom, ko še ni bilo
potrebno plačati vstopnine. Po okrepčilu smo se z
vnemo zapodili v breg. Kdo bo hitrejši, kdo bo
prej pri slapu? A čeprav je pisalo, da je do vrha le
20 minut, so se te minute vlekle in tudi podaljšale.
Malo je padla vnema, malo je primanjkovalo kondicije, nekateri so se celo spogledovali z odstopom. Toda ko smo videli, da gredo proti vrhu tudi
majhni otroci, starejše gospe in tudi kakšen za katerega bi dejali, da tja gor ne bo prišel, se je motivacija vrnila in poplačani smo bili z lepim pogledom na bobneči slap. Značilnost poti k Savici so
kamnite stopnice, ki jih je 553. Po spustu smo se
kar hitro namenili naprej, ali bolje rečeno nazaj
proti Bledu.
28

Kosilo smo imeli dogovorjeno v Lovskem domu
Stol pri Žirovnici. Na poti do tja smo se ustavili
še v Vrbi, kjer smo se poklonili našemu
največjemu pesniku Francetu Prešernu in se
spomnili njegovega življenja in ustvarjanja.
Ogledali smo si tudi cerkvico sv. Marka.
Naš izlet smo zaključili s kosilom z razgledom na
živega medveda, nekaj rac, gosi in kokoši. Kosilo
je bilo okusno in še obilno povrhu. Ko smo
pojedli in popili, smo še malo posedeli, da se
nam je hrana ulegla. Nekaterim pa se je ulegla
komaj zvečer, ko smo bili že nazaj doma, drugi
so bili siti še drug dan.
Takšni in podobni komentarji so potrdili, da je
izlet uspel. Čeprav smo domov prišli malo bolj
pozno od načrtovanega in bili prijetno utrujeni,
so nam ostali lepi spomini in polno čudovitih
vtisov, ki jih dolgo ne bomo pozabili.
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CELODNEVNI IZLET NA BLED IN V BOHINJ
Jasna Alagić
Na hišnem sestanku smo se na hitro odločili, da
gremo na celodnevni izlet in tako še bolj spoznamo lepote že tako lepe dežele. Odločili smo se,
da obiščemo dva slovenska bisera, in sicer Bohinj in Bled.
V ta namen je g. Branko najel kombi in tako smo
21.9. ob 8.30 zjutraj odrinili na pot. Vreme nam
je bilo kar naklonjeno, le na Bledu, ko smo odhajali z otoka, je rosilo.
Naša prva postojanka je bil Bohinj, kjer smo si
ogledali slap Savico. Moram priznati, da je bil
vzpon k slapu kar naporen, čeprav so do samega
vrha vodile stopnice.
Skupaj s sostanovalko Asjo sva si s prijetnim
kramljanjem lajšali pot in tako končno, s skupnimi močmi, prispeli na vrh. Ko mi je uspelo priti
na vrh, sem se počutila odlično, tako da je bil
ves trud poplačan. Gospod Branko se je celo pozanimal, koliko stopnic vodi do vrha. Dobil je
informacijo, da smo premagali kar 563 stopnic,
kar pa ni mačji kašelj za nekoga, ki se le občasno
odloči za takšen podvig.
Iz Bohinja smo se odpeljali na Bled, kjer smo si
najeli pletno - čoln in se odpravili na Blejski
otok. Ko sem stopila na pletno, sem bila na začetku negotova, ker sem imela občutek, da se
bom prevrnila. Vendar pa je bil strah odveč, saj
nas je vodič, ki je veslal čoln, ves čas nadzoroval.
Med potjo do otoka sem videla kormorane – gosem podobne ptice, ki so se spreletavali po smaragdni gladini jezera, se potapljali in lovili ribe.

Tam smo tudi videli medveda, ki je bil prava
atrakcija doma. Ko so se dodobra podprli, smo se
prijetno utrujeni vrnili domov.

Ko smo prispeli do otoka, smo izstopili in si privoščili sladoled. Še prej pa smo se z vodnikom
pletne dogovorili, kdaj naj bi se vrnili na Bled.
Pot z ladjico je bila zelo pomirjujoča in narava,
ki je obdajalo jezero ter samo jezero, sta me navdala z mirom ter občutkom neomejene svobode.

Moram priznati, da sem se imela zelo lepo na izletu in mi ni žal niti trenutka, da sem se odločila
zanj.

Ko smo se vrnili z otoka, smo si na koncu v Završnici v lovskem domu privoščili obilno kosilo.
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POZITIVNO LETO 2020 V SKUPINI KOSEZE
Stanovalci in zaposleni
Negovali in občudovali smo različne rože in okrasno grmovje, ki nas je presenetilo v razkošnih barvnih odtenkih in nam lepšalo okolico hiše od
zgodnje pomladi do jeseni. Ob ukinitvi javnega
prevoza smo prvi sedli na kolo, drugi pa so se
pustili razvajati in se z gospodom Brankom S. odpravili po nujnih opravkih.
Za rekreacijo smo nekateri hodili na sprehode v
bližnjo okolico, vendar smo pri tem morali biti
pazljivi in se na sprehod odpraviti dovolj zgodaj
zjutraj. Slednje velja še posebej za sprehod v okolici Koseškega bajerja, kjer je sicer kar mrgolelo
različnih sprehajalcev.
Kljub prepovedi obiskov, ali pa prav zaradi vseh
teh različnih omejitev, smo se nekateri
»modernizirali« in se s svojci pogovarjali preko
video-klicev, skypa in messengerja.

V septembru na žalost nismo mogli na morje. Namesto tega, smo se odpravili na čudovit izlet po
Gorenjski in se ob ogledu Bohinja, Bleda in Vrbe
imeli super.

Ne, na srečo v skupini Koseze nismo bili pozitivni
na novi strah in trepet tega leta, tako imenovani:
»koronavirus«.
Smo pa vseeno to leto označili kot pozitivno. Kot
je v navadi, smo se ob koncu leta zazrli v pretekle
mesece in skupaj ugotovili, da nam je tudi leto
2020 prineslo marsikaj lepega.
Kljub številnim omejitvam, prepovedim, napotkom, priporočilom itd., smo lepo skrbeli za hišo in
okolico. Na novem vrtu smo pridelali nekaj zelenjave in jo seveda tudi uporabili v kuhinji.
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Ob koncu jeseni, se je z zagorelim tenom lahko
pohvalila samo Vera, ki je nekaj tednov preživela
na morju. Prosti čas, ki smo ga letos imeli še malo
več, kot običajno, pa smo namenili različnim dejavnostim v skupini. Branko, hišni slikar, je seveda nemoteno ustvarjal. Potožil je samo, da prodaja
njegovih umetnin ne gre najbolje v tem »čudnem«
času.
Prav tako si je zelo koristno čas krajšala Refika, ki
je skupaj s sostanovalcem Jožetom skrbela za zelenjavni vrt in rože.
Gospa Refika poleg kuhanja, čiščenja in skrbi za
vrt rada tudi kaj nakvačka. Jasna si je čas krajšala
z branjem knjig, Jasmina pa z ustvarjanjem voščilnic.
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Asja se je kljub koroni udeležila on-line izobraževanja za varnostnico, Matej se je uspešno spopadal z odvečnimi kilogrami in se vključil v delo na
Šent Primi.
Primož je skrbel za pokošeno zelenico in obrezano živo mejo ter občasno spekel okusne piškote
ali pa čevapčiče na žaru. Dišeče piškote in drugo
pecivo smo rade volje delili z najbližjimi sosedi, s
katerimi smo v tem letu še okrepili dobre odnose.
Kljub temu, da zaradi vseh prepovedi in omejitev,
nismo mogli na piknik v kakšno drugo skupino,
smo si sami na vrtu priredili kar nekaj čudovitih
piknikov.
Leto 2020 niti ni bilo tako slabo, vendar komaj
čakamo, da nastopi leto 2021 in se bomo lahko
srečali s stanovalci in prijatelji iz drugih skupin,
na kakšnem skupnem pikniku oz. drugi prireditvi.
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MISEL V POEZIJI IN PROZI

RAZMIŠLJANJE O MASKAH
Vera
Na enak način, torej z luknjo na sredini, bi se dalo
omogočiti tudi uživanje kuhančka (zunanje temperature so okrog ničle!), a seveda ne znotraj policijske ure.
Maska tudi onemogoča lizanje sladoleda - ta aktivnost najbolj diši vročekrvnim protestantom; to so
tisti, ki protestirajo ob petkih, ne da bi včasih sploh
vedeli, proti čemu sploh protestirajo; vsekakor ne
gre za versko kategorijo! Prav tako ni možno tečnemu sosedu pokazati jezik ali to isto narediti pred
vladno palačo. Seveda so tudi tu možne izjeme glej navedbe o luknji. A je taka zloraba maske neprimerna in nedovoljena!
Morda bi še šlo poljubljanje skoz masko, celo brez
luknje, a pri tem ni pravega užitka, saj ni mogoče
grizljati nasprotnikovega jezika in ne pride do porasta določenih hormonov (znanstveno dokazano!).
Ni možno nasmehniti se ali smehljati se, kar je velika izguba za človeštvo - izguba tistega, kar je sicer človeštvu na voljo v neomejenih količinah.
Pa poglejmo še dobro plat maske: lahko po mili
volji zdehaš (seveda pa ne preveč na široko odpirati ust in glasen tudi ne smeš biti). Lahko se kremžiš
ali premikaš ustnice, npr. kot bi hotel po zraku poslati poljub. Če ti kaj prikaplja iz nosu, se mirno
pogladiš pod nosom, tja in nazaj, pa je problem
rešen. Maska tudi odlično prikrije gube na licih in
okrog ustnih kotičkov, sploh če ne uporabljaš kreme s Q 10 ali aloje ali kake druge maže, ki jo reklamirajo med napetimi kriminalkami in na spletu.

Seveda bo govora o zaščitnih maskah, saj smo v
času korone. In ne o pustnih maskah, saj je pust še
daleč, v naslednjem letu, pa je še vprašanje, če bo
takrat že dovoljeno druženje, in sicer druženje v
pustnih maskah in ne v karanteni z zaščitnimi
maskami.
Nenehno razmišljam o maskah, o njihovih dobrih
in slabih straneh. Pa začnimo z negativno stranjo:
ne moreš jesti skoz masko, razen če bi si na sredi
izrezal luknjo. Ampak potem bi maska zgrešila
svoj namen, pa še zdravstveni inšpektor te lahko
oglobi.
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Prav tako maska prikriva nezaželene dlake na bradi
(gledam pač z očmi šibkejšega spola), če ni na voljo pincete ali depilacijske kreme ali koga, ki bi ti
dlake boleče izpulil. Pa še kak mozolj se skrije, če
je zrasel na mestih, ki jih pokriva maska. Končni
učinek: zrela gospa zgleda skoro kot najstnica z
desetletjem ali dvema več.
Če torej pretehtam vse za in proti, sem ZA masko.
Ponavljam: ZA MASKO. Če je potrebno, sem pripravljena celo izdelati tozadevni transparent in ga
nesti na Prešernov trg ali po ulicah in trgih našega
lepega velemesta.

MISEL V POEZIJI IN PROZI

Korona je nevidjena sila,
svima nama je polomila krila.
Cele dane provodim u stanu,
jer neznam na koju ču stranu.
Oj korono i tebe smo siti,
dokad češ u kuči biti?
Zbog korone ne smemo
ni na morje, jer je proglašeno
izredno stanje.

Refika

NEK DOBER ČLOVEK

ZMAGA

Nisem vedel kam sem šel.
Po dolgih viharnih dneh
sem te našel.
Od življenja nisem kaj dosti
pričakoval.
Hotel sem biti samo zdrav.
In tako je bilo nekaj onega,
nekaj tistega, od mene je ostala
le senca nekega širnega neba.

Boril sem se zase.
Boril sem se za mir na
svetu,
za trenutke sreče tihožitja.
Za narodov blagor nekih
misli in dejanj.
Otroci iluzij, modrih vizij
nekih davnih dni,
za sedaj in vekomaj.

Suzana Laibacher

Suzana Laibacher
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POPOTOVANJE SKOZI MOJE DUŠEVNO ZDRAVJE

Sem že nekaj let stanovalka v stanovanjski skupini
Kranj, Društva Novi Paradoks. Imam težave v duševnem zdravju. Moja bolezen je težka, zbolela
sem za kronično paranoidno shizofrenijo in depresijo, pri tem si pomagam tudi s psihoedukativnimi delavnicami kot so: spoprijemanje s
stresom, tehnike sproščanja, podpora pri spoprijemanju s tesnobo in z depresijo.
Po več mesecih izgorevanja sem zbolela za depresijo. Za zdravljenje, prepoznavanje in obvladovanje čustev je pomembno ločiti, kaj je dejansko
mogoče upravljati in kaj ne, kar je pri moji prvotni
duševni bolezni, kronično paranoidni shizofreniji
težko.
Ne morem kontrolirati svojih čustev, saj so moje
misli moreče, neskladne, ne- logične in jih ne moram odgnati. Posledično sem zaradi slabega spanca manj fizično aktivna.
Obiskujem diabetologa, ki mi je povedal, da se v
tako ugodni klimi v telesu rado nabira maščevje,
posledično se izgublja mišična masa in imam zakasneli občutek sitosti, kar poveča lažni občutek
lakote. Ob takem nezadovoljstvu glede svojega
videza, se začnem pri sebi vrteti okoli svoje osi.
To mi povzroča hudo depresijo in tesnobo. Težko
mi je pri srcu in sem anksiozna.
Trenutno obiskujem kliničnega psihologa na Nevrološki kliniki v Ljubljani, zaradi debelosti. Moja
psihofizična situacija mi je prinesla težave z anksioznostjo in socialno fobijo. Bojim se obsojanja
in ocenjevanja. Zaradi duševnih težav slabše rešujem težave in se ne znajdem.
Anksiozno motnjo si zdravim s psihoterapevtsko
pomočjo in zdravili ter z sproščanjem, kot so dihalne tehnike sproščanja, z vizualizacijo pa se popeljem v lepše kraje ob glasbeni tehniki sproščanja, kar je pri meni trenutno težko izvedljivo.
Psihiater me zdravi z antidepresivi. Ne morem se
izogniti stvarem, ki se jih bojim. Tu se vrtim okoli
svoje osi. Izboljšanje pripisujem zunanjim dejavnikom, poslabšanje pa sebi.
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Vse se mi zdi nesmiselno. Pri preprečevanju poslabšanj in ponovitev je najvarneje, da je nekdo z
menoj, da sem v stanovanjski skupini.
Mislim, da je moja depresija še globlja, kot si lahko sploh mislim, je še iz časov, ko sem izgubila
službo. Zaradi depresije, v kateri je vsaka težava
videti nerešljiva sem bila še bolj nemočna in neuspešna pri iskanju nove službe.
Drugi dodatni dejavnik pri stopnjevanju depresije
pa je bilo materino zdravstveno stanje, ko je zbolela za diabetesom in povišanim holesterolom.
Imela je operacijo na srcu. Odpovedala ji je leva
ledvica, pri čemer ji posledično trpi tudi desna.
Levo ledvico ji bodo odstranili. Lahko pristane
celo na dializi. To mi je v življenje prineslo praznino in osamljenost.
Simptomi depresije so se mi pojavili počasi in plazeče. Težko sem opazila, da se je v mojem življenju spremenilo nekaj ključnega. Kasneje so se mi
simptomi poglobili in z njimi težave povečale.
Tudi s spominom imam težave. Kljub temu, ko še
upam, da se bo stanje samo po sebi popravilo,
simptomov ne obvladujem več. Spremembe opazim na svojem vedenju. Težko zadržujem jok.
Imam težave z nespečnostjo, pri čemer težko
usklajujem moje zgodnje jutranje zbujanje, težko
uspavanje ali pogosto nočno zbujanje.
Moja čustva so močna. Občutim skoraj bolezensko žalost ali depresivnost. Imam pretiran občutek
potrtosti in prizadetosti. Pogosto občutim tesnobo,
vedno se bojim, da se mi lahko kaj zgodi. Bojim
se prihodnosti. Prestrašena sem ob vsakem neprijetnem dogodku.
Čutim bolečine po celem telesu zlasti glavobol, v
glavi občutim pritisk. Koncentracija je manjša.
Imam občutek utrujenosti, občutek, ki se mi po
počitku povečuje in ne mine. Imam občutek mravljinčenja v glavi in po mišicah. Imam občutek nemoči za gibanje.
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Pogosto imam negativne misli, kot so: »Sem nevredna družbe drugih«, »Ni prihodnosti za mene«,
»Nima smisla govoriti o težavah«, »Upam na
smrt, saj to je rešitev«, »Zguba sem«.
O Bog, če ne bi verjela v tebe in bila verna, bi že
zdavnaj naredila samomor. Imam tudi privide in
prisluhe, ki so stalno prisotni. Blodim skozi svoje
misli. Rada zahajam v drug svet.
Imam pomisleke o svoji koristnosti. Rada se sprehajam, če nisem depresivna in tega ne zmorem.
Ko nastopijo negativne misli, se vrtim okoli svoje
osi. To je začarani krog podoben vrtincu, ki me
vleče navzdol. Mislim, da mi ni pomoči.
Pri depresiji se počutim še utrujena, nemočna, žalostna in tesnobna. Pri moji bolezni mislim, da mi
drugi prinesejo olajšanje, sama pa sem nemočna,
saj zapadem v črne misli, kar mi povzroča še
večjo tesnobo.

Obhajajo me misli, da sem nesposobna, da nikoli
ne bo bolje in da me nihče na razume. Kljub temu,
da se v okolju, v katerem živim, počutim dobro, za
vsak dan življenja potrebujem pomoč in podporo
psihiatra, zdravnikov, specialistov.
Zahvaljujem se vsem, ki so mi v pomoč in podporo, to so: moja starša, obe sestri z družinama, osebni zdravnik, psihiatrinja, psihologinja, še posebej
pa zaposlena v stanovanjski skupini ga. Sonja Kopač in g. Srečko Brumen.

Elvisa Ikanović
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VESELI DECEMBER
Monika Žefran

V sneg narišem snežno srce,
vanj zapišem svoje ime.
Snežna kepa stopi se mi v dlaneh.
V zraku ljubezen še živi,
in pogreje naša srca vsa.
Saj veseli december, znova z nami je.
Prvi sneg, prve snežinke,
spet z nami zima bela je.
Vse v belo radost je zasnežilo.
Bela zima je, bela zima je,
in mraz je.
Sneg se stopi, sneg se stopi,
in v led zaledeni.
Ledene sveče izpod streh, hiše se stopijo,
v sneg pršijo in mi srce zaledenijo.
Jezero ledeno, že hiti v mrzlo zimsko
pravljico, kjer vse že spi, tiho spi.

Dedek Mraz se prebudi, izpod zasneženega
Triglava hiti
in otrokom snežne pravljice deli,
in bombone podari.
Me je lepo pozdravil, in mi je
lep nasmešek podaril,
lepe želje in misli delil.
Prvi dobri decembrski mož, sveti Miklavž,
me obdari, moje pisemce dobi,
lepe želje in misli mi zaželi,
saj veseli december živi in je že tu med nami.
In glej no, kako sneži, vse bolj in bolj sneži.
Snežinke padajo z neba,
da snežno kepo naredim.
Že Božiček hiti, s sanmi po zraku leti,
z jelenčki hiti, da otroke vsega sveta obdari.
Tudi pri meni doma pocinglja cin, cin, cin
in mi darilo podari iz srca.
Sneg pada, pada na zemljo, vse belo je,
vse mrzlo je, vse v snegu je in v snežno pravljico
vse je odeto.
Božič bo, Božič bo bel za družine vse, vesel za
prijatelje.
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Topel čaj pogreje me, v dolgih zimskih dneh,
topla dlan, stisne me,
in mi vesele praznike zaželi.
Srce zabriše svoje sledi,
sveča se stopi
in še gori in misli nate,
vse zimske noči
in si hvaležnosti želi,
da se čudež zgodi,
za dolge vse zimske dni,
vse dni v letu.
Novo leto tu, spet z nami je,
in praznik je,
v srcu veselimo se ga vsi,
z upanjem, srečo, pričakovanjem,
v novi čas hitimo, da najdaljšo noč v letu
proslavimo, in sreče, zdravja, uspeha
vsem želimo,
v prihajajočem se Novem letu vsi
skupaj zaživimo
in nov list življenja obrnimo!
Da vsi srečni bi bili, na silvestrski večer
in vse leto.

UJETO V SLIKO

Ob večerih se priležejo družabne igre.

Kar dvojna okrogla obletnica letos.

Odkrivanje lepih kotičkov.

Naša prostovoljka ne pozabi na darila.
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