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Z otrokom v službo 
V Dosorju pomagajo zaposlenim vtem počitniškem 
času usklajevati poklicno in družinsko življenje 
tudi v veselje starostnikov 
NATASAGIDER 
Vzeti otroka med šolskimi počitnicami 

s seboj v  službo, kjer bi bilo poskrbljeno 
 zanj, so najbrž v teh dneh sanje 

marsikaterega  starša, zlasti staršev 
mlajših  osnovnošolcev. V domu starejših 

Dosor v Radencih pa te sanje za 
teden dni pretvarjajo v resničnost že 
četrto  leto. Petnajst otrok Dosorjevih 
 zaposlenih, najmlajši ima štiri  leta, 
najstarejši  dvanajst, skrbi v teh dneh 
za otroški vrvež  tam, kjer bi ga najmanj 

pričakovali - v  domu, kjer bivajo 
 starostniki. V dopoldanski  izmeni, od 
 6.30 do  14.  ure, je poskrbljeno za varstvo 

 otrok, za njihove aktivnosti in 
 prehrano, pri čemer so zaposlenim na 
jMjmoč priskočili prostovoljci in zunanji 

 sodelavci. Tudi stanovalci se bodo 
vključili v nekatere  dejavnosti, skupaj 
bodo na primer igrali  tombolo, ena od 
stanovalk se je  ponudila, da jim prebere 

 pravljico. 
 "Zamisel se je pred štirimi leti porodila 

povsem  spontano, iz potreb 
 zaposlenih," povevodja projekta Jasmina 

 Štandeker. Iz ideje je nastal 
projektni  teden, v katerem se otrokom 

posebej  posvetijo.  "Nato smo to 
nadgradili s certinkatom Družini prijaznega 

 podjetja, ki smo ga pridobili 
decembra  2011. Od takrat izvajamo 
varstvo v sklopu tega  certifikata." 

Da je v  redu, če pridejo otroci v  nji- 

hove  prostore, so spoznali  že, ko so 
bližnji šoli pomagali reševati začasno 
prostorsko  stisko, nato je bilo v kolektivu 

več  mamic, ki so imele med počitnicami 
podobne  težave, kako urediti 

varstvo  otrok, o začetkih pove direktorica 
Dosorja Mateja  Hauser. Poleg 

varstva ima takšno druženje še nekaj 
zanimivih  vidikov.  "Pomembno  je, 
da otroci  vidijo, kaj delajo  starši, in se 
učijo spoštovati njihovo  delo, spoznajo 

pa tudi različne  poklice," je povedala 
 Hauserjeva. Dodala  je:  "Drugi vidik 

 je, da se soočijo s stereotipom o  starosti, 
spoznajo njene različne  oblike. 

Da bodo - kakršenkoli poklic bodo v 
življenju opravljali - cenili te ljudi in 
imeli pred  očmi, da nismo le družba 
 aktivnih,  sposobnih, lepih in  mladih, 
ampak da pride tudi  obdobje, ko je 
človek na različne načine  omejen." 
Zanjo kot direktorico pa pomeni to 
med drugim nov vidik spoznavanja 
 zaposlenih, ki prinese še večjo odgovomost 

do  njih. 
V likovni delavnici so - v  prostoru, 
kjer na steni visijo likovni izdelki 

iz preteklih delavnic - otroci včeraj s 
Filipom M atkom  Fickom, ki je pogosto 

Dosorjev  prostovoljec, ustvarjali lepljenke 
iz kolažnega  papirja. Njihova 

dela bodo v Dosorju tudi  razstavljena. 
Otrok ni težko spodbuditi k  ustvarjanju, 

zelo radi  sodelujejo, pravi Matko 
 Ficko, toda  "ne zdržijo  dolgo, kakih 30 

do 45  minut, potem pa jih je že treba 
zaposliti z drugo  dejavnostjo". Tega se 
dobro  zavedajo, pravi  Štandekerjeva, 
zato so jim pripravili kar se da raznolike 

 aktivnosti. Včeraj so po likovni 
delavnici odhiteli na  malico, sledil je 
počitek v  knjižnici, nato so izdelavo 
lepljenk  nadaljevali, začeli pa so dan z 
ogledom  risanke, zajtrkom in obiskom 
pri  direktorici. V tem tednu so se že seznanili 

na primer z jogo  smeha, risali 
s kredami po  dvorišču, pričakujejo 
obisk  policista, s katerim se bodo pogovarjali 

o varnosti otrok v  prometu. 
 "Imamo se  fajn," je povedala desetletna 

 Doroteja, ki je prav včeraj praznovala 
rojstni dan in ki  se,  pravi, najraje 

vključi v likovne  delavnice.  "Doma je 
brez  zveze," odgovori na  vprašanje, kaj 
bi v tem času počela  doma. 

Starši v službi svoje delo opravljajo 
tako kot  običajno, otroci so v različnih 

 dejavnostih,  vmes, če nanese 
 priložnost, se tudi malo  pocrkljajo, 

po izteku delovnika gredo skupaj 
 domov. Kot odlično ocenjuje to možnost 

Mihela Jakopina  Zamuda. Ta 
teden ima v varstvu v službi hčerko 
in  sina, ki bi sicer bila  doma. Namesto 

gledanja televizije in poležavanja 
preživljata otroka del počitnic med 
novimi prijatelji in ob zanimivih  aktivnostih, 

 pravi.  "Vidita  tudi, kako je v 
domu  starejših, kako poteka delo  tu," 
 doda. Da je ta otroški živžav  "dobrodošel, 

saj poživi  dom", pove Dosorjeva 
stanovalka Ema  Matijevič,  "veseli 

 me, da se kaj takega  dogaja. Meni so 
otroci  dragi." Z veseljem si bo ogledala 

 igre, ki bodo  zunaj,  pravi, kaj več pa 
ji zdravje trenutno ne  dopušča. 

Prvič tabor za otroke v Saubermacherju 
Letos prvič je poletni tabor za otroke pripravilo murskosoboško podjetje  Saubermacher&Komunala,msicerdvodnevnega,kisegaje(včetrtekinpetek

udeležilo enajst  otrok. Družili so se od jutra do poznega  popoldneva, prvi 
dan so si ogledali letališče v  Rakičanu, se preizkusili v  modelarstvu, obiskali 
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota in se pomerili v športnih  igrah, 
naslednji dan so se potepali po  Goričkem. Certifikat Družini prijazno podjetje 

je to podjetje pridobilo pred letom in  pol, tabor pa je potekal v okviru z 
njim povezanih  aktivnosti.  (ng) 
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Otroci v likovni delavnici doma starejših Dosor  (Nataša  Gider) 
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