Skrb in ljubezen sežeta dlje od zvezd

RDEČI NOSKI POD DOBRO ZVEZDO

v sodelovanju z
od 22.11.2010 do 14.2.2011

Kaj vse smo doživeli
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Skrb in ljubezen sežeta dlje od zvezd
Rdeči noski smo v februarju 2011 zaključili prav posebno turnejo – turnejo po domovih za
stare. S tem smo tudi sami pri svojem delu doživeli novo izkušnjo, saj smo bili pred tem
večinoma obkroženi z mlajšimi pacienti v bolnišnicah. Kaj kmalu pa smo ugotovili, da čeprav
lahko pri delu v domovih za stare občutimo precejšnjo razliko v primerjavi z delom v
bolnišnicah, v samem bistvu počnemo isto stvar. Vedno, pa naj si bodo to bolniške sobe ali
sobe, kjer ljudje preživljajo svoje življenje, namreč želimo ljudem podariti lep, zabaven ali
čustven trenutek. Včasih to uspemo z nasmehom, spet drugič z lepo besedo, enkrat s
pogovorom in drugič s pesmijo ob katerem se človeku utrne solza… Ljudje smo čustvena
bitja tako na začetku svoje življenjske poti, kakor v letih in dnevih, ko prihajamo v jesen
življenja. Vsi potrebujemo smeh, vsi potrebujemo lepo besedo in vsi potrebujemo dotik. Vsi
torej potrebujemo čas in pozornost, ki nam ju nekdo nameni.
Ravno pri delu s starimi smo tako mlajši, kakor starejši klovni začutili koliko štejejo drobna
dejanja, ki velikokrat v našem hitrem svetu delujejo tako majhna, da jih sploh ne opazimo.
Koliko šteje, če smo se sposobno za hip ustaviti na tem hitrem vlaku življenja, ki vsakega od
nas pelje po svoji poti do ciljev, ki se nam zdijo tako pomembni. Ugotovili smo, da lepa
pesem lahko utrne solzo sreče in da dotik roke lahko v trenutku poveže in zbliža dva človeka
različnih svetov in misli.
Vse to so spoznanja, ki jih Rdeči noski dan za dnem pridobivamo ravno s pomočjo ljudi, ki jih
na svoji poti srečujemo. Ljudi, ki jih obiščemo zato, da jih nasmejimo, da jim prinesemo
veselje in jim za trenutek popestrimo dan z lepo besedo, ki je včasih vse kar trpeč ali osamljen
človek potrebuje. In zavedamo se kako dragocena spoznanja so to. Dano nam je, da občutimo
hvaležnost ljudi, ki jih obiščemo z nasmehi, ki nam jih vračajo. In tako se krog sklene –
dajemo in dobivamo isto. Nihče ne ostane praznih rok in nenasmejanih lic.
In za ta spoznanja se imamo zahvaliti ravno Novi ljubljanski banki, ki je že drugo leto
zapored poskrbela, da nas na naši poti spremlja njihova 'dobra zvezda'. In ta zvezda je
omogočila 2600 ljudem drugačen, lepši in nasmejan dan. Podarila jim je čas, ki je v današnjih
časih še kako potreben in dragocen.
Novi ljubljanski banki se iskreno zahvaljujemo in upamo, da se bo naše
sodelovanje še nadaljevalo!

Obiski turneje

2

Skrb in ljubezen sežeta dlje od zvezd
Skupaj je 12 klovnov obiskalo 12 domov. Obiskanih je bilo približno 2600 starostnikov.

Datum obiska

dom

klovni

Število
obiskanih

1.

Ponedeljek, 22.11.2010
Petek, 26.11.2010

3.

Ponedeljek, 29.11.2010

4.

Torek, 30.11.2010

5.

Petek, 14.1.2011

6.

Petek, 14.1.2011

7.

Sreda, 19.1.2011

8.

Četrtek, 20.1.2011

9.

Četrtek, 27.1.2011

10.

Petek, 28.11.2010

11.

Četrtek, 3.2.2011

Dom starejših občanov
Tezno

12.

Ponedeljek, 14.2.2011

Dom za varstvo odraslih
Velenje

Meta in Jože, Srečko in
Veljko, Edo in Tine
Meta in Srečko, Anka in
Veljko, Rezika in Jože
Meta in Frančišek, Rezika
in Tine, Srečko in Edo
Meta in Jože, Rezika in
Srečko, Tine in Edo
Meta in Jože, Rita in
Srečko, Monika in Tine
Meta in Jože, Rita in
Srečko, Monika in Tine
Rita in Frančišek, Monika
in Srečko,
Rita in Jože, Monika in
Frančišek, Tine in Edo
Meta in Jože, Rita in
Frančišek, Veljko in
Srečko
Meta in Jože, Rita in
Frančišek, Monika in
Srečko
Meta in Jože, Rita in
Frančišek, Veljko in
Srečko
Meta in Jože, Rita in
Frančišek, Srečko in Edo

242

2.

Dom starejših
upokojencev Vrhnika
Dom starejših občanov
Novo mesto
Dom dr. Janka Benedika
Radovljica
Dom starejših Rakičan
Obalni dom upokojencev
Koper
Center starejših Pristan
Vipava
Zavod Sv. Terezije,
Dobrepolje
Dom počitka Mengeš
Trubarjev dom
upokojencev Loka pri
Zidanem mostu
Dom upokojencev Franc
Salomon Trbovlje

V medijih smo zasledili 46 objav o izvedeni turneji!
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360
216
330
203
104
70

261
222
204
200

Skrb in ljubezen sežeta dlje od zvezd
Nekaj utrinkov iz obiskanih domov
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
Takole je obisk klovnov zdravnikov opisala Franja Jakob, univ.dipl.soc.del.
In vodja socialne službe:
'Poznano mi je bilo, da s svojimi obiski razveseljujete in zdravite otroke. Ko sem izvedela, da
prihajate med naše stanovalce, sem bila zelo vesela. Obenem sem se malo bala, kako bodo
stanovalci odreagirali oziroma kako bodo pokazali, kaj jim pomeni vaš obisk. Iz izkušenj
namreč vem, da velikokrat ne znajo pokazati pravih občutkov, na dogodku ne sodelujejo. Nam
pa kasneje povedo, kako so uživali, da so se sprostili, poveselili, da se jih je nek dogodek tudi
čustveno dotaknil. Tako obiskovalci oziroma nastopajoči na dogodku ne dobijo prave
povratne informacije.
Vendar z vami ni bilo tako. Stanovalci so svoje navdušenje pokazali takoj, ko so vas zagledali.
Mogoče se jim je na začetku v očeh videlo začudenje, ki ste ga s prvimi svojimi besedami in
mimiko takoj odgnali. Zamenjalo ga je veselje, radost. Veliko jim je pomenilo, da ste si za
vsakega posameznika vzeli čas, ga ogovorili ali se z njim pogovarjali, mu zapeli, povedali
šalo, skupaj z njim rešili kakšno uganko, čarali, plesali ter pokazali, da cenite to, kar znajo
tudi oni. Na darilo – rdeči nosek, ki ste jim ga poklonili, so zelo ponosni in ga čuvajo na
vidnem mestu.

Do vsakega ste bili zelo spoštljivi. Z istim žarom ste pristopili tudi do tistih stanovalcev, ki so
nemočni ležali v postelji. In ravno njim, čeprav tega velikokrat niso zmogli pokazati, ste
naredili veliko veselje. Oči so se jim orosile, z veliko truda so poskušali izreči besedo hvala.
Je pa stisk roke izkazal vso hvaležnost, ki so jo takrat občutili.
Vesela sem da smo lahko stanovalcem omogočili vaš obisk. Smeh ljudi razorožuje, mu
preusmeri misli, ga razvedri. Prav to pa med drugim potrebujejo naši stanovalci. To, da
občutijo, da je tudi neznancem mar zanje, da si nekdo vzame trenutek časa in se posveti samo
njemu, da mu z drobno gesto naredi malo veselja. In prav to ste s svojim obiskom pri nas
uspeli vi. Prinesli ste veliko veselja in radosti. Hvala.'
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Stanovalci pa so o obisku napisali naslednje:
'Razpoloženje ob obisku Rdečih noskov klovnov zdravnikov je bilo enkratno. Njihovo
poslanstvo je zelo lepo in zelo humano. V dar od njih sem dobil dva rdeča noska. Z njimi sem
tudi prepeval. Poslovili smo se zelo lepo, klovnesi Metici pa sem se zahvalil s poljubčkom
nosek na nosek.'
G. Ožbolt Vladimir

'Rdeči noski so nas takoj osvojili s svojo igrivostjo. Bili so polni energije, ki se je takoj
prenesla tudi na nas. Zelo so nam polepšali dan. Zelo si želim, da nas še kdaj obiščejo.'
Ga. Vresner Žnidar Anka

'Rdeči noski so nas lepo razveselili. Bilo je obilo veselja in dobre volje. Všeč mi je bilo, da so
nam malo zapeli in zaplesali. Najbolj sem bila vesela, ko sem dobila svoj rdeči nosek, saj
imam tako še zdaj spomin na njih in se vsakič, ko pogledam Rdeči nosek, lahko nasmejim.'

Ga. Hausvirt Justina
'Obisk Rdečih noskov mi je bil zelo prijeten, saj sem imela možnost vso dogajanje videti v
živo in ne samo po Tv. Bili so zelo prijetni občutki videti takšno vrsto zabave, saj tega nismo
navajeni. Najbolj všeč mi je bil tisti nagajivček, kateremu se je odpiral kovček. Želim si, da bi
nas še kdaj obiskali. Ohranila jih bom ve lepem spominu.'
Ga. Skerlovnik Ana
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'Zelo mi je bilo všeč, da so nas prišli obiskat Rdeči noski. Pogovarjali smo se in skupaj tudi
peli. Vsak od nas je dobil svoj rdeči nosek. Imam ga poleg postelje in se vedno, ko ga
pogledam nasmejem.' Ga. Kocmut Ana
'Komaj sem čakala, da so prišli Rdeči noski. V Domu še nismo imeli takega srečanja. Ko so
Rdeči noski prišli, smo imeli za njih pripravljen pevski zbor. Dan je bil zelo lep. Lepo se mi je
zdelo, da so šli v vsako sobo posebej in vsakemu dali rdeči nosek ter naklonili lepe besede.
Podarili so 4000 eur, da bi v Domu dobili kar še potrebujemo. Veliko so slikali. Lahko bi
prišli še večkrat.'
Ga. Gorup Marija
'V petek so nam povedali, da nas bodo obiskali Rdeči noski. Ves popoldan smo čakali, čakanje
se je prevesilo v večer. Sestre so nam povedale, da je v domu veliko stanovalcev, katere je
treba obiskati. Večerjali smo že in takrat jih je prišlo kar šest klovnov zdravnikov. Skupaj smo
peli in plesali in se zelo lepo imeli. Bili smo kar utrujeni, Rdeči noski so se poslovili, mi pa si
želimo še več takšnih obiskov, ki nam polepšajo naše zimske dneve.'
G. Gošte Oto

DOM STAREJŠIH RAKIČAN
'Zelo pohvalno, nekaj novega za stanovalce domov, prav je, da so se spomnili tudi starejših.
Starejši so jih sprejeli zelo čustveno.' (sodelavka Sonja)

6

Skrb in ljubezen sežeta dlje od zvezd
'Ko smo slišali, da pridejo rdeči noski – zdravniki, sem najprej pomislila, da bodo to res
zdravniki. Ko sem jih gledala, sem ugotovila, da so res »zdravniki« z veliko začetnico,
zdravniki za dušo. Ko so bili v domu starejše ni nič bolelo. Želimo si več takih druženj
oziroma obiskov. O klovnih – rdečih noskih se je še nekaj časa govorilo in še danes se jih z
veseljem spominjajo.' (stanovalka Marta)

DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
'Bili smo veseli, polni pričakovanja. Prihod klovnov zdravnikov v našo ustanovo je pomenil
nekaj novega, nekaj svežega. Odziv stanovalcev je bil zelo dober, na začetku malo bolj
zvedavi, nato pa so se kar začeli zbirati po hodnikih v pričakovanju klovnov. Bilo je veliko
smeha, petja, dobre volje – tudi po odhodu klovnov se je čutila pozitivna klima.' (zaposlena)

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
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TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

KAKO PA SO OBISKE V DOMOVIH DOŽIVELI NAŠI KLOVNI?
'V radovljiškem domu starejših občanov smo obiskali varovanko, pri kateri je bila na obisku
prijateljica. Ko smo peli ljudske pesmi je varovanka zapela z nami in prijateljica je rekla, da
je še nikoli v življenju ni slišala peti. In so si ji orosile oči. Bilo je ganljivo.'
Tomaž Lapajne Dekleva (Edo)
'V Vipavi, pa tudi kakem drugem domu za starejše, se najde vedno vrsta poklicev. Tako sva
imela izredno srečo, da sva Tine in Monika naletela najprej na gospe, ki so znale Moniko
vzpodbuditi, da izpove ljubezen Tinetu (meni). Tine, moški akcije, se je takoj želel poročit in
glej ga zlomka, v sosednji sobi je bil matičar. In sta se poročila. Ker pa takole hitro sklenjeni
zakoni radi razpadejo, sta želela Tine in Monika že odvetnika za morebitno ločitev in glej ga
zlomka, v sosednji sobi odvetnica. Torej od zdaj naprej za nujne posle v najbližji dom za
starejše.'
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Gregor Kamnikar (Tine)
'Obiski v domovih so mi prinesli ogromno lepih in ganljivih trenutkov. Tisti, ki ga ne bom
pozabila je na videz nepomemben, a meni se je usedel v srce in spomin. Gospa v enem od
domov je ležala na postelji in ni mogla govoriti. Po odpeti pesmi sem ji še enkrat podala roko
– tokrat v slovo. Gospa je mojo roko nežno držala in je ni hotela izpustiti. Tako sem pri njej
enostavno ostala še nekaj minut, saj sem čutila, da gospe v tistem trenutku največ pomeni
bližina sočloveka.'
Ana Lavrinc (Rita)
'Spominjam se sobe, v kateri je bila gospa gluha. Vodička nama je rekla, da ne vedo kako bo
reagirala, da naj kaj dosti ne pričakujemo. Odločila sem se, da žongliram z rutkami - ker to
lahko gledaš. Žongliranje je gospo pritegnilo. Potem pa je začela raziskovati, najprej je
opazila, da imam kljukice na glavi in se je začela od srca smejati, potem je opazila, da mi
kukajo rumene spodnjice izpod krila, čisto na koncu pa je "našla" moj ukulele in to se ji je
zdelo najbolj smešno.'
Eva Škofič – Mauer (Meta)

Rdeči noski se vam iskreno zahvaljujemo, da ste nam
pomagali širiti dobro voljo in nasmehe tudi po domovih za
starejše!
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