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Pred vami je nova številka časopisa »IZHOD v skupnost«, ki se tokrat dotika modrosti. Čeprav smo
bili v zadnjih mesecih bolj rdeči kot modri, smo
modrost poskušali čim bolj povezati z vsakdanjostjo, v kateri smo obstali. Želeli smo se odtujiti
od neprestane panike, ki jo je prineslo epidemiološko stanje, zato smo zajeli vse pozitivno, kar je
stanovalcem Doma na Krasu polepšalo vsakdan.
Dogodki, ki so se odvili v prejšnjih mesecih, so navedeni v rubriki Kaj dogaja .
Projekt DI je v polnem teku deloval naprej. Začeli smo z izvajanjem izobraževanj za stanovalce in
sodelavce znotraj in zunaj Doma na Krasu. Na žalost nam je vmes spet zagodla korona, zato smo
se preselili za ekrane ter izobraževanja opravili
preko aplikacije ZOOM. Zaradi kadrovske stiske pa
smo v novembru tudi to opustili in z izobraževanji
čakamo na boljše čase. Ne glede na vse smo obdržali stik s sodelavci in uporabniki, ki soustvarjajo
časopis, in poskrbeli, da vam sedaj lahko krajša
decembrske dni.

Strokovni članek je vezan na projekt deinstitucionalizacije in na selitev stanovalcev, ki se bodo v
okviru projekta morale zgoditi. Opisuje potek načrtovanja teritorializacije in preoblikovanje dela
znotraj zavoda. Dotika se tudi selitev in storitev v
skupnosti. Članek je pripravil projektni tim, ki je
neposredno vpet v proces preobrazbe zavoda.
V tokratni številki ponosno predstavljamo tudi
dela zunanjih sodelavcev in vas ob tej priložnosti
ponovno vabimo, da se nam pridružite. Cenzure
ni, prav tako pa tudi ni omejitev pri ustvarjanju
prispevkov.
S Clonskym lahko nadaljujete popotovanje po
Psihiatrični državi na sončni strani Alp, v svet, ko
Psihoza postane odporna na zdravila, vas popelje
Mojca Nahtigal. Za dobro zdravje se nasmejte vicem, za odklop od realnosti pa se zatopite v poezije, katerim smo tokrat namenili nekaj strani več
kot sicer.

Facebook stran:
DOMA NA KRASU
Instagram:
@izhod_
e-pošta uredništva:
domanakrasu@gmail.com
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P R O J E K T
Deinstitucionalizacija je proces odpiranja totalnih institucij in postopnega prehoda v skupnost.
Ironija je, da se je proces deinstitucionalizacije v
Domu na Krasu začel v letu 2020, ko je epidemija
COVID-19 povzročila, da smo vsi omejeni na male
prostore svojih domov, medtem ko so domovi za
stare in socialnovarstvene institucije hermetično
zaprte – prepovedani so obiski, izhodi se izvajajo
zgolj v spremstvu…
Ko je Franco Basaglia, eminenca deinstitucionalizacije v Italiji, v Trstu začel z omenjenim procesom, je bil eden ključnih korakov odprtje vhodnih
vrat institucije – stanovalcem je bilo dovoljeno
prehajati v skupnost, skupnost je imela odprt
vhod v zavod. Na začetku se nič ni zgodilo: stanovalci so se bali »oditi v svet«, na drugi strani pa so
se ljudje iz skupnosti bali ljudi za zidovi ustanov.
Tedaj se je Franco Basaglia vprašal: »Kdo je dovolj
nor, da stopi za zidove institucij?«
Začel je vabiti poete, glasbenike, igralce ... Park
tržaške psihiatrične bolnišnice je oživel; odvijale
so se predstave, razstave, koncerti… Tržačani so
začeli vstopati v institucijo in meje so se postopoma rahljale.
Sedaj, leta 2020, je že misliti na to nemogoče.
Kako se odpirati v skupnost, ko je še skupnost zaprta, kaj šele institucije? Kako se ukvarjati z deinstitucionalizacijo, ko pa ne vemo, kakšen bo jutrišnji dan? Kako krmariti med visokoletečimi cilji in
nenehno negotovostjo?
Kot da spremembe ne bi bile težke že same na
sebi, so v trenutni situaciji še veliko težje. Tu pa
pride v ozir modrost. Latinski pregovor pravi, da
je modrost neposredno povezana s potrpežljivostjo. Modri Epikur vendar pravi, da nobeno zlo ne
traja večno, niti ne prav dolgo. Učimo se torej potrpežljivosti na tej dolgi poti in se opominjajmo,
IZHOD
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DI

da »Ovire na poti šibkih postanejo oporni kamni
na poti močnih.« (Thomas Caryle).
Tako smo oviram navkljub nadaljevali na poti deinstitucionalizacije. 29. septembra smo na Bunčetovi domačiji v Dutovljah organizirali posvet o
preobrazbi zavoda za svojce in skrbnike, ki je bil
namenjen predstavitvi in informiranju o izvedbi
projekta »Doma na Krasu«, saj bo imel proces preobrazbe največji vpliv prav na življenja stanovalcev in njihovih svojcev.
Vzpostavili smo sodelovanje s študijsko skupino
za lahko branje iz CUDV Črna na Koroškem, skupaj
smo napisali in oddali prispevek v lahkem branju .
Začeli smo z izobraževanji, ki so namenjena stanovalcem in zaposlenim v zavodu ter ostali strokovni javnosti. Prvo izobraževanje je potekalo v živo,
naslednja pa smo izvedli prek videokonference,
kar je omogočilo, da se nam je na izobraževanjih
pridružila tudi širša javnost. Do sedaj smo tako
izpeljali tri izobraževanja: Vodenje preobrazbe,
Oskrba po osebni meri ter Temeljni pojmi in načela prehoda v skupnost in normalizacija, na katerih
so med drugim predavali tudi prof. dr. Vito Flaker
in doc. dr. Vera Grebenc s Fakultete za socialno
delo, koordinatorka obravnave v skupnosti Simona Ratajc in italijanski profesor psihiatrije Lorenzo
Burti. Predavanja si lahko ogledate na YouTube
kanalu DOM NA KRASU.
Z namenom ozaveščanja stanovalcev, njihovih
svojcev ter strokovne in splošne javnosti, smo
vzpostavili Facebook stran in profil na Instagramu Izhod_, zaživela pa je tudi nova spletna stran
Doma na Krasu, kjer se lahko nadaljnje informirate o poteku procesa preobrazbe.
Počasi, a vztrajno torej hodimo po tej dolgi poti.
Rene Vremec
IZHOD
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STROKOVNI ČLANKI
PROJEKTNA SKUPINA : PRESELITVE IN VZPOSTAVLJANJE STORITEV
V SKUPNOSTI V PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE

z uporabniki) narediti hitro oceno potreb in storitev za območje, ki ga zavod pokriva in za tista
območja, kamor se bodo stanovalci preselili. Na
podlagi tega bodo lahko uporabniki in zaposleni
skupaj načrtovali storitve, ki bodo sprva namenjene stanovalcem, za tem pa tudi drugim članom
skupnosti (Flaker idr. 2015).
Pomemben cilj preobrazbe zavoda je tudi preprečevanje institucionalizacije, tj. vračanja ljudi
iz skupnosti nazaj v zavod, in preseljevanja ljudi
v zavode podobnega tipa (Smernice 2012, Flaker
idr. 2015). Da bi to dosegli, bo potrebno uvesti
drugačne postopke sprejema in odpusta iz zavoda, uvesti zagovorništvo in načrtovati storitve, ki
omogočajo, da ljudje ostanejo v skupnosti. Ob
preselitvi iz zavoda v skupnost je nujna sprememba statusa iz stanovalca v status uporabnika in
sprememba kulture oskrbe iz skrbniške v zagovorniško kulturo.
Preselitev stanovalcev v skupnost zajema terirorializacijo, stanovanjsko oskrbo, pripravo in usposabljanje uporabnikov in zaposlenih za delo in
življenje v skupnosti in preselitev iz zavoda v različne oblike življenja v skupnosti (Flaker idr. 2015).
V grobem lahko preselitve razdelimo na preselitve v samostojno življenje, vmesne strukture in
preselitve k družini. Preselitev k družini zajema
preselitev k družini uporabnika (k svojemu partnerju, k otrokom ali k staršem) ali k drugi družini
(k prijateljem, sosedom, nadomestni družini, ipd.).

Dom na Krasu je v letošnjem letu pričel s preobrazbo zavoda s projektom »Doma na Krasu«, katerega glavni namen je deinstitucionalizacija.
Osnovni program deinstitucionalizacije se odvija
na več ravneh istočasno in ima štiri komplementarne cilje, ki zajemajo ukinitev institucionalnega
prostora in kulture, preselitev stanovalcev, zagotavljanje storitev v skupnosti in preprečevaje
institucionalizacije (Smernice 2012, Flaker idr.
2015). Ukinitev institucionalnega prostora in kulture zajema načrt preobrazbe, moratorij na nove
sprejeme v institucionalno oskrbo, postopno praznjenje in spremembo namembnosti stavbe ter
selitev zaposlenih in storitev v skupnost.
IZHOD
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Zagotovitev storitev v skupnosti zahteva oceno
potreb uporabnikov in virov v skupnosti, načrtovanje služb in sodelovanje s skupnostjo, kamor se
bodo stanovalci zavoda preselili. Razvijati mora
širok nabor storitev, ki zajemajo splošne storitve
(npr. stanovanjsko oskrbo, izobraževanje, zaposlovanje, kulturo in prosti čas), ki naj bi bile dostopne vsem, ne glede na oviranost, in specializirane
storitve (npr. stanovanjske skupine, začasne namestitve, mobilni tim, zagovorništvo, krizni tim,
vrstniška podpora, svetovalnice idr.). Vizija novih
storitev in oskrbe v skupnosti mora biti načrtovana skupaj z uporabniki, zaposlenimi v zavodu in
skupnostjo. Strokovnjaki v zavodu morajo v sodelovanju z obstoječimi akterji v skupnosti (vključno

Vmesne strukture navadno zajemajo različne vrste stanovanjskih skupin. Lahko so kratkoročne
(začasne namestitve, zavetišče), srednjeročne
(prehodne stanovanjske skupnosti, terapevtske
skupnosti) ali dolgoročne (kjer ljudje živijo dlje
časa). Prvotno so namenjene nekemu prehodnemu, začasnemu obdobju, od koder naj bi se
človek preselil v bolj vsakdanje, neodvisne oblike
življenja, kljub temu pa pogosto postanejo trajne
oblike namestitve (ibid.).

zagotavljanje stanovanjske oskrbe. Uporabniki
navadno nimajo svojega stanovanja, tržnih najemnin pa si ne morejo privoščiti. Smernice (2012)
opozarjajo, da moramo pri preselitvah iz zavoda
načrtovati raznolike oblike preselitev, ki naj omogočajo čim bolj neodvisno življenje uporabnika v
skupnosti. Preselitev v bivalne enote in stanovanjske skupine naj ne bi bile prevladujoči tip preselitev, saj te oblike ne zagotavljajo neodvisnega
življenja v skupnosti. Pri tem je nujno, da zagotavljanja oskrbe ne vežemo na nastanitev, saj ima
sicer uporabnik le malo možnosti, da se preseli
kam drugam (preselitev iz stanovanjske skupine
ali bivalne enote navadno pomeni izgubo oskrbe). Prav tako imajo ljudje v bivalnih enotah in
stanovanjskih skupinah navadno manj možnosti
izbire in odločanja . Oskrba, ki jo človek prejema,
ne sme biti odvisna od tega, kje živi, ampak od
njegovih želja in potreb.
Načrtovanje preselitev in vzpostavljanje novih
storitev tako zahteva delovanje na več ravneh istočasno. Zagotoviti mora oskrbo in nove storitve
konkretnim uporabnikom na povsem osebni ravni, spremeniti mora oblike organiziranih storitev,
pa tudi vzorce ravnanja (metode dela, normalizacija). Da bi proces deinstitucionalizacije zares
uspel, so nujne sistemske spremembe in vzpostavitev strategije na nacionalni ravni, kar bo proces
omogočilo in podprlo.
Vizija zavoda je, da se v naslednjih treh letih iz zavoda preseli najmanj 70 stanovalcev v skupnost, v
petih letih pa se zavod izprazni in preobrazi iz institucionalne oskrbe v mrežo skupnostnih služb.
Pri tem želimo ljudem v skupnosti zagotoviti podporo in oskrbo, ki je prikrojena posamezniku in
pestro paleto storitev v skupnosti.

Preselitev v neodvisno življenje pomeni, da se
uporabnik preseli v svoje ali najemniško stanovanje oz. hišo. Lahko se zgodi spontano, ko se
uporabnik preseli sam, brez podpore drugih, ali
pa organizirano, tako da pripravimo skupaj z uporabnikom preselitveni načrt.

V prvem letu se bodo preoblikovali domovi v
zavodu glede na območja, kamor se bodo uporabniki/stanovalci preselili: Obala, Gorica in Kras.
Uporabniki in zaposleni bodo tako razporejeni po oddelkih glede na to, kam se bodo tekom
preobrazbe zavoda preselili z namenom, da se že
pred selitvijo spoznajo, povežejo s skupnostjo,
kjer bodo živeli in delali ter da skupaj načrtujejo
prehod v skupnost. Teritorializacija se bo najprej
začela izvajati na enem oddelku, kmalu za tem pa
še na drugih.

Ključen proces, ki mora spremljati preselitve, je

Preselitve in oskrba v skupnosti morata izhajati iz
IZHOD
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potreb in želja posameznika. V zavodu bo usposobljena skupina načrtovalcev skupaj z uporabniki izdelala osebne načrte. Skupaj z osebnim načrtovanjem se bo uvedlo tudi ključne delavce, ki
bodo kot zagovorniki uporabnikov skrbeli za to,
da se cilji osebnega načrta dejansko izvedejo.

da to ne bo edini način preselitve iz zavoda, saj je
naš namen uporabnikom zagotoviti čim bolj neodvisno življenje v skupnosti. Na tejtočki je potreben razmislek o različnih tipih preselitev, ki so za
uporabnika najprimernejše - ne glede na oskrbo,
ko jo uporabnik potrebuje.

Že pred preselitvijo iz zavoda se bo delo in življenje v zavodu opravljalo po načelih normalizacije.
Normalizacija omogoča krepitev moči uporabnika in demokratizacijo odnosov med zaposlenimi
in uporabniki v zavodu. Potekala bo sočasno s
teritorializacijo. Uvajanje in uresničevanje načel
normalizacije bo ena od novih nalog vodstva na
oddelku, ki se bo na novo formiral glede na teritorij, kamor se bodo uporabniki preselili.

Pri nakupu in načrtovanju stanovanj in hiš, kamor
se bodo uporabniki preselili, je tesno sodelovanje
s strokovnjaki s specifičnih področij nastanitev izredno pomembno.
Na tak način lahko preselitve potekajo v skladu z
načeli deinstitucionalizacije.

Na novo oblikovanih oddelkih se bodo vzpostavili
tudi timi za izdelavo hitre ocene potreb in storitev
(HOPS). Vsak tim bo za svoje območje izdelal pregled storitev, ki jih skupnost že zagotavlja, ocenil
potrebe, ki v skupnosti obstajajo in se že v času
pred preselitvami povezal s skupnostjo z namenom informiranja in sodelovanja. Na podlagi te
ocene se bodo skupaj s člani skupnosti načrtovale
nove storitve, ki bodo prilagojene potrebam posameznika in skupnosti.
V prvem letu naj bi iz zavoda v skupnost preselili
najmanj petnajst uporabnikov. Obenem naj bi se
vzpostavil prvi mobilni tim, ki bi uporabnikom zagotavljal oskrbo na terenu. Območni mobilni tim
se bo povezoval z drugimi službami v skupnosti,
izvajal pa bo tudi druge storitve in bo prilagojen
dejanskim potrebam uporabnikov (in skupnosti).
Vse to so načrti, ki pa jih je delno iznakazila epidemiološka slika in ukrepi ob epidemiji COVID-19,
ki naše delo tako v zavodu kot v skupnosti onemogočajo, investicijski del projekta je bil potrjen
šele v novembru. Zaradi omejitev se bodo ti cilji
prenesli v naslednje leto.
Institucionalizacija se bo preprečila z zagotavljanjem novih storitev, ki bodo uporabnikom omogočile, da ostanejo v skupnosti. Spremembe se
bodo odvile tudi pri postopku sprejema v zavod
in odpust iz zavoda na tak način, da bodo bolj prijazne uporabniku.
Stanovanja, ki bodo zagotovila preselitev stanovalcev iz zavoda, bodo kupljena v okviru investicijskega dela projekta. Kljub temu je pomembno,
IZHOD
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Stanovalec Darko Bajt za zaključek pravi: »Vse to
ne sme ostati le na papirju, ampak se mora realizirati in to čim hitreje, ker smo stanovalci zelo
nestrpni glede tega odlašanja. Upamo, da bodo
stanovanjske skupnosti vzpostavljene čim prej,
ne glede na virus, kajti kdor ne riskira ne profitira.
Stanovalci smo pripravljeni riskirati, ker nimamo
več česa izgubiti. To nam je luč do osamosvojitve, ki si jo vsi želimo. Pomagajmo drug drugemu.
Hvala.«
IZHOD
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A U T S AJ D E R J I
MOJCA NAHTIGAL : KO PSIHOZE POSTANEJO ODPORNE NA ZDRAVILA

Moj prvi glas, ki se ga spomnim iz predšolskega
obdobja, mi je govoril: »Sama si si kriva! Nihče ti
ne bo verjel!« Z občutkom krivde, nemoči, sramu,
ki so pljusknili ob vsakem stresu, sem preživela.
Se poročila in nato ločila. Živela z alergijami, slabo
odpornostjo, se prenažirala in stradala. Oslabela. S stalnimi glavoboli in brez energije. Dosegla
skrbništvo. Izplačilo skupnega premoženja ob ločitvi. Izplačala kredit za stanovanje. V prostovoljni
izolaciji. Nezaupljiva. Brez sogovornika, s komer bi
delila bolečine in stiske. Počasi poglabljala razkorak med notranjim glasom in glasovi, ki so postajali vse glasnejši. Podivjani požgali vse v meni in
me gnali v odsotnost.
Se izgubljala v dilemi, ali so to še moje misli ali le
vrinjenke. Poizkušala o tem spregovoriti. Vendar
ni bilo besed. V meni ni bilo dovolj razumevanja.
Lažje se je bilo umakniti.
Ob naslednjem poizkusu so v meni prevladovale
le še vrinjenke. Temu primerna je bila tudi zgodba. S prepričanostjo, da mi bodo pomagali, sem jo
po koščkih trgala iz sebe.

Nedolgo nazaj sem bila prisotna na seminarju o
samosabotaži, ki se je začel s preprosto ugotovitvijo, da obstaja del našega uma, ki se upira spremembam. V oklepanju preteklosti nam lastni ego,
ki hoče nadzor, govori besede, da nekaj, v kar smo
vložili veliko truda, ni dovolj dobro. »NISI SE DOVOLJ POTRUDIL! BODI TIHO! SAM SI SI KRIV! MOLČI! NE GOVORI!«

z leti še poglablja. Zaradi česar v ključnih trenutkih
zamrznemo, se umaknemo. Zaradi slabih izkušenj
si nato v naslednjih situacijah ne damo možnosti,
saj je v glavi že izrisan negativen rezultat.

Ali pa nam govori, da nismo dovolj dobri, da bi bili
upravičeni do nečesa pozitivnega, kar nam je na
dosegu roke. »NISI DOVOLJ SPOSOBEN! NIČLA SI!
NE ZASLUŽIŠ SI! NE ZNAŠ! NIMAŠ POJMA!«

»TOREJ POZIV VSEM, KI SLIŠITE, OBJEMITE SVOJE GLASOVE, OBJEMITE JIH Z LJUBEZNIJO. VAŠI
SO, DEL VAS SAMIH. VENDAR JIH NE UBOGAJTE,
ŽENE JIH STRAH, KI GA POZAMO VSI. NAJ BO NOV
VSAKDAN DRUGAČEN.

Tako se v sebi krotovičimo. Sprejemamo drobtinice ljubezni. Se ne odločimo za spremembo, ki
bi nas dvignila iz mlake vsakdana. Da pa bi bila
samosabotaža uspešnejša, ego močnejši, morajo
biti prisotni še dodatni pogoji. Travma zaradi zlorabe. Nizka samozavest. Nor občutek krivde, ki se
IZHOD
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Zgodbe umikov, podredljivosti, sprejemanja slabih, poniževalnih odnosov kot poznano zlo, na
katero smo obsojeni, ker tako pač je.

ZASLUŽIMO SI POZITIVNE ODNOSE, SAMOSPOŠTOVANJE, SO NAŠA PRAVICA, KI JO MORAMO LE
OZAVESTITI! JO ZAHTEVATI, PRIČAKOVATI, IZRAŽATI! JO ŽIVETI!«

Izkušnja s hospitalizacijo in zdravili me je pripeljala do ugotovitve, da problema ne bom rešila z
uravnavanjem količine zdravil. S soočenjem s problemi, ki sem jih do tedaj rinila stran, ob hkratnem
intenzivnem notranjem dogajanju, z drugačnim
gledanjem in interpretiranjem notranje odzivnosti, so določena dogajanja postala razumljivejša
in s tem sprejemljivejša. Edini orodji, s katerima
sem operirala, sta bili samoopazovanje in deljenje
problemov s prijateljico, kadar sem o tem lahko
govorila.
Še vedno pa sem se trla zaradi energij, ki sem jih
občasno zaznavala. Težko je spregovoriti o nečem, za kar nimaš besed, da bi opisal, nimaš razumevanja in sprejemanja. Situacija neke druge
zavesti, daleč od realnosti, kamor sem hotela. Z
ozaveščanjem, da glasove slišim že celo življenje,
sem začela razvijati nov odnos do glasov, saj mi
pogajalska pozicija »hočem, želim, pričakujem, je
moja pravica ...« ni kaj dosti pomagala.
Z novim odnosom, da so vsi glasovi jaz sama oziroma podivjani del mene, ki je samoniklo životaril, sem jih počasi sprejemala. Sprememba stališča

iz žrtve, ki se ji godi krivica, v osebo, ki se lahko
nekaj nauči iz vsake situacije, mi je vrnila moč .
S sprejemanjem in ozaveščanjem hrepenenj, strahov in prepričanj. Svojih odločitev, svojega telesa,
svojih misli. S podporno energijo ljubezni sem se
začela učiti popolne predaje.
S sprejemanjem življenja, kakršno je ta trenutek,
sem si dovolila ranljivost, ki mi je omogočila sprejemanje lastnega dotika. Leta življenja z enostranskimi kompromisi, distanco in izolacijo so gluho
telo z dotiki spet oživeli. Odprli so rane, ki se niso
nikoli zacelile.
Iskanje kompromisa v sprejemanju svojega drugega pola je bil moj izhod iz slepe ulice. Kaj narediti, ko notranji glas podivja, dobi množino in
postane tujek? Kako se vrniti v prejšnje stanje, kakšna je pot vračanja in kdaj skrene na novo?
Veliko je sklicevanja s strani raznih doktrin, institucij in posameznikov, ki ponujajo svojo rešitev kot
edino pravo ob hkratnem prepričevanju, da si že
v startu zajebal. S sklicevanjem na ekskluzivnost,
ki je v življenju podprla veliko zlorab, z barantanji
med etiko, moralo in prepričanji so še vedno najbolj utesnjujoča lastna prepričanja.
Da postanejo sporni lastne misli in lasten dotik,
kolikšna ujetost zreducira misli na takšno omejitev? So prepričanja, ki sem jih presegla lahko edino sama. Počasi spoznavam, kako pomembna je
bila v mojem življenju uvedba besede »dovolj«,
postavljanje meja, da mi ne bo nikoli več zmanjkalo osebnega prostora za odločitve, s katerimi
bom lahko živela .
Kje je tukaj potem kemično neravnovesje, zdravljeno z antipsihotiki, tretma, ki sem ga bila deležna tudi sama? Z zdravili ustaviti tako delovanje
notranjega sveta in tudi delovanje navzven. Nepredvidljivosti, ki jih ni možno nadzorovati. Za
določene notranje stiske ni zdravil, razen morda
prijateljstva. Razčlenjevanje, kaj je resnično in kaj
ni, je le v pristojnosti vsakega posameznika. Skozi
pogovor se postopoma izlušči bistvo problema,
zakrito pod plastmi neizrečenega. So zaključki, do
katerih moramo priti sami. Ne glede na terapijo
potrebujemo stik s sočlovekom, biti sprejeti taki,
kot smo. Z vsemi nedoslednostmi, ki jih živimo.
IZHOD
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KAJ JE DOGAJALO

K A J

D O G A JA

29.9.2020
POSVET O PREOBRAZBI
ZAVODA ZA SVOJCE
IN SKRBNIKE
Bunčetova domačija
Dutovlje

5.10 DO 9.10.2020
POKRAJINA MOJE DUŠE
Literarne in likovne
delavnice
Center aktivnosti
Dom na Krasu

Meni ful dogaja v sanjah in čez dan.
V sanjah ženska me osvaja,
to men dogaja.

5.11.2020
KOSTANJEV PIKNIK
NAMESTO PIKNIKA
Dom na Krasu

20.11.2020
TRADICIONALNI
SLOVENSKI
ZAJTRK

Rekla mi je: »ko svoje darove boš spoznal,
boš videl, imel sem prav.«
Jaz njej: »Povej mi želje svoje,
da se ujamejo v moje.«
Jimy Ezekiel

IZHOD
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P OE Z I J A
POD VALOM TAJNE TA NAŠ JE PLANET
Še je nepoznanih delov našega življenja.
Nikoli ne bomo odkrili genetike planeta,
niti zvezde, niti oddaljenega sonca.
Ne poznajo odgovorov – nimajo pojma o ostalih svetovih,
katere moja misel otipava.
Prazno nebo začudeno je nad toploto dneva, nekatere tajne
nam niso bile nikoli znane.
Prazno nebo, v daljavi zvezde,
sumljiva resnica kroži po svetu.
Mi smo brez odgovora o mnogih stvareh, predmetih.
Nebo prazno, nesigurne zvezde,
človek in brezmejni prostor,
ožarjene ravnine sveta.
Pod valom tajne ta naš planet .
Nikoli ne bomo izvedeli,
koliko lepote ima vijugavo leto,
koliko rastlin ima en gozd,
kje so meje našega uma.
Nikoli ne bomo izvedeli, kako in
kje je nastal naš svet,
kje so odgovori tega planeta.
Nikoli ne bomo izvedeli za vremenske mene,
poti njene, kje je konec in kje
začne človeško življenje .
Minili so veki, še mnogi bodo.
Do odgovorov nikoli ne bomo prišli – sveta.
Pod valom tajne ta naš je planet in
NAŠA NEMOČ PRED UGANKO ŽIVLJENJA .
Darko Bajt
IZHOD
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PERUTI
V tišini dneva
te najdem globoko v gozdu
V spevu napeva te slišim,
ko letiš skupaj z menoj
Nisi odšel, še vedno si tukaj,
a izginil si brez slovesa
Nisem vedela, da me spremljaš
na vsakem koraku moje poti
V snu so vzniknile ptice
in razširile krila za tisoč dni
Spletale so peruti
in neslišno padle za obzorje
V zvenu odseva te najdem,
ko želja preraste v lepoto.
Ita

Poezija na straneh 15, 16 in 17 je objavljena
brez posega v avtorsko svobodo.
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IZZIV ČUJEČNOSTI
Si prisluhnil kdaj petju ptic,
ponesejo te do razpotja,
do oblakov najvišjega ideala.
Si okusil izgnane plodove,
zakopane na vrtu življenja?
V zastareli hiši gorečih slik,
v priklonu nevarni radovednosti,
pahnjen v skok brez padca,
brez identifikacij,
brez besed.
Previdno z dotikom v neslišno,
odluščiti celično iz odtujene konstelacije,
uglasiti kaos kričečih korenin,
in se vrniti v tok celote.
Lahek,
kot pero,
v začasen umik iz težnosti,

Za modrim obličjem
skriva se mati
tvoje trudne dlani
prepletene
s strahom od starosti
pokazale
so radost otrokom
stremiš k zrelosti
sanjaš dekliške norosti
spoznala
bi rada odrešitev
vendar
nimaš moči čudeža
zato
ustvarila
nemirno si reko
zaščitila jo pred sušo
poznaš njeno skrivnost

kjer je poraz zmaga,
konec le nov začetek,
kjer izpustiš naučeno in odkriješ modrost.

po tihem se moliš za njo

Samo pot,
brez stopinj,

na njej

v globini zapečatenih zapisov,
z zaupanjem do zapuščine.
Zdaj v sobi,
med vzporednimi svetovi.
Luka Višnikar
IZHOD
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ZA MODRIM OBLIČJEM

veš da je to pasijon
prava pot
spokoj bi izbrala
razbila svojo podobo
in svobodno voljo
da za modrimi očmi
verjameš v novi jaz.
Matej Okroglič
IZHOD
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Š T O R I J E

Psihiatrična država na sončni strani alp je roman
pesnika in pisatelja Črtomirja Clonskega. V vsaki
številki časopisa objavimo dve poglavji.
3. POGLAVJE : KUVERTA
Iz Psihiatrične Države na Sončni strani Alp je John
prejel neoznačeno kuverto z najbolj bizarnimi slikami, kar jih je kdaj videl. Pismo je poslal anonimni
informator, ki se je podpisal enostavno kot OSVOBODITELJ. Svoje slike je opisal kot Neverjetni eksperimenti v Psihiatrični Državi, Skrivnostna genska farma, Preboj ali nočna mora? Včasih je John
dobil kakšne informacije iz Psihiatrične Države na
sončni strani Alp. Ko je bral pismo, ki je opisovalo slike, je bil zgrožen. Njegov informator je trdil,
da v Psihiatrični Državi obstaja gensko mutantska
farma, ki leži blizu mesta Mix, nekje na jugu Psihiatrične Države. Osvoboditelj je še napisal, da bo,
če bo le mogoče, našel pogrešanega Whiteboya
Engeneerja. Na tej farmi je z lastnimi očmi videl
vse mogoče gensko mutirane kreature.
Johna je prekinil telefonski klic. Na drugi strani je
bil namestnik predsednika vlade iz Raja, ki ga je
obvestil, da imajo zanesljive podatke, da je WBE-ja ugrabila Služba Državne Tajne Policije (tajna
policija Psihiatrične Države), kar je John Smith že
vedel.
»Takoj pojdite v Psihiatrično Državo, vi ste naš
najboljši vohun in imate vsa pooblastila. Ščitili vas
bomo. Bodite previdni in ponaredite si garantno
pismo na Dr. Blazeja,« mu je zgroženo rekel.
John je informacijo o gensko mutantski farmi v
Psihiatriji, kot so rekli pogovorno Psihiatrični Državi na Sončni Strani Alp, najprej preveril pri Ministrstvu Psihiatrične Države, kjer pa mu niso vedeli
o tem povedati nič. Dejali so mu, naj se obrne na
Ministrstvo za Obrambo Psihiatrične Države. Od
tam so ga poslali k doktorju Blazeju, ki je delal v
Psihiatričnem Centru. John je nemudoma poklical
IZHOD
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Genski Internacionalni Inštitut v Državi Utopija.
GII je bila neodvisna ustanova, ki je kontrolirala
genske eksperimente povsod po svetu. Znanstveniki iz Države Đihad, Države Utopija in Države Raj
so se zbrali preko videofonov in takoj poslali ostro
noto Ministrstvu za Zunanje Zadeve Psihiatrične
Države. Tudi od svojih prijateljev iz Psihiatrične
akademije v Psihiatrični Državi niso izvedeli skoraj
nič o tej gensko mutantski farmi, zato so se tudi
oni strinjali, da John odpotuje v Psihiatrično Državo in tam naveže stik z doktorjem Blazejem, po
možnosti pa še z OSVOBODITELJEM.
Ko je John brskal po dokumentih na Genskem
inštitutu, je odkril dosjeje o doktorju Blazeju in
doktorju Blatniku, ki sta študirala v Državi Utopija.
Ko je diplomiral iz psihiatrične znanosti, se je dr.
Blazej zaposlil na Obrambnem Ministrstvu Psihiatrične Države.
Johnova poglavitna naloga je bila, da pripelje nazaj WBE-ja.
John se je namazal po sencih z antipasto, da ne
bi slišal glasov - zaščitil se je. Vzel je denar iz blagajne in mimogrede na strojčku natisnil še šop
bankovcev po 999 lip. Skrivaj je odšel na letališče,
prestopil v državi Utopija, nato pa s prvim vlakom
nemudoma odpotoval v Psihiatrično Državo.
4. POGLAVJE : PRIHOD
Psihiatrična Država leži na tretji ploskvi, ki ji pravijo tudi »sončna stran Alp«. Tam niso poznali vseh
barv, poznane so jim bile le rdeča, zelena, oranžna, predvsem pa bela in črna in njihove kombinacije, npr. siva. Tudi čas so delali umetno, kot je
to odrejal Vrhovni, noč in dan so po planu Vrhovnega ustvarjali, ob velikih praznikih pa so oblake
razpršili z dušikovim oksidom ne glede na okoljske posledice .
V Psihiatrični Državi na Sončni Strani Alp je bilo
devetinšestdeset odstotkov Pacientov, trinajst
odstotkov Psihiatrov, ostali pa so bili člani represivnega aparata (SDTP in tisti, ki so delali na Ministrstvih). Klonov niso zaobjeli v statistiko. Poleg
tega je Vrhovni bil na vseh bankovcih za 1, 3, 7, 9

33, 77, 66, 99, 133, 166, 199, 666, 669 in 999 lip.
Poznali so devet dni v tednu, devet mesecev, počitnic pa ni bilo. Ker je primanjkovalo bencina iz
žosola, so se vozili šestkrat v tednu, vsak drugi dan
pa na parne ali neparne številke registrskih tablic
in imeli so ogromno praznikov. V tej Državi je bilo
obvezno služenje vojaškega roka tudi za dekleta
in ženske, ravno tako dolgo kot za moške. Vsi drugačni, vsi enakopravni. Tujec, ki pride v to Državo,
potrebuje posebno dovoljenje, t. i. Dovolilnico. V
tej deželi je šlo za pravo in ortodoksno pravoverno diktaturo Psihiatrov. Najmanj miselno so v tej
Psihiatrični diktaturi preganjali vse, ki niso bili na
njihovi ideološki politični liniji.

in prodajalec pijač je glasno vprašal: »Boste kavo
ali čaj? Kava je uvožena!«. Čaj je bil zvarjen iz listov
dreves. Prodajalec je bil oblečen v belo haljo, ki je
bila malce umazana, bil pa je tudi rahlo neobrit.
Na zavihku halje je nosil značko z napisom Z Vrhovnim nam gre bolje. John je le odmahnil z roko
in prodajalec je odšel s svojim vozičkom. Vlak je
stal na meji v Psihiatrično Državo najmanj eno
uro. Vse so počasi, podrobno in natančno pregledali.

John je bil pod pretvezo, da je trgovski potnik, tik
pred tem, da vstopi v Psihiatrično Državo. Vozil
se je na vlaku, oblečen je bil v sivozeleno obleko.
Klobuk je držal v desni roki poleg kovčka, v katerem so bili nekakšni dokumenti. Vlak je stal ob
edini vpadnici v mesto oziroma v Psihiatrično Državo. John je bil sam v kupeju, če ne štejemo neke
starejše gospe, ki je živčno pletla .
Bil je polmrak in tujec John je pogledal skozi okno
kupeja. Vse okrog je bilo obdano z žično ograjo.
Ograja je bila visoka več kot tri metre. Na vrhu je
bila razdeljena v obliki črke V. Na vsaki strani ograje je bil narejen petmetrski pas iz mivke, na kateri
se je poznala vsakršna sled živali ali človeka. Poleg
tega so na vsakih petdeset metrov stale stražarnice in stražni stolpi. Na vrhu stražnega stolpa je
svetil močan žaromet. Carinikom se ni nikamor
mudilo. Povsod, z vsakega droga, z vsakega drevesa so visele rdeče črne zastave Psihiatrične Države, na katerih je bil črn križ, kot enica zasukan v
kotu 45 stopinj v desno.
Policist je vstopil v kupe in premeril Johna od glave do nog. John mu je pokazal Dovolilnico, Policist pa mu je s kretnjo roke pokazal, naj dvigne
glavo in mu z žepno svetilko posvetil v obraz.
»Greste na obisk?« ga je vprašal Policist. »Da,« mu
je, kar se da uradno, odvrnil John.
Policist mu je pritisnil žig v Dovolilnico. Vrnil mu
je potni list in mu dal list z navodili obnašanja v
Psihiatrični Državi. Carinik mu je nato vzel prstne
odtise, košček las za gensko kontrolo in potni list
registriral v računalniku. Tujec je pospravil potni
list v kovček, list pa je zganil in ga vtaknil v žep
suknjiča. Hip nato so se vrata kupeja zopet odprla

Vlak se je počasi premikal skozi sivo pokrajino. Ob
progi so bili postavljeni veliki panoji z napisi kot
npr. Z Vrhovnim nam gre bolje, Starši, prijavite
svoje otroke k pouku Psihiatrije, Brani nas Vrhovni, Z Vrhovnim do končne zmage, Psihiatrija mora
postati last vseh Državljanov Psihiatrične Države,
Država skrbi za pogozdovanje. Poleg napisov so
bili ob poti veliki plakati znanih osebnosti in glavnih voditeljev Psihiatrične Države. Vlak se je leno
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premikal skozi pokrajino in počasi se je danilo. Na
postaji Hans je v kupe vstopil neki moški z rdečim
obrazom, rdečkastim nosom in velikimi brki. Bil
je v zeleni lovski obleki in se predstavil kot Fritz.
John ga je le nemo pogledal. Fritz je nekaj mrmral
predse in pil ceneno žganje znamke Zmaga. Žganje je ponudil tujcu. John se je zahvalil in odvrnil,
da ne pije.

ITA : JESENSKO POPOLDNE

Ko je na postaji Glavna tujec hotel izstopiti, se je
že zdanilo. Zgodil se je manjši incident. Nenadoma se je zaslišal hrup in v kupe so prihrumeli trije
veliki Tehniki in nekakšen majhen Psihiater, vsi
v belih haljah. Psihiater je bil trebušast in imel je
majhne okrogle naočnike. Tudi on je imel na zavihku srajce značko z napisom Z Vrhovnim nam
gre bolje. Dva Tehnika sta zgrabila Fritza, ga zbasala v prisilni jopič in ga nasilno odnesla iz kupeja.
Zunaj je že čakalo vozilo z oznako Psihiatrične Države. John je prebledel in mirno izstopil.
Na postajo je že sijalo dopoldansko sonce. S kovčkom in plaščem v desni roki se je napotil proti
izhodu. Vozilo Psihiatrične Države je z utripajočo
lučjo odpeljalo Fritza. Tujec je počasi odšel proti avtobusu št. 99 in se odpeljal proti koncu mesta. Tam je živel njegov prijatelj iz študentskih let.
Skupaj sta študirala Psihiatrično znanost v Državi
Utopija. John je nemo gledal androidska bitja, ki
so se drenjala na avtobus, mrko in topo buljila, iz
ust pa jim je smrdelo po cenenem žganju. Pacienti so se mirno gibali, kot bi jih vodila nevidna
roka. Obritoglavci so razgrajali na avtobusu, šli so
s tekme v BUTANJU PSIHIATRIČNIH GLAV. Tako so
se gibali in tako nehumano razgrajali »teli« Psihiatri in Pacienti, ta nečloveška, ta antičloveška bitja .
Ko je izstopil na postajališču, ga je neki obritoglavec prosil za pet lip, češ da nima za pivo. John, ki
je odlično govoril jezik Psihiatrične Države, mu je
odgovoril, da še ni menjal denarja. Obritoglavec
mu je pokazal iztegnjen sredinec: »Jebi se!« Neki
drugi skin pa je buljil vanj, kot bi videl prikazen
in izjecljal le besedico: »Člouk, č.. č ččč …Člouk.«
Neki drugi skin je onega obritoglavca potegnil
nazaj, češ: daj mir človeku. Človek se celo življenje
uči in še neumen umre.
John je iskal ulico Velikega vodje št. 13. Nekaj
brezdomcev v razcapanih plaščih se je grelo ob
ognju, pilo, pekli so podgane in miši. Bolj drli so se
kot peli: »Jebena Psihiatrička, jebena si ti, jebem
te ja, neka ide do đavola svi Psihiatri!«
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Ko je vstopil skozi vrata bloka, je zasmrdelo po
žveplu. Nekaj otrok se je igralo v veži. Metali so
kovance ob steno, to je bilo »fucanje«. Na steni
veže je bilo polno grafitov, kot npr. Dol z vodjo.
Ker je bilo dvigalo pokvarjeno že trinajst let, je
neki Mujo, misleč da je še vedno v kamnolomu
v mestu Mix, z macolo razsul vrata dvigala. John
je zavzdihnil v jeziku države Đihad: »Svašta mi
se dešava u ovoj Psihiatričkoj zemlji« in odšel po
stopnicah v drugo nadstropje. Pozvonil je pri dr.
Blazeju. Na domofonu se je najprej oglasil počen,
robotski ženski pozdrav Naj živi Vrhovni, nato je
bila nekaj sekundna tišina, za tem je glas rekel:
»Za Dr. Blazeja pozvonite enkrat dolgo in dvakrat
kratko!« Pozvonil je, glas zvonca je bil rezek in je
odmeval po stanovanju.

Ne ljubiš mene, ljubiš svojo podobo o meni. Tvoj
ideal, ki se zrcali v mojih očeh .
Komu bi pripisal lepoto, po kateri vsi tako močno
hrepenimo? Nisem jaz tista, ki ti prinašam ljubezen v življenje, ti si tisti, ki se je ob meni prebudil .
Preštevam lističe na detelji, kot da bi bili cvetovi:
ljubim, ne ljubim, ljubim…
Ko bi ljubezen ne bila tako dvoumna, bi morda
tudi sreča bila manj opoteča…
Toliko detelj, trije lističi, dva, trije.
Kje je moja detelja? Kje si, sreča moja?

Pozabljeni svetovi vzhajajo ob rani. Rani zori. Ranjenem jutru.
Odpotovani zarji. Pozno popoldanskem soncu.
Nisem odšla, šele začela sem se zabavati. Ne potrebujem oklepa. Biti gola mi prija.
Prijazno pribegališče noči. Gosta tema. Poplesovanje senc po moji sobi .
Nisem naklepala bojnega oklepa. Nadeli so mi ga
brez vprašaja.
In sem ga nosila skozi polja, gozdove. Postal je
moj.

Razpeta med štirimi svetovi kot nebo na štiri strani. Obstajam v duši napeva, v srčiki odmeva, ki
se odbija iz doline v goro. Nisem odšla, vedno te
čakam, tik za vogalom, na pravi trenutek, da se ti
razodenem. Nisem pozabila na tvoje sanje. Zvesto
jih čuvam in naklepam scenarij, da te posedem na
njene peruti. Nihče ti ne more preprečiti tvojega
poleta, razen tebe. Zaupaj svoji biti, nasmehni se
razpokam in jih napolni s solzami. Potlej pusti, da
zamrznejo in si takrat iz njih naredi drsališče. Pomuzni se po padlih strahovih.

Nekega poznega jutra sem ga slekla na obrobju
reke. Potonila sem pod površje in se zagledala v
dno. Vleklo me je k sebi. Mulj se je ovil okoli mojih okončin in me potegnil k dnu. Razraščal se je
čez moje golo telo, vse dokler ni dosegel dlani,
prstov, vratu… V usta je odtavala riba, mi zdrknila
po grlu in si utrla pot v notranjost. Begala je po
časovnih pasovih, dokler ni onemela. Vrtinec je
zagrabil okončine, meča, bedra, obe ritnici, dokler
ni poskušal pogoltniti še mene –
Gledam smrti v oči, ona se smehlja kot prerano
jutro.
HOIn me ni.
HO-ČEM!
Novi sosedje se
obrnejo k meni.
Izgledajo kot
izkoreninjena
drevesa.

Se nadaljuje...

IZHOD
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K O L U MN E

HENRIK : MODROST
Temna modrost noči prinese močno modrost
dneva.
V temni modrosti noči se cel svet spremeni!
Temna modrost noči nam pokaže tudi Luno in
zvezde!
Meni osebno je všeč polna luna. Zakaj?
Zato, ker Luna obsije celo obzorje zemlje s svojo
svetlobo.

Samo gost sem na tem planetu.
Naredil sem dva otroka in imam štiri vnuke.
Zakaj pišem o tem? Zato, ker mi je dano razmišljati o naravi in o tem, da sem nesmrten zaradi otrok
in vnukov.
Živim na Krasu in všeč mi je burja, ki prepiha vsakogar.
Tako dobrega, kakor slabega.

Vsi gozdovi, kar jih je, se odenejo z njo.

Modrega, enega in drugega.

Ti in gozdovi v mesečini.

Vse, kar je napisano, je resnično in ni plod moje
domišljije!

In potem jutranja zora, ko se dvigne nad obzorje,
preplavi s svojo veličino in modrostjo cel svet.
Vendar, ko pride nočna ura, je spet tukaj Luna in
njen sijaj.

Luna in Sonce!
To je modrost za večno! Luna in Sonce. Sonce
nam daje moč, luna pa počitek!

Noč ima svojo moč!
Sonce zapušča s prekrasno večerno zarjo!
Dano mi je, dan vsak dan, da gledam v nebo in
gledam Luno in zvezde.

Iztok Šefran
IZHOD
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D I A L O G
INTERVJU S STANOVALCEM DOMA NA KRASU : GREGOR BENEDIK
Kratka predstavitev
Sem Gregor Benedik, po domače krajški Gregor,
doma sem z Lavtarskega vrha. To je hribovje med
Škofjo Loko in Kranjem. Enajst let sem nastanjen
v Domu na Krasu, kjer sem počel že mnogo reči:
od delovne terapije do zelenega programa. Torej, delal sem z glino in na vrtu sem kosil travo in
opravljal druga kmečka opravila.
Kaj je zate modrost?
Modrost je zame na vrhu trikotnika. En krak je ljubezen, en krak je moč. Verjamem, da ko je človek
uravnovešen, ko združi vsa tri polja, postane moder človek.
Kdo je zate »moder« človek oziroma kakšen je
»moder« človek?
Človek, ki je moder, mora imeti vse te lastnosti ali
drugače pogledano: človek, ki je moder, spoštuje
red in disciplino, kar pa zase ne morem reči, saj mi
manjka ljubezni.
Se ti počutiš »moder« in zakaj?
Lahko bi rekel, da nisem moder. Imam pa modra
sporočila.
Ali obstaja situacija, v kateri si odreagiral zelo
modro in si bil na to ponosen?
Leta nazaj.
Katera je bila ta situacija?
Še pred leti, ko sem bil težki roker, sem vozil avto
brez izpita. Čez živo mejo sem zagledal policijski
avto. Ker je bila noč, sem zapeljal k sosedu na drugo stran ceste na vrt in me niso dobili. To je bilo
v časih, ko sem še uporabljal ponos. Sedaj nisem
več na nič ponosen, saj smatram, da te ponos lahko stane življenja. To mislim na duhovni ponos, a
o tem kdaj drugič.
Katere življenjske situacije pripeljejo človeka do
modrosti?
Če samo pogledamo delovno mesto v službi: to je
lahko zidar, ki se uči vztrajnosti ali pisarniški delavec, ki se uči preciznosti.
IZHOD
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Za konec nam napiši eno »modro« misel
Včasih mi pride na misel kakšna modra misel, kot
na primer: »En Indijec je bežal pred tigrom in prišel do prepada. Ko je zagledal vejo v prepadu, se
je prijel za vejo in tiger ga ni dobil. Potem je zagledal grmiček borovnic, odtrgal sad in si mislil:
dol prepad, gor tiger - treba je uživati sedanji trenutek.«
Ali pa: »Dva prijatelja gresta po puščavi in se sporečeta. Eden napiše v pesek: Prijatelj me je klofnil.
In gresta naprej in ta prijatelj pade v živo blato
in napiše: prijatelj mi je rešil življenje, in nauk te
zgodbe je: slabe stvari so vpisane v pesek, da jih
veter razpiha, dobre stvari so trdno zapisane.«
z Ljubeznijo v srcu Gregor

ČLOVEK JE LE VIJAK
V KOLESJU ZGODOVINE.
Clonsky
IZHOD
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ST R I P

I ZSTO P

Ko norec vztraja v svoji norosti,
na koncu postane moder.
Dino Čendak
Iztok Šefran
IZHOD
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POGLEDAM
SKOZI OKNO.
VIDIM OBLAKE,
NEBO
IN VSE,
KAR JE MODRO.
Nuška Pitterle

