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Srečna je, da lahko
pomaga starejšim in bolnim
Silva Lavrič pravi, da je svoje poslanstvo našla v delu z ljudmi in da svoje znanje in veselje deli
z vsemi, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu
ZORA KUŽET
“Že med študijem me je zanimala pomoč ljudem s posebnimi
potrebami,” pripoveduje Silva
Lavrič iz Maribora. V zadnjih
letih si je nabrala veliko dragocenih in prijetnih izkušenj, saj je

delo s starejšimi zelo zanimivo,
dodaja.
“Kot prostovoljka sem najprej
sodelovala s Centrom za sluh
in govor Maribor. Ponujala sem
individualno pomoč učencem s
težavami pri učenju in na različne

načine sodelovala z vzgojiteljicami
v vrtcu. Pomagala sem otrokom
z avtizmom, lažjimi motoričnimi
težavami ter otrokom s težavami
pri vidu in sluhu. Opravila sem
usposabljanje pri anonimnem
telefonu Samarijan (namenjen je

ljudem v duševni stiski in deluje
24 ur, www.telefon-samarijan.si)
in postala njihova prostovoljka.
Izkušnje, ki sem jih pridobila pri
delu z ljudmi s posebnimi potrebami, so me spodbudile k pisanju
diplomske naloge s področja
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in pisala prošnje ter čakala na
odziv, se je, pravi, odločila za delo
prostovoljke. “Najprej sem kot
prostovoljka pomagala varovancem varstveno-delovnega centra
Sonček v Mariboru. Istočasno
sem pričela sodelovati s Centrom
za pomoč na domu v okviru programa prostovoljstvo, kjer sem
spoznala starejše in onemogle
osebe in se družila z njimi ter si
pridobila veliko izkušenj in znanja.
Včlanila sem se tudi v društvo
Hospic, kjer se redno udeležujem
predavanj, ki mi pomagajo tudi
pri mojem delu, saj velikokrat
dobim odgovore na vprašanja, ki
se mi pojavljajo pri delu s starejšimi in včasih tudi z umirajočimi,”
razlaga.
Pridobljene delovne izkušnje in
znanja so jo pripeljali do spoznanja, da se želi poklicno ukvarjati
s pomočjo ljudem v stiski. Prav
tako je spoznala, nadaljuje, da
jo tovrstno delo zelo veseli in
osebno bogati. “Po neuspelem
iskanju zaposlitve, predvsem na
področju socialne oskrbe, sem
se lani maja opogumila in odprla
svoje podjetje. V veliko oporo sta
mi bili moja družina in svetovalka
na zavodu za zaposlovanje, ki
me je opogumila, da je

Silva Lavrič meni, da morajo
starejši ohranjati socialne
stike in biti čim bolj družabni.
(osebni arhiv)
tesnobe v socialnih odnosih. Po
uspešno zaključenem pripravništvu sem bila nekajkrat zaposlena
za določen čas, vendar me je
kmalu življenje usmerilo v področje socialnega varstva.”
IZKUŠNJE TUDI
S PROSTOVOLJSTVOM
Zaposlitve, tako kot tudi mnogi
drugi, ni našla čez noč, a namesto da bi doma posedala

odprtje lastnega podjetja glede
na izkušnje, ki sem si jih pridobila
s prostovoljnim delom, zame zelo
dobra in pravilna odločitev. Poleg
pridobljenih izkušenj me je k zagotavljanju oskrbe na domu pripeljalo tudi dejstvo, da je zanimanja za
pomoč, nego in varstvo na domu
čedalje več. Poleg domov za ostarele in raznih centrov, ki ponujajo
pomoč na domu, je uporabnikov,
ki bi potrebovali pomoč, vendar iz
različnih razlogov niso vključeni v
program, še veliko,” pripoveduje
Lavričeva.
NUJNO SE JE VEDNO
IZOBRAŽEVATI
Z navdušenjem pripoveduje, da
jo pomoč in oskrba na domu,
predvsem namenjeni starejšim in
onemoglim osebam, invalidom
ter bolnim osebam in osebam z
dolgotrajnimi okvarami zdravja,
izjemno veselita. Veliko ljudi ji je
zelo hvaležnih, da namesto njih
poprime za najrazličnejša gospo-

dinjska opravila, jim pomaga pri
vzdrževanju in ohranjanju osebne
higiene in podobno. Mnogi so ji
hvaležni tudi takrat, ko jih spremlja morda v gledališče, kino,
trgovino ali na kakšen obisk k
znancu. Pravi, da morajo tudi starejši ohranjati socialne stike in biti
čim bolj družabni.
Zaveda se tudi, da se je treba
vedno znova izobraževati, zato
svoje praktično znanje in izkušnje, ki si jih je pridobila med
opravljanjem svojega dela,
nadgrajuje s številnimi izobraževanji in usposabljanji s področja
oskrbe in pomoči na domu.
Uspešno je zaključila usposabljanje za socialno oskrbovalko na
domu in si pridobila certifikat.
Redno se udeležuje tudi številnih seminarjev, ki ji pomagajo
odgovoriti na številna vprašanja
in ponujajo možnosti za boljše
in bolj kakovostno delo, razlaga
sogovornica.

Zanimanja za pomoč, nego in
varstvo na domu je čedalje več.
(Osebni arhiv)

