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Tako imenovane demence z zgodnjim začet-
kom so vse demence, ki se začnejo med 30. in 
50. letom. Pojavljajo se, ko so posamezniki v 
najbolj ustvarjalnem obdobju življenja. Pri de-
mencah z zgodnjim začetkom gre največkrat 
za Alzheimerjevo bolezen. Problem je, da se 
bolezenski propad možganskih celic začne že 
petnajst do dvajset let pred pojavom prvih 
bolezenskih znakov.

Pojavlja se tudi digitalna demen-
ca …

To je izraz, ki ga uporablja ddr. 
Spitzer v svoji knjigi, ki je iz-
šla tudi v slovenskem jeziku. 
Vendar je tu treba izpostaviti 
razlike. Pri običajni demenci 
gre za propad možganskih 
celic, kar vodi v slabšanje 
spretnosti in sposobnosti 
obolelega. Pri tako ime-
novani digitalni demen-
ci gre za to, da otroci 
in mladostniki zaradi 
nepravilne rabe digi-
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Črepinškova deluje kot delovna terapevtka v 
domu za starejše občane na celjskem Jožefovem 
hribu, in sicer v Martini hiši Doma sv. Jožefa. 
Ta celjski dom je bil tako prvi, ki je začel upora-
bljati metodo montessori pri delu s stanovalci. 
S Črepinškovo smo se pogovarjali o demenci, 
ki je je tudi pri nas vse več. Pogovarjali smo se 
tudi o tako imenovanih zgodnjih demencah, 
ki se lahko začnejo že po 30. letu, o digitalni 
demenci, o delu naše sogovornice s stanovalci 
doma, o slovenskih in ameriških domovih za 
starejše občane …

Tudi slovenska družba se vedno bolj stara. 
Koliko primerov demence je po vaših opaža-
njih in v kakšnih oblikah?

Glede na statistiko je v Sloveniji približno 30 
tisoč oseb z demenco, pri čemer domnevamo, da 
jih je še veliko več »skritih«. Nekatere ocene naka-
zujejo, da je le vsak četrti, ki ima demenco, tudi v 
resnici diagnosticiran. Hkrati bolezen s seboj nosi 
močno družbeno stigmo, zato ljudje ob prvih 
znakih pogosto odlašajo s pregledom. Zgodnje 
odkrivanje je bistveno za lažje urejanje življenja. 
Zdravila, ki bi pozdravilo demenco, še nekaj časa 

Sara Črepinšek je kot prva v Sloveniji pri delu s starejšimi začela uporabljati metodo montessori

»Ko smo iskali nove načine 
dela, smo naleteli na metodo 
montessori«

Metodo montessori poznamo predvsem na področju otroške pedagogike, uve-
ljavlja se tudi pri delu s starejšimi občani ter tistimi, ki imajo demenco. Sara 
Črepinšek je kot prva iz Slovenije pridobila osnovni certifi kat za delo s starejšimi 
po metodi montessori ter tudi za inštruktorico. Prvo izobraževanje je opravila v 
Parizu, certifi kata je pridobila v ZDA.

BRANE JERANKO

talnih medijev nekaterih 
pomembnih življenjskih 
spretnosti niti ne razvije-
jo. V večini so danes mla-
di digitalni domorodci, ki 
zgolj »konzumirajo« digi-
talne vsebine, ne znajo pa 
jih uporabljati za svoj razvoj. 
Sodoben način življenja nam 
je prinesel nekatere olajšave, ka-
terih dolgoročnega vpliva se v celoti 
niti še ne zavedamo. Na misel mi pri-
haja nedigitalen primer. »Čevlji na ježke« so 

krasna stvar, ker se otrok pri obuva-
nju hitro osamosvoji, ven-

dar imamo danes med 
prvošolci malo otrok, 

ki si znajo zavezati 
vezalke na »mašni-
co« in ki recimo 
lepo pišejo. To 
so vse povezane 
stvari. Vprašajte 
učitelje, kakšne 
so razlike med 
finomotoriko 
sedanjih digi-
talnih otrok in 
recimo otrok 
izpred petnaj-
stih ali tride-
setih let. Drugi 
primer je boč-
no parkiranje 
avtomobila. Ker 
senzorji opravi-
jo vse namesto 
voznika, se mu 

ni treba truditi. 
Vendar je poan-
ta ravno v tem! 
Naši možgani 
to potrebujejo. 
Dobra prostor-
ska predstava 

ni pomembna 
le pri bočnem 

parkiranju, temveč 
tudi pri čisto običajnih 

stvareh. Vse torej le ni tako 
enostavno, kot se zdi.

Kako lahko posamezniki pri sebi 
preprečujemo demenco?

V raziskavah navajajo, da je učenje tujih jezi-
kov in glasbil zelo dobra naložba za možgane. 
Reševanje križank nas ne bo obvarovalo demen-
ce, a škodilo tudi ne bo. Bolj bistveno je, da naši 
možgani veliko pridobijo z osvajanjem novih 
spretnosti. Pomembno je živeti dejavno in čim 
bolj zdravo. Žal tu ni nekega recepta ali pripo-
ročila, ob katerem bi si lahko oddahnili. Vendar 
tudi živeti v strahu pred demenco ni dobro. Po 
mojih izkušnjah je veliko odvisno od naše no-
tranje naravnanosti in odnosa do sveta.

Zaradi demence ponavadi zelo trpijo in iz-
gorevajo tudi svojci bolnikov … Kako je s tem, 
kakšne stiske opažate pri svojcih?

Demenca še vedno predstavlja velik strah. 
Ne morem reči, da neupravičeno. Življenje se 
spremeni ne samo za obolelega, temveč tudi za 
svojce in okolico. Pogostokrat so v svoji skrbi 
ali strahu, kaj bi se lahko zgodilo, tudi pretirano 
zaščitniški. Pomembno je, da se ugotovi, kaj 
posameznik z demenco še zmore, kje potrebuje 
podporo, prilagoditve in katere naloge je treba »v 
polnosti« prevzeti in s tem zmanjšati nepotrebne 

»Tako imenovane demence z zgodnjim 
začetkom se pojavljajo med 30. in 50. letom, 
ko se šele uveljavljajo ali snujejo družine.«

»Delati z ljudmi je poseben blagoslov, saj če 
dobro opraviš svoje delo, hvaležen pogled ne 

izostane. Demenca je posebno področje. 
Bolj ko so stvari ›zagonetne‹ in 

skrivnostne, bolj me pritegnejo.«

»Svojci morajo 
najprej poskrbeti 

za svoje dobro počutje, 
za svoje zdravje. Če oni 

obnemorejo, kaj bo potem? 
Pomembno je, da si vzamejo 

čas samo zase, za svoje 
konjičke, svojo družbo, da 

počnejo stvari, ki so za njih 
ventil, da si napolnijo 

baterije.«

bolezenski propad možganskih celic začne že 
petnajst do dvajset let pred pojavom prvih 
bolezenskih znakov.

Pojavlja se tudi digitalna demen-
ca …
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ki je je tudi pri nas vse več. Pogovarjali smo se 
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talnih otrok in 
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kov in glasbil zelo dobra naložba za možgane. 
Reševanje križank nas ne bo obvarovalo demen-
ce, a škodilo tudi ne bo. Bolj bistveno je, da naši 
možgani veliko pridobijo z osvajanjem novih 
spretnosti. Pomembno je živeti dejavno in čim 
bolj zdravo. Žal tu ni nekega recepta ali pripo-
ročila, ob katerem bi si lahko oddahnili. Vendar 
tudi živeti v strahu pred demenco ni dobro. Po 
mojih izkušnjah je veliko odvisno od naše no-
tranje naravnanosti in odnosa do sveta.

Zaradi demence ponavadi zelo trpijo in iz-
gorevajo tudi svojci bolnikov … Kako je s tem, 
kakšne stiske opažate pri svojcih?

Demenca še vedno predstavlja velik strah. 
Ne morem reči, da neupravičeno. Življenje se 
spremeni ne samo za obolelega, temveč tudi za 
svojce in okolico. Pogostokrat so v svoji skrbi 
ali strahu, kaj bi se lahko zgodilo, tudi pretirano 
zaščitniški. Pomembno je, da se ugotovi, kaj 
posameznik z demenco še zmore, kje potrebuje 
podporo, prilagoditve in katere naloge je treba »v 
polnosti« prevzeti in s tem zmanjšati nepotrebne 

»Tako imenovane demence z zgodnjim 
začetkom se pojavljajo med 30. in 50. letom, 
ko se šele uveljavljajo ali snujejo družine.«

»Delati z ljudmi je poseben blagoslov, saj če 
dobro opraviš svoje delo, hvaležen pogled ne 

izostane. Demenca je posebno področje. 
Bolj ko so stvari ›zagonetne‹ in 

skrivnostne, bolj me pritegnejo.«

ne bo, vendar tista, ki obstajajo, nekatere težave 
vsaj omilijo. Poznamo alzheimerjevo bolezen, 
demenco z Lewijevimi telesci, vaskularno de-
menco, demenco pri parkinsonovi bolezni, 
frontotemporalno demenco in demenco 
z zgodnjim začetkom. Ker delam s sta-
rejšimi v Domu sv. Jožefa, so pri njih 
pogostejše vaskularne demence in 
Alzheimerjeva bolezen.

Kako je s prepoznavanjem 
demence, kar je zahtevna 
naloga?

Slabšanje kognicije, tako 
imenovanih mentalnih pro-
cesov, kot so pozornost, 
spomin, raba in razu-
mevanje jezika, učenje, 
reševanje problemov, 
načrtovanje vsako-
dnevnega življenja, 
sprejemanje odloči-
tev in podobno, se 
začne kmalu po 
petindvajsetem 
letu, vendar to še 
ni demenca. So le 
običajni procesi 
staranja. Demen-
ca pomeni bole-
zenske odklone 
od običajnega 
staranja naših mo-
žganov. Diagnosti-
ciranje demence ni 
le en opravljen test. 
Je zelo obširen in zah-
teven proces in ker se s 
tem ne ukvarjam, to pre-
puščam zdravnikom.

In kako je z demenco pri 
mlajših ljudeh? Kdaj se lahko 
začne pojavljati: v katerem ži-
vljenjskem obdobju oziroma 
pri kateri starosti?

stresne položaje. Takšna ocena pripomore, da oseba z 
demenco še vedno s svojim prispevkom sooblikuje 
okolje, v katerem živi. Če svojci prevzamejo več, kot 
je treba, to vodi v njihovo izgorevanje, saj je življe-
nje z demenco tek na dolge proge. Hkrati oseba z 
demenco naenkrat nima nobene zadolžitve več in 
si drugače zapolni svoj čas, pogostokrat na način, 
ki svojcem ne odgovarja. Svojci pogostokrat po-

zabljajo, da morajo v prvi vrsti poskrbeti zase, 
da bodo zdržali, saj oseba z demenco ob 

sebi potrebuje človeka, ki bo zdržal 
z njo v dobrem in slabem.

Število ljudi z demen-
co strmo narašča. 

Kako je Slovenija 
na to pripravlje-
na?

S stališča svoj-
ca ali obolelega z 

demenco, ki dolgo 
čaka, da pride do dia-

gnoze – ali ki potrebuje 
namestitev, pomoč na domu 

– zagotovo slabo. Statistike in 
napovedi so tudi neizprosne. 

Zato je splošni vtis o pripravljeno-
sti Slovenije slab, vendar se s takšno 

oceno ne bi čisto strinjala. Tisti, ki sode-
lujemo ali sledimo raznim projektom, ki 

so povezani z demenco, lahko povemo, da 
so storjeni veliki koraki, ki ne dajo rezultata 

Sara Črepinšek uporablja pri delu s starejšimi 
in osebami z demenco metodo montessori. V 
Martini hiši celjskega Doma sv. Jožef jo je začela 

uporabljati prva v Sloveniji.

ki svojcem ne odgovarja. Svojci pogostokrat po-

Ta mesec 
bo izšel v Celju 

priročnik dr. 
Camerona J. Campa 

o delu po metodi 
montessori.
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čez noč. Poteka veliko izobraževanj, vendar tudi 
to ni dovolj. Slušatelji morajo slišano ponotra-
njiti in živeti v praksi. Vsi vemo, kako je navada 
železna srajca. Kot sem rekla, je to tek na dolge 
proge. Različni sodobni načini dela z osebami z 
demenco se v Sloveniji uvajajo zadnjih dvajset 
let. Za delo je potrebno dobro poznavanje vsake-
ga posameznika, stalno prilagajanje okolja, kar 
je pri opisih kadrovskih normativov za domove 
spregledano.

Kako se je prebudilo vaše zanimanje za delo 
s starejšimi in z osebami z demenco?

Danes si mladi radi predstavljajo, da bodo nji-
hove želje in izobrazba sovpadali z odlično pla-
čano službo, ki kar čaka nanje. Delovni terapevti 
se zaposlujemo v bolnišnicah, zdravstvenih do-
movih, zdraviliščih, rehabilitacijskih centrih, po-
sebnih socialnih zavodih in domovih za starejše. 

se preprosto, vendar tisti, ki smo opravili semi-
nar z dr. Campom, iz prve roke lahko povemo, 
da stvari niso tako enostavne. Potrebna sta vaja 
in spremljanje sodelavca, ki tehniko dobro po-
zna. Primer iz knjige Neznanec v ogledalu: hči 
je mamo, ki je imela demenco, vsakodnevno 
vozila uro daleč v dnevni center. Povedala je, da 
jo te vožnje zelo utrujajo, ker jo mama ves čas 
sprašuje, kam gresta, in to vsakih nekaj minut. 
Mama je sicer dnevnemu centru rekla šola. Hči 
je izpostavila ta problem na eni od skupin za 
svojce, kjer so ji svetovali uporabo te tehnike. 
Naslednji dan je stvari speljala drugače. Ko sta 
sedli v avto, je hči rekla: »Mama, zdaj te peljem 
v šolo. Kam greva?« In mama ji je odgovorila: »V 
šolo – pravkar si mi povedala.« Počakala je nekaj 
minut in mamo spet vprašala: »Kam greva?« In 
mama je odgovorila: »V šolo. Nisem neumna!« 

»Trudimo se držati reka Marie Montessori: ›Karkoli storite 
namesto njih, jim s tem nekaj vzamete.‹ Spodbujamo 
samostojnost in ohranjanje spretnosti, podpremo tam, kjer ne 
gre več, ter prilagodimo okolje, kjer je to potrebno.«

»Ko smo iskali nove načine dela, smo naleteli na metodo 
montessori. Takrat je bilo izobraževanje možno le v Franciji. Zato 
sem odšla tja. Dr. Camp je rekel bobu bob in ko nimaš več izgovora, 
zakaj se nekaj ne da, te to najprej razjezi, potem se začne delo.«

jejo popolno skrb, ter stanovalce z demenco. 
Američani imajo te stvari drugače urejene, a 
tudi konkurenca med domovi je huda. Težko je 
primerjati, saj smo si z Američani tudi kulturno 
različni. V ZDA ljudje bolj vedo, kaj hočejo, in 
svoja pričakovanja jasno izražajo. Sem pa že ob 
marsikateri priložnosti povedala, da slovenski 
domovi nudijo marsikaj, česar za ta denar ne 
boste dobili nikjer drugje.

Kako in kdaj je prišlo do vašega dela po 
metodi montessori v Martini hiši Doma sv. 
Jožefa?

Prvo izobraževanje sem opravila v Parizu leta 
2015 in začela takoj delati po tej metodi. Delala 
sem veliko napak, saj sem imela za seboj le pre-
davanja in kup knjig. So pa s tem prišle dragoce-
ne izkušnje. Dr. Camp mi je bil vedno na voljo 
in me je povezal z drugimi domovi po svetu, ki 
vpeljujejo metodo montessori za starejše in ose-
be z demenco. Ugotovila sem, da imamo na vseh 
koncih sveta enake začetniške težave. S kolegi 
smo si delili ideje, dobre primere in se spodbu-
jali. V Domu sv. Jožefa sem sodelavce začela 
vključevati, šele ko sem bila v svoje delo vse bolj 
prepričana. A se učimo celo življenje – različni 
smo, različne stvari so nam pomembne. Montes-
sori načela naj bi pri svojem delu uporabljali vsi 

delimo opravilo na manjše dele, da se zahvalimo 
za sodelovanje in vprašamo, če bi posameznik 
želel še kdaj sodelovati, ter da razmislimo, ali je 
bil posameznik resnično vključen. Je pa to pot 
in ne cilj, zato spremembe pridejo šele sčasoma.

Koliko se je že po slovenskih domovih za 
starejše in sicer uveljavilo delo po metodi 
montessori?

Dr. Camp je bil doslej dvakrat v Sloveniji. Ob 
teh priložnostih je vodil osnovno izobraževanje 
in nazadnje še nadaljevalno o uporabi tehnike 
odloženega priklica. V ta izobraževanja je bilo 
vključenih dvesto slušateljev. Kot inštruktorica v 
Domu sv. Jožefa vodim nadaljevalna izobraževa-
nja, sicer pa se odzovem tudi na povabilo drugih 
domov po Sloveniji. Občasno dobim sporočila 
o tem, da montessori živi tudi v teh ustanovah, 
kar me zelo veseli.

Kako metoda montessori koristi tistim, ki 
doma skrbijo za starejše in za osebe z demen-
co? Kaj jim svetujete?

Kot sem že omenila, morajo svojci najprej po-
skrbeti za svoje dobro počutje, za svoje zdravje. 
Če oni obnemorejo, kaj bo potem? Pomembno 
je, da si vzamejo čas samo zase, za svoje ko-
njičke, svojo družbo, da počnejo stvari, ki so za 
njih ventil, da si napolnijo baterije. Brez tega ne 

Odvisno od potreb delovnega mesta in uporab-
nikov se je treba prilagoditi in kar v najboljši 
meri izkoristiti svoje talente. Delati z ljudmi je 
poseben blagoslov, saj če dobro opraviš svoje 
delo, hvaležen pogled ne izostane. Demenca je 
posebno področje. Bolj ko so stvari zapletene in 
skrivnostne, bolj me pritegnejo.

V okviru Doma sv. Jožefa deluje tudi varstvo 
starejših, kjer je bila prvič v Sloveniji uvedena 
metoda montessori za starejše in osebe z de-
menco. Kako je prišlo do uvedbe te metode?

Prej ste vprašali, kako je Slovenija pripravljena 
na naraščajoče število oseb z demenco, in to je to 
je odgovor našega doma. Iskali smo način dela, 
ki bi omogočal našim stanovalcem drugačne 
možnosti in bi se skladal z vrednotami našega 
ustanovitelja Misijonske družbe lazaristov. Pou-
darek je na skupnosti in na tem, kaj kdo zmore.

Pojem montessori ponavadi povezujemo s 
pedagogiko … Kakšna je razlika med delom 
pri starejših in delom z otroki?

Montessori pedagogika je v slovenskem pro-
storu precej dobro poznana. Maria Montessori je 
izhajala iz predpostavke, da imajo otroci srkajoči 
um in da jim s pripravljenim okoljem pomagamo, 
da svoje spretnosti in sposobnosti ustrezno razvi-
jajo. In tu se skriva tudi glavna razlika. Otroci se 
šele učijo, medtem ko imajo starejši izkušnje. Če 
pri otrocih uporabljamo montessori didaktične 
materiale, ki jih je razvijala Maria Montessori, pri 
starejših to ne gre. Pri njih izhajamo iz osebne 
življenjske zgodbe in izkušenj, zato so materiali, 
če že, individualno pripravljeni. Celotna metoda 
montessori za starejše in osebe z demenco je 
prilagojena za to populacijo. V njej ne boste našli 
ničesar otroškega, razen če izhaja iz zgodbe po-
sameznika. Bistveno je spodbujati posameznika 
pri tem, kar še zmore, da je čim bolj samostojen, 
da ima pomembno mesto v skupnosti, da s svo-
jim delom prispeva v to skupnost in da skupnost 
prepozna njegov prispevek kot pomemben. Po-
membno je, da posameznik v skupnosti najde 
nekaj, zaradi česar je zjutraj vredno vstati. Osebe 
z demenco si ne zapomnijo imen, dogodkov, 
pogovorov, zagotovo pa si zapomnijo, kako so se 
ob tem počutile. In ustvarjanje dobrih spominov 
je lepo poslanstvo. In da, tudi osebe z demenco 
si zmorejo zapomniti nove stvari – malo drugače 
sicer, a vendarle.

Kako?
S pomočjo tehnike odloženega priklica. Okvir-

no je opisana v prihajajoči knjigi Neznanec v 
ogledalu, ki jo je napisal dr. Cameron J. Camp. 
Gre za utrjevanje želene informacije po vedno 
istem postopku. Osebe z demenco si informacije 
po tej tehniki zapomnijo različno hitro. Po mojih 
izkušnjah od nekaj dni do najdlje 14 dni. Sliši 

Nato je počakala nekoliko daljši čas in spet vpra-
šala: »« Mami, kam …? Še preden je končala, ji je 
mama odgovorila: »V šolo, prekleto!« Od takrat ji 
je vsakič, ko sta sedli v avto, postavila vprašanje: 
»Kam greva?« In mama ji je odgovorila: »V šolo 
in ne sprašuj me več!« Njune skupne vožnje so 
bile namenjene drugačnim pogovorom. Vedno 
morajo biti v središču oseba z demenco, nje-
ne ohranjene spretnosti in sposobnosti, kaj še 
zmore, kaj ji veliko pomeni – ter potem graditi 
na tem. Svet ljudi z demenco je drugačen od 
našega. Njihova resničnost je drugačna od naše 
in to moramo upoštevati. Primerov uporabe teh-
nike odloženega priklica v omenjeni knjigi je 
kar nekaj.

Kakšna je razlika med delom po metodi 
montessori in drugimi načini dela?

Razlikujejo se seveda glede na avtorje, ki so 
jih razvili med opravljanjem svoje prakse. Kar 
nekaj jih poznam, vendar mi je montessori blizu 
tudi zato, ker ni le teorija, temveč »živi v praksi«. 
Kajti to je največja težava takšnih in drugačnih 
metod. Prepogosto se konča le pri lepih željah, le 
malokrat pa je dovolj volje, da se stvari »speljejo« 
do konca – da zaživijo v praksi. Da se to zgodi, 
včasih traja leta. Poleg tega za individualno delo 
s stanovalci potrebuješ dobro kadrovsko sesta-
vo, na kar je opozorila tudi tokratna epidemija. 
Upam, da se bo končno kaj obrnilo na bolje, saj 
si stanovalci to zaslužijo.

Kako je prišlo do vašega izobraževanja za 
delo po metodi montessori, kje in kako ste se 
izobraževali?

Ko smo iskali nove načine dela, smo naleteli 
na metodo montessori. Takrat je bilo izobraže-
vanje možno le v Franciji. Zato sem odšla tja. Dr. 
Camp je rekel bobu bob in ko nimaš več izgo-
vora, zakaj se nekaj ne da, te to najprej razjezi, 
potem se začne delo. Treba je bilo veliko indi-
vidualnega dela s stanovalci, študija na daljavo, 
tudi pogovorov z dr. Campom in osebnega dela 
na sebi. Šele po dveh letih sem lahko opravlja-
la izpite za osnovni in inštruktorski certifikat. 
Izhajajo iz tega, da mora priti do notranje spre-
membe, če hočemo, da pride do spremembe v 
praksi. To potovanje se nikoli ne konča.

Certifikat ste pridobili v ZDA. Kakšna je pri-
merjava med delom v ameriških in sloven-
skih oziroma evropskih domovih za starejše 
občane?

Tam so razlike v plačilu doma velike. Dražje 
ustanove ponujajo več in so kot prestižen hotel, 
na drugi strani obstajajo domovi, ki so daleč 
od tega. Prav tako je s kadrom. Razlikujejo se 
tudi glede na to, kakšni populaciji starejših so 
namenjeni. Domovi v Sloveniji imamo v eni 
hiši samostojne stanovalce, takšne, ki potrebu-

zaposleni, ne le zdravstveni delavci. Leta 2018 
smo podpisali pogodbo s francoskim zastopni-
kom dr. Campa AG&D za območje Slovenije. 
Zato lahko imamo interna izobraževanja, dva od 
zaposlenih se izobražujeta tudi za inštruktorja 
metode montessori. Imamo tudi nadaljevalna 
izobraževanja za zunanje slušatelje in svojce. 
Trenutno so vsa odpovedana zaradi epidemije.

Kako izvajate delo v Martini hiši po metodi 
montessori?

Trudimo se držati reka Marie Montessori: 
»Karkoli storite namesto njih, jim s tem nekaj 
vzamete.« Spodbujamo samostojnost in ohra-
njene spretnosti, podpremo tam, kjer ne gre 
več, ter prilagodimo okolje, kjer je to potrebno. 
Pri tem se držimo načel metode montessori za 
starejše in osebe z demenco, da naj bi bila de-
javnost za posameznika smiselna, da jih vedno 
povabimo k sodelovanju in spoštujemo njihovo 
odločitev, da vedno ponudimo izbiro, govorimo 
manj in več pokažemo, da gradimo na tem, kar 
posameznik še zmore, se prilagodimo tempu 
posameznika, da ponudimo znane in estetske 
materiale, namige in pripomočke. Prav tako po-
skrbimo za takšne dejavnosti, kjer posameznik 
uporablja roke, da dejavnost pripravimo tako, da 
je mogoče stopnjevanje od lažjega k težjemu, od 
konkretnega k abstraktnemu in obratno, da raz-

bo šlo, ne glede na to, po katerih priporočilih si 
bodo oblikovali življenje z osebo z demenco. 
Neuresničljivi cilji nas lahko pokopljejo, še pre-
den sploh začnemo. Ob tem dodajam: »Nič o 
nas brez nas.« Velikokrat namreč napačno skle-
pamo, da ljudje z demenco o ničemer več ne 
morejo odločati. S tem jim delamo veliko krivico. 
Zmorejo odločati o sebi, zato jih v razprave o 
tem, kako bo potekalo življenje, vedno vklju-
čimo. Bistveno je postavljati prava vprašanja. 
»Kako bomo zdaj živeli? Kaj boš jedel? Kaj bi 
rad?« Ta vprašanja seveda niso na mestu. Bolj 
primerna so ozko usmerjena vprašanja, v kate-
rih ponudimo izbiro, na primer: »Bi raje vstajal 
ob osmih ali devetih? Bi šla na sprehod ali s prija-
telji na kavo? Boš oblekel modro ali rjavo srajco?«

Konec tega meseca bo izšla v Celju pri Mo-
horjevi družbi knjiga Neznanec v ogledalu. 
Gre za priročnik dr. Camerona J. Campa o 
delu po metodi montessori. V knjigi bo obja-
vljen tudi vaš predgovor.

Te knjige se zelo veselim. Njena resnična vre-
dnost so primeri iz prakse, zato bo v veliko po-
moč svojcem, ki za svoje bližnje skrbijo doma. 
Metoda montessori v njej ni razložena podrobno, 
vendar način razmišljanja kar sije iz nje. Upam, 
da bo mnogim ljudem v navdih in pomoč.
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Dr. Camp je bil 
v Sloveniji že 
dvakrat. Na foto-
grafiji je s Saro 
Črepinšek.

Kot inštruktorica 
v Domu sv. Jožefa 
vodi nadaljevalna 
izobraževanja, sicer 
pa se odzove tudi 
povabilu drugih 
domov po Sloveniji.

Sara Črepinšek 
med delom

Črepinškova 
poudarja, da 

je pomembno 
ugotoviti, kaj 

posameznik 
z demenco 

še zmore, kje 
potrebuje 

podporo, prila-
goditve …


