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Hodimo peš. 

Vzdržujemo redno telesno dejavnost v in izven delovnega okolja (vsaj 
30 minut zmerno intenzivne vadbe na dan). 

Skrbimo za hidracijo in zdravo prehrano. 

V Centru za pomoč na domu Maribor smo pozitiven pristop v življenju 
in pri delu vgradili v naše delo, vizijo in poslanstvo. Povezujemo se v 
kolektiv, ki številnim izzivom sodobnega časa navkljub, ohranja energijo 
in vitalnost ter odprtost za nove priložnosti.

Idejo o promociji zdravja na delovnem mestu za zdrav življenjski slog 
smo začeli uresničevati aktivno in z vso odgovornostjo. Tako je skrb za 
ohranjanje zdravja in izboljšanje zdravih življenjskih navad zaposlenih 
ena izmed prioritet našega zavoda.

Zavedamo se, da so ZDRAVI in ZADOVOLJNI sodelavci, ki delajo 
v varnem in spodbudnem delovnem okolju bolj OPTIMISTIČNI in 
USTVARJALNI. Bolj SREČNI in ZDRAVI.

Navkljub vsem obremenitvam, ki jih prinaša specifika dela socialne 
oskrbe, ohranjamo voljo in moč, da v svoje poslanstvo vnašamo 
SRČNOST in NOVE IDEJE, NOVE PRISTOPE K DELU in si  
samoiniciativno prizadevamo v smeri krepitve svojega ZDRAVJA in 
pridobivanja NOVIH ZNANJ, ki so lahko uporabna pri vsakdanjem delu.

Hvala, spoštovane sodelavke in sodelavci za vaš prispevek k našemu 
skupnemu dobremu.

 

mag. Barbara Žgajner, direktorica

Uvod

Veliko se smejte in radi se imejte.
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Voda – življenje jo hoče. 

Voda ima veliko vlogo pri uravnavanju telesne temperature, preko krvi 
oskrbuje celice s hranili in kisikom ter varuje organe in vezivna tkiva. 
Voda je v telesu osnovno topilo – skrbi za prenos hranilnih snovi in 
odplavljanje odpadnih snovi.  
Če v telesu ni zadosti vode, smo dehidrirani. Kri postane bolj gosta, 
teče počasneje in zato tudi možgani ne dobijo dovolj hrane in kisika. 
Počutimo se slabo – smo utrujeni, brez energije, omotični, vrtoglavi, 
zaspani, slabe volje, razdražljivi. 
Žeja je klic telesa po tekočini in nastopi takrat, ko že nastopi 
pomanjkanje. Pri otrocih in starejših je pogost zmanjšan občutek žeje. 
Pijte dovolj vode preventivno in skrbite za redno hidracijo telesa skozi 
cel dan.   

  
Na dan je potrebno spiti 1 liter vode na vsakih 25- 30 kg 
telesne teže. 

Ali ste vedeli?
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Neredna prehrana prinaša s seboj slabo počutje, nemotiviranost, 
v telesu pa sproži škodljive procese, kot so: zaprtje, utrujenost, 

debelost, pretirano povečanje ali zmanjšanje telesne teže, težave z 
mišicami in sklepi.  

Z zdravim prehranjevanjem varujemo zdravje in sočasno 
preprečujemo številne dejavnike 

tveganja za nastanek bolezni. Redni obroki zdrave, kakovostne hrane 
so pomembni tudi za uspešno in kvalitetno delo. 

Skrbite za uravnotežene obroke hrane. Za začetek dneva spijte 
kozarec tople vode, si pripravite zdrav zajtrk in se nasmejte novemu 

dnevu v pozdrav. Večerni obrok naj bo lahek in vsaj eno uro pred 
spanjem, da boste imeli mirnejši spanec, telo pa se bo lahko ustrezno 

regeneriralo. 

Zjutraj jej kot kralj, opoldne kot gospod in zvečer kot berač. 

 Redna in uravnotežena prehrana

Ali ste vedeli?



6

Redna telesna dejavnost

Naše telo je ustvarjeno za gibanje. Redna telesna dejavnost krepi 
mišice, vpliva na  zdravje kosti, spodbuja delovanje notranjih organov 
in krepi imunski sistem.

Brez telesne dejavnosti začne telo hitro propadati. Ob pomanjkanju 
dejavnosti/aktivnosti oslabijo tako mišice kot tudi kosti. (Če ste imeli 
kdaj dlje časa v mavcu roko ali nogo, ste občutili, da se je  mišično 
tkivo hitro skrčilo in izgubilo moč.)

Telesna dejavnost je temelj vsakega dobrega programa za krepitev 
mišic in zmanjšanje stresa. 

Trajna telesna aktivnost spodbuja in krepi delovanje srca in pljuč.

Med telesno dejavnostjo se v možganih izločajo hormoni, ki vplivajo 
na dobro počutje človeka.

Med telesno dejavnostjo ali po njej, poleg prijetne utrujenosti 
občutimo mir in zadovoljstvo. 

Ali ste vedeli?
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Pomanjkanje spanca poveča občutek lakote in vpliva na presnovo v 
telesu. 

Za zdrave odrasle ljudi je priporočeno od 7 do 9 ur spanja.

Spanje je naravno stanje telesnega počitka in je nujno potrebno za 
preživetje. Zadostno in kakovostno spanje varuje organizem pred 

vnetji in avtoimunimi boleznimi (bolezni srca, artritis,  diabetes), 
preprečuje razvoj duševnih bolezni in omogoča visoko raven 

koncentracije. 

Dober spanec je predpogoj za to, da se zjutraj zbudite spočiti in 
polni energije. 

Ali ste vedeli?

Spanec
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Smeh ima pozitivne učinke na naše telesno in duševno zdravje. 

• Sprosti napete mišice in razbremeni telo.  
• Ima pozitivne učinke na zmanjšanje stresa. 
• Podpira zdravje pljuč in srca. 
• Spodbuja imunski sistem.   
• Krepi obrazne mišice.
• Je dobra vadba za kurjenje odvečnih kalorij. 

S smehom lahko učinkovito znižamo raven stresa, ki je pogost vzrok 
t.i. stresnih glavobolov.  
S smehom se namreč v telesu sproščajo hormoni sreče, zmanjšuje se 
kortizol – stresni hormon,  sprostijo se mišice čela in senc ter celega 
telesa. Telo dobi več kisika in postane bolj odporno v bitki z zunanjim 
okoljem. 

Smeh ima vpliv tudi na produktivnost na delovnem mestu.

Zato - radi se imejte in veliko se smejte.

Ali ste vedeli?

Smeh je pol zdravja.
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Vaje za ramena

Ramenski obroč dobro razgibamo in ogrejemo, 
tako da bodo vaje za vrat bolj prijetne in učinkovite.
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Sedimo zravnano. Prste prepletemo za glavo in se ob izdihu 
nagnemo na stran, ob vdihu se ponovno 
zravnamo. Vajo ponovimo še v drugo 
stran. 

Prste prepletemo za glavo in ob izdihu 
trup zasučemo, ob vdihu se vrnemo 
v začetni položaj. Vajo ponovimo še v 
drugo stran. 

Bočni nagib in zasuk
1 2

3
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Zravnano sedimo na stolu. 

Različica vaje: vajo izvajamo ob 
hkratnem dvigu obeh ramen (vdih), z 
izdihom spustimo obe rameni.

Ob vdihu rame dvignemo, ob izdihu 
rame spustimo. Vajo izvajamo izmenično. 

Dvigovanje ramen
1 2

3
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Sedimo zravnano na stolu. Ob izdihu 
ramena potisnemo naprej.

Ob vdihu ramena potegnemo nazaj.

Gibanje z rameni naprej in nazaj
1 2
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Prste položimo na ramena. Komolce staknemo skupaj. 

S komolci krožimo.

Kroženje s komolci in rameni
1

3

2
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Vaje za vrat

V primeru poškodb vratne hrbtenice se (v izogib 
resnim poškodbam) celotni sklop vaj odsvetuje.
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Sedimo zravnano. Ob izdihu glavo izmenično spuščamo 
proti enemu in drugemu ramenu, ob 
vdihu glavo dvignemo nazaj v pokončni 
položaj. 

Stranski nagib glave
1

3

2
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Sedimo zravnano. Ob izdihu glavo izmenično obračamo v 
eno in v drugo stran. 
Ob vdihu glavo vrnemo v začetni položaj.

Obračanje glave
1

3

2
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Sedimo zravnano. Ob izdihu brado spustimo proti prsnemu 
košu. 

Ob vdihu glavo nagnemo nazaj.

Gibanje glave naprej in nazaj
1

3

2
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Brado spustimo proti 
prsnemu košu in krožimo 
z glavo. Krožimo v obe 
smeri.

Kroženje z glavo
1 3

4 5

2
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Vaje za karpalni kanal

Težave s karpalnim kanalom so pogosto povezane 
s težavami v ramenskem obroču in vratu.
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Roke iztegnemo pred sebe v višini 
ramen, zapestja dvignemo.

Zapestja spustimo.

Dvig in spust zapestij
1 2
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Sedimo zravnano, roke dvignemo v višini 
ramen. Palec počasi in močno stisnemo 
v pest. 

Stisk zadržimo nekaj sekund, nato pest 
na hitro razpremo in prste iztegnemo. 

Stiskanje palca v pest
1 2
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Roke dvignemo v višini ramen, stisnemo 
pest tako, da je palec v pesti.

Z zapestji krožimo navzven.

Vajo ponovimo v drugo smer. Tokrat z 
zapestji krožimo navznoter.

Kroženje z zapestji
1

3

2
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Sedimo zravnano, roke iztegnemo v 
višini ramen in dvignemo dlani.

Roke obrnemo navzven.

Roke obrnemo do skrajne lege. Iz skrajne lege roke obrnemo nazaj v 
začetni položaj, od koder roke nato 
obrnemo navznoter do skrajne lege.

1

3 4

2

Obračanje rok
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Sedimo zravnano, prste položimo na 
ramena. 

Ob vdihu komolce postopoma 
iztegnemo.

Ob izdihu roke pokrčimo in roke prste 
položimo nazaj na ramena.

Vaje za komolce - varianta A

1

3

2



27

Roke iztegnemo na stran. Roke v komolcih popolnoma iztegnemo.

Vaje za komolce - varianta B
1 2
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Vaje za komolce - varianta C

Roke iztegnemo nad glavo. Roke v komolcih popolnoma iztegnemo.

1 2
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Zravnano sedimo na stolu, dlani 
stisnemo skupaj pred prsnico. 

Dlani stisnemo skupaj in roke iztegnemo 
naravnost naprej. Dlani naj ostanejo 
stisnjene ves čas.

Roke v širokem gibu razmaknemo, tako, kot da 
bi plavali »žabico«. Vajo ponavljamo v tekočem 
gibanju, med širjenjem rok vdihnemo, med 
iztegovanjem rok izdihnemo.

Prsno plavanje

1

3

2
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Vaje proti krčnim žilam
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Zravnano sedimo na stolu, stopala so 
položena na tla.

Prste dvignemo od tal.

Prste pokrčimo.

Prsti na nogah
1

3

2
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Sedimo zravnano, stopala 
so sproščeno položena na 
tla.

Od tal najprej dvignemo 
prste, nato še cela stopala, 
pete so lahko na tleh ali 
dvignjene od tal. 

Nato prste pokrčimo in jih 
usmerimo v tla, pete pa 
dvignemo od tal. 

Dvig in spust stopal

Vajo lahko izvajamo tudi izmenično, tako da na eni nogi 
od tal dvignemo prste, na drugi nogi pa istočasno od 
tal dvignemo peto. 

1

4 5

32
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Zravnano sedimo na stolu, stopala so 
dvignjena od tal.

S stopali krožimo in izvajamo velike 
kroge.

Vajo izvajamo v obe smeri.

Kroženje s stopali - varianta A
1

3

2
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Simetrično kroženje navzven in 
navznoter z obema nogama.

Kroženje s stopali - varianta B

1

3 4

2
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Zravnano sedimo na 
petah.

Sedimo lahko tudi s 
spodvitimi prsti.

Ob vdihu se dvignemo na 
kolena in roke dvignemo v 
višini ramen.

Ob vdihu glavo dvignemo, 
medenico zasučemo 
naprej.

Mačka sede

Roke spustimo na tla pod 
kotom 90°.

Ob izdihu glavo spustimo 
proti prsnemu košu in 
pogledamo proti trebuhu, 
istočasno medenico 
zasučemo nazaj.

1

4 5

3

6

2
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Mačka stoje

Stojimo zravnano, stopala razmaknemo.

Ob izdihu glavo spustimo proti prsnemu 
košu in medenico zasučemo nazaj.

Ob vdihu dvignemo glavo in medenico 
zasučemo naprej.

Z rokami se opremo ob kolena in 
poravnamo hrbet.

1

3 4

2
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Vaja za sprostitev
Dihalne vaje so pomemben del telesne vadbe. 
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Desno roko položimo na trebuh, levo na levo stran reber. 

Dihamo »trebušno«, torej tako, da ob vdihu napolnimo spodnje dele 
pljuč, zaradi česar se trebuh izboči, desna roka se pomakne naprej. 

Ob izdihu se trebuh vboči, desna roka se pomakne nazaj. 

Dihanje je umirjeno, vdih in izdih sta v ravnovesju, kar pomeni, da trajata enako 
dolgo.

Vaja “trebušnega” dihanja
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Koristi vsakdanjih opravil

S pravilno uporabo domačih opravil 
ohranjamo zdravje in vitalnost. 
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S pravilno uporabo in izvedbo domačih opravil ohranjamo zdravje in 
vitalnost na delovnem mestu, preprečujemo dejavnike tveganja  na 
daljše časovno obdobje, kot je usek v križnem ali ledvenem predelu 
hrbtenice, zavestno preprečujemo morebitne nastanke starostnih 
obolenj, kot so revmatoidni artritis, poškodbe kosti-zlomi, udarci ter 
preprečujemo padce v domačem okolju in morebitno nastajanje 
osteopenije, kasneje osteoporoze. 
Ohranjamo spretnosti fine motorike prstov na rokah in preprečujemo 
možnosti nastanka težav z zapestjem in kostmi nasploh ter 
ohranjamo spretnosti naših okončin, ki jih izvajamo skoraj 
vsakodnevno.
Z vajami dobimo vpogled, kako lahko na enostaven, praktičen  in 
preprost način omilimo  morebitne težave tudi na delovnem mestu v 
zrelem  obdobju življenja.

Pri vsaki od omenjenih vaj je namensko prikazan pravilen pristop in 
namen pravilne izvedbe vaje, ki sovpadajo z omenjenimi koristnimi 
učinki na naše telo in psihofizično počutje. 
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Vaje za roke

Vaje so primerne še posebej za osebe, ki 
imajo težave s karpalnim kanalom.   
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NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdrave funkcije roke in zapestja. 

VRSTA AKTIVNOSTI
Dvigovanje in prijemanje steklenic ali/in kozarcev  s pomočjo grobega 
prijema (npr.: pitje tekočin iz kozarca s pomočjo grobega prijema).

NAČIN IZVEDBE 
S prevladujočo roko dvignemo kozarec k ustom in ga nagnemo k 
sebi.

Pitje tekočine iz kozarca z grobim 
prijemom roke.

Dvig kozarca
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Odpiranje zamaška na steklenici s 
cilindričnim prijemom.

NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdravega načina gibanja in koordinacije prstov rok in 
zapestja. 

VRSTA AKTIVNOSTI
Odpiranje zamaška na steklenici s pomočjo cilindričnega prijema.

NAČIN IZVEDBE 
Z gibom zapestja zasučemo roko v nasprotni smeri urinega kazalca in 
odpremo steklenico.

Cilindrični prijem
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NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdravih, gibljivih in koordiniranih gibov prstov rok. 

VRSTA AKTIVNOSTI
Obešanje perila s pomočjo ščipalk in finega prijema prstov na 
primerni višini stojala ali/oz. vrvi za obešanje perila.

NAČIN IZVEDBE 
S palcem in kazalcem s pomočjo finega prijema stisnemo ščipalko, jo 
odpremo in položimo nazaj na karton oz. vrv za obešanje perila. 

S pomočjo prijema ščipalk lahko 
uporabimo vseh pet prstov za 
nameščanje perila na sušilno vrv. (npr: 
ščipalke na kartonski podlagi).

Grobi pincetni prijem
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NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdrave funkcije prstov, mišic in tetiv obeh rok.

VRSTA AKTIVNOSTI
Napeljevanje niti skozi šivankino uho z uporabo  finega – pincetnega 
prijema  prstov rok.

NAČIN IZVEDBE 
S prsti prevladujoče roke s pincetnim prijemom primemo nit in jo 
potisnemo skozi šivankino uho.

Napeljevanje niti skozi šivankino uho s 
pomočjo finega - pincetnega  prijema.

Fini pincetni prijem
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NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje spretnosti fine motorike prstov rok. 

VRSTA AKTIVNOSTI
Nizanje perlic na najlonska nit s prsti obeh rok.

NAČIN IZVEDBE 
S finim prijemom prstov prevladujoče roke primemo najlonsko nit in z 
drugo roko nanjo nanizamo perlice.

Nizanje perlic na najlonsko nit s 
pomočjo finega prijema prstov rok.

Kombinacija grobega in finega 
pincetnega prijema
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Rezanje kruha z varnim prijemom.

NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje gibljivosti zapestja in prstov s pozornostjo na varni izvedbi 
aktivnosti.

VRSTA AKTIVNOSTI
Rezanje kruha na rezalni deski z varnim prijemom noža in kruha.

NAČIN IZVEDBE 
S prevladujočo roko trdno primemo ročaj noža in varno odrežemo 
kos kruha.

Rezanje kruha
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Ožemanje brisače za krepitev mišic rok.

NAMEN AKTIVNOSTI
Krepitev ročnih mišic in ohranjanje zdravih funkcij rok. 

VRSTA AKTIVNOSTI
Ožemanje perila (brisač, kuhinjskih krp, ...) za krepitev ročnih mišic pri 
težavah z zapestjem in pri težavah mišic rok.

NAČIN IZVEDBE 
Z grobim prijemom obeh dlani primemo brisačo in naredimo obrat 
zapestij obeh rok v nasprotnh smereh ter ožamemo brisačo. 

Ožemanje
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NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdravih kolenskih sklepov, križnega in ledvenega predela 
hrbtenice.

VRSTA AKTIVNOSTI
Pometanje.

NAČIN IZVEDBE 
Ob prijemu metle nagnemo trup do max. 15 stopinj. Pozorni smo na 
držo.

Pometanje tal z naklonom trupa do 
max. 15 stopinj.

Pometanje



54

Odstranjevanje smeti s tal z nagibom 
do 30 stopinj naklona trupa s 
pokrčenimi koleni.

NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdravega križnega in ledvenega predela hrbtenice. 

VRSTA AKTIVNOSTI
Sklanjanje in pobiranje smeti s tal v pravilnem počepu.

NAČIN IZVEDBE 
Pri pobiranju s tal počepnemo in se ne sklanjamo s trupom naprej, 
temveč  ohranimo vzravnan trup z do max. 30 stopinj naklona. V 
primeru težav s koleni uporabimo smetišnico na dolgem ročaju.

Pobiranje s tal
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Premeščanje uporabnika v postelji.

NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdravega ledvenega, križnega predela hrbtenice in 
sklepov kolen.

VRSTA AKTIVNOSTI
Premeščanje uporabnika na postelji višje k vzglavju.

NAČIN IZVEDBE 
Bolniško posteljo nastavimo na višino bokov. Na vsaki strani postelje 
ena oseba tik ob telesu uporabnika trdno prime podlogo (brisačo), 
ki je nameščena pod uporabnikom. Obe osebi uporabnika s podlogo 
istočasno dvigneta ter ga premestita višje po postelji v smeri vzglavja.

Varno premeščanje osebe v postelji



56



57

Koristne prilagoditve 
sedečega dela
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NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdravega križno-ledvenega predela hrbtenice.

VRSTA AKTIVNOSTI
Sedenje na stolu pri delu z računalnikom. 

NAČIN IZVEDBE 
Stol prilagodimo na višino sedečega dela tako, da so kolena pokrčena  
pod kotom 90 stopinj glede na tla oz. podlago.

Pravilno sedenje na stolu.

Nastavitev višine stola
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NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje dobrih vidnih funkcij oči zaposlenega.

VRSTA AKTIVNOSTI
Nastavitev ekrana računalnika na primerni razdalji od oči, s poravnano 
držo trupa.

NAČIN IZVEDBE
Računalniški ekran nastavimo na primerni višini in razdalji glede na 
naše oči, ko je naša drža teleza poravnana.
Vrhnji rob ohišja ekrana naj bo v isti višini ali nekoliko nižje od vaših oči.

Monitor postavimo vsaj 50 cm stran od oči.

Namig: optimalna razdalja od oči do zaslona monitorja je približno dolžina roke

Ohranjanje dobrih vidnih funkcij zaposlenega.

Prilagoditev višine ekrana



60

Ohranjanje zdrave gibljivosti zapestja pri uporabi računalniške miške.

NAMEN AKTIVNOSTI
Ohranjanje zdravega zapestja pri rokovanju z računalniško miško. 

VRSTA AKTIVNOSTI
Nastavitev podloge za miško pri delu z računalnikom.

NAČIN IZVEDBE 
Da je zapestje v optimalni legi (ravno, sproščeno, brez zategnjenih 
mišic v predelu zapestja) ga podložimo z zvitkom  majhne brisače.

Prilagoditev dela z miško
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NAMEN AKTIVNOSTI
Sprostitev napetosti in stresa pri sedečem delu v pisarni.

VRSTA AKTIVNOSTI
Odpravljanje napetosti in stresa pri sedečem delu v pisarni. 

NAČIN IZVEDBE
Med sedečim delom si za nekaj trenutkov ogrejemo dlani.  Zapremo 
oči, ogrete dlani položimo na obraz ter se sprostimo.

Sprostitev napetosti in stresa med 
sedečim delom v pisarni.

Sprostitev
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Terapevtske vaje so del svetovno priznanega 
sistema »Joga v vsakdanjem življenju« ®

https://www.yogaindailylife.org/system/en/

Priprava vsebin:
Center na pomoč na domu Maribor - TERAPEVTSKI TIM

(Petra Zavasnik, dipl. del. ter., Jože Vrbančič, dipl. fizioterapevt)

Oblikovanje:
Anja Deželak

Fotografije so del arhiva Centra za pomoč na domu Maribor.
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