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PREDSEDNIKOV UVODNIK
Začela se je prijetna topla pomlad,
katero smo nestrpno pričakovali.
V teh mesecih smo na društvu
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor organizirali veliko različnih aktivnosti.
Med drugim je pri nas kar nekaj
novitet, še posebej smo veseli
vseh novih sodelavcev v programu javnih del.
Z njimi poskušamo organizirati
čim več aktivnosti. Mnoge člane
smo že povabili, naj koristijo program »pomoč na domu«, kjer
naše sodelavke pomagajo pri
lažjih gospodinjskih opravilih in
družabništvu starejšim in onemoglim članom društva.
V organizaciji sveta invalidov
MOM smo se v petek, 14. 3.
2014, v Festivalni dvorani Lent,
srečali s člani ostalih invalidskih
društev in organizacij, da proslavimo minuli dan žena in prihajajoči materinski dan. Za dobro
voljo in ples je poskrbela glasbena
skupina Legende, za hrano in
pijačo po ugodnih cenah pa tim
Stojana Auerja. Mnogi člani različnih invalidskih društev so pohvalili odlično organizacijo in se skupaj z ostalimi družili in veselili
pozno v noč.

udeleženci bodo, kot do sedaj
pomagali pri pripravi, hrano poskusili in zanjo dobili recepte.
Hvala Ljiljani in dobrodošli vsi,
ki vas kuhanje veseli.
V sredo, dva dni pred Valentinovim, smo prostovoljci organizirali
zabavne igre parov. Želeli smo
vedeti, kako poznajo svojega partnerja s katerim živijo. V igrah so
sodelovali pari Črešnik, Kotnik in
Pavlinek. Igrali smo najrazličnejše igre s katerimi smo dokazovali,
da partnerji preveč skrbijo samo
zase in ne poznajo drugega partnerja. Zelo veliko smo se nasmejali njihovim nerodnostim. Bilo je
lepo.
V mesecu marcu je bila slavnostna proslava ob podelitvi priznanj
najboljšim športnikom, športnicam in športnim klubom v letu
2013. Proslava je bila lepa in čustvena, zame še posebej, ko so me
poklicali na oder in mi podelili
priznanje za osvojeno 1. mesto v
bowlingu v Grazu.

V Slovenskih Konjicah je potekalo državno prvenstvo v šahu. Naši
šahisti so osvojili 4. mesto.
V Velenju so naše ekipe nastopile
na državnem prvenstvu v odbojki
na mivki. Tako ženska, kot moška ekipa sta osvojili 3. mesto.
V Celju je potekalo državno
prvenstvo v bowlingu posamično
in v dvojicah.
Ženska dvojica je osvojila 1.
mesto, posamično pa je 1. mesto
osvojila Sanja Debevec.
V Novi Gorici je potekalo državno prvenstvo v bowlingu in sicer
v trojicah.
Naši športniki so osvojili 3. mesto.
Vsem športnicam in športnikom
iskreno čestitam za dosežene
rezultate. Našemu društvu so v
velik ponos.

Bedrija Črešnik, predsednik

Naša sodelavka Ljiljana je poskrbela za kuharske delavnice v
našem društvu. Kuha jedi, ki so
dobre, okusne, predvsem pa cenovno dostopne vsem. Prav sedaj, v
času recesije je dobro znati skuhati domače jedi, ki niso predrage,
zato pa so zdrave in dobre. Delavnica bo potekala vsakih 14 dni,
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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Športnik leta 2013«
Prav ponosni smo, da je bil naš
predsednik Bedrija Črešnik izbran
v ožjo skupino prejemnikov priznanj za športnika leta v kategoriji
šport invalidov in prejel plaketo za
svoje športne dosežke v preteklem
letu. Na svečani podelitvi, ki je
potekala v Festivalni dvorani Lent
v organizaciji Urada za šport
MOM in Športne zveze Maribor
smo bili skupaj s člani društva.
»Kviz znanja za Valentinovo«
V mesecu februarju smo organizirali prvi letošnji kviz znanja in ga
popestrili s šaljivimi igrami. Takšen način izobraževanja, ki ga
popestrimo z različnimi predavanji
in nato skozi kviz in šaljivimi igrami na nevsiljiv način preverjamo
osvojeno znanje, je članom vedno
bolj všeč.
»Skupščina društva«
Na letošnji redni seji skupščine
smo obravnavali poročila za preteklo leto in potrdili plan za leto
2014. Skupščine Društva se je
udeležil Mladen Veršič, predsednik Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Pohvalil je dobro opravljeno delo v Društvu ter močno povezanost članstva z vodstvom društva, kar je pogoj za uspešno izvajanje številnih aktivnosti ter posebnih socialnih programov in aktivnosti članov ter odlično medsebojno sodelovanje vodstva s člani.
Pri tem se nismo mogli izogniti
vedno bolj črnogledim napovedim
in vedno slabši finančni situaciji
ter občutnim znižanjem sredstev
FIHO, kar pomeni vedno večjo
negotovost za kvalitetno izvajanje
posebnih socialnih programov v
društvu.
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»Dan žena«
Marca smo v društvu v gostišču
Štajerc organizirali že tradicionalno srečanje ob dnevu žena. S kulturnim programom in prijetnim
druženjem smo jim tako popestrili
njihov praznik.
»Dan žena SI MOM«

Letos smo se prvič udeležili tudi
skupnega srečanja vseh invalidskih in humanitarnih društev, ki
so povezana v Svet invalidov
MOM. Kot podpredsednik Sveta
invalidov Mestne občine Maribor
sem s ponosom nagovoril več kot
200 pripadnic nežnejšega spola in
njihove spremljevalce in jim zaželel lepo praznovanje njihovega
praznika. V Festivalni dvorani
Lent je ob bogatem kulturnem
programu večer popestrila glasbena skupina Legende in z zvoki
glasbe številne zvabila na plesišče. Druženje je bilo resnično izjemno prijetno in je trajalo pozno v
noč.
»Radi delamo dobro«
V začetku leta smo bili v društvu
prijetno presenečeni, da smo bili s
strani Mercatorja Market Maja
izbrani v ožji izbor za svojevrstno
akcijo te družbe s katero bodo na
koncu določili prejemnika donacije. Z vodstvom in s člani društva
smo se skozi cel mesec april z
zloženkami predstavljali širši javnosti na tem območju in tako pripomogli k osveščanju o gluhoti in
o znakovnem jeziku.

»Kuharska delavnica«
V društvu že vrsto let opažamo
vedno večjo socialno stisko številnih članov, ki se vsakodnevno
soočajo s pomanjkanjem in vedno
večjimi finančnimi težavami.
Zato smo skupaj s sodelavci v programu javnih del organizirali več
delavnic o pripravi hrane. Pri tem
je največji poudarek na cenovni
dostopnosti in hkrati okusni pripravi jedi. Na takšen način smo
spodbudili člane društva, da spoznajo raznovrstno in hkrati poceni
pripravljeno hrano.
Več kot dvajset članov na vsaki od
treh kuharskih delavnic je sporočilo, da je to vsekakor potrebno
nadaljevati tudi naprej.
»Akcija urejanja okolice našega
DOMA«
V Društvu Dom, kjer domuje 10
invalidskih in humanitarnih društev in sem predsednik že od lanskega leta se trudimo, da zagotavljamo vse pogoje za skupno bivanje v tej stavbi ter hkrati skrbimo za
urejenost našega »Doma«.
Zato smo v začetku aprila organizirali akcijo, kjer smo številni uporabniki doma okrasili naš dom z
novimi rožicami v cvetličnih koritih ter urejali gredice z vrtnicami,
tulipani in ostalimi cvetlicami. Ob
številni in prijetni družbi smo hitro
učinkovito polepšali stavbo in
okolico. Vsi smo si zaželeli še več
takšnih skupnih akcij s katerimi
bomo bivanje v našem Domu
naredili prijetnejše.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

DAN ŽENA - SREČANJE ČLANIC V GOSTIŠČU
ŠTAJERC
V soboto, 8. marca, smo naše pred- pogostitvijo, ter druženjem s sočlastavnice ženskega spola pogostili v nicami
gostišču Štajerc.
Sodelavke v programu javnih del
Na naše presenečenje se je odzvalo so za vse ženske članice pripravile
veliko število naših članic, ki so
majhna darilca, katerih so se naše
vsakoletne pozornosti ob dnevu
članice izredno razveselile.
žena izredno vesele.
Tokrat smo za naše predstavnice
Vsako leto smo zelo veseli, ko
lahko na takšen način razveselimo
naše članice. Prepričani smo, da si
vsaka ženska zasluži pozornost
skozi celo leto in ne samo en dan v
letu, zato spodbujamo vse, še posebej moške člane društva, da svojo
naklonjenost ženam, mamam

babicam in ostalim predstavnicam nežnejšega spola izkazujejo
prav vsak dan v letu.
Naša ljubezen se ne kaže samo z
lepimi besedami, ampak jo je
potrebno udejanjati. Dela in
pozornost vedno štejejo največ.
Veseli smo, da je organizacija
letošnjega dneva žena uspešno
izpeljana. Hvaležni smo vsem
sodelavcem, ki so se nesebično
potrudili in zadevo dobro izpeljali.

nežnejšega spola organizirali prijetno druženje.
Šaljive igre in zabavni del programa smo izvedli v prostorih društva,
kjer smo se pošteno nasmejali in se
imeli zelo lepo.
Članice so povedale, da so bile
zadovoljne s celotno organizacijo in
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SREČANJE INVALIDSKIH DRUŠTEV OB DNEVU ŽENA IN
MATERINSKEM DNEVU V FESTIVALNI DVORANI LENT
V petek,

14. marca, smo se člani
različnih invalidskih društev odzvali povabilu Društva Dom invalidskih društev Maribor in se udeležili srečanja ob dnevu žena in
materinskem dnevu.
Prišli smo člani različnih invalidskih društev. Ker nas je iz prve
roke zanimalo, kako so se člani na
srečanju počutili smo jih glede
tega malce povprašali. Najprej
smo se pogovarjali z Jano in Justino iz Društva invalidov Maribor.
Povejte nam, koliko članov
vašega društva se je odzvalo
povabilu na srečanje?

Kaj želite sporočiti ostalim članom invalidskih društev?

Ali ste bili zadovoljni z organizacijo?

Škoda je, da se takih prireditev ne
udeležuje več članov, predvsem
članic.
Zakaj si ženske ne vzamejo časa
zase, saj je bilo srečanje posvečeno prav ženskam? Organizator je
s svojim programom v celoti
dosegel svoj namen. Zato si želimo še več takih srečanj.

S samo organizacijo smo bili
zadovoljni, vse je bilo namenjeno
praznovanju. Nekaj članov je
omenilo, da so malce predolgo
čakali na postrežbo. Skratka natakarji so bili prepočasni.
Glasba je bila odlična, kar se je
videlo na samem plesišču.
Plesni pari so se pozibavali kot
metulji.

Za mnenje smo povprašali tudi
člane društva diabetikov, njihove

Kaj želite sporočiti ostalim članom invalidskih društev?

Iz našega društva se nas je udeležilo okrog 60 članov.
Ali ste bili zadovoljni z organizacijo?
odgovore nam je posredovala
Lidija Salamon strokovna delavka Želimo si, da bi v bodoče organidruštva diabetikov.
zirali še več takih prireditev, katerih se bodo lahko udeleževali člaPovejte nam, koliko članov
ni različnih invalidskih društev.
vašega društva se je odzvalo
Spodbujamo tudi vse člane naj se
povabilu na srečanje?
udeležujejo takšnih srečanj, saj so
le ta pripravljena za njih.
Iz našega društva se je odzvalo
Organizator je izbral pravi program ob teh dveh praznikih. Pozdravni govor podpredsednika sveta invalidov Milana Kotnika, recital, odpete pesmi pevskega zbora,
prav vse je bilo lepo pripravljno.
Hrana je bila zelo okusna pa tudi
za pijačo je bilo dobro poskrbljeno, skratka bili smo zadovoljni.
Tudi ansambel Legende je poskrbel za prekrasno vzdušje. Imeli
smo se res lepo.
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več kot 60 članic in članov.

Seveda nismo pozabili na naše
Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor.

Moram poudariti, da je veliko
naših članov po končanem dogodku prišlo k meni in so me spodbujali naj predlagam, da še večkrat
organizirajo takšna srečanja, saj
našim članom res zelo veliko
pomenijo.
Kaj želite sporočiti ostalim članom invalidskih društev?

Zdi se mi zelo pomembno, da so
Kot so že predhodno omenile kole- naši člani aktivni in da se za njih
gice, takšna srečanja so namenjena pripravi čim več različnih dogodza naše člane. Društva bi še pose- kov ali srečanj.
V presenetljivo velikem številu so bej morala obveščati svoje člane o
se povabilu odzvali tudi naši čla- takšnih dogodkih in jih spodbujati, Seveda pa je odgovornost tudi na
naj se dogodkov udeležujejo v čim predsednikih društev, da pravočani.
večjem številu.
Povprašali smo jih, kako so bili
sno obvestijo člane o dogodku, ki
zadovoljni s samo organizacijo
je na sporedu.
dogodka.
Za mnenje smo povprašali predse- Na takšnih dogodkih so lahko člani Naši člani društva gluhih in
dnika društva Bedrijo Črešnika.
naglušnih so še posebej veseli, ko
so na sporedu takšna družabna
Povejte nam, koliko članov
srečanja, katerih se lahko udeležijo skupaj s svojimi prijatelji. Želivašega društva se je odzvalo
mo si še več takšnih organiziranih
povabilu na srečanje?
družabnih srečanj.
V našem društvu se je na povabilo
Intervju pripravila Snežana
odzvalo približno 40 članov. ŠtePauletič, sodelavka
vilka bi bila veliko večja, če naše
društvo ravno ta večer ne bi imelo enakopravni med seboj, se družijo
aktivnosti, ki je bila že vnaprej
in zabavajo kljub svojim omejitdogovorjena.
vam in brez strahu, da bi jih kdo
zaradi tega gledal drugače.
Ali ste bili zadovoljni z organizacijo?

Osebno sem bil zelo zadovoljen z
organizacijo samega dogodka. Na
enem mestu smo bili zbrani vsi
člani invalidskih organizacij, ki
smo se kljub komunikacijskim
preprekam odlično razumeli.
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PREDSTAVITEV NOVIH SODELAVCEV
V PROGRAMU JAVNIH DEL
V letu 2014 smo na Društvu gluhih
in naglušnih Podravja Maribor
zaposlili 3 nove sodelavce v programu javnih del.

balzam za dušo, sprehod nad najvišjo klifno steno Jadranskega morja
pa ti ponudi krasen razgled na
Piransko cerkev. Če je vreme lepo
se da videti tudi do Benetk in
Dosedanji sodelavki Snežani
pogled se ti ustavi na treh vrhovih
Pauletić je Zavod RS za zaposlova- Triglava.
nje podaljšal zaposlitev za 4 mese- Veliko plavam in kolesarim, skratce, do junija 2014.
ka Strunjan je zame mesto sprostitve in če je le mogoče rada pobegNa novo smo zaposlili dve novi
nem v svoj raj.
sodelavki in sicer Dragico Tkalec in
Ljiljano Podpečan.
Društvo Dom invalidskih društev
Maribor pa je v program javnih del
za leto 2014 zaposlilo novega sodelavca Seada Mešanovića, ki je
zaposlen v programu družabništvo.
V naših prostorih ima tudi svojo
delovno mizico, zato se bo v prihodnjih mesecih učil znakovnega jezika, da se bo lahko tudi on, čeprav ni
zaposlen na društvu gluhih sporazumeval z gluhimi.

Po poklicu sem frizerka, gostinka,
graverka, v prostem času rada
šivam, ter rada izdelujem aranžmaje. Sem polna optimizma in pozitivne energije, vesela sem v družbi
dobrih ljudi, rada pomagam pomoči potrebnim in rada poklonim
Dragica Tkalec:
stvari, ki jih ne potrebujem.
Zaposlena sem bila v Elektro
Moje ime je Dragica Tkalec, priha- Maribor, imela sem tri svoje gosjam iz Maribora, stara sem 58 let in tinske lokale, dva butika, delala
sem nova sodelavka v DGNP
sem v Avstriji in v Schuller
Maribor. Sem poročena, mama
Maribor, tam sem postala invaliddveh hčera, ter babica prisrčnemu ka III. kat. in sem bila 5 let na
vnučku Aljoši.
ZPIZ-u .
V prostem času, rada grem na pri- Leta 2013 so me zaposlili preko
morsko, na svoj vikend, kjer si
javnih del v Društvu invalidov
naberem novih moči in energije.
Maribor do decembra. Februarja
Sprostitev ob morju je zame zares letos pa sem dobila vabilo na razgovor v DGNP Maribor in sem
bila sprejeta za pomoč, spremstvo
in prevoz gluhim in naglušnim članom.
Zanimalo nas je kako se novi sodelavci počutijo na novem delovnem
mestu. Preberite si, kaj so nam imeli za povedati.
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Delo sem sprejela z veseljem,
kajti rada delam z ljudmi, še
posebej s takimi, ki pomoč potrebujejo. S sodelavci smo v fazi
spoznavanja društva in članov.
Hodim tudi na SZJ, ta znakovna
govorica je zelo zanimiva, zato
se je bom z veseljem naučila.
Maksimalno se bom potrudila, da
uresničim pričakovanja svojih
nadrejenih, saj je moje delo sestavljeno iz veliko drobnih malenkosti, katerim se morem vsaki
posebej posvetiti, da sestavim
celoto, ki jo DGNP od mene pričakuje.
Delo z gluhimi in naglušnimi me
zelo veseli, saj je dejstvo, da te ti
ljudje potrebujejo in ti jim lahko
pomagaš, neprecenljivo. Na
terenu spoznavam, kako zelo
potrebujejo ljudje pomoč od
zunaj. Trenutno 1x tedensko obiskujem na domu naglušnega in
slepega gospoda, ki nima nikogar, zato z veseljem čaka na moj
obisk. Čeprav je slep si veliko
sam postori, ne smili se sam sebi,
ne tarna, da je slep, le žalosten
je, da ne more sam na sprehod.
Vesel je, ko pridem in mi pripoveduje o življenju, ki je nepredvidljivo. Bil bi srečen, če bi ga večkrat obiskal nekdo, ki bi ga peljal
na sprehod, ki bi z njim kramljal,
a življenje žal riše tudi temne
slike, ki velikokrat bolijo.
Našim gluhim in naglušnim članom bi rada povedala, da sem
vesela, da so me sprejeli v svojo
sredino. Z veseljem jim bom
pomagala in zanje postorila vse,
kar je v moji moči. Naj gledajo
na življenje z rožnatimi očali, saj
temnih plati življenja je preveč,
da bi si svoj pogled kvarili z sivino.

Prezrite zvišane poglede nekaterih,
ki mislijo, da so vsemogočni, da
so pomembni samo oni, obstaja
dejstvo, da človek nikoli ne ve, ali
bo tudi sam postal kdaj invalid, jaz
sem postala, čeprav nisem nikoli
invalidov gledala zviška.
Vesela sem, ko vidim na naših srečanjih toliko članov, ki z zanimanjem spremljajo vsak pogovor,
sproščeno klepetajo, opazujem jih,
vendar se še ne morem vključit v
pogovor, saj sem s tečajem SZJ
šele začela.
Priznam pa, da se bom prav gotovo hitreje naučila znakovnega jezika ob kontaktih z gluhimi in
naglušnimi člani.

kar se je v tem kratkem času tudi Sead Mešanovič (zaposlen preko
pokazalo. Vsi so me lepo in prisr- javnih del v društvu Dom invalidskih društev):
čno sprejeli in se maksimalno
potrudili, da jih razumem.
Sem Sead Mešanović, rojen leta
1959 v Gračanici v BIH. V Slovenijo sem prišel leta 1977.
Živim v Mariboru. Končal sem srednjo kovinarsko šolo. Delal sem v
TAM-u in TVT Boris Kidrič.
Sem poročen in imam dva otroka,
hčerko in sina. Sin ima dva majhna
otroka in lahko povem, da sem
ponosen dedek. Na zavodu za zaposlovanje sem že od leta 2009.
Letos so me na zavodu povabili, da
Jaz pa se po svojih najboljših
močeh trudim in počasi učim kretenj. Na Društvo sem bila povabljena na razgovor 13. 2. 2014.

Rada vas imam. Vaša Dragica
Tkalec.

Po opravljenemu razgovoru sem
se od sreče razjokala in resnično
razveselila, ko so mi povedali, da
sem izbrana za novo sodelavko.
Ljiljana Podpečan:
Delo z gluhimi in naglušnimi me
zelo veseli, ker so topli, prisrčni
Sem Ljiljana Podpečan, živim v
ljudje, ki so me sprijeli z odprtimi
okolici Jarenine.
Stara sem 44 let. V prostem času, rokami. Od teh ljudi, ki sem jih
rada hodim na sprehode v naravo imela možnost spoznati v tem
kratkem času, sem začutila topliin se družim s prijatelji.
Pri 18-ih letih sem začela delati v no, prisrčnost in iskrenost. Rada
bi delala z njimi vse do upokojitpodjetju Konstruktor, sedaj
(Amabilis), kjer sem delala 22 let, ve, vendar se zavedam, da to v
dokler nisem postala delovni inva- realnosti ni mogoče. Zelo rada
pečem in kuham, zato bom v prilid.
Nato sem dobila odpoved in pris- hodnje vodila delavnice kuhanja,
ki bodo potekale ob sredah v
tala na borzi. Sem poročena in
našem društvu.
imam hčerko staro 21 let. V
DGNP sem začela delati preko
Zavoda za zaposlovanje. Svetoval- Gluhim bi rada sporočila, da naj
ka me je poklicala po telefonu in ostanejo pozitivni, vedri, da se ne
vprašala ali sem pripravljena spre- zapirajo vase, naj se čim več družijo z ljudmi in naj se udeležujejo
jeti službo, če bom izbrana na
DGNP in se naučiti SZJ. Seveda srečanj.
sem pritrdila. Bila sem takoj prip- Naj si poiščejo ljudi, kateri so jim
ravljena, ampak sem izrazila skrb, pripravljeni pomagati, poslušati
njihove stiske in skrbi in poiskati
da se malo bojim, da se ne bom
skupne rešitve za njihovo dobro.
uspela naučiti SZJ.
Svetovalka me je pomirila, da ne Moje sporočilo gluhim in naglušnim pa je:
rabim skrbeti, saj bodo gluhi in
naglušni razumeli, da sem nova in »Na življenje glejte s svetle strani, svetloba nas vedno razveseli.«
mi bodo pomagali po svojih
močeh,

bi sodeloval v programu javnih del.
Delo sem dobil v Društvu Dom
invalidskih društev. Moje delo je
zelo raznoliko in pestro. Pomagam
vsem društvom pri organiziranju
družabnih srečanj, med drugim tudi
društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Nekaj gluhih poznam
osebno, saj sem skupaj z njimi
delal. Tukaj sem se tudi prvič srečal
z znakovnim jezikom, zato sem se
odločil, da se bom tudi sam pričel
učiti Slovenskega znakovnega jezika, saj se želim z gluhimi sporazumevati v njihovem maternem jeziku. Delo mi je resnično zelo všeč in
sem presrečen, ker sem dobil priložnost, da lahko delam.
Trudil se bom po vseh močeh, da bi
pomagal vsem invalidom, saj se
zavedam da potrebujejo našo
pomoč.
Vsem gluhim pa bi rad sporočil, da
ste krasni ljudje in se še naprej borite za svoje pravice.
Intervju pripravila
Snežana Pauletič
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ŠPORTNIK LETA 2013
V Festivalni dvorani Lent v Mariboru so na prireditvi Športnik leta
2013 razglasili najboljše športnike
in ekipe za preteklo leto. Naj športnica in športnik sta postala kapetan
NK Maribor Marcos Tavares in
teniška igralka Tadeja Majerič, najboljša ekipa pa NK Maribor in
odbojkarice Nove KBM Branik
Maribor. Prireditev, ki sta jo organizirali Športna zveza Maribor in
Mestna občina Maribor, so se udeležile številne športnice in športniki
ter predstavniki družbeno političnega življenja Maribora.

Najboljša ekipa v individualnih
športih so kegljači Konstruktorja.
Naj športnik invalid je postal teniški igralec Marino Kegl, naj športnica pa Cvetka Bratkovič
(ribolov). Med šolskimi športnimi
društvi so zmagali predstavniki OŠ
Tabor I pred OŠ Ludvika Pliberška
in OŠ Borcev za severno mejo.
Naslov perspektivne športnice in
športnika sta osvojila Tjaša Stanko
in Žiga Zarič.

Seveda moramo s ponosom
povedati, kako veseli smo, da je
3. mesto za najboljšega športnika
invalida leta 2013 bil razglašen
prav naš predsednik Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Bedrija Črešnik. Povprašali
smo ga, kako se počuti v vlogi
tretjega najboljšega športnika
invalida v Mariboru.

Bedrija Črešnik: Občutki so
fantastični. Ponosen sem, da sem
kot gluha oseba bil izbran za 3.
najboljšega športnega invalida.
Nabor nominirancev in najboljZame je to vsekakor velik doseših na prireditvi Športnik leta
žek in se bom še naprej trudil na
Zgodovinski dosežki nogometnega 2013 je izbralo 10 športnih novišportnem področju. Hvala vsem,
kluba Maribor, ki je letos prvič zai- narjev mariborskih medijev. Prva še posebej pa domačim, ki mi pri
gral v drugem delu evropskega tek- razglasitev naj športnikov je bila v tem stojijo ob strani.
movanja, je zasluženo prejel naziv mestu ob Dravi leta 1973.
Snežana Pauletić, sodelavka
za najboljšo mariborsko ekipo.
Nekoliko presenetljivo, pa vendarle
zasluženo, je nagrado za najboljšega mariborskega športnika prejel
kapetan vijoličastih, Brazilec s slovenskim državljanstvom, Marcos
Tavares.
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REKREACIJA V NARAVI
Prihajajo toplejši meseci in z njimi
tudi lepi dolgi sončni dnevi.

Tako bodo hranljive snovi namreč
hitreje absorbirane, kar lahko še
poveča učinkovitost vadbe. Takšno uživanje proteinskih napitkov
sicer ni primerno za vsakogar,
vendar pa lahko vsekakor poskusite, če vam ustreza.

To je edinstvena priložnost, da
svoje telo malce razgibamo.
Zime je konec in napočil je čas, da
končno prebudimo svoje telo iz
zimskega spanja. Četudi smo v
zimskih mesecih uspeli obdržati
reden vadbeni ritem, ste verjetno
vseeno pridobili nekaj kilogramov
in izgubili nekaj kondicije. Začetek pomladi je idealen čas, da telo
spet poženete v tek in v svojo vadbeno rutino uvedete nekaj pomembnih sprememb.

Vzvratni tek

Če nameravate v letošnji pomladi
spet začeti s tekom, je najbolje, da
začnete teči kar vzvratno. Vemo,
da to zveni kot šala, vendar mislimo povsem resno. Vzvratni tek je
lahko zelo učinkovita sprememba
v vaši običajni vadbeni rutini, saj
spremeni obremenitev, ki jo telesu
povzroča običajni tek, s tem pa
drastično zmanjša tudi nevarZačnite z vadbo na prostem se
nost kroničnih bolečin in poškodb. Ker telo v prvih mesecih še
ne bo navajeno tovrstnega treninga, boste vsakič pokurili tudi precej več kalorij. Poskusite čim prej!

Izboljšajte gibčnost
Končni učinki fizične vadbe so
pogosto odvisni tudi od načina
gibanja med treningom. Za največje pozitivne učinke je pogosto
nujno tudi zelo gibčno telo. Ali
veste, kako ga lahko pridobite?
Preprosto tako, da v svojo običajno vadbeno rutino vključite še
nekaj vaj za gibčnost. Po ogrevanju nekaj minut posvetite raztegovanju, pa boste sčasoma izboljšali
gibčnost svojih udov in tudi zmanjšali nevarnost morebitnih poškodb.
Pijte več tekočin
Vsaka naporna fizična aktivnost,

Proteinski napitek pred
vadbo

Pomlad ponuja toplejše dni z veliko sonca, zato bi bila prava škoda,
če bi zamudili to izjemno priložnost. Tek, pohodništvo, kolesarjenje, rolanje in druge aktivnosti na
prostem bodo v vaše treninge vne- Če v svojo vadbo vključujete veliko treninga z utežmi, si najbrž
sle nekaj raznolikosti,
občasno privoščite tudi kakšen
proteinski napitek, ki okrepi in
redna izpostavljenost soncu pa
vam bo dala dodatne energije, ki regenerira mišice. Proteinske napibo olajšala vašo vadbo in jo dolgo- tke običajno pijemo takoj po treročno naredila še bolj učinkovito. ningu, vendar lahko poskusite tudi
nekaj novega in napitek spijete
Vadba v naravi ima tudi pozitivne med ali že pred samim treningom.
učinke na naše psihološko in duševno stanje, zato vsak lep dan izkoristite za vadbo na prostem.

pa naj se dogaja pozimi ali spomladi, zahteva dovolj popite tekočine. Ker pa so temperature v spomladi višje in ker se zaradi tega tudi
bolj potite, morate med vadbo v
naslednjih mesecih spiti več tekočine kot ste je običajno pozimi.
Nikoli ne pozabite, da je voda
ključna za pravilno in učinkovito
delovanje telesa, zato naj bo
vaša skrb za rehidracijo telesa
med vadbo vedno na prvem
mestu.
Vir: internet
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KOTIČEK ZA NAGLUŠNE: SLUŠNI APARATI WIDEX
Na milijone ljudi po svetu se sooča
s problemi s sluhom, in sicer z različnimi oblikami izgube sluha ali s
tinitusom, to je šum ali zvonjenje v
ušesih. Le del teh ljudi nosi slušni
aparat. Večina je prepričana, da je
izguba sluha povezana s starostjo,
vendar to ne drži. Težave s sluhom
imajo ljudje vseh starosti, vse več je
mladih. Še največ pa je starostne
naglušnosti.
Tako pri otrocih, kakor tudi pri
odraslih je potrebno obravnavati
izgubo sluha, kar se da zgodaj, saj
se sicer lahko pojavijo različne posledice. Izguba sluha povzroči, da ne
sledimo več popolnoma tempu življenja, kar lahko pripelje do občutka
izoliranosti, izčrpanosti ali osamljenosti.

Nekatere primere prevodne naglušnosti je mogoče odpraviti z zdravljenjem ali operativno. Največkrat,
predvsem pri zaznavni naglušnosti,
pa je slušni aparat edina pot.
Dandanes je na voljo širok izbor
različnih slušnih aparatov, ki so
popolnoma prilagojeni posameznemu uporabniku oziroma njegovi

Stran 12

NERESNICE O SLUŠNIH
izgubi sluha in potrebam. Seveda
APARATIH
moramo vedeti, da slušni aparat ne
povrne normalnega sluha, a vendar
v veliki meri pripomore k izboljša- Ljudje imajo veliko predsodkov
glede uporabe slušnih aparatov.
nju sporazumevanja in s tem k
Mnogi še vedno verjamejo:
boljši kakovosti življenja.
KAJ JE SLUŠNI APARAT?

Slušni aparat, elektronski pripomoček zauheljne ali vušesne oblike, v
osnovi sestavljajo mikrofon, slušalka (zvočnik) in ojačevalni blok,
ki ga napaja majhna baterija. Zaradi razvoja digitalne tehnologije in
napredka elektronike, so danes slušni aparati tako majhni, da so v
sluhovodu skoraj nevidni. Kljub
majhnosti ni kakovost predvajanega zvoka nič manj slabša. Čeprav
slušni aparat ne more uporabniku
povrniti normalnega sluha, mu lahko v veliki meri pomaga premagati
težave, ki jih ima zaradi okvare.
Eden najpogostejših problemov, s
katerimi se srečujejo uporabniki
slušnih aparatov, je moteči hrup v
ozadju. Računalniški čipi, ki so
danes sestavni del najbolj izpopolnjenih aparatov, so sposobni zmanjšati hrup in učinkovito, enostavno in samodejno poudariti govor.



da so slušni aparati veliki
in nerodni



Da neprestano piskajo



Da potrebujejo daljinski
upravljalnik, ki je velik kot
tisti, ki ga uporabljajo za
televizor



Da je ravnati z njimi in jih
vzdrževati zelo zapleteno

Na srečo nič od naštetega ne
drži.
Najmanjši slušni aparat, ki je
danes na trgu, ni večji od kavnega zrna. Tudi težava s piskanjem
je precej manjša. Večina slušnih
aparatov deluje samodejno, programirani pa so skladno s potrebami vsakega posameznega uporabnika, zato je ravnanje z njimi
enostavno. Vzdrževanje ušesnega
vložka je preprosto, če se uporablja čistilni pribor, ki je zanj
namenjen.

ČIŠČENJE APARATA

In vlagi. Zato slušnega aparata ne
Ne glede na tip slušnega aparata je smemo uporabljati, ko se tuširamo
za čiščenje prepovedana uporaba ali plavamo, ko uporabljamo sušivode in kakršnih koli tekočih čis- lec ali razpršilo za lase ter ostala
razpršila in med radiološkimi preitil. Zunanjost aparata očistimo s
skavami.
suho, mehko krpico. S posebno
krtačko in priborom za čiščenje
Četudi slušni aparat skrbno čistite,
slušnih aparatov očistimo del
okrog odprtine za izhod zvoka in se lahko ušesno maslo in umazaniodprtine za mikrofon ter prezrače- ja nabirata v slušnem aparatu in
povzročata motnje v delovanju.
valno odprtino.
Zvok je lahko pretih, popačen ali
Ušesno maslo je pomemben sovra- pa slušni aparat sploh ne deluje. V
žnik brezhibnega delovanja sluš- tem primeru obiščite servis za slušnih aparatov. Že majhna količina ne aparate.
je lahko vzrok za njihovo slabo
Ko prvič uporabite slušni aparat, se
delovanje. Slušni aparati, ki jih
morajo tako ušesa kot možgani
nosimo v sluhovodu , so bolj
izpostavljeni temu problemu, zato navaditi na zvoke, ki jih morda
niste slišali nekaj let. Ponovno slijih je treba bolj pogosto čistiti.
Vsakokrat ko slušni aparat vzame- šati vse te nove zvoke je lahko zelo
neprijetna izkušnja, zato je nadvse
mo iz ušesa, preverimo, ali ga je
potrebno očistiti. Čiščenje slušne- pomembno, da je slušni aparat pravilno nastavljen. Pomembno je, da
ga aparata naj postane dnevna
novi uporabnik slušni aparat preiznavada.
S svojim aparatom ravnajmo skrb- kusi in ga uporablja. Le tako lahko
ugotovi, ali so nastavitve primerne.
no in ga ne izpostavljajmo udarČe slušni aparat obleži v predalu,
cem ali prekomernemu pritisku.
Ko vstavljamo slušni aparat v uho ne boste nikoli uspeli ugotoviti, če
ali ga odstranjujemo iz njega, se
na primer nagnimo nad mizo, da
preprečimo morebitne padce slušnega aparata s prevelike višine, saj
se aparat ob padcu lahko poškoduje ali uniči.

je ustrezno nastavljen.
V prvih dneh uporabe slušnega
aparata bodo nekateri zvoki slišni
kot zelo glasni ali ostri, zato jih bo
morda težko prepoznati in ločiti.
Nič ne bo zvenelo kot prej. Saj
tudi ni tako kot je bilo prej - to je
novi svet zvokov.
V prvih dneh uporabljajte novi
slušni aparat le nekaj časa, vendar
v različnih situacijah. Ne uporabljajte novega slušnega aparata v
hrupnem okolju ves dan, saj je to
lahko prenaporno in utrujajoče.
Nič neobičajnega ni, če v prvih
dneh uporabe čutite nenavaden
pritisk v ušesih. Če ta občutek po
približno štirinajstih dneh redne
uporabe ne izgine, obiščite svojega slušnega akustika in skupaj
bosta našla rešitev.
Zavedati se morate da je potreben
čas, da se navadite, da imate
»nekaj« v ušesu.
Koliko časa traja navajanje, pa je
odvisno od vsakega posameznika.
Zelo pomembno je, da so slušni
aparati primerno nastavljeni. Če
imate težave s poslušanjem, je
pomembno, da se posvetujete s
svojim slušnim akustikom. Nekaterih težav ni mogoče odpraviti
takoj, a ne obupajte. Proces navajanja lahko traja kar nekaj časa, a
izkušeni uporabniki lahko potrdijo, da so rezultati vredni truda.
Vir: brošurice slušnih aparatov
Widex

Kadar slušnega aparata ne uporabljamo, ga izklopimo, odstranimo
baterijo in ga shranimo v škatlico.
Škatlico hranimo izven dosega
otrok in hišnih ljubljenčkov.
Slušni aparat ne sme biti izpostavljen visokim temperaturam

Stran 13

TINITUS - ZVONJENJE V UŠESIH
Najpogostejši vzrok bolezni je
naraščajoči hrup v naši okolici.
Skoraj vsak je že utrpel posledice
akutne poškodbe notranjega ušesa,
na primer ob pokanju ognjemeta,
petard ali zaradi glasne glasbe v
disku.

To so strokovnjaki odkrili, ko so
pri pacientih s tinitusom enostransko ločili slušni živec, šumenje in
piskanje pa sta ostala!

Razlaga: vsi šumi se interpretirajo
v limbičnem sistemu možganov in
priključenem živčnem sistemu. Če
Namig strokovnjakov: nikar ne zga- se zaznava neprijetnih zvokov
njajte panike, ko se prvič pojavijo ponavlja daljše časovno obdobje in
'opozorilni zvoki'.
ji pripišemo resnost, se ti ušesni
šumi, sproducirani v možganih,
Najboljše zdravilo je spatudi nekako osamosvojijo.
nec. Nadležno piskanje večkrat
mine že naslednje jutro. Da bi se
Namig strokovnjakov: pri težavah,
nadlogi v prihodnje kar najbolje
ki trajajo več kot leto dni (kronični
izognili, si v hrupnih razmerah uše- tinitus), uporabijo posebno terapijo
sa zamašite s posebnimi zamaški
(TRT). Tu gre bolj za zdravljenje
oz. čepi.
slušnega središča v možganih kot
pa ušesa samega.
Redno si privoščite odmore brez
hrupa. Idealni so sprehodi v gozdu. Prizadeti se na terapiji naučijo postopkov, s katerimi lahko odvrnejo
Tinitus je prav na začetku tudi opopozornost od povzročiteljev ušeszorilni simptom, odvisno seveda od
nega šumenja (na primer šumov
stopnje bolečine. Poiščite vzrok
pri žvečenju ali požiranju, tiktakazanj. Sprožilci so odvisni od veliko
nju ure …).
dejavnikov, tako od telesnih kot
tudi od duševnih. Kdor veliko dela, Naglušni ljudje imajo pogosto tinipogosteje zboli za tinitusom.
tus. Individualno prilagojen slušni
aparat lahko naredi prave čudeže.
Namig strokovnjakov: vsak drugi
oboleli ve, da se njegov tinitus še
poslabša zaradi hrupa ali stresa.
Pomaga lahko redno sproščanje.
Prav tako na živčni sistem pozitivno delujeta tudi zdravilno postenje
in ušesna akupunktura. Ta pomaga
tudi pri težavah zaradi stresa v predelu vratnih vretenc ali pa predelu
zobne čeljusti (škrtanje z zobmi).
Medtem ko se Indijanci plemena
Hopi veselijo, če jim v ušesih piska
(z njimi naj bi se takrat pogovarjali
bogovi) lahko piskanje sproži tudi
zelo tragično reakcijo v možganih.
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Tudi za ljudi s tinitusom, ki sicer
normalno slišijo, so v specializiranih prodajalnah na voljo posebne naprave, ki lahko s širokopasovnim šumom prekrijejo neprijetne zvoke.

Strokovnjaki poleg tega razvijajo
tudi terapijo z močnimi magnetnimi polji. Na tübinški univerzi
jim je uspelo za kratek čas tudi
izključiti aktivno slušno središče.

Posledica tinitusa so predvsem
motnje spanja in koncentracije.
Poleg tega pa si veliko ljudi nerado prizna, da imajo težave.

mišične skupine (na primer roke,
ramena, obraz, trebuh ali noge).
To lahko naredimo tako leže, stoje
ali pa tudi sede.

Pred vsakim zdravljenjem je treba
najprej opraviti pregled pri specialistu za grlo, nos in ušesa, ki bo
tinitus lahko zaznal tudi s stetoskopom. Šumenje lahko povzročijo
tudi žilno in mišično pogojene
spremembe, ki se zdravijo z operacijo ali zdravili.

Ameriški zdravnik in psiholog
Jacobson je že v tridesetih letih
Pri kroničnem tinitusu pomaga
večtedensko bolnišnično zdravlje- prejšnjega stoletja razvil progresiv- 2. Nato sledi najpomembnejši del
no sproščanje mišic.
sprostitvenih vaj: popuščanje
nje.
mišic, ki ga spremlja zavestno
V bistvu je še do danes nepojaspočasno, pravilno in globoko dihanjeno, kaj se pri tinitusu dejansko
nje. Tako preprosto se boste znova
dogaja v notranjem ušesu. Vemo
naučili bolj natančno prepoznati
pa, da je veliko prizadetih utrpelo
tako stanja napetosti kot tudi sprodoločeno duševno obremenitev in
ščenosti svojega telesa.
napetost.
Stresni hormoni, kot sta adrenalin
in noradrenalin, naše krvne žile
zožijo. Ker notranje uho ni dovolj
prekrvljeno, se prekine tudi spreminjanje zvokovnih valov v živčne dražljaje. Pojavijo se signalne
motnje.

Toda zdravniki so šele v zadnjem
času odkrili učinkovitost teh preprostih vaj na stresno pogojene
bolezni.

Sprostitvene vaje krepijo parasim- 1. Osnovni princip zahteva, da se
druga za drugo, pa tudi skupaj, za
patični del živčnega sistema, ki
pospešuje sproščanje, prebavo in nekaj sekund napnejo posamezne
telesno okrevanje. Pomagata pa
tudi zdravilno postenje in akupunktura.

Ob rednem izvajanju vaj bo trajno
izginila napetost v mišicah, izboljšali se bosta frekvenci dihanja in
srčnega utripa.

Vir: internet
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH:

PRVI PRIJATELJSKI TURNIR V FUTSALU DGNP, MESTNI
SVETNIKI MESTNE OBČINE MARIBOR,SVET INVALIDOV
MARIBOR (Objavljeno v časopisu Večer, 26. 11. 2013)
Spletna povezava:

http://novice.najdi.si/predogled/novica/21818bc84b3daf45abce4bb65a79d6db/Ve%C4%8Der/Podravje/Zavklju%C4%8Denost-gluhih-v-%C5%A1port

RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN (Objavljeno v časopisu
Večer, 22. 11. 2013)
Spletna povezava:

http://ris.vecer.com/arhivi/arhiv.aspx

MEDNARODNI TURNIR V TREH ŠPORTNIH PANOGAH
(OBJAVLJENO 28. 1. 2014)
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor - podružnica Ptuj je organiziralo
mednarodni turnir v treh športnih panogah, in sicer deveti zaporedni turnir v futsalu, četrti turnir v odbojki za ženske in prvi turnir v bowlingu posamezno in mešane
dvojice.
http://www.zveza-gns.si/ostalo/mednarodni-turnir-v-treh-sportnih-panogah

TERMINI DRŽAVNIH PRVENSTEV
GLUHIH V LETU 2014
(OBJAVLJENO
20. 2 .2014)
http://www.zveza-gns.si/drzavna-prvenstva-gluhih-2014/koledardrzavnih-prvenstev-gluhih-2014

FILMSKI FESTIVAL NA PTUJU (Objavljeno 22. 11. 2013)
Obiskali smo prizorišče 7. Filmskega festivala gluhih na Ptuju.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/sedem-17-del

80. OBLETNICA DELOVANJA DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH
PODRAVJA MARIBOR
(Objavljeno 31. 11. 2013)
Tipk TV, dnevno-informativne oddaje
http://www.tipk.si/oddaje/dnevno-informativne-oddaje/31-oddaja

80. LET DELOVANJA DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR ( Objavljeno 6. 11. 2013, RTV SLO)
http://www.rtvslo.si/tvmaribor/regionalne_novice/573
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Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni ...

Mine-

va 20 let odkar nas je zapustila naša draga

VESNA KOTNIK
V naših srcih boš vedno ostala z nami.

Vsem, ki obiskujete njen prerani grob in prižigate svečke
ISKRENA HVALA.
Tvoji najdražji

Žalosten veter
poje neko pesem
v krošnjah dreves.
Skozi listje v noč
nad mestom osvetljenim
poje.

Skromno in pošteno si živeti nas
učila,
veselje, srečo in ljubezen si med
nas delila.
Sedaj naš dom ovit je v sivino,
v obup, žalost in v neizprosno
bolečino…

Najbolj žalostno pesem
v svojem življenju.

Veš: Tudi, če se noga ne ustavi,
tudi, če pojema bolečina,
tudi, če se rana kdaj pozdravi,

Kot bi pokoro delal
za vse svoje grehe.

zmerom bo ostala brazgotina!

(neznan avtor)

(neznan avtor)
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RAZVEDRILO
POTENTEN PETELIN
Kmet sosedu:
OSMRTNICA
"Tvoj petelin! To je pa grozno! V
Gorenjki Lojzki je umrl mož. Lojzka petih minutah, odkar sem tu, je
je odšla v časopisno podjetje in
naskočil že osmo kokoš! Ali je vedželela oddati osmrtnico. Zaradi var- no tak?"
čnosti je želela samo napis: "Tone "Ne! Od tedaj, ko mu je veterinar
mrtev!" Uslužbenka na oglasnem
zdravilo je tak!"
oddelku jo je začudeno pogledala, "Katera zdravila pa mu je predpinato pa ji je pojasnila:
sal?"
"Do pet besed je enaka cena:"
"Ne vem imena, toda okus imajo po
"No, potem pa napišite: Tone
lešnikih!"
mrtev! Ugodno prodam traktor!"

OKVARA
Blondinka in črnolaska se peljeta z
avtom na izlet, ko se le-ta nenadoma ustavi.
"Sigurno sva ostali brez bencina!"
ugotovi črnolasa.
"Ti si pa res pametna!" reče blondina," jaz bi se brez tebe še kar naprej peljala."

OPRAVIČILO
Kako lahko svoji sestri rečeš, da je
neumna? Takoj se ji opraviči! se je
mama jezila na sina.
"Sestrica, oprosti. Žal mi je, ker si
neumna."

NI NA POSODO
V kupeju vlaka fantič neprestano
smrka. Že vsega naveličana starka
ga vpraša:
"Fant, ali nimaš robca?"
"Imam, ampak mamica mi je rekla,
da ga ne smem nikomur posoditi."

BREZ SESTRE
Mali Mihec spusti v stanovanje mladeniča in mu reče:
"Nekam pogosto obiskuješ mojo
sestro. Ali ti nimaš nobene?"

DELOVNI ČAS
"Opozoriti vas moram, da pri nas
delamo osem ur."
"A na teden?"
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AMBICIJA
Kandidat desne stranke za poslanca v Državnem zboru je imel predvolilni govor:
"Poglejte me! Rodil sem se v Sloveniji, živim v Sloveniji in umrl bom
v Sloveniji!"
"Pa se je oglasil eden od poslušalcev:
"Človek božji, ali res nimate nikakršnih ambicij?"

SUH KOLAČ
Ta kolač je pa zelo suh! se je pritožila gostja v lokalu.
"Potem pa zaprite usta, da se ne
bo preveč prašilo!" jo je opozoril
natakar.

RAČUNOVODJA
Računovodja se je oglasil pri šefu in
mu rekel:
"Šef, ob tridesetletnici zvestobe
podjetju sem računal, da bom dobil
povišico!"
"Odpuščeni ste! Računovodja, ki ne
zna računati, nima pri nas kaj iskati!"

ZANIMIVA LITERATURA
"Vse kar moj sin napiše ljudje z
veseljem preberejo."
"Piše romane?"
"Ne, jedilne liste."

NESPORAZUM
Policist se razgleduje po mega centru, kjer prodajajo praktično vse in
nato le reče prodajalcu.
"Mislim sem, da so CD plošče
popolnoma zamenjale gramofonske
plošče, tamle pa vidim štiri. Kar vse
štiri bom vzel!"
"Ste vi policist?"
"Ja. Kako pa veste?"
"Veste, to je električni štedilnik ne
pa gramofonske plošče!"

BERDNIK Roza
BUDIGAM Matilda
CEHNER Gabrijel
KUNST Eva
MAČEK Bernarda

ORNIK Danica pevec
PODGORŠEK Antonija
KOTNIK Anja
KUHAR Milan
ROŠKER Ivan

KUHAR Milan
ROŠKER Ivan
ŠMID Marija
CAPL Majda
HERCOG Petra

PESEK Mateja
PIHLER Nada
POTOČNIK Emil
SENICA Majda
PERKOVIČ Franc

IVANJŠIČ Jožica
JAMNIKAR Zdenka
KOSER Marija
KOTOLENKO Ružica
LONGAR Milenca

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

MAREC:

APRIL:
BAUMAN Zvonka
BRAČKO Barbara
CRNIĆ Dragotin
ČREŠNIK Bedrija
LORENČIČ Ana
MERTIK Marcel

Našemu predsedniku Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,

BEDRIJI ČREŠNIKU

čestitamo ob praznovanju ABRAHAMA.
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SVETOVANJE IN POMOČ
nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih težav (brezposelnost, tehnični
pripomočki, socialne stiske, svetovanje, informiranje o pravicah
invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine,
…) v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva
15, 2000 Maribor. Uradne ure so vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od
9.00 do 12.00 ure in 16.00 do 18.00 ure. Za dodatne informacije lahko pokličete:
telefon 02/2522182, 041/777132 oz. pišete po faksu 02/6208851 ali e-pošti:
dgn.maribor@guest.arnes.si.
IZPOSOJA INDUKCIJSKE ZANKE ZA NAGLUŠNE, za člane s slušnim aparatom.
Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur.

SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure so vsak petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure.

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV Vsako

sredo ob 18.30 uri so srečanja članov (napoved tekočih aktivnosti, predlogi
članov) na sedežu Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.
Informacije podaja predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni .

Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri
DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov). Vljudno vabljeni.

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3
računalnike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v
družabnih prostorih društva.
V sejni sobi društva je urejen poseben RAČUNALNIŠKI
PROSTOR, kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv računalnik za
video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in
obdelavo slik z aktivnosti.

KVIZ ZNANJA
V mesecu aprilu in maju bomo 1x mesečno organizirali kviz znanja.
Vabljeni v prostore društva 4. sredo v mesecu ob 17h.
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DOPISUJTE V NAŠ GLAS

Vabimo vas, da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih pošljete po e
-pošti ali pa prinesete članek in fotografije v pisarno društva. Vaš članek
bomo z veseljem objavili.

Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si in
http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju.

ŠPORTNE IGRE INVALIDOV
Vabimo vas, da se nam pridružite na športnih igrah invalidov, ki bodo
10. maja 2014 v dvorani Tabor.
Za dodatne informacije povprašajte v pisarni društva.

IZLET ČLANOV V BELO KRAJINO
Vabimo vas, da se nam pridružite na dvodnevnem izletu, ki bo
17. in 18. maja 2014.
Prijavite se lahko pri Veroniki Hribar. Podrobne informacije dobite v
pisarni društva.
BREZPLAČNI TEČAJ NEMŠČINE
Vabimo vas, da se nam pridružite na tečaju nemščine, ki bo potekal
vsako sredo od 16.30—18h.
Pričetek tečaja bo 23. 4. 2014 ob 16.30h.
Prijave in dodatne informacije v pisarni društva.

DELAVNICE KUHANJA
Vsako drugo sredo ob 16.30 bomo na društvu organizirali delavnico kuhanja, kjer nam bo sodelavka Ljiljana Podpečan predstavila, kako se skuha okusno in cenovno dostopno kosilo.
Vabljeni, da se nam pridružite 7. 5. 2014 in 21. 5. 2014.
JUTRANJA TELOVADBA NA DVORIŠČU DRUŠTVA DOM
Vabljeni na jutranjo telovadbo, ki bo vsak četrtek ob 10h na dvorišču
društva Dom invalidskih društev. Razgibavali bomo vratne mišice in
hrbtenico.
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INFO, TOLMAČI
NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA
Vsi gluhi uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega
centra je možno le za registrirane uporabnike. V pisarni društva dobite vse informacije in pomoč pri prvi
prijavi.
Tolmača lahko naročite preko SMS sporočila na mobilni številki združenja (031 354 600, 031 752 554)
in spletnega obrazca.

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu.
TOLMAČI - PODRAVJE

NASLOVI

GSM

DOSEGLJIVOST

KAJA ZLATKA HÖTZL

Maribor

040/241 505

od 8.00 do 18.00

SUZANA KRSTESKI

Maribor

041/600 201

dopoldan in popoldan

LIDIJA LETONJA

Destrnik

041/282 344

dopoldan in popoldan

MARIJA KOSER

Maribor

031/316 040

dopoldan in popoldan

DORIS PIHLER

Maribor

041/616 089

od 8.00 do 18.00

Področje delovanja Društva, 41 občin v Podravju
Šentilj
Sv. Ana

Kungota
Pesnica
Selnica ob
Dravi

Sv. Jurij

Cerkvenjak

Lenart
Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor
Duplek

Trnovska vas Sv. Andraž
Juršinci Sv. Tomaž
Destrnik
Hoče
Miklavž
Ormož
Starše
Ptuj
Rače-Fram
Dornava
Slovenska
Središče ob Dravi
Hajdina
Bistrica
Oplotnica
Markovci
Kidričevo

Lovrenc na
Pohorju

Ruše

Poljčane

Majšperk

Videm

Gorišnica
Cirkulane

Podlehnik

Makole
Žetale
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INFORMACIJE

URADNE URE:

MARIBOR
Ponedeljek: 9:00 - 12:00
Sreda: 9:00 - 12:00
16:00 - 18:00

DOSEGLJIVOST:

TELEFON

ELEKTRONSKA POŠTA

DRUŠTVO

02/ 252 21 82
02/ 620 88 51 (faks)

dgn.maribor@guest.arnes.si

MILAN KOTNIK (sekretar)

041/ 777 132

BEDRIJA ČREŠNIK

041/ 331 287

(predsednik društva)

STUDIO

PTUJ

dgn1.maribor@guest.arnes.si

ALEŠ ŠKOF (predsednik

070/ 337 642

športne sekcije)

2x mesečno
(prvi in tretji petek v mesecu)
Petek: 16:00 - 18:00

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Snežana Pauletić, sodelavka
Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 200 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 23. april 2014
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

MARIBOR:

Sreda in petek: 17:00 - 22:00

PTUJ:

Petek: 17:00 - 22:00

Glasilo »Naš glas« pošiljamo v vse domove upokojencev na področju
Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim
popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije s področja delovanja društva in ostale pomembne informacije. Glasilo prejemajo tudi vse mestne občine in občine na območju delovanja Društva
v Podravju.
Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji.
Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica
Maribor prejemajo naše glasilo z namenom ponuditi ga svojim bralcem v branje in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu ali
podružnici na Ptuju v sredo oz. petek popoldan v času družabništva
članov. Glasilo je prosto dostopno.
Info Društva

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in
podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, http://www.facebook.com/
drustvo.maribor
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor, Mestna
občina Ptuj, ZRSZ - OS Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica

