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DAN ŽENA
V soboto 5. marca smo organizirali praznovanje 8. marca – Dan žena v restavraciji Nigra. V lepo
okrašeni restavraciji so nas postregli z okusnim kosilom.

Bedrija Črešnik, predsednik društva

V restavraciji

Uvodni pozdravni govor je opravil predsednik društva Bedrija Črešnik, ki je vsem ženskam
zaželel lep praznik in veselo praznovanje ob dnevu žena.

Rožice za naše ženske

Rožice za naše ženske

Poskrbeli smo za presenečenje in vse naše ženske obdarili z rožicami.

Šaljive igre

Šaljive igre

Da pa je bilo vzdušje veselo in zabavno, smo poskrbeli še za šaljive igre ob katerih smo se iz
srca nasmejali.

Skupinska slika

Skupinska slika

Zbralo se nas je 38 članic in članov, ki smo preživeli lep popoldan ob prijetnem druženju.
Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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OBISK GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA
NA OŠ LJUDSKI VRT PTUJ, PODRUŽNICA
GRAJENA
V letošnjem šolskem letu je na OŠ Grajena temeljni projekt, ki ga izvajamo preko Ekošole, projekt Zdravje
in dobro počutje. V sklopu projekta spoznavamo društva, posameznike in skupine z drugačnimi potrebami.
Naša želja je, da se otroci spoznajo z drugačnimi, da spoznajo njihove potrebe, način življenja in da jim
odstranimo predsodke, ki jih morda imajo do drugačnih. Veseli smo, da so se vsi povabljeni odzvali našemu vabilu. Vsak mesec se nam je predstavilo drugo društvo. Marca smo že nestrpno pričakovali predstavnike Društva gluhih in naglušnih Podravja. Vedeli smo, da se bomo tudi od njih naučili veliko novega.
Zahvaljujemo se jim za prisrčno in nazorno predstavitev. Vsem članom društva želimo vse najlepše, veliko
prijaznih nasmeškov in razumevanja okolice.
Nada Sevšek, vodja projekta

O obisku je petošolka Taja Ornik zapisala:
V ponedeljek, 14. 3. 2016, so nas, v sklopu projekta Zdravje in dobro počutje, obiskali člani Društva gluhih
in naglušnih Podravja. Društvo ima svoj sedež v Mariboru, na Ptuju pa obstaja podružnica. Predstavitev je
bila v šolski telovadnici, prisotni pa smo bili vsi učenci in učitelji šole. Da bi razumeli njihovo govorico rok,
so s seboj pripeljali tolmačko znakovnega jezika, Doris Pihler, ki je sproti prevajala njihovo govorico. Najprej nas je pozdravil predsednik društva, Bedrija Črešnik. Predstavil je še druge udeležence srečanja. Z
njim je prišla še Marija, ki je prav tako gluha. Povedal pa nam je, da imata hčerko, ki je normalno slišeča.
Govoril nam je o njihovih dejavnostih, o druženjih in športnih aktivnostih. Zelo uspešni so v nogometu,
odbojki in šahu. Poudaril je, da so gluhi in naglušni popolnoma zdravi ljudje, le sluh imajo poškodovan.
Mnogi od njih so izvrstni športniki in veliko je zelo izobraženih. Predstavil je še predstavnico društva Slavico Toplak, ki deluje na Ptuju. Gospa Slavica je povedala, da je sama popolnoma gluha, a se je vseeno
naučila uporabljati glasove, tako da jo normalno slišeči lahko skoraj vse razumejo. Z njimi je bil tudi Tomislav Divjak, fotograf, ki je tudi gluh, a je sedaj študent elektronike. Na koncu se nam je predstavila še tolmačka Doris, ki je povedala, da sta oba njena starša gluha in da se je znakovnega jezika naučila že zelo majhna. Doris nam je pokazala celotno enoročno abecedo, nas naučila nekaj najpogostejših besed (mama,
oče, Ptuj, šola, deček, deklica, …) in nas naučila kretati pesem Ježek teka, teka. Med srečanjem z njimi
smo ugotovili, da so čisto normalni ljudje, le da neslišijo in se sporazumevajo drugače kot mi. Jezik gluhi je
lahko različen, a sporočilo je vedno enako: »Se k meni obrni, povej mi lepo!«. Srečanje z gluhimi mi je bilo
zelo zanimivo. Letošnji projekt mi je zelo všeč, saj smo poleg gibalno oviranih, ljudi z duševnimi motnjami
in slepih, spoznali še način življenja gluhih. Tako si širimo obzorja in podiramo tabuje.
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IZBOR NAJBOLJŠEGA ŠPORTNIKA V
MARIBORU ZA LETO 2015
Športna zveza Maribor je v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, v sredo 16. marca, pripravila
prireditev Izbiramo najboljše v mariborskem športu v letu 2015. Prireditelj je poskrbel za bogat kulturnozabavni program. Priznanja so dobili članski državni prvaki in športniki, ki so nastopili na raznih prvenstvih.
Izbrali so najboljšo športnico in športnika, najboljšo ekipo v moški in ženski konkurenci, ekipo v individualnih športih, najbolj nadarjeno športnico in športnika ter najboljšega trenerja. Priznanja so prejeli tudi šolska
športna društva in športniki invalidi, ter ekipa futsala našega Društva.

Naj pokaži brki

Skupinska slika

Na prireditvi izbiramo najboljše v mariborskem športu za leto 2015 sta priznanje prejela tudi naša člana,
to sta bila Sanja Debevec in Gabrijel Kravanja, na kar smo bili izredno ponosni.

Najboljša športnika med invalidi Sanja
Debevec in Gabriel Kravanja

Priznanja športnikom je podelil
predsednik Sveta invalidov MOM Milan Kotnik

Najboljši športniki invalidi 2015 so: Sanja Debevec in Žiga Kos ter ekipa gluhih in naglušnih futsalistov.

Futsal ekipa

Skupinska slika

Za športnico leta 2015 je bila izbrana alpska smučarka Ilka Štuhec in športnik leta 2015 je postal Filip Flisar, tekmovalec v smučarskem krosu.

Filip Flisar

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
Podelitev
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JAVNI POSVET (EVROPSKA STRATEGIJA
O INVALIDNOSTI) DO LETA 2020
Javni posvet Evropska strategija o invalidnosti je bil 1. marca katerega so se udeležili tudi predstavniki našega društva: Bedrija Črešnik, predsednik in Andrej Vivod, član ter Milan Kotnik predsednik Sveta invalidov Mestne občine Maribor.

Milan Kotnik, predsednik Sveta
invalidov MOM

Snemanje

Namen posveta je bil pozvati vse zainteresirane deležnike iz nevladnega sektorja, ki se ukvarjajo
s tematiko invalidnosti, da podajo svoja mnenja in predloge v zvezi s težavami, s katerimi se v
vsakdanu soočajo invalidi v Mestni občini Maribor ter podajo mnenja o dosedanjih pozitivnih ali
negativnih učinkih strategije o invalidnosti, ki bodo v zbrani obliki posredovani Evropski komisiji.
Udeležili so se ga predvsem predstavniki invalidskih društev in opozorili na težave, ki jih imajo
invalidi v Mariboru. Te so različne, kot so različne njihove oviranosti in potrebe.

Andrej Vivod, član in Bedrija
Črešnik, predsednik DGNP

Predstavitev zakona o invalidnosti

Predlog Zakona o osebni asistenci ne vključuje gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb. Predlog:
Vključitev pravice do osebne asistence za gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe in določitev pravic do storitev osebne pomoči pri urejanju dokumentacije,
komunikaciji, pri izobraževalnih procesih,
pomoč pri uporabi IKT tehnologije,
pomoč na delovnem mestu in
pomoč pri vključevanju v širše socialno okolje.

Okrogla miza

Vir: http://nevladna.zavodpip.si/sl/node/1115
Fotografija: Tomislav Divjak

Stran 6

13 LET TIŠINE
Rodila sem se leta 1962 v Mariboru, kjer živim še
danes. Nikdar, si ne bi predstavljala da bom oglušela, »nato sem«, in dobila 13 let skorajšnje TIŠINE.
Leta 2002, sem bila na testiranju za sluh in mi je
zdravnica dala vedeti da malo slabše slišim, če se
mi bo to poslabšalo mi priporoča slušne aparate.
Nisem si predstavljala kako to izgleda bila sem
malo prestrašena, kaj se to dogaja z menoj. V službi še zaenkrat nisem imela težav s strankami,
sem namreč trgovka, ki to delo opraljam še danes.
Na žalost se je ta trgovina zaprla in sem si morala
poiskati zaposlitev drugje. Leta 2006 sem dobila
zaposlitev v TUŠ-u kot blagajničarka. Po dveh letih
dela me je šefica opozorila, da se ne odzivam na
klice po zvočniku. Zato mi je predlagala, da obiščem zdravnika za sluh. Šla sem na testiranje, kjer
so ugotovili, da se mi je sluh poslabšal. Tako sem
dobila prve slušne aparate. Na začetku uporabe
aparatov sem dobro slišala. Po petih letih se mi je
sluh ponovno poslabšal. Šla sem po nove aparate,
ki pa mi niso več dobro služivli. V službi sem se
začeka zapirati vase, saj sodelavk nisem več slišala, pa tudi kako žaljivo besedo je katera izrekla, da
se zmenoj ne morejo več pogovarjati, ker jih tako
ali tako nič ne slišim. Šefica me je dala tudi na drugo delovno mesto, da nisem bila več tako povezana s strankami. Bilo mi je zelo hudo. Izogibala sem
se družbe najraje sem bila SAMA.
Leta 2009 sem postala babica. Dobila sem vnučka
Matica. Moje misli so bile, a bom slišala kako me
vnuk kliče, kako se bom z njim pogovarjala.
Konec leta 2012 mi je hči Mojca, rekla da naj grem
na društvo gluhih in naglušnih v Mariboru h gospodu MILANU KOTNIKU. G. KOTNIKU sem razložila
moje težave, da nevem kam naj se še obrnem ali
mi lahko kako pomaga. Napotil me je ZD za sluh
in govor. Sprejel me je Dr. JANEZ REBOL, kateri
je ugotovil da mi aparati pri moji gluhoti več ne
pomagajo. Predlagal mi je, polžev vsadek.
Seveda sem se takoj strinjala, saj slabše kot je, ne
more biti. Med tem časom, ko sem čakala da pridem na vrsto sem naredila razne preiskave. Po

dveh letih sem dobila vabilo, da se oglasim v bolnici.
Letos junija pa prispe, iz ambulante Ukc Maribor
pismo. V trenutko me je obdalo veselje, ter strah ob
enem. Prišel je dan, ki ga ne bom nikoli pozabila v
upanju, da bom mogoče še kdaj slišala. Sprejem v
bolnici, pet urna operacija, ki sem jo lepo prestala.
Prvo srečanje z družino je bilo zanimivo, saj so vsi
pričakovali da bom ponovno slišala, no na to sem
potihoma upala tudi sama, čeprav sem se zavedala
da me čakajo še terapije ter spoznanje s samim
aparatom, ki ga imam trenutno v svojem telesu.
Bližal se je dan, da dobim vse pripomočke, ki so
potrebni, da bom ponovno slišala.
Prvi obisk pri g.MILANU BRUMCU , center za sluh
in govor. Prvi glas ki sem ga slišala je bil ravno
njegov, zvenel je kot, otroški, piskajoči glasek. Bilo
mi je zelo smešno. Po nastavitvi me je potolažil, da
se bom s časoma navadila glasov. Takoj sem ugotovila, da lepše slišim in da se moji čuti prebujajo.
Po nastavitvah sem se odpravila domov, slišala
sem ptičje petje, svojo hojo, glasbo ki je odmevala.... vse je bilo tako GLASNO. Od veseljelja bi najraje mimoidočim povedala da SLIŠIM. Vstopila
bom v novo, ampak drugačno dobo svojega življenja. Da, ponovno obudim center v možganih namenjem predvsem temu hodim k logopedinji. Podučila
me je glede zvoka in raznih besed.
Danes sem ponosna, da sem se tako odločila.
Sedaj se tudi z vnukom pogovarjam, ki ima vsak
dan veliko vprašanj. Zahvalila bi se vsem , ki so mi
dali upanje in podporo. Velika zahvala Dr.REBOLU,
da mi je priporočal polžev vsadek in mi ga tudi operativno vstavil.
Slišeči se ne zavedajo kaj je to biti gluh, živeti v tišini biti brez prijateljev in družbe, ki te ne sprejme
več. Jaz se zavedam saj sem vse to doživela, kajti
sluh je eden in edini.

TATJANA MUNDA
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NASTOP TEČAJNIKOV SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA V DOMU
STAREJŠIH IDILA
Dne, 21.3.2016 smo tečajniki 2.stopnje slovenskega znakovnega jezika, ki ga opravljamo pod
mentorstvom gospe Kaje Zlatke Hotzl, v počastitev materinskega dne, organizirali pevski nastop
za stanovalce Doma starejših Idila in člane društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Obenem je ta nastop predstavljal tudi zaključek druge stopnje tečaja. Naučili smo se štiri pesmi, ki
smo jih ob spremljavi pevskega zbora Apel, odkretali v slovenskem znakovnem jeziku. Obiskovalcem smo se predstavili s pesmimi » Za prijatelje«, » Vsi za enega«, »Slovenija od kod lepote
tvoje« in na koncu še s pesmijo za vse mamice, » Mamica je kakor zarja«.
Uradni del smo zaključili, kakor se spodobi. Z zahvalami, darilci, medaljami in priznanji. Ob skupni večerji pa si tudi nazdravili in si zaželeli še vnaprejšnjega dobrega sodelovanja.

VTISI TEČAJNIKOV :
Smo skupina tečajnikov, ki se je že na prvi stopnji zelo dobro ujela med seboj. Začutili smo povezanost in to je zelo pomembno, kadar želimo ustvariti dogodek, kot smo ga v Domu starejših Idila. Na ta dogodek smo se pripravljali nekaj mesecev, s skupnimi močmi poskrbeli za vso organizacijo, vse detajle, ki so bili potrebni, da je nastop izpadel odlično. Vsak izmed nas je prispeval
svoj delček, bil motiviran in s srcem pri tem. Sama sem polna pozitivnih vtisov, navdušena, da
nam je uspelo polepšati večer tudi gluhim in naglušnim osebam, ter se jim na takšen način še
bolj približati.
ŠPELA LUBEJ
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Ko sem si končno uresničila dolgoletno željo in se prijavila na tečaj Slovenskega znakovnega
jezika, si še zdaleč nisem predstavljala, da bom lahko del skupine tako srčnih, dobrovoljnih in
pozitivnih ljudi. Vsak ponedeljek zvečer, po še kako napornem dnevu z največjim veseljem pridem na tečaj, saj se poleg novo naučenih kretenj naše (seveda najboljše) učiteljice Kaje Zlatke,
domov vrnem z novo energijo, nasmehom in pozitivnostjo. Naša skupina tečajnikov je zelo povezana med seboj. Smo polni idej, predvsem pa imamo vsi skupni interes, in sicer, kako gluhim približati stvari, ki so jim neznane in nedosegljive. Tako smo se tudi letos odločili, da jim približamo
nekaj pesmi, ki smo se jih naučili odkretati in jim s tem približati sporočilnost le teh. Naš dogodek, h kateremu je vsak tečajnik prispevala svoj nenadomestljiv delček, smo opravili več kot odlično. S samim dogodkom smo polepšali dan uporabnikom doma Idila, nam samim in predvsem to
kar je bil naš namen, gluhim in naglušnim približati pesem. Srčno upam, da bomo še naprej dobro
sodelovali in pripravili še kakšen projekt, s katerim bomo gluhim in naglušnim polepšali dan.
KARIN VAJS

Že od vsega začetka sem zelo vesela, da se lahko učim Slovenskega znakovnega jezika. Sprva
smo bili v skupini nekoliko zadržani, saj se nismo poznali, sedaj ko se bolje poznamo (in se še
spoznavamo) pa je to nastala ekipa s skupinskim duhom in tistim rekom v mislih: »Vsi za enega,
eden za vse!« Zelo sem ponosna, da nam je uspel ta »mini projekt«, saj smo vložile ogromno truda, vaj, organizacije in vse kar sodi zraven. Želim si, da bi tudi v prihodnje na tak ali kakšen drugačen način osrečevali in lepšali dneve gluhim in naglušnim, ter seveda ostalim, ki nas spremljajo.
SABINA BOŽAK

Učenje znakovnega jezika je bila dolgo časa moja želja, kljub temu pa je preseglo moja pričakovanja. Na tečajih se izobražujemo, učimo, spoznavamo svet gluhih, a se hkrati tudi zabavamo in
družimo. Ogromno organizacije, priprav in vaj se je splačalo, saj smo ustvarili tako srčen dogodek, ki je polepšal dan stanovalcem v Idili in obiskovalcem, obenem pa tudi nam. Ponosna sem,
da sem del takšne skupine, ki je motivirana, pozitivna in vedno pripravljena pomagati.
Uspelo nam je to, kar je v bistvu namen tečaja znakovnega jezika- s kretnjami približati vsaj delček slišečega sveta gluhim in naglušnim. Upam, da bomo skupaj ustvarili še veliko tovrstnih
dogodkov, ter na tak način omogočili kakovostnejše življenje vsem.
ADRIJANA NARAT
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Ko sem se prijavila na tečaj znakovnega jezika, sem bila skeptična. Kako bo potekalo, kdo bodo
moji »sošolci«, kdo nas bo učil? A hitro sem spoznala, da smo skupinica s posebno dušo. Zakaj
je temu tako ne vem, vem le, da nas ne združuje samo želja po znanju, ampak smo med seboj
spletli tudi posebna poznanstva in prijateljstva. Nastop v Idili je bil zame nekaj veličastnega iz več
razlogov. Ne samo, da sem lahko nastopala s tako čudovito skupino, nastopala sem tam, kjer
sem 2 leti delala. Med ljudmi, ki so bili moji varovanci, moja »družina«. Poleg tega pa je na nastop prišel tudi moj sin. In ko vidiš ponos v očeh svojega otroka, potem veš, da nekaj res delaš
dobro. Moj cilj za prihodnost je, da svoje znanje slovenskega znakovnega jezika prenesem tudi v
svoj poklic in na tak način vsaj malo približam svet gluhih in naglušnih tudi otrokom v osnovni
šoli.
KATJA KASTELIC

Veselim se ponedeljkov, ko poteka naš tečaj in se naša skupinica zbere na kupu. Naša srečanja
so vedno zabavna, zanimiva in kljub utrujenosti, ki jo prinese dan, domov odidemo polni nove
energije. Znanja je vedno več in upamo, da bo tudi naša komunikacija z gluhimi vedno boljša.
Nastop, ki smo ga pripravili v domu starejših občanov Idila, nam je vpliv še dodatno energijo in
dal novega zaleta. Ponosna sem nase, ker videti, da si nekomu tako polepšal dan in tudi sebi
dokazati, da zmoreš… to je neprecenljivo. Veliko mi pomeni tudi, da je name ponosen moj brat
Tomi, ki je naglušen in me je spremljal na nastop.
Skupaj zmoremo in gremo novim znanjem naproti.
POLONA DIVJAK

Izziv, ki si ga je naša skupina zastavila na začetku, je bil, da se naučimo odkretati eno pesem.
Vendar naša vedoželjnost nas je vodila do priprave repertoarja štirih pesmih, kar pa je že dovolj
za mini nastop … :) Navdušenost in zavzetost nas je spremljala od začetka izbiranja pesmi, razgrajevanja pesmi na posamezne kretnje, učenja kretenj do konca, torej nastopa v Idili. Ampak,
kot pravijo, vsak konec je začetek nečesa novega …
BARBARA SLATENŠEK

Fotografija: Tomislav Divjak
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(objavljeno, 2. 3. 2016)

Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/spoti/mednarodni-dan-skrbi-za-sluh/

DP GLUHIH V BOWLINGU
(objavljeno, 14. 3. 2016)

Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/sport/dp-gluhih-v-bowlingu/

OBISK MIHA ZUPAN KLUB CSM
ORADEA
(objavljeno, 8. 3. 2016)

Spletna stran:
http://www.tipk.si/component/k2/obisk-miha-zupan-klub-csm-oradea

POZOR: V MARIBORU ŽENSKI
LAŽNO POBIRATA PRISPEVKE ZA
GLUHE
(objavljeno, 8. 3. 2016)

Spletna stran:
http://maribor24.si/lokalno/pozor-v-mariboru-zenski-lazno-pobirata-prispevke-zagluhe/25520

ŠPORTNIK MARIBORA 2015
(objavljeno, 17. 3. 2016)

Spletna stran:
http://www.mediaspeed.net/skupine/prikazi/13036-sportnik-maribora-2015
http://www.vecer.com/sportni-praznik-maribora-6196979
https://www.facebook.com/szmaribor/photos
a.688746914501100.1073741829.679559585419833/1109248149117639/?type=3&theater
http://www.sz-maribor.com/uploads/7/1/4/8/7148181/mariborski_esport_no.046_24.2.2016_.pdf
http://www.pigac.si/2016/03/16/sportnik-maribora-2015/
http://maribor24.si/fotozgodba/163-2016-izbor-sportnika-leta-2015-usc-leona-stuklja/26154
http://www.radiocity.si/dobrojutro/682/izbor_%C5%A1portnika_maribora_2015
http://maribor24.si/sport/foto-mariborska-sportnika-leta-znova-ilka-stuhec-in-filipflisar/26153
http://www.zveza-gns.si/sport/futsalska-ekipa-dgn-podravja-maribor-sanja-debevec-osvojila
-nagrado/
http://www.sz-maribor.com/mariborski-e-sport-2016.html

NASTOP TEČAJNIC V
DOMU STAREJŠIH IDILA
(objavljeno, 4. 4. 2016)

Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/novice/nastop-tecajnic-v-domu-starejsihidila/

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH:

SVETOVNI DAN SLUHA / WORLD
HEARING DAY
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V
BOWLINGU
V soboto, 9. 4. 2016 so na državnem prvenstvu gluhih v bowlingu trojic nastopili
naši športniki dve moški in ena ženska ekipa trojic. Letos je ženska ekipa v sestavi
Sanja Debevec, Valerija Škof in Suzana Muster drugič zapored osvojila naslov
državnih prvakinj v bowlingu trojic.

Državni prvaki in državne prvakinje

Skupinska slika

Skupinska slika

Državne prvakinje
Suzana Muster, Valerija Škof, Sanja
Debevec

Pri moških pa so prvič v zgodovini letos osvojili naslov državnih prvakov ekipa v
sestavi: Robert Debevec, Mustafa Buljubašič in Aleš Škof. Druga ekipa v sestavi
Bedrija Črešnik, Srečko Pihler in Geni Dacaj pa je osvojila 5. mesto, ki je za 3.
mesto manjkalo samo 5 točk.
Čestitke našim igralkam in igralcem za odličen uspeh!

Avtor: Valerija Škof
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BODGANOVIČ Zvonka
BUDIGAM Matilda
CAPL Majda
CEHNER Gabrijel
FICKO Boris
GORIČAN Jože
KOTNIK Anja
KUHAR Milan
KUNST Eva
MAČEK Bernarda
MEŠANOVIČ Sead
ORNIK Danica
RANER Suzana
ROKAVEC Slunjski Mira
ŠIBILA Jožica
ŠMID Marija
ŽUNEC Jožica

BAUMAN Zvonko
ČREŠNIK Bedrija
IVANJŠIČ Jožica
JAMNIKAR Zdenka
KOTOLENKO Ružica
LJESKOVAC Srečko
PERKOVIČ Franc
PIHLER Nada
POSTRUŠNIK Kristina
SENICA Majda
ŠKOF Stanislav
ŽOHAR – Šumatič Olga

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

April

Marec

RAZVEDRILO
Načrt za dopust
Romantika
Verjela mu je na besedo
Se
pogovarjata
dva
prijatelja,
Sedita mož in žena na terasi,
Mož ves razočaran: "Kako si mi
pa pravi prvi: "Janez, si že
pijeta vsak svojo pijačo (pivo in
mogla to narediti? V postelji si
naredil
kakšen
načrt
za
sok).
imela popolnoma neznanega
dopust?"
človeka!"
Reče mož: "Ljubim te."
Janez:
"Ne,
čemu
bi
ga?
Moja
Žena ironično nazaj: "A to govoŽena pa se opravičuje.
žena določi, kam bomo šli,
riš ti, al govori pivo iz tebe?"
"Zašepetala sem: a si ti?, pa je
moj šef določi, kdaj bomo šli, on odvrnil: sem, jaz sem mu pa
Mož: "To govorim jaz pivu."
in moja banka določi, kako
verjela."
~~~
dolgo bomo na dopustu!"
~~~
~~~
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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.

INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo ob 18.00 uri okrogla
miza (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov) 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 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.
DRUŽABNIŠTVO
Vsako sredo ob 18.00 uri so srečanja članov v prostorih Društva v
Mariboru, Trubarjeva ulica 15. Vabljeni.
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.
Stran 14

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.

Računalniški tečaj

Vabimo vas vsak torek od 12.00 do 14.00 ure na
računalniški tečaj. Vodi Tomislav Divjak
SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure v mesecu maj so 20. 5. in v junij 17. 6. 2016

KVIZ ZNANJA
Organizirajo naše prostovoljke iz Srednje zdravstvene in kozmetične
šole Maribor ob sredah; 20.4. Svetovni dan Zemlje, 11.5. Svetovni dan
družine, 18.5 Svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikost..
Kviz je (cca. 2x mesečno) ob 17.00 uri v prostorih društva.

TRENING V BALINANJU
Vsak petek ob 16h - 18h v Balinarsko društvo Angela
Besednjaka.

DP GLUHIH V FUTSALU
ki bo v soboto, 7.5.2016, v športna dvorana BALON v Novi Gorici,
Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica

KUHARSKA DELAVNICA
Vsak torek ob 10.00 do 14.00 ure v prostorih kuhinje (pritličje)
društva na Trubarjevi 15, Maribor. Kuharsko delavnico vodijo:
Ernestina Savski, Marija Črešnik, Andrej Vivod, Milan Kotnik,
Andrej Trifunovič in Elizabeta Heričko.

VLJUDNO VABLJENI NA AKTIVNOSTI V DRUŠTVU

VLJUDNO VABLJENI NA AKTIVNOSTI V DRUŠTVU
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DOGODKI V SLIKI

VIS predstavitev

Sestanek Nadzorni odbor v društvu Dom

Dan žena

Abraham Milan Kotnik
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Javni posvet (Evropska strategija o
invalidnosti) do leta 2020

Sestanek športne sekcije

Družabno srečanje ob dnevu žena - Društvo
DOM

Predstavitev SZJ v OŠ Grajena

DOGODKI V SLIKI

Pevski nastop s strani tečajnikov preveden v SZJ

Računalniški tečaj

Letna Skupščina Društva

Podelitev priznanj športnik Maribora 2015

Predstavitev poklica zdravstvena
nega

Kviz znanja - Velika noč

Kuharska delavnica

Kviz znanje - Gregorjevo
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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. Pomoč pri registraciji za klicni center vam nudimo v pisarni društva v času uradnih ur.
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.
SEZNAM TOLMAČEV V PODRAVJU
TOLMAČI - PODRAVJE

GSM

KAJA ZLATKA HÖTZL

040/241 505

SUZANA KRSTESKI

041/600 201

LIDIJA LETONJA

041/282 344

MARIJA KOSER

031/316 040

DORIS PIHLER

041/616 089

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

Kungota
Pesnica

Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor

Duplek Trnovska vas

Ruše
Hoče

Miklavž

Rače-Fram
Oplotnica

Cerkvenjak

Lenart

Selnica ob
Dravi
Lovrenc na
Pohorju

Sv. Jurij

Destrnik

Juršinci

Sv. Tomaž

Ormož

Ptuj

Starše

Slovenska
Bistrica

Sv. Andraž

Dornava
Hajdina

Kidričevo
Poljčane

Majšperk

Središče ob Dravi
Markovci

Videm

Gorišnica
Cirkulane

Podlehnik

Makole
Žetale
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Zavrč
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INFORMACIJE
Uradne ure:

DOSEGLJIVOST:

MARIBOR
ponedeljek:
sreda:

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
16:00 – 18:00

Podružnica PTUJ
1x mesečno
tretji petek v mesecu
16:00 – 18:00

DRUŠTVO
MILAN KOTNIK
(sekretar)
BEDRIJA ČREŠNIK
(predsednik društva)

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

02/2522182
02/6208851
(faks)
041/777 132

dgn.maribor@guest.arnes.si

041/331 287

ALEKSANDER TRNJAR
(predsednik športne sekcije)

030/652089

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Tomislav Divjak, sodelavec
Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 300 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 18.4.2016
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

MARIBOR:

torek 10-14, sreda in petek: 17-22

podružnica PTUJ:

petek: 17-22

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 brezplačno dostopno v prostorih društva.
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.
Izid brezplačne številke so omogočili:
Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina
Maribor, Mestna občina Ptuj, ZRSZ - OS Maribor,
Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane

