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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Projekt »Na off« v Vučkotu«
Tridnevni projekt je potekal od 18.-20. novembra v restavraciji Vučko Mariboru. Ob zaključku se
iskreno in iz srca zahvaljujemo vsem sodelujočim, da smo lahko s skupnimi močmi uspešno
izpeljali predstavitev ideje o ustanovitvi socialnega podjetja v katerem so stregli gluhi natakarji.
Sodelovali smo: (Vučko): Žan Orešič, Milena Onič in sodelavci, (koordinatorice): Mija, Barbara,
Vanja, Urška, (gluhi natakarji): Aleksandra Gajić, Monika Longar, Mihael Falež, Bedrija Črešnik,
Marija Črešnik, Žiga Bedenik, Andrej Vivod, Valerija Škof, (prostovoljci): Alen Kotnik, Anja Kotnik,
Milan Kotnik, (Aritmija – oglaševalska agencija): Goran Radinović, (tolmačice): Marija Koser,
Doris Pihler. Še posebej se zahvaljujemo tudi vsem gostom, ki ste nas obiskali in nam dali
priložnost, da smo tudi gluhi ljudje del te skupnosti ter da smo se ves čas projekta počutili
sprejete in povsem enakovredne. Hvala tudi vsem medijem, da ste ponesli glas našega društva
in članov, da lahko s svojim lastnim delom in voljo opravimo vsako zaupano delo.

»Socialno podjetje Na off - priprave«
V društvu nadaljujemo z intenzivnimi pripravami za ustanovitev socialnega podjetja»Na off«.
Udeležujemo se številnih delavnici in predavanj kjer pridobivamo dragocene izkušnje za
ustanovitev dnevnega gostinskega lokala v katerem bodo stregli gluhi natakarji. V veliko pomoč
so nam strokovnjaki na PIP-u in Goran Radinović. Prav tako pa smo izvedli več delovnih
sestankov pri županu in podžupanih MOM-a. Zavedamo se, da bo potrebno še veliko truda in
požrtvovalnega dela ustanovitev socialnega podjetja.

»Obisk v Tkalki – primeri dobre prakse«
V začetku decembra smo se predstavniki društva udeležili predstavitve v Tkalki, ki je eden
vzorčnih primerov dobre prakse socialnega podjetništva in sodelovanja različnih podjetij, zavodov
in ustanov v Mariboru. Ga. Karolina Babič nam je predstavila začetke delovanja in ustanavljanja
podjetja ter poudarila pomen medsebojnega sodelovanja in kooperative. Veseli smo bili tudi
naših gostov iz MDGN Sl. Konjice, ki so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi.
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»Center ponovne uporabe – primeri dobre prakse«
Predstavniki Društva smo si ob posredovanju ge. Karmen Vodenik iz Racia,
sredi januarja ogledali primer dobre prakse – socialno podjetje Center
ponovne uporabe v Ormožu, ki ga vodi Marinka Vovk.
Bili so eno prvih socialnih podjetij v Sloveniji. V začetku so zaposlovali 6
oseb, danes pa imajo že več kot 35 zaposlenih, največ ranljivih skupin t.j.
invalidov in starejših.
Na predstavitvi smo se pozanimali kakšne so spodbude države pri
zaposlovanju invalidov, s kakšnimi težavami se soočajo ter kako jih
premagujejo. Izkušnje, ki smo jih pridobili nam bodo v veliko pomoč pri
ustanavljanju našega socialnega podjetja.
»Predavanje podjetništvo v društvih na Zvezi«
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije me je povabila na predavanje o podjetništvu v
društvih, ki je bilo v četrtek 19. januarja. Z veseljem sem se odzval povabilu in pripravil
predavanje o ustanavljanju socialnega podjetja v našem društvu z nazivom »Prvi koraki
podjetništva v društvu«. Zelo zanimivo je bilo v nadaljevanju tudi predavanje dr. doc. Alenke
Slavec, ki je pripravila predavanje »Podjetništvo in invalidske organizacije: priložnosti in izzivi«.
Več kot 20 udeležencev je ob koncu predavanja postavljalo tudi številna vprašanja na katera sva
oba predavatelja odgovarjala in tako še bolj poskusila približati in spodbuditi dejavnosti in
priložnosti za podjetništvo v društvih. Na koncu so vsi udeleženci prejeli tudi potrdila.
»Slavnostna seja Sveta invalidov MOM«
Kot predsednik Sveta invalidov MOM smo na slavnostni seji pregledali izpeljane aktivnosti ob
sodelovanju številnih predstavnikov invalidskih društev in smo jih uspešno izvedli. Vemo, da je
treba še veliko postoriti. Imeli smo več sestankov z županom in podžupani MOM. Poudarjam
pomen sodelovanja mestnega vodstva in Mestnega sveta MOM z invalidi.
Ponosni smo lahko na izvedene aktivnosti, kot so npr. športne igre invalidov, dan mobilnosti
invalidov, Športno rekreacijsko srečanje invalidov, izvedeni posvet za
zaposlovanje invalidov, izdajo časopisa Sveta invalidov, kulturni večer
invalidov in druge aktivnosti.
Vsaka aktivnost pomeni izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mariboru.
Verjamem, da bomo tudi v letu 2017 enako ali še bolj uspešni. Prav tako je
podžupan MOM Saša Pelko pozdravil navzoče v imenu Mestne občine
Maribor. Dejal je, da je vesel, da Svet invalidov MOM obstaja, saj je zaradi
Sveta koordinacija med invalidi in mestnimi službami boljša in močno
olajšana. Ocenjuje, da je za nami uspešno leto, dialog med nami uspešen, čeprav so pogajanja
seveda še potrebna. Vendar vsi aktivno delamo na tem in meni, da bo leto 2017 še uspešnejše.
Prebrali smo tudi sporočilo za javnost, ki ga je Svet invalidov ob mednarodnem dnevu invalidov
poslal medijem, objavljeno pa je tudi na spletni strani MOM/invalidi. V sporočilu so povzete
aktivnosti in izvedeni ukrepi od ustanovitve Sveta invalidov leta 2009. Poudaril je, da nas čaka še
veliko dela predvsem na področju zakonodaje, ki je prevečkrat neustrezna in invalidom ne nudi
potrebnih rešitev.
Ob tem je bila podana informacija, da je bila v preteklem tednu vložena pobuda za spremembo
zakona o dolgotrajni oskrbi in pomoči na domu.
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»Proslava Sveta invalidov v Slovenski Bistrici«
V Viteški dvorani Bistriškega gradu je potekala proslava ob mednarodnem dnevu invalidov.
Slavnostni govornik župan Ivan Žagar je poudaril pomen dobrega sodelovanja in aktivnosti Sveta
invalidov občine Slovenske Bistrice. V kulturnem programu sta nastopila tudi Jože Koser in Milan
Šabeder iz kulturno umetniške skupine Tihi svet s točko V restavraciji. Navzoči gostje so bili
navdušeni nad izjemno bogatim kulturnim programom, ki so ga predstavili predstavniki različnih
invalidskih društev in pritegnili številno občinstvo.
»Prostovoljci pomagajo v društvu«
Društvo je od pomladi 2016 vpisano v razvid prostovoljskih organizacij. V društvu se zavedamo
pomena prostovoljnega dela številnih prostovoljcev, ki pomagajo društvu in članom društva pri
izvajanju različnih aktivnosti. Ob koncu leta smo pripravili poročilo iz katerega je razvidno, da je
24 prostovoljcev s katerimi smo v preteklem letu sklenili dogovore opravilo več kot 850 ur
prostovoljskega dela. V društvu si bomo še naprej prizadevali spodbujati prostovoljno delo
mladih, saj bodo le-tako pridobili številne pozitivne izkušnje in znanja. Vsak brezposelni
prostovoljec je tudi upravičen do dodatne socialne pomoči kar mora izkazati s fotokopijo
dogovora o prostovoljnem delu v društvu.
»Novoletno srečanje članov«
V izteku leta smo organizirali novoletno srečanje članov, ki se ga je udeležilo več kot sto gostov.
V programu smo pripravili obdaritev otrok gluhih staršev. Dedek mraz je razveselil več kot 16
otrok z lepimi darili, še posebej pa se je prisrčno zahvalil članom društva za njihovo pridnost in
medsebojno pomoč. V nadaljevanju smo podelili priznanja za najboljše športnike in ekipe. Prav
tako smo podelili društveno priznanje za najbolj aktivnega člana društva. Iskreno čestitamo vsem
prejemnikom društvenih priznanj in jim želimo še naprej veliko športnih uspehov in dobrega
sodelovanja. Člani so z velikim zanimanjem pogledali predstavitev celoletnih aktivnosti v sliki. V
veselem vzdušju in druženju smo se zavrteli ob glasbi, ki jo je vrtel naš DJ Danilo. Druženje in
ples je trajalo do poznih večernih ur.

»Rdeči križ - pomoč socialno ogroženim članom«
V Društvu opažamo vedno večjo socialno problematiko številnih članov od upokojencev do
mladih z najnižjimi osebnimi dohodki ter brezposelnih članov. Zato smo prosili Rdeči križ v
Mariboru za pomoč v obliki paketov hrane. Zelo hitro so nam odgovorili in pripravili 50 paketov
hrane, ki smo jih razdelili med socialno ogrožene člane. Iskreno se zahvaljujemo vodstvu
Rdečega križa Maribor za nesebično pomoč s katero smo številnim članom vsaj nekoliko ublažili
njihove stiske.
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»Izredna skupščina društva«
V torek 10. januarja je potekala izredna skupščina društva, kjer so soglasno potrdili spremembe
Statuta društva. Spremembe so se navezovale na pripravo društvenih aktov za ustanovitev
podjetja, zavoda oz. ustanove ter doregistracijo v socialno podjetje. Na skupščini je bil prisoten
tudi pravnik iz PIP-a, ki je delegatom skupščine pojasnil določene spremembe v Statutu.

»Kuharska delavnica«
V Društvu že več let organiziramo kuharske delavnice, ki jih vodijo naši prostovoljci-člani društva.
Tudi v letošnjem letu si bomo prizadevali, da nadaljujemo z delavnicami kuhanja, saj tako člane
naučimo kako se pripravijo številne poceni in okusne jedi, ki jih na koncu tudi vsi poskusimo. Prav
tako izmenjavamo med seboj recepte, ki jih objavimo tudi v društvenih medijih (spletna stran,
e-pošta, Facebook, Naš glas, info-okrogle mize). Člani so izjemno zadovoljni z izvedbo kuharskih
delavnic. Vsem prostovoljcem se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč pri pripravi, organizaciji in
izvedbi kuharskih delavnic.

»Info – okrogla miza«
Na informativnih-okroglih mizah, ki jih organiziramo vsako sredo v matičnem Društvu v Mariboru
in ob petkih v podružnici na Ptuju oba predsednika društva in podružnice podajata članom
sprotne informacije o dogodkih v društvu, o tekočih aktivnostih in drugih aktualnih dogajanjih, ki
so objavljene tudi na oglasni steni društva in podružnice, v časopisu Naš glas, na spletnih
straneh www.dgnp-mb.si in www.facebook.com ter jih pošiljamo preko e-pošte več kot 60-im
članom.
»Čestitke članom«
V zadnjih dveh mesecih je bilo v društvu še posebej veselo, saj je več članov praznovalo svoje
obletnice. Iskreno čestitamo vsem slavljencem in jim želimo še naprej veliko dobre volje, zdravja
in uspehov v življenju.

Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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HUMANITARNA POMOČ
OZRK MARIBOR
V mesecu januarju je Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor prejelo humanitarno pomoč
od Rdečega Križa Maribor v obliki paketov hrane.

Prevzem

Zlaganje

Podajanje

Razdelili smo jih med naše socialno ogrožene člane, skupaj smo razdelili 50 paketov pomoči, za
kar so bili vsi člani neizmerno hvaležni.

Prostovoljstvo

Vsebina paketa

Pralni prah

Iskreno se zahvaljujemo Rdečemu Križu Maribor, v imenu vseh prejemnikov humanitarne pomoči

Pomoč

Hvala.

Prostovoljci

Zadovoljstvo

Lidija Salamon,
strokovna delavka
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NOVOLETNO SREČANJE
Prednovoletno srečanje članov smo organizirali 17. decembra v prostorih Srednje Prometne šole
v Mariboru.
Vsi člani iz Maribora in podružnice Ptuj smo se zbrali v lepo okrašenem prostoru, ki je pričaralo
pravo novoletno vzdušje.

Člani

Za mizo

Člani podružnice Ptuj

Po okusno pripravljenem kosilu nas je obiskal Dedek Mraz, ki nam je prinesel veselje, darila za
otroke in dobro razpoloženje.

Prihod Dedka Mraza

Otroci v pričakovanju

Nastop

Pripravili smo kulturni program, skupina mladih članov iz podružnice na Ptuju je predstavila
glasbeno točko v kretnji. Zelo lepo.
Seveda niso manjkale šaljive igre, ob katerih smo se dodobra nasmejali.

Nastop
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Igra

Ples

Podelili smo priznanja in razglasili :
športnica leta je Sanja Debevec in športnik leta je Robert Debevec.

Športnik leta Robert Debevec

Športnica leta Sanja Debevec

Robert Debevec in Sanja
Debevec

Za najboljšo moško ekipo Bowlinga — trojice so bili razglašeni Robert Debevec, Aleš Škof,
Mustafa Buljubašić.
Za najboljšo žensko ekipo v Bowlingu — trojice so bile razglašene Valerija Škof, Sanja Debevec
in Suzana Muster.

Ekipa bowling moški

Ekipa bowling moški in ženske

Ekipa bowling ženske

Najbolj aktivna ekipa na športnem področju je bila razglašena ekipa za športni ribolov, ki jo
sestavljajo: Jože Koser, Zvonko Bizjak in Franci Korošec.
Posebno priznanaje za aktivno in prostovoljno delo v društvu na številnih področjih je prejel
Andrej Vivod.

Ekipa športni ribolov

Andrej Vivod je prejel
društveno priznanje

Šaljive igre

Nejc Šimenko
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DEDEK MRAZ
Tako kot vsako leto, smo tudi v decembru 2016 poskrbeli za obdaritev otrok gluhih staršev, ki so
člani našega društva.
Rajanja z Dedkom Mrazom se je udeležilo 16 otrok, ki so nestrpno pričakovali svoja darila.
Dedek mraz je obdaril prav vse otroke.

Prihod Dedka Mraza

Rajanje

Ples z Dedkom Mrazom

Poskrbeli smo tudi za kulturni nastop in s tem presenetili Dedka Mraza in vse otroke.

Glasbeni nastop v kretnji

Igra

Sreča

Dedek Mraz in 16 veselih otrok so ob novoletni jelki rajali in plesali, vmes pa so se posladkali s
čokoladnimi bomboni.

Nasmeh

Skupinska slika

Radost

Vsak otrok je prejel darilo, ki mu ga je osebno izročil Dedek Mraz.
Lidija Salamon,
strokovna delavka
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NOVOLETNO OBDAROVANJE ČLANOV
NA DOMU
V okviru posebnega socialnega programa smo tudi v letu 2016 v
mesecu decembru na domu obiskali socialno ogrožene člane in
starejše člane. Jože Koser in Andrej Trifunovič sta
opravila obiske članov na domovih.
Vsi člani so bili obiska veseli, z njimi smo poklepetali, jim zaželeli
vse dobro v prihajajočem letu ter jim izročili skromna darila.
Lidija Salamon,
strokovna delavka

NOVOLETNI ŠAH TURNIR
Tradicionalni novoletni šahovski turnir je bil 9. 12. 2016 v prostorih društva. Na turnirju je
sodelovalo 14 članov od tega tudi 3 ženske. Turnir je potekal v prijetnem novoletnem vzdušju.
1. mesto Franc Perkovič, 2. mesto Milan Kotnik, 3. mesto Roman Perkovič.

Franc Perkovič in Roman
Perkovič

Franc Perkovič in Milan Kotnik

Čestitamo

Vsem udeležencem čestitamo za njihovo dobro voljo.

Zmagovalci turnirja

Zmagovalcem iskrene čestitke.

Čestitamo

Skupinska slika

Nejc Šimenko
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KUHARSKE DELAVNICE
V začetku novega leta smo se ponovno zbrali člani v naši kuharski delavnici, ki jo redno
organiziramo ob torkih v naši kuhinji v prostorih Društva DOM na Trubarjevi 15 v Mariboru.
Ker je zimski čas smo se odločili in skuhali goveji golaž in polento.
Pomoč prostovoljcev je bila vsekakor dobrodošla, saj so se z veseljem lotili priprave v kuhinji.

Priprave

Erna za štedilnikom

Pripravljeno za strežbo

Sočen in okusen golaž nam je teknil in nas tudi ogrel, glede na mraz ki je bil tisti dan na pohodu.
Za dobro sladico je poskrbela Elizabeta Heričko.

Sladica

Dober tek

Franc Perkovič

Franc Perkovič pa je poskrbel, da so v času kuhanja in priprave nekateri člani odigrali partijo
šaha.

Lidija Salamon,
strokovna delavka
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BALINANJE
Ekipa balinarjev v katero so vključene tudi tri ženske, je dobila novo preobleko.

Franc Perkovič in Adolfina Vodušek

Franc Perkovič in Vesna Burk

Veselje

Nove komplete športnih trenirk so prejeli prav vsi člani te ekipe. Veselje je bilo nepopisno, saj
bodo z užitkom v njih trenirali in seveda dosegali dobre rezultate na raznih tekmovanjih.

Ekipa

Nejc Šimenko

Skupinska

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA
V društvu še vedno poteka akcija zbiranja odpadnega papirja.
En kontejner je bil že odpeljan.

Predsednik v akciji

Polnimo kontejner

Ali je že polno

Zahvaljujemo se vsem članom, ki so prispevali svoj delež, hkrati pa vas še naprej vabimo, da
prinesete odpadni papir ( revije, časopisi, reklame).
Akcija traja do konca aprila 2017.
Nejc Šimenko
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RAZVEDRILO
Na kopališču

Kok to ?

Na kopališču: » Mojca glej tvojega moža,
govori z neko žensko.«
»Pustiva ga, me prav zanima, kako dolgo
lahko trebuh noter vleče.«

Štajerec stopi v ljubljansko restavracijo in
vpraša natakarja.
"Ali imate limonado?"
"Ne, žal, limonade trenutno nimamo."
"Kok to?"
"Ja, kokto pa imamo!"

Pri zdravniku
Pride star stric k zdravniku. Ga zdravnik
pregleda, pregleda jetra pa pravi: »O stric vi
ste pa svoje že spili! » Pa pravi stric: »Ja saj
sem res, ampak ga ima brat še 300 litrov.«

Klobuk
Mož in žena sta odšla peš na nedeljski izlet.
Med potjo je mož
rekel ženi:
"Draga, tale tvoj klobuk ti pa nič ne paše na
glavi. Sicer pa tudi ni po mojem okusu!"
"Saj vem, da ni. Če bi hotela, da bi bilo po
tvojem okusu, bi si morala dati na glavo gajbo
pira!"

Loto
“Za tukajšnjo fakulteto vaši rezultati ne
zadostujejo” reče profesor,” toda na vašem
mestu bi poskusil pri lotu.”
“Kako to mislite?”
“No, od 39 izpitnih vprašanj ste na 7 odgovorili
pravilno.”

V parlamentu
V slovenskem parlamentu zazvoni telefon.
Dvigne pleskar, ki renovira sejno sobo:
»Danes ni tukaj nikogar. Danes delamo!«

Stran 14

Počasi
Milan pravi prijatelju: Pri meni gre vse počasi.
Počasi delam, počasi jem, počasi hodim ...
Pa pri tebi res prav nič ne gre hitro?
Hitro se utrudim.

Vrnitev posojila
Jure: “Vrni mi 50 evrov!”
Franci: “Kdaj si mi jih pa posodil?”
“Zadnjič, ko si bil pijan.”
“Saj sem ti jih že vrnil!”
“Kdaj?”
“Ko si bil totalno pijan!”

BABIČ Matilda
BEDENIK Žiga
DAMIŠ Janez
FOŠNARIČ Albin
FRANGEŽ Andreja
GEČ Jožef
GAJIČ Aleksandra
KOSER Jože
KRONIČ Sava
LAH Tamara
LEVA BUKOVNIK Marjana
MEŽNAR Vida
PIHLER Doris
PINTARIČ Ana
PLANINŠEK Dragutin
ROJ Silva
SAITI Muharem
SAVSKI Ernestina
STIPLOVŠEK Marija
STRNIŠA Gabi
ŠABEDER Milan
ŠMIDLEHNER Albin
VREČKO Aleksandra

Ernestina Savski
60 let

BOSANČIČ Frančiška
ČREŠNIK Marija
FAJFAR Alen
GALE Ivan
GORIČAN Julijana
JAMNIKAR Goran
JEŠOUNIK Miro
KOTNIK Milan
MAVRIČ Diana
NEDELJKO Leonida
ROŠKAR Nada
TOPLAK Viktorija
TRAMŠEK Albin
DIVJAK Andrej

Milan Šabeder
40 let

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

Februar

Januar

Petra Oprešnik
40 let

»Vse najboljše za rojstni dan,
naj čestitka naša polepša praznovanje«.
Želimo gluhi in naglušni prijatelji
Stran 15

UGASNILA JE LUČ ŽIVLJENJA
JOVANKA TRAMŠEK
5.2.1934 — 24.12.2016

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo.
(J.W.Goethe)

Albin Tramšek

ZA VEDNO SO NAS ZAPUSTILI ČLANI

ZVONKO NOVAK
1937-2017

MILAN STEINER
1961-2016

IVAN ROŠKER
1932-2016

JOVANKA TRAMŠEK
1934-2016

VSAK ČLOVEK JE ZASE SVET, ČUDEN SVETAL IN LEP KOT ZVEZDA NA NEBU.
(Tone Pavček)
Naj počivajo v miru
+++
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
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OSMEROSMERKA

Rok za oddajo rešitev do 14. 2. 2017, ko bo žrebanje.
Srečen izžrebanec prejme praktično nagrado.

Stran 17

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.
SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj, Potrčeva
Uradne ure 17. 2.2017 in 17.3.2017 od 16.00 do 18.00 ure
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34.

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. Vaše članke pošljite do 20. v mesecu.
Podružnica na Ptuju
VABI
na
VALENTINOVO
11. februar ob 18 uri v prostorih društva na Ptuju
Organiziramo druženje in šaljive igre

KVIZ ZNANJA
15. februar
Ob 17 uri v prostorih društva
Prešernov dan

Valentinovo

KVIZ ZNANJA, DAN ŽENA
8. 3. - v prostorih društva DGNP Maribor (predavanje, šaljive igre).
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

18. 3.- podružnica Ptuj, ob 10 uri druženje

OBVESTILO

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Vabimo vas
na

KUHARSKO DELAVNICO
vsak torek ob 10.00 uri

Odpadni papir (revije, časopisi,
reklame)
lahko prinesete na naše dvorišče
(prostor pod stopnicami prizidka)
Trubarjeva ulica 15, Maribor
Zbiranje poteka vsak dan ob 8 do 14 ure,
ob sredah do 19 ure.
Akcija traja do konca aprila 2017

PRIJAVE V DRUŠTVENI PISARNI

Hvala vsem in vsakemu posebej za vsak
vaš doprinos in pomoč.
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UTRINKI - Prednovoletno druženje

Stran 20

UTRINKI - Prednovoletno druženje
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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

Cerkvenjak

Lenart

Selnica ob
Dravi
Lovrenc na
Pohorju

Sv. Jurij

Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor
Duplek

Juršinci

Hoče

Destrnik

Miklavž

Rače-Fram
Oplotnica

Sv. Andraž

Trnovska vas

Ruše

Ormož

Starše

Slovenska
Bistrica

Sv. Tomaž

Ptuj

Dornava
Središče ob Dravi

Hajdina
Kidričevo

Poljčane

Majšperk

Markovci
Videm

Gorišnica
Cirkulane

Podlehnik

Makole
Žetale
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Zavrč
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KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI
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

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Nejc Šimenko prostovoljec

DRUŠTVO
MILAN KOTNIK (sekretar)

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

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

dgn.maribor@guest.arnes.si

BEDRIJA ČREŠNIK
(predsednik društva)

041/331 287

VALERIJA ŠKOF
(predsednica športne sekcije)

070/875 478

Valerija.skof@gmail.com

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 300 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 25.1.2017
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

MARIBOR:

Torek: 10-14, sreda: 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,
ZRSZ - OS Maribor,
Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane

