


Spoštovani,

Časopis Sveta invalidov 
Mestne občine Maribor 
je pred nami. Na eni stra-
ni morda zgolj kljukica v 
seznamu začrtanih ak-
tivnosti, ki so se zvrstile v 

letu in pol obstoja sveta, pa vendar dober poka-
zatelj združenih moči in bolj povezujoče klime 
v mestu. Ne nazadnje to dokazuje tudi listina 
‘Občina po meri invalidov’, ki jo je občina preje-
la konec preteklega leta. Listina je  sicer na prvi 
pogled zgolj naziv in kos papirja, pa vendar jas-
na potrditev truda vseh aktivno udeleženih in 
hkrati obveza za prihodnje. Pred nami so nove 
naloge in še nekoliko neutrjene poti, a jasen 
cilj, da prispevamo k bolj čuteči, stereotipov 
razbremenjeni družbi. Torej, dragi bralci, naj 
Vas s temi pozitivnimi in hrabrimi mislimi pov-
abim k branju prve številke skupnega časopisa 
invalidskih društev občine Maribor.

Nataša Rebernik,
članica uredniškega odbora

Spoštovani!

Zelo sem vesel in počaščen, da lahko kot župan Mestne občine Maribor, ki ji 
je bil v lanskem letu podeljen naziv ‘Občina po meri invalidov’, zapišem nekaj 
svojih misli v časopis Sveta invalidov MOM.

V letu 2009 smo se skupaj z vsemi mariborskimi invalidskimi društvi odločili, 
da ustanovimo Svet invalidov MOM kot posvetovalno telo župana, katerega 
primarna funkcija je tudi ozaveščanje ter opozarjanje javnosti in pristojnih 
inštitucij o najrazličnejših problematikah, s katerimi se vsakodnevno srečujejo 
osebe s posebnimi potrebami. V zelo kratkem času, od ustanovitve sveta pa 
do danes, smo tako lahko priča številnim uspešno izvedenim aktivnostim, od 
športnih in kulturnih prireditev, do sprememb na področju urejanja dostop-
nosti objektov in sociale, ki temeljijo na sprejetem Akcijskem načrtu za 
izboljšanje položaja invalidov v MOM.
MOM je pridobila evropska sredstva za projekt ‘Odprava arhitektonskih ovir in 
ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru 
mesta Maribor’, v okviru katerega pristopamo k celoviti ureditvi dostopnosti 
mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. 

Maribor bo leta 2012 Evropska prestolnica kulture - in prepričan sem, da bodo tudi osebe s posebnimi potrebami v tem 
projektu našle svojo priložnost, da širši javnosti pokažejo svojo ustvarjalnost. Verjamem, da bo leto 2012 leto presežkov 
in da bomo dokazali, da smo tako kulturno, športno in turistično središče kot tudi mesto enakih možnosti za vse pre-
bivalce. 
Iskrene čestitke Svetu invalidov MOM ob izdaji prve številke časopisa, za katerega sem prepričan, da bo pozitivno 
sprejet med ciljno publiko in da bodo ustvarjalci vsebin tudi v bodoče poskrbeli za obveščenost in zadovoljstvo ob 
prebiranju člankov. 

Franc Kangler,
župan Mestne občine Maribor

Spoštovani!

V Svet invalidov MOM je vključenih 19 mari-
borskih invalidskih društev. Navedeno pos-
vetovalno telo župana MOM smo ustanovili 
za izvajanje skupnih aktivnosti oseb s 
posebnimi potrebami s ciljem medsebojne-
ga povezovanja in sodelovanja društev. 

Pripravili smo Analizo stanja o položaju invalidov v MOM ter Akci-
jski načrt za izboljšanje položaja invalidov v MOM in na podlagi 
Poročila o izvedenih aktivnostih prejeli priznanje Zveze delovnih 
invalidov Slovenije, naziv ‘Občina po meri invalidov’. Navedeno 
priznanje je dokaz, da smo na pravi poti k skupnemu cilju, ki je vz-
postavitev mehanizmov na vseh področjih družbenega življenja 
(na športnem, kulturnem, socialnem, gospodarskem itd.), ki 
bodo osebam s posebnimi potrebami omogočali enakopravno 
vključevanje in obravnavo v vsakodnevnih procesih.

Zavedamo se, da gre pri reševanju invalidske problematike za 
kompleksen proces, ki ga ni mogoče realizirati čez noč. Potrebno 
bo še veliko naporov in energije, da bomo dosegli želeni cilj, ki pa 
ga lahko dosežemo le z združenimi močmi.

Aleš Škof, univ. dipl. pravnik,
predsednik Sveta invalidov MOM
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ELEKTRO TABGA d.o.o.
Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor

tel. 02/ 450 34 60; fax: 02/ 461 12 50

Podjetje za izvajalski inženiring, projektiranje, proizvodnjo, marketing 
in vzdrževanje na področju elektrotehnike in telekomunikacij

Podjetje ELEKTRO TABGA d.o.o. s sedežem  na Cesti k Tamu 12, Maribor,  
je bilo ustanovljeno pred 30 leti.

Najpomembnejša dejavnost podjetja je projektiranje, inženiring in 
izvajanje elektroinštalacij jakega in šibkega toka.

Kolofon

Glasilo Sveta invalidov Mestne občine Maribor
Izdajatelj: Svet invalidov MOM 
Spletna stran:  www.maribor.si

Naslov:
Informacijska pisarna za invalide
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Telefon: 02/2201-202 
Telefaks: 02/2201-244 
e-naslov: invalidi@maribor.si

Uredniški odbor: 
Uršula Godec, Slavica Jaušovec, Milan Kotnik,
Nataša Rebernik.

Fotografija iz naslovnice
Iz plesne predstave Zapelji me (DŠIS) / foto: arhiv DŠIS

Posamezni avtorji prispevkov in fotografij so objavljeni 
na straneh društev, ki v glasilu predstavljajo svoje po-
slanstvo in aktivnosti. 

Oblikovanje in prelom: 
Jure Mlakar

Tisk: 
Dravska tiskarna, Maribor

Naklada: 

10.000 izvodov

Vsebina

INFORMACIJSKA PISARNA ZA INVALIDE
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Telefon: 02 2201 535

e-naslov: 
invalidi@maribor.si 

Uradne ure:
od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro

Invalidom nudimo: 
osnovne informacije za urejanje osebnih dokumentov •	
in drugih osebnih opravkov na Upravni enoti Maribor in 
Mestni občini Maribor;
informacije o lokacijah in delovanju invalidskih društev •	
v Mariboru;
pomoč pri reševanju problemov, napotitve na ustrezne •	
institucije, posredovanje kontaktov in informiranje o 
strokovnih službah MOM. 

SVET INVALIDOV MOM
sekretarka: Ana Mandl

Kontakt med uradnimi urami:
Telefon: 02/ 220 12 02
GSM: 040/ 349 590
e-naslov: ana.mandl64@gmail.com



Društvo diabetikov Maribor
Trubarjeva 15
2000 Maribor
telefon:  02/ 228 23 10   
telefaks:  02/ 228 23 11 

Elektronski naslov: 
drustvo@diabetiki-mb.si 

spletna stran: 
www.diabetiki-mb.si

Začetki delovanja Društva diabetikov Maribor segajo 
v leto 1956, ko je bilo na pobudo dr. Černelca ustanov-
ljeno Društvo sladkornih bolnikov. To pomeni, da naše 
društvo deluje že polnih 55 let. 

Ker želimo, da bi čim več bolnikov s sladkorno boleznijo 
lahko zaživelo čim bolj normalno in kakovostno življenje, 
v okviru društva organiziramo strokovna predavanja, or-
ganizirana okrevanja, športne aktivnosti, vse ob nesebični 
pomoči prostovoljnih sodelavcev.  
Glavni cilj društva je, da z izobraževanjem in strokovnimi 
predavanji poučimo sladkorne bolnike o njihovi bolezni, 
možnimi posledicami sladkorne bolezni, zdravi prehra-
ni, skrbi za noge in drugo. Z vsakoletnim organiziranim 
okrevanjem lajšamo tegobe bolnikov. Izleti in športno-
rekreacijska srečanja so za dušo bolnikov, discipline pa so 
primerne za vse, tudi za   starejše bolnike. Vsi člani društva 
prejemamo letno šest številk glasila Sladkorna, kjer so 
objavljeni strokovni članki, nasveti in navodila za zdravo 
življenje sladkornih bolnikov.

Kaj je sploh sladkorna bolezen?
Sladkorna bolezen je po podatkih svetovne zdravstvene 
organizacije bolezen, ki pripelje do slepote, odpovedi led-
vic, srčnega napada, kapi in amputacije nog. Po podatkih 
je v svetu leta 1985 živelo približno 30 milijonov ljudi s 
sladkorno boleznijo. Malo več kot desetletje kasneje je 
število naraslo na več kot 150 milijonov. Danes po po-
datkih Mednarodne diabetične zveze in Svetovne zdrav-
stvene organizacije število oseb s sladkorno boleznijo v 
svetu presega 250 milijonov ljudi. Če ne bodo sprejeti 
ukrepi za izvajanje učinkovitega preprečevanja in obv-
ladovanja sladkorne bolezni, je napoved, da bo skupno 
število ljudi s sladkorno boleznijo leta 2025 doseglo 380 
milijonov ljudi. 
Ocenjujemo, da je v Sloveniji bolnikov s sladkorno 
boleznijo preko 120.000. S podatkom o številu sladkornih 
bolnikov v Mariboru žal ne razpolagamo.

Občasne meritve sladkorja in holesterola v društvu
V Mariboru smo diabetiki združeni v društvu, ki je največje 
tovrstno društvo v Sloveniji, saj združuje skoraj 2300 članov 
iz  28 občin severovzhodne Slovenije. Zdravstvene težave 
člani društva – diabetiki bolj ali manj uspešno premagu-
jemo, vsak na svoj način, odvisno pač od razgledanosti, 
znanja, finančnih možnosti in vrste drugih faktorjev.
Že indicirana diagnoza večine naših članov terja dražji 
način življenja (prehrana, zdravila). Glede na starostno, 

socialno in zdravstveno strukturo naših članov ugotavlja-
mo specifičnosti, ki zahtevajo posebno skrb pri naših ak-
tivnostih. Mnogi ne zmorejo poravnati niti relativno nizke 
članarine, vendar to ni razlog za izključitev. Je pa razlog 
za izvajanje posebnih programov socialne pomoči. S tem 
omogočamo socialno šibkim članom vključevanje v širšo 
družbo in preprečujemo poslabšanje socialnega položaja. 
Zaradi socialne ogroženosti člani niso sposobni nabavljati 
medicinskih pripomočkov (testnih lističev), zato v društvu 
občasno izvajamo meritve sladkorja v krvi in holesterola, 
kar pomeni, da se sladkorno bolezen lahko pravočasno 
odkrije in se zdravljenje začne pravočasno brez kasnejših 
zapletov, ki jih ta bolezen povzroča. Isto možnost nudimo 
tudi občanom, ki niso člani društva, saj so jim brezplačne 
meritve zaradi (ne)organiziranosti javnega zdravstva 
dostopne le teoretično.

Za boljše vključevanje v družbo
Eden najpomembnejših ciljev naših društvenih aktivnosti 
je zagotovo socializacija, druženje v društvu, izmenjava 
izkušenj, pridobivanje zavesti o tem, da zaradi določenih 
omejitev diabetiki niso kategorija ljudi druge vrste. Večina 
predavanj oziroma izobraževalnih preventivnih progra-
mov vključuje vsebine, ki članom omogočajo uspešnejše 
vključevanje v družbo, kar je eden izmed temeljnih 

pogojev za blažitev težav, ki jim jih prinaša ta neozdrav-
ljiva kronična bolezen. Programi, izvedeni v letu 2010, so 
se izkazali za koristne, tako po objektivnih, kot tudi sub-
jektivnih ocenah, zato smo njihove vsebine za leto 2011 
še dopolnili in obogatili.

Sprememba načina življenja
Preventivni izobraževalni program je zagotovo cenejši kot 
bolnišnično zdravljenje. Spoznanje bolnika, da ima slad-
korno bolezen, pomeni še dodatno psihično obremenitev 
zanj, zato mu predstavimo, kako spremeniti dosedanji 
način življenja: poostriti skrb za normalno raven sladko-
rja v krvi, redno telovaditi, preprečevati akutne zaplete 
bolezni, se psihično sproščati, imeti boljšo urejenost slad-
korne bolezni, seveda vse to ob pravilni prehrani.

Različne društvene aktivnosti
Naš osnovni cilj je pomoč pri izboljšanju zdravstvenega 
stanja in boljša urejenost sladkorne bolezni. Kronične 
zaplete moramo prestaviti na čim poznejše obdobje 
življenja, socialno in materialno ogroženim uporabnikom 
pa omogočiti enakovredno vključevanje v družbo.
Vse društvene aktivnosti izhajajo iz naše glavne naloge, 
da člane in tudi druge občane čim bolj poučimo o slad-
korni bolezni in spremljajočih obolenjih ter o zdravem 
življenjskem slogu, pri čemer je v ospredju preven-
tivno ravnanje, ponujamo pa tudi aktivno terapijo. Z 
izvedbo letošnjega programa, denar zanj smo pridobili 
s članarinami in z dotacijami, smo v društvu zadovoljni, 
pogrešamo pa pravičnejšo delitev FIHO-sredstev, saj vsa-
koletna indeksacija, ki ne upošteva širitve in specifičnosti 
programov, povzroča krivice.
Pri dejavnostih društva, ki so zdaj že ustaljene, prevladuje-
jo predavanja, izleti, pohodi in okrevanje v zdraviliščih. Več 
kot 400 članov je bilo lani v Malem Lošinju, Rogaški Slatini 
in Laškem, kjer smo poslušali predavanja, se rekreirali in 
nadzirali raven krvnega sladkorja. Vsako soboto so orga-
nizirani vodeni sprehodi z rekreacijo, vsak mesec pripravi-

mo enodnevni izlet in spoznavamo Slovenijo. Raznovrsten 
je tudi naš športni program. Na strokovna predavanja, ki 
so nadpovprečno dobro obiskana, povabimo vrhunske 
slovenske strokovnjake.  Bili smo na športno-družabnem 
srečanju diabetikov Slovenije na Rogli, udeležili smo se 
državne proslave ob dnevu diabetesa v Kočevju.

Ko se varčuje tam, kjer se ne bi smelo
Program dela za leto 2011 je podoben lanskemu, zmanjšali 
bomo aktivnosti na področju preventive, mislimo na 
brezplačne meritve krvnega sladkorja za občane, saj mora 
to nalogo končno prevzeti javno zdravstvo. Povsem nera-
zumljivo je, da nekateri ne dojamejo, da bi s pravočasnim 
odkrivanjem sladkorne bolezni prihranili ogromno sred-
stev, ki se jih troši kasneje, ko pride do komplikacij. Ne le 
da zdravstvene ustanove in zdravstvena zavarovalnica 
varčujejo pri diabetologih, ki jih je v primerjavi z bližnjo in 
daljno okolico absolutno premalo, varčuje se celo s test-
nimi lističi za ugotavljanje povišanega sladkorja. V omejit-
vah, tako kot marsikje drugje, absolutno vodi mariborska 
enota ZZZS.

Aktivno sodelovanje z drugimi
V našem društvu bodo na zdravstvenem področju pou-
darjeni predavanja o sladkorni bolezni,   poznavanje slad-
korne bolezni, obveščanje članov ter obiski starejših in 
bolnih. Ob koncu leta bomo organizirali sedaj že tradicio-
nalno novoletno srečanje v Areni pod Pohorjem in obiskali 
nekatere naše člane v domovih upokojencev.
Aktivni pa smo tudi na mnogih drugih področjih. Sode-
lujemo s Slovensko filantropijo, Nacionalnim forumom 
humanitarnih organizacij, Zvezo društev diabetikov Slo-
venije, Svetom invalidov pri Mestni občini Maribor in z 
drugimi. Prav pri našem članstvu v svetu invalidov se 
postavlja vprašanje naše vloge v tem organu, saj sladkorni 
bolniki, zgolj zaradi te bolezni, še nismo invalidi. Je pa dia-
betes bolezen, ki brez skrbnega strokovnega nadzora in 
dosledne samodiscipline vodi v trajno invalidnost.

Tihi ubijalec

Ubijalec se prikrade potihoma, ko ga človek najmanj 
pričakuje. V začetku ga sploh ne opazi, saj ga ne ovira 
in mu ne povzroča nikakršnih težav. V prepričanju, da 
ni nič narobe, živi naprej, svoje običajno življenje, na 
ustaljen način. Ker ni očitnih bolezenskih simptomov, 
tudi rešitve več ni, ko se ti pojavijo. Takšne bolezni ime-
nujemo tihi ubijalec. V današnjem času, v neizprosnem 
tempu, ki ga narekuje sodoben način življenja, je tihih 
ubijalcev kar precej. Mednje spadajo poleg številnih 
razvad, kot so kajenje in pitje alkohola, tudi bolezni, 
kot so rak, visok krvni pritisk, povišane krvne maščobe, 
tudi sladkorna bolezen – diabetes. Zaradi razširjenosti 
in nevarnosti te bolezni, predvsem pa njenih zapletov, 
je pomembno, da bolezni ne samo zdravimo kot že nas-
tale bolezni, temveč se moramo truditi, da preprečimo 
njihov nastanek.

Društvo diabetikov Maribor Društvo diabetikov Maribor

Avtor:  Ivan Hrastnik, predsednik Društva 
  diabetikov Maribor

Ozaveščanje tudi z 
izobraževanji in
predavanji
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Zbrana ekipa društva na športnem srečanju diabetikov

Po organizranih predavanjih si ponekod privoščimo tudi skupno kosilo

Naši člani na okrevanju v Velem Lošinju



Društvo distrofikov Slovenije
Linhartova 1
1000 Ljubljana

Predsednik Boris Šuštaršič: 01/47 20 555
Sekretar Ivo Jakovljevič: 01/47 20 500
Socialna služba: 01/47 20 552

Štajersko-prekmursko poverjeništvo
Zdravkova ulica 10
2000 Maribor
koordinator Dejan Šamperl: 02/48 00 610

Spletna stran društva:
http://www.drustvo-distrofikov.si/ 

Društvo distrofikov Slovenije od svoje ustanovitve leta 
1969 deluje kot nacionalna reprezentativna invalidska 
organizacija na območju celotne Slovenije. V društvu 
namreč mišično in živčno-mišično oboleli (na kratko: 
distrofiki) ustvarjalno izražamo svoje interese in jih 
z društveno pomočjo tudi vsestransko uveljavljamo. 
Poleg tega pa društvo samostojno izvaja nekaj poseb-
nih socialnih programov in nekatere lahko zaradi profe-
sionalnih dosežkov uvrščamo kar med izjemne dosežke 
slovenskega invalidskega varstva. 

To sta med drugim društvena služba prevozov in osebna 
asistenca, ki zagotavljata distrofikom primerno mobil-
nost in fizično pomoč. Ob izvajanju številnih posebnih 
socialnih programov pa je društvo ustanovilo tudi dve 
invalidski podjetji, in sicer Birografiko Bori, ki uresničuje 
svoje cilje z gospodarjenjem na tržišču in dokazuje, da je 
ob uporabi visoke tehnologije in organiziranosti ekonom-
sko upravičeno zaposlovati hudo prizadete distrofike pod 
posebnimi pogoji, in invalidsko podjetje Dom Dva topola, 
ki  izvaja obmorsko medicinsko rehabilitacijo za distro-
fike, kar jim omogoča ohranjevanje bioloških potencialov. 
Danes ima društvo več kot 920 rednih članov z različnimi 
oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj ter več kot 
250 podpornih članov.

Težave distrofikov
Marsikatera kronična obolenja, med njimi tudi mišična 
in živčno-mišična, še zdaleč ne povzročajo samo zdravst-
venih težav, ampak otežkočajo vsakodnevno življenje, 
zlasti šolanje, zaposlitev in iskanje primernega stano-
vanja. Pri distrofikih se pojavljajo te težave samo na račun 
hromitve mišične moči in posledične omejenosti v samos-
tojnem gibanju. Pomembno pa je spoznanje, da jim lahko 
tehnični pripomočki, dodatna zavzetost svojcev in pomoč 
družbe omogočajo enakovredno vključenost v družbeno 
življenje in delo.

Mišična in živčno-mišična obolenja so prirojena – lahko z 
mutacijo ali dedna, kronična, degerenativna in progresiv-
na obolenja, ki neposredno ali posredno prizadenejo 
mišice. Delovanje mišic je tesno povezano z živčevjem, 
kajti električni impulzi, ki potekajo po živcih, oživčujejo 
mišice; signal za krčenje mišic. Pot, po kateri potujejo iz 
centralnega živčnega sistema (možgani) poteka preko 
motorične enote; pri mišičnih in živčno-mišičnih obo-
lenjih gre za prizadetost enega ali več sestavnih delov 

omenjene enote. Glede na to, kateri del motorične enote 
je prizadet, ločimo različne oblike tovrstnih obolenj. Obo-
lenje se lahko izrazi v katerem koli starostnem obdobju. 

Za večino mišičnih in živčno-mišičnih obolenj zaenk-
rat še ni zdravila, vendar je kljub vsemu z ustrezno in 
pravočasno obravnavo možno potek obolenja upočasniti 
in v posameznih primerih preprečiti nastanek dodatnih 
komplikacij. Da bi to preprečili, je predvsem potrebno 
redno gibanje (hoja, stoja, gibanje na vozičku), raztezanje 
kontraktur, izvajanje dihalnih vaj, plavanje. Tako lahko 
dosežemo, da distrofik kljub napredujoči invalidnosti os-
tane v dobri psihofizični kondiciji. 

Programi in aktivnosti Društva distrofikov Slovenije 
Društvo distrofikov Slovenije je v svojem dosedanjem 
delovanju razvilo vrsto posebnih socialnih programov, 
ki so usmerjeni izključno v zadovoljevanje specifičnih in 
splošnih potreb distrofikov v Sloveniji, te izvirajo iz nji-
hove hude invalidnosti. V zvezi s tem pa je društvo us-
merjeno tudi v zagotavljanje njihovega enakopravnega 
ekonomskega in socialnega položaja v slovenski družbi. 
Ker vodimo in opravljamo večino dela v društvu distro-
fiki sami, pomenita že zgolj obstoj in delovanje društva 
uresničevanje posebnih socialnih ciljev in drugih ak-
tivnosti ter uresničevanje osnovnih človekovih svoboščin 
na specifičen način, in sicer na tistih nivojih, kjer je to 
fizično izvedljivo in smiselno.
Mnoge naše programe lahko uvrščamo med profesio-
nalne dosežke slovenskega invalidskega varstva, saj smo 
edini, ki jih izvajamo. Znotraj posebnih socialnih progra-

mov distrofiki izražamo in uresničujemo svoje interese in 
zadovoljujemo del svojih potreb.

Vabimo vas, da se oglasite na sedežu našega društva v Lju-
bljani ali v štajersko-prekmurskem poverjeništvu v Mari-
boru, kjer lahko spoznate naše aktivno življenje in delo. 

Avtor:  Dejan Šamperl, koordinator štajersko-
  prekmurskega poverjeništva društva
Foto:   sekretar Ivo Jakovljevič, arhiv DDS

Distrofikom utreti pot v 
aktivno življenje in jim 
pomagati k zdravju
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Posebni socialni programi, ki se izvajajo v okviru 
Društva distrofikov Slovenije:

• Prevozi distrofikov,
• Osebna asistenca,
• Celovita obnovitvena rehabilitacija (socialni del),
• Usposabljanje za aktivno življenje in delo,
• Ohranjevanje zdravja,
• Podpora pri izobraževanju,
• Informativna dejavnost,
• Podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom,
• Oskrba s tehničnimi pripomočki,
• Dnevni center druženja, ustvarjalnosti in varstva,
• Prva socialna pomoč,
• Nega in fizična pomoč,
• Športne aktivnosti distrofikov,
• Kulturno udejstvovanje distrofikov,
• Starši za starše, 
• Mladi distrofiki in Evropa.

Društvo distrofikov Slovenije Društvo distrofikov Slovenije 

Z osebno asistenco in prevozom so naši člani bolj mobilni

Tudi razgibavanje je potrebno

Plavanje je ena izmed pomembnih razgibalnih vaj
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Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Zaradi izgube sluha ste lahko upravičeni do:

1.  slušnega aparata,
2.  denarnega nadomestila zaradi telesne okvare,
3.  oprostitve plačevanja RTV-naročnine,
4.  oprostitve plačila turistične takse,
5.  udeležbe pri vseh aktivnostih v društvu.

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Trubarjeva ulica 15 (2. nadstropje)
2000 Maribor
Telefon: 02/252 21 82
Telefaks: 02/620 88 51
Predsednik Bedrija Črešnik: 041/331 287
Strokovni delavec  – sekretar Milan Kotnik: 041/777 132

e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.dgnp-mb.si
Profil na omrežju Facebook: http://www.facebook.com/
profile.php?id=100000730976490&ref=ts

Uradne ure
ponedeljek in sreda: od  9. do 12. ure,
sreda: od 16. do 18. ure.
Druženja članov ob sredah in petkih od 16. do 22. ure.

V društvu in strokovni službi uresničujemo potrebe 
svojih gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov. Iz-
vajamo posebne socialne programe in nudimo stro-
kovno pomoč invalidom sluha, ki prebivajo na območju 
delovanja društva in imajo posreden ali neposreden 
stik z gluhoto, naglušnostjo ali gluhoslepoto v vseh 
življenjskih situacijah ne glede na plačano članarino. 
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor deluje 
na področju 41 občin in mest v Podravju. Med uradnimi 
urami nudita članom strokovno pomoč in svetovanje 
Milan Kotnik in Lidija Salamon.

Društvo deluje kot invalidska organizacija in ima status 
društva, ki deluje v javnem interesu na področju social-
nega varstva, ki smo ga leta 2001 dobili s sklepom Minis-
trstva RS za delo, družino in socialne zadeve.

Posebni socialni programi
S posebnimi socialnimi programi svetovanja, informiranja 
in pomoči odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim 
na njim razumljiv način v specialnih tehnikah in oblikah 
neposredne komunikacije pomagamo pri prepoznavi in 
preprečevanju, pogosto pa pri odpravi negativnih pos-
ledic, njihovih različnih življenjskih, delovnih situacij in 
odločitev ter preprečevanju posledic socialne izoliranosti, 
ki je vsekakor ena izmed najbolj težkih posledic izgube 
sluha.

V društvu nudimo več pomoči, npr:
• Pomoč odraslim gluhim, naglušnim in gluhos-

lepim osebam za samostojno in enakovredno 
vključevanje v življenjsko in delovno okolje. Stro-
kovna pomoč je najpomembnejša storitev, ki jo izvaja 
strokovna služba za svoje gluhe, naglušne in gluho-

slepe uporabnike vsakodnevno vse leto.
• Pomoč ostarelim in bolnim gluhim, naglušnim in 

gluhoslepim na domu. Posameznim uporabnikom 
programa omogoča pomoč pri oskrbi na domu, ki 
vključuje družabništvo med ljudmi z enakimi komu-
nikacijskimi ovirami.

• Ohranjevanje zdravja v lastni počitniški prikolici 
v Termah Banovci in zagotavljanje regresirane in 
cenovno ugodne možnosti za krepitev zdravja in re-
kreativnih dejavnosti odraslih invalidov sluha.

• Družabništvo in medgeneracijsko povezovanje. 
V okviru tega programa organiziramo srečanja vsako 
sredo, petek in občasno v soboto, organiziramo in iz-
vajamo prireditve, kot so: dan žena, izleti, srečanja s 
tečajniki znakovnega jezika, valentinovo, mednaro-
dni dan gluhih, novoletno srečanje članov, družabna 
srečanja in obdaritev otrok z Dedkom Mrazom.

Izdaja lastnega časopisa,•	  fotografska in videode-
javnost, spletna stran društva, okrogle mize in preda-
vanja kot viri informacij. Časopis Naš glas je dostopen 
tudi na spletni strani http://www.dgnp-mb.si.
Tehnični pripomočki. •	 Pomoč odraslim gluhim in 
naglušnim osebam pri pridobivanju informacij za  
nakup ustreznih tehničnih pripomočkov za lajšanje 
ali odpravo posledic delne ali popolne izgube sluha; 
ker svetloba lahko nadomesti zvok, svetujemo upo-
rabo pravilnih tehničnih pripomočkov (svetlobna ura  
budilka, svetlobni indikator dojenčkovega joka, svet-
lobni zvonec, ojačevalci zvoka).

Uporaba računalnika za vsakdanjo rabo. •	 Društvo 
svojim članom nudi možnost računalniškega 
izobraževanja ne glede na njihovo funkcionalno ok-
varo sluha in/ali govora, saj programe izvajamo v spe-
cialnih tehnikah in oblikah komunikacije, razumljive 
vsem udeležencem v programu izobraževanja. 
Šport in rekreacija.•	  V društvu izvajamo različne 
programe športa in rekreacije. Področja športnega 
udejstvovanja v društvu: pikado, bowling, balinanje, 
šah, rekreativna telovadba, odbojka na mivki, mali 
nogomet, odbojka, orientacijski tek, tenis, smučanje, 
športna ribičija, rekreativno plavanje.

Tečaji •	 učenja slovenskega jezika, neznanih in tujih 
besed – opismenjevanje odraslih gluhih oseb v zna-
kovnem jeziku. Tečaje organiziramo v jesenskem in 
zimskem času s tolmačicami slovenskega znakovne-
ga jezika.
Tečaji slovenskega znakovnega jezika gluhih.•	  V 
društvu izvajamo začetni in nadaljevalni 40-urni tečaj 
znakovnega jezika gluhih za slišeče udeležence. Leta 
2002 je Republika Slovenija sprejela Zakon o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika in tako določila pravi-
co gluhim osebam do uporabe znakovnega jezika ter 
pravico do informiranja v njim prilagojenih tehnikah.

Kultura gluhih in naglušnih ustvarjalcev. •	 Tradicio-
nalno organiziramo različne kulturne prireditve, kjer 
nastopajo gluhi in naglušni ustvarjalci.

Avtorja: Milan Kotnik in Lidija Salamon
Foto:   Lea Lukner

Naše osnovno vodilo je 
»Razumeti in biti
razumljen«

Dobro je vedeti

Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler med člani društva

Gluha oseba, zaposlena v programu javnih del, pomaga invalidu

Dedek Mraz, Miklavž in Božiček na obisku v društvu

Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne osebe

Gluhi in naglušni športniki

Udeleženci tečaja slovenskega znakovnega jezika gluhih



Avtor:  Slavko Zakeršnik, predsednik DIM
Foto:   Arhiv društva DIM

Reforme v 60. letih prejšnjega stoletja so poslabšale 
položaj invalidov. Prišlo je do zmanjšanja pridobljenih 
pravic, zaradi česar so bili invalidi vse do leta 1965 neak-
tivni in zato so razmišljali o ustanovitvi svoje invalidske 
organizacije. Medobčinsko društvo telesnih invalidov 
Maribor je bilo ustanovljeno leta 1969. Ob ustanovitvi 
je društvo štelo 69 članov, leto kasneje 772, danes pa 
društvo šteje 3.458 članov in 417 simpatizerjev.

Leta 1969 je bila ustanovljena tudi Zveza društev tele-
snih invalidov Slovenije, katere ustanovitelj je bilo tudi 
naše društvo. Do leta 1973 je društvo delovalo kot 
Medobčinsko društvo telesnih invalidov Maribor in 
je vključevalo invalide iz občin Lenart, Ormož, Ptuj in 
Slovenska Bistrica. Marca 1973 pa se je preimenovalo 
v Društvo invalidov Maribor. Istega leta je bilo v Mari-
boru ustanovljeno tudi invalidsko športno društvo. 
Naslednjega leta na mednarodni dan invalidov pa je 
bila podpisana listina pobratenja med Društvo invali-
dov Maribor in Društvom invalidov Kraljevo. 
Od leta 1995 do  letošnjega leta je društvo številčno 
in programsko raslo in se razvilo v največje društvo v 
Sloveniji. V 21 programih, ki jih imamo, delujemo kar v 
13 občinah: Hoče-Slivnica, Miklavž, Pesnica, Ruše, Sel-
nica ob Dravi, Duplek, Rače-Fram, Starše, Šentilj, Kun-
gota, Lovrenc na Pohorju in Podvelka. Ob ustanovitvi 
društva je bilo poleg že omenjenih 69 članov, tudi 9 
zanesenjakov prostovoljcev. Danes je v organizacij-
ski strukturi Društva invalidov Maribor vključenih  v 
skupščini, upravnem odboru, nadzornem odboru, 
častnem razsodišču, raznih komisijah in odborih kar 317 
prostovoljcev. 

Naši člani ter šport in umetnost
Ponosni smo, da nam je uspelo v teh letih vključiti v re-
kreacijo in šport več kot 750 naših članov, saj se zaveda-
mo, da s tem največ prispevamo k njihovemu boljšemu 
počutju, razpoloženju in zdravju. Naše športnike invalide 
lahko srečujemo vsak teden na treningih in tekmovanjih 
v prostorih našega društva v Trubarjevi ulici 15, v dvorani 
Tabor, v dvorani Partizan Tezno, pri ribniku Nebova, na 
obronkih in gričih po lepi Štajerski.
Društvo invalidov Maribor že 10 let s svojimi člani re-
kreativci, športniki sodeluje v 8 panogah – kegljanju, šahu, 
ribištvu, pikadu, balinanju, streljanju in namiznem tenisu 
–  na območnih tekmovanjih Zveze delovnih invalidov Slo-
venije in državnih prvenstvih Zveze za šport invalidov Slo-
venije. Med našimi člani v zadnjih letih delovanja društva 
je bilo vsako leto mnogo športnikov, ki so bili prvaki na 
območnih tekmovanjih in mnogi tudi državni prvaki.

Veliko dejavnosti in srečanj
Ob izrednih športnikih imamo tudi dobre pevce, umetnike 
slikarje in ustvarjalce ročnih spretnosti. Ti se udeležujejo 
razstav, revij in športnih srečanj invalidov tekmovalcev po 
vsej  Sloveniji. Prisotni in znani smo ne samo kot največje 
društvo v regiji in Sloveniji, ampak tudi kot eno najbolj ak-
tivnih in uspešnih društev. 
Vsako leto organiziramo športna srečanja, pevska srečanja, 
izlete, pohode, piknike, kopanje v Pristanu, Fontani, 
Radencih in v Laškem, prav tako pa tudi pustovanje, marti-
novanje, praznovanje dneva žena in materinskega dneva, 
piknike in silvestrovanje. V večjem številu se udeležujemo  
srečanj invalidov Podravja, na Kopah, na Boču in v 
Logarski dolini. Smo tudi redni organizatorji strokovnih 
predavanj s poudarkom na zdravstvenih in drugih temah, 
ki zadevajo našo populacijo.

voljnega dela opravljamo invalidi prostovoljci, ki imamo 
tudi svoje zdravstvene težave. Naloge, ki jih opravljamo 
v dobrobit članov in navzven do občin, državnih organov 
in institucij ter ZDIS in FIHO so vedno bolj strokovno 
zahtevne in v večini primerih vezane na časovne roke. Naš 
največji problem našega prostovoljnega dela je, da odgo-
vorni v društvu več kot polovico svojega dela opravljamo 
za administrativne namene.

Najpomembnejši programi
Najpomembnejši programi našega društva so: 

obiski na domu in socialna pomoč,• 
ohranjanje zdravja v zdraviliško-rekreacijskih objektih • 
ZDIS, raznih zdraviliščih v Sloveniji in DIM,
vsakomesečni kopalni dnevi v Fontani, Pristanu, • 
Radencih, Malih Moravcih itd.,
pravna pomoč,• 
rekreacija in šport v sekcijah in panogah,• 
druženja, srečanja, pikniki, izleti in letovanja.• 

Društvo je subjekt, od katerega večina članov pričakuje 
rešitve svojih težav in problemov, za zadovoljevanje 
svojih potreb preventivnega zdravja, rekreacije in športa, 
družabništva, sociale itd. Povprečna starost članstva je 
preko 65 let, z največjim številom nekvalificiranih članov. 
Pisarna društva je dostopna članom skoraj vsak dan, ob 
sredah tudi popoldan. 

Že več kot 40 let delovanja
DIM je leta 2009 praznovalo svojih 40 let.  S ponosom se 
oziramo na čas prehojene poti. Za uspešno delo v teh 
letih je društvu na slavnosti akademiji 18. novembra 2009 
MOM podelila pečat MOM. V vseh  letih delovanja društva 
smo opravili veliko humanega dela za naše invalide. Vse 
to zmoremo, ker to želimo, ker se zavedamo, da prispeva-
mo veliko za boljše razpoloženje in zdravje naših članov. 
Vse to zmoremo tudi za to, ker so nam v veliko oporo in 
pomoč zato odgovorne službe  pri Mestni občini Maribor  
in sam župan Franc Kangler.

Predstavitev društva

Društvo invalidov Maribor

Sestava društva
Najvišji organ društva je skupščina, ki jo sestavljajo inva-
lidi iz navedenih občin. Imamo svoj izvršilni organ – up-
ravni odbor; nadzorni odbor, častno razsodišče in delovna 
telesa: komisijo za socialne zadeve, kadrovsko komisijo, 
komisijo za informiranje, komisijo za rekreacijo in šport, 
komisijo za kulturo in družabništvo, statutarno komisijo, 
komisijo za priznanja, odbor prostovoljcev in aktiv prosto-
voljcev, odbor aktiva zaposlenih invalidov in iskalcev dela 
ter odbor pevskega zbora.
Društvo ima strokovni kolegij predsednika, dva podpred-
sednika, sekretarko in predsednico nadzornega odbora. 
Nima stalno zaposlenih, že nekaj let društvu pomagajo pri 
delu dve delavki iz javnih del, katerih mesečne prejemke 
krijeta Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Mari-
bor in MOM.

Prostovoljno delo
Zaradi velikega obsega dela in potreb društva opravljamo 
vsako leto preko 4000 prostovoljnih ur. Večina prosto-

Društvo invalidov Maribor
Trubarjeva 15
2000 MARIBOR
Telefon: 02 250 87 87
Faks: 250 87 88

Elektronski naslov: 
info@dim-drustvo.si 

spletna stran: 
www.dim-drustvo.si 

Društvo invalidov Maribor
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Člani Društva invalidov Maribor na izletu po Sloveniji 

Nekdanji podžupan MOM Rok Peče podeljuje plaketo društvu



Avtor:  Danilo Papež, podpredsednik DLS in 
  vodja PK Štajerske in Koroške
Foto:   Arhiv društva

Društvo, ki bo prihodnje leto praznovalo 30. obletnico 
ustanovitve in deluje kot enovito na celotnem področju 
Slovenije, je reprezentativna invalidska organizacija 
in je član Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 
Slovenije, kot tudi evropske konfederacije laringek-
tomiranih C.E.L. (Confederation Europeene des Laryh-
gectomises).

Društvo ima sedež v Ljubljani, na Parmovi 53. Sestavljajo 
ga tudi področni klubi; tako imamo PK Ljubljana, PK Prek-
murje, PK Dolenjska, PK Obala, PK Severna Primorska ter 
PK Štajerska in Koroška.
Društvo združuje laringektomirane člane, kot druge bol-
nike, katerih operativni posegi v požiralniku, grlu ali ustni 
votlini so imeli za posledico kakršno koli stopnjo telesne 
okvare.
Laringektomija je operativni poseg odstranitve celotnega 
grla (totalna laringektomija) ali dela grla (parcialna larin-
gektomija), navadno zaradi malignega tumorja grla. S 
totalno laringektomijo se bolniku v celoti odstrani grlo, 
bolnik diha skozi odprtino na vratu (stomo) in pot preh-
ranjevanja (po požiralniku) se z operacijo popolnoma loči 
od dihalne poti. Laringektomija pusti številne posledice 
tako bolnikom, kot tudi njihovim članom. Ocenjevanje 
teže posledic je seveda individualno, vendar večina larin-
gektomiranih navaja, da se je najtežje sprijaznila z izgubo 
govora, ki posebej pri celotni odstranitvi grla pomeni 
tudi izgubo glasilk in s tem tudi zmožnosti »normalnega« 
govornega sporazumevanja za krajši ali daljši čas. Torej 
laringektomirani onemijo? Žal nadomestni govor s 
požiralnikom (ezofagalni govor), ki ga slovenska zdravst-
vena stroka in člani društva štejejo za najustreznejšega, 
zahteva veliko vztrajnosti in časa – v povprečju več mese-
cev, v posameznih primerih pa lahko tudi leto ali več. 
Društvo ne pomaga članom zgolj pri usvajanju tehnik 
nadomestnega govora, ampak poskuša pospešiti celovito 
rehabilitacijo laringektomiranih, saj izvaja 10 socialnih 
programov.

Učenje nadomestnega govora 
Program učenja nadomestnega govora je temeljni pro-
gram društva in se izvaja od njegove ustanovitve. Pro-
gram je namenjen učenju različnih tehnik nadomest-
nega govora, ki ga morajo usvojiti laringektomirani po 
zaključeni zdravstveni terapiji zaradi tega, da ohranijo in 
na novo vzpostavijo medsebojno komunikacijo. Te teh-
nike nadomestnega govora so: ezofagalni govor – govor 
s pomočjo požiralnika; govor z govorno protezo; govor s 

pomočjo govornega aparata.
Tečaj nadomestnega govora traja 6 dni. Udeleženci so pri 
učenju nadomestnega govora razdeljeni v dve skupini, 
ki  jih vodita logopeda specialista, ki sta bolnike spreml-
jala že na obeh ORL-klinikah v zaključni fazi zdravljenja. 
V programu sodelujejo tudi pomočniki logopedov, dobro 
rehabilitirani prostovoljci DLS, ki obvladajo nadomestni 
govor. Poleg tega  v  program vključujemo še partnerje 
ali sorodnike laringektomiranih. Zanje so namenjene 
posebne delavnice za psihosocialno ozaveščanje in spros-
titev pod vodstvom psihologa, za vse udeležence pa so 
organizirane različne skupne aktivnosti.

Izvajanje programov za ohranjanje zdravja
Člane društva obveščamo o pomenu telesne aktivnosti za 
zdrav življenjski slog in jih poskušamo spodbujati k redni 
telesni dejavnosti. Posamezne aktivnosti programa, npr. 
pohodništvo, potekajo redno preko celega leta, medtem 
ko se  intenzivnejše telesne priprave navadno odvijajo 
na klimatskih lokacijah ali v termalnih zdraviliščih. Naj-
bolje telesno pripravljeni udeleženci se odpravijo še na
2–3-dnevni gorski pohod. Za izvajanje programa vodne 
terapije laringektomirani potrebuje posebno napravo 
(aparat za vodno terapijo), ki jo lahko uporabljajo le po 
opravljenem posebnem tečaju, za katerega temeljne 
pogoje uporabe predpisuje sam proizvajalec. Iz orga-
nizacijskih razlogov se ta del programa odvija v bazenu 
fiziatrije UKC Maribor ob prisotnosti fizioterapevta in 
medicinske sestre. 

Izobraževanje prostovoljcev
Operativno izvajanje društvenih socialnih programov 
ter tudi organiziranje in vodenje dela društva temeljijo 
predvsem na delu njegovih prostovoljcev. Zato je njiho-
vo stalno izobraževanje predpogoj uspešnega delovanja 
društva.
 
Pomoč prostovoljcev laringektomiranih na domu
Zaradi geografske razpršenosti članov po vsej Sloveniji je 
društvo organizirano v 19 sekcij – poverjeništev, v katera 
so vključeni vsi člani društva in njihovi svojci. Mrežo pros-
tovoljcev  sestavljajo dobro rehabilitirani člani. Naloge 
poverjenika (prostovoljca): obiskovanje članov, razgovor 
z njimi in svojci, spodbujanje, svetovanje v okviru pris-

tojnosti, seznanjanje člana z delovanjem društva ter nave-
zovanje stikov z laringektomiranimi, ki še niso vključeni v 
društvo in njihovo ozaveščanje.

Izvajanje programov za preprečevanje socialne 
izključenosti
Program preprečuje procese socialne izključenosti, ki so 
pri laringektomiranih veliko pogostejši kot pri ‘normalni’ 
populaciji, hkrati pospešuje izmenjavo izkušenj in spod-
buja razvoj organiziranih oblik samopomoči laringe-
ktomiranim.

Pomoč pred operacijo in po njej
Ta program zajema razgovore z bolniki pred operativnim 
posegom in po njem, s soglasjem z zdravstvenim oseb-
jem klinike.

Spodbujanje in podpora kulturnih ustvarjalnosti
Cilj programa je, da čim večje število laringektomiranih 
oseb in njihovih svojcev obiskuje kulturne prireditve in se v 
njih, glede na njihova nagnjenja, tudi aktivno udeležuje.

Zagovorništvo pravic in zagotavljanje občasne pomoči
Program nudi laringektomiranim osebam boljšo in-
formiranost, lažjo dostopnost do različnih storitev, zaščito 
in uveljavljanje pravic ter zagovarjanje posebnih potreb 
zaradi tega, da se omeji in prepreči njihovo socialno 
izključenost.

Izdajanje glasila, publikacij in informiranje
Društvo že od svojega nastanka izdaja zloženke, brošure 
in občasne publikacije. Posebno mesto med  standard-
nimi oblikami  obveščanja članstva in javnosti zavzema 
izdajanje društvenega glasila Obvestila, ki ga društvo 
mesečno izdaja že skoraj 25 let in ga člani društva preje-
majo brezplačno na dom.

Predstavitev društva tistih, 
ki so bili operirani na grlu

Psihosocialna rehabilitacija
Večina laringektomiranih živi zaradi posledic zdravljenja 
bolezni, predvsem pa zaradi negotovosti o uspešnosti 
zdravljenja, pod stalnim močnim stresom, ki pogosto 
povzroča depresijo, apatičnost in umik v osamo, saj se 
morebitna uspešnost zdravljenja pri laringektomiji izkaže 
šele v daljšem časovnem obdobju – nekaj let. Velikokrat 
laringektomiranim pri tem ne morejo pomagati niti svojci, 
zato jim je pomoč društva in njegovih že dobro rehabiliti-
ranih članov, ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov, še 
kako pomembna. Za učinkovito in celovito psihosocial-
no rehabilitacijo je pomemben splet permanentnih ak-
tivnosti na vseh družbenih področjih (socialnem, športno 
rekreativnem, kulturnem itd.)

Društvo laringektomiranih Slovenije
PK Štajerska in Koroška
Majeričeva ulica 4
2000 Maribor

telefon:  02/ 480 13 18
e pošta:  dlsmb@t-2.net
Uradne ure: vsak ponedeljek in sredo
  od 11. do 13. ure
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Skupina udeležencev ob uspešno zaključenemem tečaju
nadomestnega govora

Uuuffff … kako telovadimo!

Vodna terapija v bazenu

Na naših pohodih uživamo

Eno od številnih zdravstvenih predavanj



Avtor:  Alfred Lasetzky, predsednik DPSŠ
Foto:   Arhiv društva

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1979, vanj je trenut-
no včlanjenih 120 članov invalidov, tetra- in paraple-
gikov. V glavnem se ukvarjamo z rekreativno športno 
in športno dejavnostjo, kot so: košarka na invalidskih 
vozičkih, atletika, kegljanje, športni ribolov, streljanje z 
zračno puško, blažitev socialnih stisk ter vrsta koristnih 
dejavnosti, ki omogočajo ohranitev psihofizičnega in 
socialno-ekonomskega stanja v združevanju z enakimi. 

Društvo paraplegikov severne Štajerske deluje in izvaja 
posebne socialne programe za paraplegike in tetraplegike 
v rajonu 38 občin severne Štajerske. Trenutno združujemo 
135 članic in članov ter imamo status društva, ki deluje v 
širšem javnem interesu, in status invalidske organizacije.

V društvu izvajamo in dopolnjujemo tiste posebne so-
cialne programe, ki jih državne in lokalne institucije ne 
izvajajo. To so:

prilagojen prevoz paraplegikov in tetraplegikov, • 
ohranjevanje zdravja paraplegikov in tetraplegikov, • 
osebna asistenca in tuja pomoč, • 
športna rekreacija za paraplegike in tetraplegike, • 
kultura in izobraževanje paraplegikov in                                             • 
tetraplegikov, 
skrb za ozaveščanje javnosti in • 
interesne dejavnosti. • 

Z izvajanjem teh programov uporabnikom omogočamo, 
da pridobivajo večjo samozavest in psihološko trdnost. 

Odmevni projekti
V preteklosti smo izvedli kar nekaj odmevnih projek-
tov, med katerimi je tudi postavitev bivalnika, primerno 
opremljenega in dostopnega invalidom na invalidskih 
vozičkih. Bivalnik je lociran v kampu Adria v Ankaranu in 
je namenjen počitnikovanju paraplegika v krogu svoje 
družine – gre za pomembno sobivanje. Med v preteklosti 
odmevnimi projekti pa je tudi nabava prilagojenega vozi-
la za opravljanje izpita za vozniško dovoljenje za članice in 
člane (5 opravljenih izpitov). V okviru izobraževanja smo 
izvedli tudi osnovne in nadaljevalne tečaje računalništva.

Prevoz paraplegikov in tetraplegikov
Med naštetimi programi je najbolj obsežen program pre-
voz paraplegikov. V društvu za naše članice in člane tako 
nudimo prevoze na preventivne in zdravstvene preglede, 
na rekreacijo in šport, obnovitveno rehabilitacijo in na 
izobraževanje paraplegikov pa prevoze na različne tečaje 
in seminarje v okviru društva, zveze in individualno. Nudi-
mo tudi prevoze v sklopu psihosocialne (družabna in indi-
vidualna srečanja) in interesne dejavnosti (mladi, starejši) 
ter prevoze na udeležbo na aktivnosti zveze paraplegikov 
in društvih paraplegikov kakor tudi ogled sejmov, razstav 
in drugo. Program se izvaja vse dni v tednu, odvisno od 
potrebe paraplegikov in tetraplegikov, izvaja pa se tudi za 

Interesne in informativne dejavnosti ter kultura
V društvu, v sklopu programa Interesne in informativne 
dejavnosti ter kultura, organiziramo številne aktivnosti, 
katerih cilja sta poleg kakovostnega preživljanja prostega 
časa tudi socialna vključenost in ustvarjanje pogojev za 
večjo kakovost življenja nas paraplegikov. Zaradi tega 
organiziramo različne jezikovne in računalniške tečaje, 
ekskurzije po Sloveniji, medgeneracijska srečanja sku-
paj s prostovoljci, dejavnosti mladih, kulturne prireditve, 
večdnevne delavnice ter srečanja v Semiču in Pacogu.
Za uporabnike programa bomo v letu 2011 v sklopu kul-
ture organizirali tudi različne izlete z ogledom kulturnih 
znamenitosti, se udeleževali meddržavnih likovnih kolo-
nij pa tedenskih likovnih delavnic za vse paraplegike in 
tetraplegike, ki slikajo z usti, nogami ali rokami, možno pa 
si bo tudi ogledati različne gledališke predstave, opero, 
razstave likovnih del naših članov ter druge kulturne pri-
reditve. 
Namen programa je v okviru društva posameznikom 
in skupinam omogočiti, da izrazijo svoje sposobnosti in 
napredujejo v želeni aktivnosti ter se usposobijo za sa-
mostojno življenje in  izvedo, katere programe v društvu 
izvajamo in kaj je novega na področju paraplegije.
Cilj programa je, da se čim večjemu številu članov 
omogoči udejstvovanje v različnih kulturnih dejavnostih 
ter da imamo paraplegiki možnost kulturnega življenja in 
ustvarjanja.  

Kompenziranje invalidnosti in sociale
Pri tem zajemamo predvsem reševanje različnih stisk 
in potreb članic in članov, seznanjanje o novostih na 
področju zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov, sveto-
vanje in sodelovanje pri odločanju in nabavi medicinsko-
tehničnih pripomočkov ter prilagoditvi bivalnega okolja. 
V sklopu tega programa organiziramo tudi predstavitvene 
delavnice o novih medicinsko-tehničnih pripomočkih ter 
pripravljamo načrte za prilagoditev bivalnega prostora in 
odpravo arhitektonskih ovir. 
Društvo po zmožnostih rešuje tudi neugodne življenjske 
situacije in z obiskom na domu skupaj s članom poišče 
najugodnejšo rešitev zanj ter s tem poskuša zagotavljati 
enake možnosti za vse. 
Namen programa je podpreti člana in mu pomagati, 
da se čim bolje vključi v aktivno življenjsko okolje, v ka-
terem je živel pred nastankom invalidnosti. S progra-
mom si prizadevamo članom čim bolj pomagati tako, da 
premagajo najhujše stiske, v katerih se znajdejo zaradi in-
validnosti. Socialno pomoč dodeljujemo tudi članom na 
podlagi posameznikove prošnje ter v skladu s Pravilnikom 
o socialnih pomočeh in mnenjem socialnega referenta. 
Program upravičujemo z dejstvom, da večina obstoječih 
socialnih služb nima praktičnih izkušenj, na podlagi kat-
erih bi lahko paraplegikom in tetraplegikom nudile takšno 
kakovostno pomoč, kakršno nudimo v društvu in v Zvezi 
paraplegikov Slovenije.
Program uporabljamo vsi člani – tako paraplegiki kot te-
traplegiki, s poškodbami ali boleznimi hrbtenice. 

Osebna asistenca in pomoč na domu
Gre za pomoč članicam in članom pri vseh življenjskih 
opravilih in dejavnostih, ki jih ti zaradi invalidnosti ne 
zmorejo izvajati sami, jih pa vsakodnevno potrebujejo 
doma in izven doma, da lahko živijo samostojno in enako-
pravno življenje v družbi. Takšnih članov imamo v društvu 

kar precej. Osebni asistentje, ki so zaposleni preko tega 
programa, nudijo pomoč na domu in nego članicam 
in članom, katerih življenje je popolnoma odvisno od 
pomoči druge osebe (potrebna 24-urna nega). 
Žal tudi pri teh programih država zmanjšuje finančna 
sredstva tako, da marsikateremu članu žal ne moremo 
nuditi takšne oblike pomoči. 
Ker po strukturi spadamo med težje gibalno ovirano po-
pulacijo ljudi s 100-odstotno invalidnostjo, marsikdo 
izmed nas članov potrebuje nego po naslednjih sklopih: 

osebna nega (spremstvo in pomoč pri gospodinjskih • 
opravilih, pri kuhanju, pranju in likanju, oblačenje, 
slačenje, kopanje in pomoč pri umivanju ter odva-
janju, pomoč pri hranjenju in pitju, praznjenje urin-
ske vrečke, namestitev na voziček pri težjih osebah 
s pomočjo dvigala, razgibavanje ter pomoč pri giba-
nju),
pomoč pri nastanitvi, • 
spremstvo (po opravkih, obisk zdravnika, po nakupih, • 
v prostem času na prireditve itd.).

Namen programa je članu omogočiti samostojno in 
neodvisno življenje v domačem okolju, razvoj osebnih 
sposobnosti in nuditi fizično pomoč pri opravljanju nu-
jnih življenjskih opravil. S tem programom člana motivi-
ramo, da ostaja v svojem domačem okolju ne glede na 
njegove fizične zmožnosti in da si s pomočjo asistence 
olajša življenje.

Ohranjevanje zdravja
Pri tem programu po nastali in-
validnosti v društvu organiziramo 
različne vodene rekreacije v telo-
vadnicah, predavanja o delova-
nju sečil po poškodbi hrbtenjače, 
tradicionalna večdnevna srečanja 
v Domu paraplegikov v Semiču 
ter obnovitveno rehabilitacijo, 
ki jo organizira Zveza paraple-
gikov Slovenije in poteka v Ter-
mah Čatež, Laško in Zreče. Vsem 
članom nudimo tudi prevoz 
na vsa omenjena srečanja, jih 
obveščamo o pravicah in novostih 
na različnih področjih, o proble-
matiki paraplegije ter previdnosti 
v prometu (v sodelovanju z Zvezo 
paraplegikov Slovenije), o čemer 
obveščamo tudi širšo javnost. Za 
člane organiziramo tudi krvoda-
jalske akcije.
Namen in cilj je članom preko iz-
vajanja programa zagotoviti možnost izboljšanja fizičnega 
in psihičnega zdravja. 

Vsak paraplegik in tetraplegik pa se lahko naših progra-
mov udeleži ne glede na poškodbo, spol ali starost, ven-
dar vsak po svoji lastni odločitvi. 

Aktivnosti in programi 
Društva paraplegikov 
severne Štajerske

potrebe delovanja društva, za prevoze prostovoljcev in iz-
voljenih članov za delo v pisarni. Vozniki so usposobljeni, 
da uporabnikom pomagajo pri vstopu in izstopu iz vozila, 
skrbijo za varen prevoz oseb in po potrebi pomagajo pri 
njihovih opravilih. 
Namen programa je izvajanje prevozov, da bi omogočili 
članom in nečlanom mobilnost in udeležbo na vseh 
posebnih socialnih programih glede na osebni interes 
ter s tem preprečili socialno izključenost. Naš cilj je pre-
voze zagotoviti tudi za osebne potrebe članom, ki nimajo 
lastnih prevoznih sredstev oziroma nimajo dostopa do 
javnega prevoza. 
Upravičenost programa je poglavitnega pomena, saj je 
znano, da paraplegiki in tetraplegiki nimamo urejenega 
prevoza v javnem prometu ali pa le malo kje oziroma so 
nekateri zaradi invalidnosti nezmožni voziti lastno pre-
vozno sredstvo.
Opravljamo prevoze na področjih našega delovanja tako 
po Sloveniji kot v tujini. Z izvajanjem programa pa članom 
omogočamo tudi mobilnost in vključenost v širšo družbo, 
ta program pa člani uporabljamo že vrsto let. 

Šport in rekreacija za paraplegike
To je pomemben program. V sklopu tega izvajamo različne 
športno-rekreativne panoge, kot so atletika, košarka (redni 
treningi, organizacija mednarodnih turnirjev, udeležba na 
več mednarodnih turnirjih itd.), kegljanje (redni treningi, 
udeležba v ligi, na turnirjih itd.), športni ribolov (treningi, 
udeležba v ligi), šah (redni treningi, tekmovanja), streljan-
je, pikado, balinanje, tenis in namizni tenis, smučanje in 
vožnja s štirikolesniki.
Namen je uporabniku programa omogočiti ukvarjati se s 
športom in rekreacijo, s katerima ohranja in pridobiva tele-
sno moč ter veča psiho-fizično kondicijo. Cilj programa je, 
da se čim več posameznikov vključi in sodeluje v panogah 
rekreativnega in tekmovalnega športa med paraplegiki in 
s tem ohranja svoje fizične sposobnosti. 
Program je upravičen, saj se preko njega paraplegiki 
enakopravno uveljavljamo na športnem področju, vsak 
posameznik in skupine paraplegikov pa imamo možnost 
uresničiti svoje potrebe po rekreaciji in športni dejavnosti 
ter si izboljšati svoje zdravstveno, fizično in psihično stan-
je. Sposobnost udeležencev v športnih aktivnostih opre-
deli zdravstveni strokovnjak.

Društvo paraplegikov severne Štajerske
Lackova cesta 43
2000 Maribor
Telefon: 02/614 20 83
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Težave zaradi javnih del
Pri programu javnih del so bili naši programi žal zavrnj-
eni za leto 2011, saj je Ministrstvo RS za delo, družino in 
socialne zadeve zmanjšalo več kot polovico finančnih 
sredstev, namenjenih temu. Zaradi tega smo v društvu 
prikrajšani za delavko, ki je skrbela za nemoteno oprav-
ljanje tekočih administrativnih zadev. 
Naša struktura članstva spada med težje gibalno ovira-
no invalidno populacijo ljudi, na podlagi zavrnjenega 
programa javnih del pa bomo najverjetneje morali ad-
ministrativna dela voditi kar laiki v društvu, a kaj ko že 
tako vodimo delo v društvu prostovoljno. 
Vsekakor moram ob tem omeniti pomen pravno-so-
cialne države in države prijazne invalidom ter na drugi 
strani poudariti zmanjševanje sredstev državnih insti-
tucij invalidom, ki so sredstva v preteklosti že dobili. 
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Avtorica: Mojca Hvauc, 
  vodja podružnice Maribor
Foto:   Arhiv društva

»Ko se naučiš živeti z boleznijo, lahko spet resnično 
živiš.« To je misel, ki jo je napisal neznani avtor ob akciji 
Podari misel tudi ti, ki je bila namenjena podpori rev-
matikom, da bi se lahko izobraževali o svoji bolezni.

Premalo je znanega o tem, kako se ljudje, oboleli za kate-
ro od 100 različnih vrst te bolezni počutijo, kako delajo, 
se vključujejo v delovno-terapevtsko oskrbo in nasploh v 
družbeno življenje. Znano nam je, da se le dobro sezna-
njen in poučen posameznik lahko spopada z boleznijo, z 
njenim potekom in zdravljenjem - še posebno če ve, kaj 
mora storiti tudi sam in to tudi stori. Življenje revmatikov 
je vsakodneven boj za ohranjanje gibljivosti hrbtenice in 
drugih sklepov v telesu. To nam uspeva z vsakodnevnim 
izvajanjem vaj, ki smo se jih naučili na fizikalnih terapijah 
in z dihalnimi vajami, ki nam ohranjajo gibljivost prsnega 
koša in predihanost pljuč. Od športov so pri naši bolezni 
najbolj priporočljivi plavanje, tek na smučeh in hoja. 

Programi društva revmatikov so sestavljeni tako, da z 
razpoložljivimi sredstvi dosežemo optimalen učinek. Na-
menjeni so vsem revmatikom z vnetno rematsko bolezni-
jo, kot so spondiloartropatija (ankilozirajoči spondilitis), 
revmatoidni artritis, lupus (SLE), JIA itd.
Vsebinske novosti programov v društvu v primerjavi s 
prejšnjimi leti so namenjene še večji pestrosti in boljši ka-
kovosti programov. Seveda za tiste, ki to želijo.
V društvu je spremenjena tudi finančna konstrukcija. 
Tako bomo lahko, kljub zaostrenimi pogojem delovanja, 
zagotovili nekoliko višja sredstva za izvajanje posebnih 
socialnih programov in tudi za delovanje društva. V obeh 
primerih naj bi to pomenilo dvig kakovosti storitev, ki jih 
ponujamo revmatikom v Sloveniji.

Aktivnosti društva revmatikov se izvajajo na več 
področjih. 

1.  Ohranjevanje zdravja – telovadba v telovadnici in 
bazenu s toplo vodo

obiščemo revmatike, starejše od 70 let. Čeprav jih razve-
selimo z majhno pozornostjo, so najbolj veseli samega 
obiska, saj jim da občutek, da nismo pozabili nanje. 

7.  Šport in rekreacija
Vsako sončno soboto člani naše podružnice izkoristimo za 
pohod v naravo. Prehodili smo že veliko okoliških krajev, 
hribov in dolin. Včasih se z avtomobili zapeljemo tudi malo 
dlje. Tako smo osvojili Boč, Donačko goro in mnoge druge 
hribe. Udeležujemo se tudi pohodov drugih podružnic.

8.  Pomoč in opora članom
Na žalost še vedno ni zdravila, ki bi našo 
bolezen ozdravilo ali preprečilo, vendar pa 
jo z določenimi zdravili lahko umirimo. Do-
datno pomoč in oporo pri premagovanju 
naših vsakodnevnih tegob nam nudi prav 
vključevanje v Društvo revmatikov Sloveni-
je, ki ima svoje podružnice v vseh regijah v 
Sloveniji. Za nas pripravljajo strokovna pre-
davanja o bolezni, družimo se na pohodih 
v podružnici ali v regijah, za nas pa imamo 
tudi strokovno vodeno telesno vadbo v 
bazenu in v telovadnici, ki poteka enkrat 
tedensko. V dejavnosti se radi vključujemo, 
saj vemo, da s tem naredimo nekaj zase. Z 
druženjem pa si nudimo tudi moralno opo-
ro v težkih trenutkih aktivne bolezni.
Zavedamo se, da je zdravje naše največje 
bogastvo in da moramo bolniki z revmo 
zase narediti veliko, da nam je zdravje vsaj 
delno podarjeno v  takšni količini, kot bi si 
želeli.

Življenje z revmo Vsak ponedeljek se med 16. in 18.30 uro revmatiki naše 
podružnice zbiramo na telovadbi v prostorih UKC Mari-
bor. Najprej se razgibamo v bazenu, nato tudi v telova-
dnici, kjer poleg dihalnih vaj izvajamo tudi gibalne vaje, ki 
nam pomagajo ohranjati gibljivost. Vse vaje izvajamo pod 
strokovnim vodstvom fizioterapevtke Nuše.

2.  Usposabljanje za neodvisno življenje
V spomladanskem in jesenskem času so razpisani vikend 
seminarji v različnih slovenskih zdraviliščih. Potekajo od 
petka do nedelje, poudarek je na prijateljskem pogo-
voru in sodelovanju revmatikov in njihovih partnerjev z 
zdravniki, terapevti in drugimi strokovnjaki. Podrobnejše 
informacije za leto 2011 so na voljo na spletni strani 
društva. 

3.  Regijska srečanja
Namenjena so druženju in spoznavanju revmatikov 
različnih regij po Sloveniji. Potekajo enkrat letno v po-
samezni regiji.  

4.  Seminarji z udeležbo družinskih članov
Namenjeni so revmatikom in njihovim partnerjem, saj je 
revma bolezen, ki spremeni način življenja vsej družini. 
Organiziramo jih enkrat letno. Vsak seminar je orga-
niziran kot strokovno predavanje pod vodstvom različnih 
zdravnikov (revmatolog, oftalmolog, ortoped, psiholog, 
fizioterapevt itd.). Predavanju sledi družabno srečanje. 

5.  Strokovne ekskurzije 
Enkrat letno se člani društva z avtobusom odpravimo na 
enodnevno strokovno ekskurzijo. Poleg tega, da si ogle-
damo lepote Slovenije, je cilj naše poti ogled zdravilišč in 
krajev, ki s pozitivno energijo vplivajo na naše počutje. 

6.  Osebna asistenca in pomoč težje prizadetim in 
starejšim revmatikom
V naši podružnici smo se odločili, da vsaj enkrat letno 

Društvo revmatikov Slovenije
Parmova 33
1000 Ljubljana

Telefon:  0590 75 366
e-naslov:  drustvo@revmatiki.si
spletna stran:   www.revmatiki.si

V bazenu se dobro razgibamo

Tudi v telovadnici pridno vadimo

Utrinek z enega od naših izletov

Na enem od naših pohodov
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Avtorica: Nataša Mauko
Foto:   Arhiv DŠIS

To društvo je nevladna organizacija, ki združuje redne 
in izredne študente z različnimi vrstami posebnih potreb 
na vseh študijskih stopnjah. Društvo je nastalo pred 15 
leti, povod so bile slabe študijske razmere, s katerimi 
so se soočali študenti invalidi. Leta 1996 so študenti 
ustanovili Klub invalidnih študentov, leta 2000 pa se je 
klub preoblikoval v invalidsko društvo. 

Namen našega društva je zagovarjanje pravic in interesov 
invalidnih študentov in zagotavljanje informacij, storitev 
in dejavnosti ter s tem prispevanje k izboljšanju možnosti 
izobraževanja, zaposlovanja ter samostojnega in ak-
tivnega življenja ter vključevanja v družbo. Trenutno je v 
društvo včlanjenih 210 članov, od tega jih 50 študira na 
Univerzi v Mariboru. V okviru društva delujeta dve pisarni, 
v Ljubljani in v Mariboru. V Ljubljani ste dobrodošli med 9. 
in 16. uro, v Mariboru pa med 7. in 15. uro.

Brezplačne storitve za člane
Članom nudimo naslednje storitve, ki so za njih
brezplačne:

prevoze s prilagojenimi kombiji,• 
uporabo prilagojene sodobne računalniške teh-• 
nologije,
fotokopiranje,  povečevanje in digitalizacija • 

študijskega gradiva,
osebno asistenco,• 
svetovanja glede posebnih prilagoditev na fakulte-• 
tah, dostopne nastanitve med študijem, načrtovanja 
poklicne kariere in iskanja zaposlitve ter drugih 
področij, ki se tičejo življenja mladih in študija,
zbiranje donatorskih sredstev za nakup • 
pripomočkov, potrebnih za študij,
različne športne aktivnosti,• 
kulturne dejavnosti,• 
družabna in izobraževalna srečanja,• 
možnost sodelovanja na mednarodnih seminarjih, • 
taborih in opravljanja prostovoljnega dela v tujini.

Posebej dejavni na področju kulture
Člani so zelo aktivni na področju kulture. Pripravili smo že 
nekaj odmevnih predstav, s katerimi smo dokazali, da so 
tudi invalidi lahko plesalci in kulturno dejavni. Udeležujejo 
se tudi plesnih tekmovanj na invalidskih vozičkih, kjer po-
navadi zasedajo prva mesta.

Sodelovanje v različnih projektih za izboljšanje 
študijskih razmer
Naše društvo izvaja projekte ali je partner projektov, ka-
terih cilj je izboljšanje študijskih razmer. V letu 2010 smo 

uspešno zaključili 
dvoletni projekt 
StuDis – Razvi-
janje inkluzivnega 
visokega šolstva. 
V okviru projekta 
smo izvedli vrsto 
raziskav, s pomočjo 
katerih smo ugo-
tovili, kakšno je 
stanje na področju 
visokega šolstva za 
študente invalide. 
Po izvedenih anali-
zah smo oblikovali 
vsebino seminarjev 
za akademsko ose-
bje, ki smo jih nato 
izvedli dvakrat na 
Univerzi v Mariboru, 
dvakrat na Univerzi 
na Primorskem in 
enkrat na Univerzi v 
Ljubljani. Seminarje 
je izvajal prof. dr. 
Alan Hurst iz Velike 
Britanije. Seminarja 
na mariborski uni-
verzi smo posneli 
ter posnetek in gra-
divo, ki se je upora-
bljalo, dali na splet-
no stran društva, 
kjer je sedaj na 
voljo za samostoj-
no učenje. Izdelali 
smo tudi priročnik s 
priporočili za prila-
goditev študijskega 
procesa, ki je na-
menjen predvsem 
zaposlenim v vi-
sokem šolstvu, z 
naslovom Prijazen 

študij za študente invalide – ta je tudi dostopen na naši 
spletni strani.

Tudi partner mednarodne mreže LINK
Društvo študentov invalidov je eden od šestih partnerjev 
mednarodne mreže LINK, kjer združujemo ljudi, ki se uk-
varjajo s področjem visokega šolstva in invalidnosti, zaradi 
izmenjave izkušenj in dobrih praks. Je tudi partner v mreži 
izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije MIN-
VOS, katere namen je povezati nevladni sektor s področja 
izobraževanja in usposabljanja ter pripomoči k trajnostni 
okrepitvi tega pa tudi voditi konstruktiven civilni dialog, 
usmerjen v dobrobit povezovanja nevladnega sektorja s 
področja izobraževanja in usposabljanja ter družbe.

Za študente invalide – tako 
redne kot izredne!

Matična pisarna
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 565 33 51
Telefaks:  01/ 565 33 53

Uradne ure:
med 9. in 16. uro

Pisarna v Mariboru
Koroška cesta 53 d
2000 Maribor
Telefon: 0590 43 245

Uradne ure:
med 7. in 15. uro
Internetna stran: www.dsis-drustvo.si
E-naslov: info@dsis-drustvo.si

Društvo študentov invalidov Slovenije Društvo študentov invalidov Slovenije

Prilagojen kombi, s katerim prevažamo naše člane na 
študijske in obštudijske dejavnosti v Ljubljani.

Računalniški kotiček s prilagojeno opremo za člane 
v pisarni v Ljubljani

Naša članica s svojim plesalcem v plesni predstavi Zapelji me, ki je 
potekala konec decembra 2010 v Ljubljani
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Društvo vojnih invalidov Maribor Društvo vojnih invalidov Maribor

Avtor:  Vasja Cimerman
Foto:   Arhiv društva

To društvo je invalidska organizacija, ki je organizirana 
in deluje skladno z določili Zakona o društvih, Zakona o 
invalidskih organizacijah in Zakona o vojnih invalidih. 
Cilj delovanja Društva vojnih invalidov (DVI) Maribor je, 
da se s pravnimi predpisi in v praksi zagotovi čim višjo 
raven zaščite vojnih invalidov, družinskih invalidskih 
upravičencev in drugih invalidov. 

Za uresničitev tega cilja si DVI zlasti prizadeva za uvel-
javitev človekovih pravic invalidov, vključitev vojnih in-
validov v družbo in aktivno sodelovanje vojnih invalidov v 
vsakdanjem življenju, v različnih družbenih in drugih de-
javnostih ter zagotovitev enakih možnosti kakovostnega 
življenja. Društvo šteje preko 460 članov, ki so zelo aktivni 
pri delovanju v posebnih socialnih programih društva in 
drugih svojih programih. Po uradnih podatkih Ministrstva 
RS za delo, družino in socialne zadeve DVI Maribor skrbi za 
380 vojaških invalidov.

Ob ustanovitvi, pred 15 leti, si je DVI Maribor zadalo 
zahtevne cilje in naloge. Cilji, ki so zapisani v statutu in 
programskih usmeritvah društva, in iz njih izhajajoče 
naloge, so docela primerljivi z namenom ustanovitve 
društva vojnih invalidov, skladni so s koncepcijo razvojne 
strategije invalidskega varstva v Sloveniji ter s standardni-
mi pravili za izenačevanje možnosti invalidov, ki so zapisa-
na v mednarodnih  splošno veljavnih dokumentih o za-
gotavljanju človekovih pravic in posebej pravic  invalidov, 
da se jim zagotovijo pogoji, ki omogočajo posamezniku 
dostojno življenje.
 
Društvo predstavlja in zagovarja potrebe svojih članov
Delovanje DVI temelji tudi na tradiciji slovenskega 
uporništva in borbe za narodov obstoj, za svobodo, sa-
mostojnost in neodvisnost Slovenije, zlasti na tradicijah 
bojev za severno mejo 1918–1919, narodnoosvobodilnem 
boju Slovenije 1941–45 in osamosvojitveni vojni 1991. Pri 
tem bi rad posebej omenil, da so cilji in naloge društva 
docela skladni s priporočili in stališči Svetovne federacije 
veteranov, v katero je povezano tudi DVI Maribor preko 
Zveze društev vojnih invalidov Slovenije. 
V petnajstih letih delovanja se je DVI Maribor uveljavil 
kot nevladna organizacija, kot samostojen pravni sub-
jekt civilne družbe, kot interesno združenje z jasno opre-
deljenimi cilji in nalogami, ki deluje v interesu vojaških 
invalidov in ki ugotavlja, predstavlja in zagovarja njihove 
potrebe, jim pomaga v premagovanju težav, ki so po-
sledica invalidnosti in starosti, ki skrbi za boljše počutje 

vojaških invalidov in družinskih invalidskih upravičencev. 
V prostoru, kjer deluje, je društvo med invalidskimi orga-
nizacijami, s katerimi je povezano in s katerimi sodeluje 
pri realizaciji skupnih ciljev, prepoznavno predvsem po 
programskih usmeritvah in  programih, ki jih načrtuje in  
tudi uspešno izvaja.

Delovanje društva
Temeljni namen in cilj delovanja našega društva je zago-
tovitev izvajanja posebnih socialnih programov na zdra-
vstvenem, socialnem in kulturnem področju dejavnosti. 
Za realizacijo teh ciljev v društvu izvajamo posebne social-
ne programe. Med programi izstopajo: programi ohran-
jevanje zdravja, laična pomoč na domu, posebna pomoč 
vojnim invalidom, integracija invalidov v družbeno in 
družabno življenje, pomoč pri uveljavljanju pravic, pomoč 
pri dodatnem izobraževanju, rekreacija in šport. Poleg 
naštetih pa se izvajajo programi usposabljanja prosto-
voljcev za delo v društvih, programi ohranjevanja vrednot 
in pridobitev vojne za Slovenijo, programi informiranja 
članov društev in javnosti in drugi programi.

Ta področja so glede na namen ustanovitve društva in 
glede na cilje in naloge delovanja, ki so zastavljeni v 
našem statutu, zanesljivo najpomembnejša področja 
dejavnosti. Socialna problematika, visoka povprečna sta-
rost, osebne težave članov našega društva, načeto zdravje 
vojnih invalidov, zlasti vojaških vojnih invalidov iz NOB in 
družinskih upravičencev po padlih in umrlih vojnih in-
validih, nam narekujejo, da tem dejavnostim posvetimo 
največjo pozornost. 
Pri izvajanju posebnih socialnih programov in predvsem 
pri vključevanju posameznikov v programe, upoštevamo 
navodila, ki jih je sprejela naša zveza, sami pa smo na 
podlagi teh izdelali merila prilagojena našim specifičnim 
potrebam. Vedno je glavno vodilo pri vključitvi v program 
zdravstveno in socialno stanje posameznika. Kadar našega 
člana na domu obišče socialna delavka, oceni stanje in 
potrebo po odobritvi pomoči in izdela pisno poročilo, v 
katerem predlaga obliko vključitve v program. Komisija za 
socialne zadeve društva obravnava vsak primer posebej 

in sprejme sklep o vključitvi v program. Sklep potrdi še 
izvršni odbor društva. 

Sodelovanje z drugimi društvi in ustanovami 
Vsako leto se srečujemo z vojnimi invalidi iz drugih društev, 
bodisi na medsebojnih srečanjih, izletih, proslavah bodisi 
ob športnih tekmovanjih. Taka srečanja so botrovala tudi 
bolj poglobljenemu sodelovanju med društvi. Zelo do-
bro sodelujemo s sorodnimi organizacijami, kot je Zveza 
združenj borcev (ZZB), saj so naši člani pogosto člani obeh 
organizacij. Sodelujemo z vsemi veteranskimi organizaci-
jami na Štajerskem, z društvi upokojencev in delovnimi 
invalidi. Najpogosteje se srečujemo na raznih proslavah, 
srečanjih, pohodih in na športnih prizoriščih. Vse to nas 
zbližuje ter nam daje elan in ideje za nadaljnje delo. 

Kakšni so naši načrti?
 Zaradi visoke starosti večine naših članov se vse pogoste-
je pojavljajo tudi težave pri komunikaciji z njimi, vse 
pogosteje odhajajo v domove za ostarele in tako se hitro 
izgubi stik z njimi. Tem in drugim članom, ki sami ne 
zmorejo priti do nas, bomo namenili posebno pozornost. 
Skupaj s socialno delavko jih bomo obiskali na domovih 
in preverili, ali imajo zagotovljene ustrezne življenjske 
pogoje oziroma ali jim lahko kako pomagamo. 
Takim ljudem veliko pomeni že sam obisk in topla bese-
da prijatelja, znanca ali soborca. Nadaljevali bomo tudi 
obiske v domovih za ostarele, saj ugotavljamo, da so 
tam naši člani sicer dobro oskrbljeni, vendar osamljeni in 
pogosto brez finančnih sredstev. Najbolj socialno šibkim 
bomo pomagali v okviru naših zmožnosti. Nekoliko večji 
poudarek bomo dali tudi včlanjevanju mlajših prosto-
voljcev, predvsem svojcev in prijateljev vojnih invalidov, 
saj izkušnje kažejo, da so prav ti ljudje še kako pomembni 
pri organizaciji in izvajanju naših programov. Pogosto 
brez pomoči prostovoljcev ne gre več, podobno se dogaja 
tudi v sorodnih organizacijah. 

Program pomoči na domu in ohranjanje 
socialnih stikov
Članice in člani Društva vojnih invalidov Maribor se 
soočamo z vprašanji, kako organizirati vsakdanje življenje, 
da bomo upoštevaje naše zmožnosti lahko živeli zadovolj-
no. Pri iskanju najboljše možnosti zase in za svoje najbližje 
se prvi pomisleki nanašajo na odločanje o tem, ali bomo 
potrebe zadovoljevali v krogu najbližjih (žena, mož, otroci, 
vnuki), ali bomo uporabili storitve obstoječe mreže služb 
za pomoč starostnikom in njihovim svojcem. 
Kadar je možno, se naslonimo na družino in sorodstvo, 
ko pa se moči družinske mreže izčrpajo, vključimo službe, 
ki zagotavljajo različne vrste programov in storitev. Izva-
jajo jih organizirane službe (javne in privatne). Te storitve 
pa lahko dopolnjujemo tudi s programi nevladnih orga-
nizacij. V društvu vojnih invalidov Maribor izvajamo pro-
gram »Konkretna in neposredna nega ter fizična pomoč 
vojaškim invalidom na domu in ohranjanje socialnih sti-
kov ter usposabljanje vojaških invalidov za premagovanje 
življenjskih težav«, s katerim skrbimo za naše člane.

Temeljni namen  – zagoto-
vitev izvajanja posebnih 
socialnih programov

Društvo vojnih invalidov Maribor
Trubarjeva ulica 15
2000 Maribor

Telefon: 02/ 252 58 45
Telefaks: 02 252 58 45
E-naslov: drustvo-vimb@guest.arnes.si

Uradne ure:
torek med 10. in 12. uro

Vključitev v obe obliki podpore življenju doma (spreje-
manje uslug storitev pomoči na domu in/ali sodelo-
vanje v dejavnosti društev) zahtevata potrebno sto-
pnjo pripravljenosti za sodelovanje.  V prvem primeru 
gre za pripravljenost svoj dom odpreti profesionalcem, 
ki sčasoma postanejo pomembne osebe v socialni mreži. 
V drugem primeru gre za “žrtvovanje” časa, ki je sicer na-

menjen različnim nadaljevankam, gre za napor, ki ga terja 
preoblačenje, odhod iz hiše, sodelovanje ali pogovor z 
drugimi ljudmi, vračanje domov. Pri tem je naša vloga 
zelo pomembna, zato člane in članice spodbujamo za 
čim pogostejše vključevanje v naše aktivnosti. In vendar 
udeleženke in udeleženci pogosto povedo, da je življenje 
za domačimi zidovi po vrnitvi s takih srečanj lepše, bolj 
optimistično. 
V programu nega na domu, ki ga v društvu izvajamo, se 
srečujemo s člani in članicami društva, ki živijo popolno-
ma sami. Ob podpori in pomoči zaposlenih v obstoječih 
službah ohranjajo ustaljen ritem življenja in so bolj ali 
manj zadovoljni, tako kot vsi drugi, ne glede na to, ali živijo 
v domačem okolju ali v ustanovi. Dejstvo je, da država za-
gotavlja socialno oskrbo v domovih za stare ljudi le za pet 
odstotkov oseb, ki so starejše od 65 let. Petindevetdeset 
odstotkov starostnikov ostaja doma in pomembno je, da 
si uredijo svoje bivanje na način, ki jim zagotavlja kako-
vostno, varno in vsebinsko bogato življenje.

Osankarica spomin na Pohorski bataljon

Utrinek iz športnih iger ZDVIS
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Inkont – humanitarna organizacija Maribor Inkont – humanitarna organizacija Maribor

Avtorica: Slavica Jauševec
Foto:   Arhiv Inkonta

Vsak izmed nas doživlja nenadzorovano uhajanje vode 
(urinsko inkontinenco) drugače. Svojih težav, četudi 
nam voda uhaja samo po kapljicah, se sramujemo, jih 
prikrivamo pred svojci, okolico, tudi pred zdravstvenimi 
delavci. Pogosto je to zelo neprijetna nadloga.

Še vedno premalo oseb, ki imajo težave nenadzorovane-
ga uhajanja vode, poišče zdravniško pomoč. Da bi se to 
spremenilo, vam je lahko naše društvo Inkont v veliko 
pomoč. Že več kot deset let skrbimo, da bi se ljudje, ki 
imajo težave z nekontroliranim uhajanjem vode, kar naj-
bolje počutili, se naučili živeti s to težavo in ne nazadnje 
poiskali tudi zdravniško pomoč. 

Težave nenadzorovanega uhajanja vode prizadenejo oba 
spola v vseh starostnih obdobjih.  Največ težav imamo 
ženske pri kihanju, kašljanju, dvigovanju bremena in tudi 
pri spremembi položaja telesa. Življenje oseb z inkonti-
nenco je povezano z nenehnim strahom pred nekontro-
liranim uhajanjem in neprijetnim vonjem, kar pogosto 
povzroča izolacijo in osamitev. Prizadete osebe menimo, 
da je to še zmeraj velik tabu današnjega časa, kar ugotav-
lja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki je urinsko 
inkontinenco imenovala kot medicinski tabu. Zelo skrb 
zbujajoč je podatek o številu ljudi po svetu s težavami 
inkontinence. Tudi pri nas ni nič drugače. Nekatere ženske 
so nam zaupale, da težava inkontinence pri njih vplivajo 
tudi na sam partnerski odnos. Vendar jih kljub vsem tem 
težavam le malo poišče pravočasno pomoč. Po podatkih 
ankete, ki smo jo v društvu izvedli leta 2006, jih večina 
svoje težave zdravniku zaupa šele po nekaj letih.
 
Spodbujanje zdravega življenjskega sloga
Zato je najpomembnejši cilj društva Inkont Maribor, da 
začne vsakdo, ki ima težave s prekomernim nekontro-
liranim uhajanjem vode, čim prej reševati in odpravljati 
te težave. Društvo pri izvajanju redne dejavnosti posebno 
pozornost namenja spodbujanju zdravega življenjskega 
sloga ljudi z inkontinenco ter drugimi ginekološkimi in 
urološkimi težavami. Vse člane obveščamo, ozaveščamo 
in spodbujamo k prevzemanju odgovornosti in skrbi za 
lastno zdravje. Poslanstvo društva je tudi, da z zloženkami, 
letaki, plakati in na spletnih straneh informiramo in 
ozaveščamo širšo javnost o stigmi današnjega časa. 
Z našimi predavanji pa omogočamo, da pridejo osebe s 
težavami inkontinence do prvih informacij, da začnejo 
reševati svoje zdravstvene težave. Veliko tovrstnih infor-
macij lahko dobijo od zdravnika na predavanjih, ki jih 
organiziramo vsak prvi ponedeljek v mesecu, ob 18. uri, 

v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Takrat 
je možno tudi individualno svetovanje strokovnjakov. 
Vsekakor pa so zelo dragocene tudi izkušnje drugih ljudi 
z enako boleznijo. Ker so v delo našega društva vključeni 
vrhunski strokovnjaki s tega področja, je to zelo velika 
prednost društva.

Društvo deluje na območju vse države
Društvo Inkont, v katerem nas je vključenih že več kot 270 
članov, izvaja svojo dejavnost po načelih nepridobitnosti 
in prostovoljnosti v javnem interesu, pretežno na področju 
zdravstvenega varstva, in uresničuje potrebe članov in 
drugih oseb na območju vse države. Sredstva pridobiva-
mo s pomočjo donatorjev, pri programih za ohranitev 
zdravja pa nas podpirajo tudi vladne in nevladne orga-

nizacije. Humanita-
rna dejavnost, ki jo 
izvajamo prek svojih 
aktivnih članov, 
je dostopna vsem 
prizadetim po-
sameznikom v Slo-
veniji ne glede na to, 
ali so ti posamezniki 
člani društva ali 
ne. Podpora bol-
nikom z inkonti-
nenco ter drugimi 
ginekološkimi in 
urološkimi težavami 
ima osrednjo vlogo 
pri izvajanju našega 
humanitarnega po-
slanstva. Prosto-
voljke društva v ok-
viru svojih možnosti 

dajemo in skrbimo za ustrezna pojasnila oziroma napotke 
glede posameznih vprašanj, ki se pojavijo pri osebah s 
tovrstnimi težavami na dežurnem telefonu 031 546 585.

Pravilna oskrba  s pripomočki za inkontinenco in vadba 
s poudarkom na vajah mišic medeničnega dna lahko 
delno izboljšata težave nekontroliranega uhajanja.

Oskrba z medicinsko-tehničnimi pripomočki
Ena od ključnih nalog društva Inkont je tudi pravilna, 
ustrezna in zadostna oskrba z medicinsko-tehničnimi 
pripomočki za vse nas, ki jih potrebujemo. Pripomočki za 
inkontinenco odločilno vplivajo na kakovost življenja v 
različnih starostnih skupinah in okoljih, še posebej velja 
to za ljudi s posebnimi potrebami. Zato društvo že tretje 
leto oskrbuje predvsem negibljive in socialno šibke osebe 
z dobljenimi pripomočki za inkontinenco. 

Gibanje je sestavni del življenja
Ena od pomembnejših aktivnosti našega društva je 
tudi ta, da za svoje člane organiziramo vadbo, ki jim bo 
pomagala pri odpravljanju njihovih težav. Dejstvo je, da 
je gibanje sestavni del življenja, ki ohranja in izboljšuje 
zdravje, prevzgaja delovne navade, zviša delovno storil-
nost in nazadnje tudi inkontinentnim osebam nudi prije-
tno, predvsem koristno izrabo prostega časa brez strahu 
in sramu. Prav z vadbo stopamo na pot zdravega načina 
življenja, to je k večji samopomoči, razvedrilu, sprostitvi 
in gibanju s ciljem optimalnega razvoja psihofizičnih la-
stnosti. Največji poudarek je na vajah mišic medeničnega 
dna ali Keglovih vajah, ki jih izvajamo vsak petek, ob 17. 
uri, v fitnes studiu Forma v Mariboru. Tako osebam z inkon-
tinenco omogočamo socialno vključenost, jim povrnemo 
samozavest, da ponovno zaživijo polnovredno življenje. 

Aktivnosti društva INKONT Maribor
Ob spoznanju, da zaradi nekontroliranega uhajanja vode 
in neprijetnega vonja osebe s težavami inkontinence spre-
menimo svoj življenjski slog in svoje navade, si v društvu 
z enkratmesečnim druženjem po predavanjih, z različnimi 
delavnicami v društvenih prostorih, z zaključnim pred-
novoletnim plesom, s strokovnimi izleti in izvajanjem 
redne vadbe prizadevamo za izboljšanje fizičnega in tudi 
psihičnega počutja posameznika, da se v javnosti pokaže 
brez strahu in sramu, kljub težavam zaradi inkontinence. 
Vse o društvu in koristnih nasvetih najdete tudi na spletni 
strani društva www.inkont.si.

Vloga in predstavitev 
društva INKONT

INKONT-Humanitarna organizacija Maribor
Cesta XIV. divizije 3
2000 Maribor
Predsednik organizacije: 
asist. mag. Dejan Bratuš, dr. med.

DEŽURNI TELEFON:   031 546 585
Elektronski naslov:  info@inkont.si
Spletna stran:   www.inkont.si

Kam po informacije?
Prostovoljke društva Inkont dajejo in skrbijo za ustrezna 
pojasnila oziroma napotke glede posameznih vprašanj, 
ki se pojavijo pri osebah z inkontinenco, ginekološkimi in 
urološkimi težavami. Vsak dan nas dobite na dežurnem 
telefonu 031 546 585 ali vsako prvo sredo v mesecu od 
16. do 18. ure v Ulici heroja Zidanška 13.

Poskrbite, da Vam voda ne uhaja nekontrolirano! 
Ne pozabite, niste sami – in ne obotavljajte se pre-
dolgo, posvetujte se z nami, ki imamo podobne težave, 
in z našimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z diagnostiko 
inkontinence.

V bližini sanitarij
Osebe s težavami nekontroliranega uhajanja vode 
imamo nenehen strah pred neprijetnim vonjem in 
opazno mokroto. Pogosto zaradi težav inkontinence 
spremenimo naše družabno življenje, če se pa le 
udeležimo kakšnega družabnega srečanja, morajo biti 
v bližini sanitarije. 

Dan inkontinence – 14. september
Vsako leto v septembru obeležimo dan inkontinence 
in tako še bolj poudarjeno seznanimo zainteresirano 
javnost o problemih zaradi inkontinence. V tistih dneh 
s pomočjo medijev opozorimo na težave nenadzoro-
vanega uhajanja vode, ki pesti tako moške kot ženske v 
vseh starostnih obdobjih. Mimoidočim obiskovalcem v 
Europarku ob naši stojnici 14. septembra – na dan inkon-
tinence – delimo brošure, zloženke in posredujemo 
potrebne informacije. Od obiskovalcev pa na neposre-
den način dobimo povratno informacijo o problemih 
inkontinence. Že tretje leto smo se lahko prepričali o 
nepoznavanju in nevednosti tistih mimoidočih, ki so 
nam prisluhnili. Le redki posamezniki so vedeli, kaj je 
inkontinenca!? Prizadete osebe z inkontinenco smo 
napotili na naša predavanja v Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca. Kar nekaj mimoidočih se je vključilo v 
delo našega društva.

Utrinek z naše stojnice v Europarku 2008

Utrinek s stojnice v Europarku 2009

Utrinek s stojnice v Europarku 2010

Naših predavanj se udeležujemo v velikem številu
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Invalidsko društvo ILCO Maribor Invalidsko društvo ILCO Maribor

Avtorji:  Franc Kaučič, Elica Pozvek, Vinko Godec
Foto:   Arhiv društva

Redna telesna aktivnost, kamor spada tudi pohodništvo, 
je pomemben element življenjskega sloga, usmerje-
nega v varovanje zdravja in preprečevanje nastanka, 
poslabšanja, napredovanja in zapletov nekaterih 
kroničnih nenalezljivih bolezni. 

Dviguje samozavest in samozaupanje, zmanjša pojavnost 
depresije, kar omogoča večjo suverenost pri obvladovan-
ju stresa in poveča kakovost življenja s kronično bolezni-
jo. Bolniki se morajo o telesni obremenitvi posvetovati 
s svojim osebnim zdravnikom ali specialistom. Za kako-
vostno in varno pohodništvo mora biti bolezen v stabil-
nem stanju. Če se bolniki odpravljajo od doma za kakšen 
dan ali več, je treba s seboj vzeti vsa predpisana zdravila 
in pripomočke, ki pomagajo nadzirati bolezen. Nikakor 
ne smemo pozabiti na zadostno količino pijače in pri-
merno hrano. Tudi obleka in čevlji naj bodo obremenitvi 
in težavnosti primerni.

Pohod Rogla–Pesek in ogled Žičke Kartuzije
Naš pohod na Roglo in Pesek je bil namenjen vsem lju-
biteljem hoje v naravi in druženja z ljudmi. Ideja, da bi se 
udeležili tradicionalnega pohoda »Rogla–Pesek–Rogla«, 
se je porodila upravnemu odboru ILCO Zveze Slovenije, 
pri drugih društvih smo jo sprejeli in nato smo s skupnimi 
močmi pripravili dogodek, ki nas je zelo lepo predstavil. 
Med organizatorji pohoda je treba omeniti Ireno Kalan, 
ki je pripravila ves potek poti. Prvi dan smo se zbrali na 
Rogli in prehodili pot Rogla–Pesek–Rogla. Od tam smo se 
z osebnimi avtomobili odpeljali do prenočišča Smogavc. 
Naslednji dan smo se odpravili v samostan, ki ga je leta 
1190 postavil oglejski patriarh Gotfrid. Sprva so se v sa-
mostan naselili menihi francoske velike kartuzije, njihova 
prisotnost pa je vplivala tudi na arhitekturo in organizacijo 
naselbine. V naslednjih desetletjih sta bila po vzoru fran-
coskih kartuzij in v skladu z redovnimi pravili pod vodst-
vom stavbnega mojstra Aynarda pozidana gornji samo-
stan za patre s cerkvijo, posvečeno sv. Janezu Krstniku, 
kjer so živeli menihi po strogih redovnih predpisih, ter 
spodnji bratovski samostan za laike s hospicem v Špitaliču, 
s cerkvijo, posvečeno Devici Mariji. Bratje laiki so s svojim 
delom pripomogli k obstoju in delovanju glavne kartuzije. 
O svojem obisku Žičkega samostana, ko se je 30. 5. 1487 
tu ustavilo odposlanstvo oglejskega patriarha, je Paolo 
Santonino v svoj popotni dnevnik zapisal, da je v samo-
stanski knjižnici več kot 2000 knjig, ki so po večini pisane 
na roko in ne tiskane. Kartuzijani niso širili vere med 
ljudmi z govorjeno besedo, pač pa s pisano, in so medse 
sprejemali le ljudi s temeljitim znanjem jezika in pisarskih 

veščin. Velik del svojega življenja so posvetili natančnim 
prepisom in ustvarjanju novih besedil z vseh področij, od 
teologije do astronomije, od praktičnih ved do književnih 
stvaritev. Danes kartuzija velja za turistično in kulturno-
zgodovinsko zanimivost, ki jo letno obišče okrog 20.000 
obiskovalcev. Ob vhodu stoji Gastuž, najstarejša gostilna 
na Slovenskem (od leta 1467), ki v svoji zbirki hrani tudi 
srednjeveške kuharske recepte. Tukaj smo zaključili naš 
dvo-dnevni planinski pohod in ogled zgodovinske zna-
menitosti. 

Razgibajmo življenje!

Društvo ILCO Maribor nam je spet ponudilo nekaj do-
brega in koristnega za vse!

Na prelepo petkovo sončno jutro nas je že čakal avtobus, 
da se posedemo vsak na svoj sedež in se odpeljemo rekre-
aciji nasproti. Dogovorjeno je bilo kopanje v hotelu Vivat 
v Moravcih, kjer je voda zares odlična. Iz društva  invali-
dov iz Trubarjeve ulice smo sprejeli tudi naše prijatelje z 
njihovim predsednikom Slavkom in soprogo. Ob točno 
določeni uri smo krenili na pot. Vmes je bil seveda posta-

nek za kavico. Tako smo lahko veselo poklepetali  in bili 
smo spet zadovoljni, da smo skupaj. Po dveurnem ko-
panju smo se resnično razgibali. Nato smo se odpeljali na 
Trate – na kmečki turizem na kosilo. Tam nas je zdramila 
živa glasba. Plesa, petja in veselega vzdušja ni in ni bilo 
konec. Srečna sem med ljudmi, ki so tako radi veseli in do-
bre volje. Nihče za trenutek ni pomislil na svoje bolečine 
in skrbi in tako je prav. Že so ropotali krožniki, bil je čas 
večerje. Oh škoda, da smo se morali kmalu posloviti – do 
naslednjega snidenja. 

Letovanje v Makarski

Invalidsko društvo ILCO Maribor že več let organizira 
skupinsko letovanje na morju za svoje člane in njihove 
svojce. Seveda se letovanja lahko udeležijo tudi člani 
drugih društev ILCO.  Cilj društva je omogočiti letovan-
je na morju tudi tistim članom društev, ki se iz kakršnih 
koli razlogov ne morejo odločiti za samostojno letovanje 
na morju. Skupinsko letovanje ima svoj čar, saj se ljudje 
med seboj še bolj spoznavajo in se družijo na neforma-
lnih srečanjih ob skupinskem preživljanju prostega časa. 

Tudi pri nas je pomembna 
redna telesna vadba!

Invalidsko društvo ILCO Maribor
Trubarjeva ulica 15
2000 Maribor

Telefon društva:  02/228 22 05
Telefaks društva:  02/228 22 06
Mobilni telefon:  041739 647
e-naslov:   ilco.mb@siol.net

Doslej je bil ILCO Maribor pobudnik in organizator že kar 
nekaj skupinskih letovanj v različnih krajih na jadranski 
obali in otokih. Iz pogovorov z udeleženci teh letovanj 

ugotavljamo, da se je ta zamisel zelo obnesla, kar doka-
zuje tudi udeležba, saj vsako leto uspemo napolniti večji 
turistični avtobus našega že standardnega prevoznika 
turistične agencije Globus. Letovanja na morju se orga-
nizirajo predvsem v času predsezone ali posezone, to 
je mesec junij ali september, ko so cenovni aranžmaji 
ugodnejši, pa tudi našim članom bolj ustrezajo vremenski 
pogoji. V letu 2010 smo se že četrtič odločili za letovanje 
v Makarski v hotelu Biokovka, saj nam v hotelu nudijo ka-
kovostno bivanje in druge storitve na ustrezni ravni. Tudi 
kraj je zanimiv, saj nudi obilo možnosti za sprehode, izlete, 
pa tudi za planince je na voljo mogočno gorovje Biokovo, 
ki se strmo dviga nad Makarsko.
Zakaj smo se letos odločili obiskati Makarsko? Ker smo bili 
zadovoljni z vsem, kar nam ta kraj ponuja in tako ni bilo 
težko napolniti avtobusa. Letovanje je zanimivo tudi zato, 
ker je udeležencem omogočeno obročno odplačevanje 
stroškov. Prvi obrok je zapadel že decembra 2009. Leto-
vanje je trajalo deset dni, tj. od 19. do 29. junija 2010. 

Pri organizaciji letovanja in 
rezervaciji nam je pomagala 
Turistična agencija Bonus, ki 
je urejala vse potrebno glede 
namestitve in vsega drugega, 
da je vse potekalo brez težav 
in v zadovoljstvo vseh nas. 
Program bivanja in aktivnosti 
je potekal po lastni izbiri brez 
kakršnih koli obveznosti. Vsak 
si je izbral tisto, kar mu je naj-
bolj ustrezalo. Tudi vreme 
je bilo v tem času primerno, 
ni bilo prevroče, tu in tam 
je tudi zapihal jugo in malo 
razburkal morje. Ampak to je 
povsem normalno.
Tako smo preživeli prekra-
snih deset obmorskih dni in se 
zagorelih obrazov zadovoljni 
in srečni vrnili v Slovenijo in 
si obljubili, da se naslednje 
leto spet dobimo, vendar na 
kakšni novi lokaciji ob morju.

Poslanstvo društva
Osnovno poslanstvo društva je, da se preko socialnih 
programov na lokalni ravni, ki jih društvo izvaja, zago-
tovi osebam s stomo čim bolj kakovostno življenje v 
civilni družbi kot enakopravnim članom te sfere in vse 
pravice, izhajajoče iz naslova socialnega varstva.
Leto ustanovitve: 1996.
Število članov: 350.

Na Pesku smo naredili eno ‘gasilsko’

Hvala organizatorjem društva ILCO Maribor za trud in popestritev 
našega bivanja v Moravcih

Tudi v Makarski smo se postavili pred objektiv.
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Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

Avtorji:  Člani društva
Foto:   Arhiv društva

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor je 
neprofitna in nevladna invalidska organizacija, ki deluje 
v javnem interesu in izvaja programe ter storitve za ljudi 
z okvaro vida. Storitve društva so namenjene članom in 
drugim osebam z območja podravske in koroške regije. 

Društvo ima 847 slepih in slabovidnih članov ali njihovih 
zakonitih zastopnikov s področja štiriintridesetih občin. 
Ustanovljeno je bilo leta 1948. V njem izvajamo različne 
programe, s katerimi želimo pomagati našim članom. 
Vsebino programov prilagajamo potrebam in interesom 
članov ter morebitnim spremembam v okolju in družini.

Naši programi so namenjeni:
slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom, • 
odraslim in ljudem, pri katerih je okvara vida v odrasli 
dobi nastopila zaradi bolezni, nesreče ali starostnih 
sprememb na očeh;
slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom in • 
odraslim z dodatnimi motnjami v razvoju (gibalna 
oviranost, okvara sluha, govorne motnje, motnje v 
duševnem razvoju);
starejšim osebam nad  65 let;• 
staršem, sorojencem in drugim družinskim članom • 
slepih in slabovidnih;
laičnim in strokovnim delavcem na področju zdravst-• 
va, sociale in izobraževanja ter prostovoljcem.

Različni programi zaradi različnih potreb
V društvu izvajamo različne programe in aktivnosti. Med 
njimi so: 

odkrivanje in odstranjevanje socialne izključenosti ter • 
informiranje o uveljavljanju pravic;
tečaj mobilnosti in orientacije (trening samostojnega • 
gibanja s pomočjo bele palice);
pomoč kasneje oslepelim;• 
pomoč družini s slepim in slabovidnim članom z do-• 
datnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju;
pomoč svojcem in drugim za življenje in delo s slepim • 
in slabovidnim članom;
organiziranje prostovoljcev za izvajanje dopolnilne • 
pomoči pri šolanju slepih in slabovidnih otrok in sku-
pine za samopomoč;
svetovanje in usposabljanje oseb z okvaro vida za • 
uporabo tehničnih in drugih pripomočkov;
opismenjevanje v braillovi pisavi za odrasle slepe;• 
začetni računalniški tečaji na prilagojeni strojni in pro-• 
gramski opremi za slepe in slabovidne;
usposabljanje oseb z okvaro vida za samourejanje, • 
gospodinjstvo in ročna dela;
program Šola življenja z vključitvijo v bivalne skupno-• 
sti preko seminarjev in delavnic ali na domu;
osebna asistenca z organiziranjem spremstva, pomoči • 
na domu ter nego starejših in bolnih;
športno-rekreativne, šahovske dejavnosti ter  • 
družabna in kulturna srečanja, tečaji;

pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih ter pri • 
zagotavljanju socialne varnosti.

Programe izvajamo individualno ali skupinsko, odvisno 
od potreb in interesov uporabnikov.

Aktivnosti društva
Aktivnosti, ki se vrstijo vse leto, so: delavnice ročnih del, 
usposabljanje oseb z okvaro vida za gospodinjstvo, skupi-
na za samopomoč, usposabljanje za delo z računalnikom, 
plesne vaje, showdown (namizni tenis za slepe), vrtno in 
stezno kegljanje, šah.

Kaj vam nudimo?
Seznanjanje s pravicami slepih in slabovidnih,• 
možnost oddiha v domovih oddiha v Izoli, Piranu, • 
Črvarju, Simonovem zalivu in na Okroglem,
seznanjanje s tehničnimi pripomočki, • 
svetovanje glede izbire in nabave pripomočkov,• 
možnost preskusa nekaterih pripomočkov,• 
možnost udeležbe in sofinanciranja udeležbe v pro-• 
gramih.

Naši cilji in vizija
Naš cilj je, da bi bili vsi ljudje z okvaro vida deležni 
pravočasne in kakovostne pomoči in svetovanj. 
Zavzemamo se za ustvarjanje življenjskih pogojev in 

V pomoč slepim in 
slabovidnim

Društvo slepih in slabovidnih Maribor
Gospejna ulica 11
2000 Maribor
Telefon: 02/ 228-34-20
Telefaks: 02/ 228-34-24
E - naslov: info@drustvo-mdssmb.si 
Spletna stran: www.drustvo-mdssmb.si

Uradne ure: 
ponedeljek, sreda: 8.-12.
četrtek: 15.-17.
v Dravogradu vsako 1. sredo v mesecu: 15.00-17.00

okoliščin, ki bodo zagotavljali enake možnosti vsem lju-
dem pri njihovem vključevanju v fizično in socialno okolje, 
ne glede na njihove posebne potrebe.

Prizadevamo si za sistemsko reševanje nekaterih odprtih 
vprašanj in dilem na območju Slovenije. Poudarili bi pred-
vsem zgodnjo obravnavo slepih in slabovidnih otrok ter 
pomoč družini, zagotavljanje tehničnih pripomočkov, 
rehabilitacijo kasneje oslepelih, kakovostno vključevanje 
otrok in mladostnikov v redne šole na podlagi inkluzije in 
ustrezno pravno varstvo oseb z okvaro vida ter strokovno 
izobraževanje kadra za delo s slepimi in slabovidnimi.

Stavba sedeža društva

Tudi slepi in slabovidni lahko uživajo v kraljevski igri - šahuŠtirinožni prijatelji so lahko tudi vodiči slepih in reševalci

Na dnevu mobilnosti so lahko tudi občani preskusili,
kako se hodi s palico za slepe
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Medobčinsko društvo Sožitje Maribor Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

Avtor:  Martin Benko, predsednik društva
Foto:   Arhiv društva

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor je invalidsko, 
nepolitično, neprofitno in humanitarno društvo, ki skrbi 
za pomoč osebam z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju (OMDR) in njihovim družinam pri vključevanju 
v vsakdanje okolje, pri socialni izključenosti in poudar-
janju enakosti.

Društvo za pomoč duševno prizadetim so ustanovili 
na pobudo staršev in strokovnih delavcev že 6. 1. 1965. 
Kasneje so ga preimenovali v Društvo Sožitje za pomoč 
osebam z motnjami v duševnem razvoju. V Sloveniji de-
luje 52 društev, ki se združujejo v Zvezo Sožitje Sloveni-
je. To združevanje utemeljujemo z dejstvom, da lažje 
uresničujemo skupne interese in stališča za boljši jutri 
oseb z motnjo v duševnem razvoju. V zvezi je po zadnjih 
podatkih vključenih nad 16.000 oseb, v našem društvu pa 
je 795 članov. 

Namen izvajanja programov
Program dela MD Sožitje Maribor je namenjen OMDR 
oziroma našim članom uporabnikom pri reševanju in 
izboljševanju pogojev ter doseganju njihovih sposobnos-
ti za čim višje cilje oziroma rezultate dela. Glede na več 
kot štiridesetletno delovanje našega društva smo si pri iz-
vajanju programov pridobili veliko znanja, samozaupan-
ja, strokovnosti in, kar je zelo pomembno, tudi ustrezno 
število strokovnih delavcev, sodelavcev in prostovoljcev. 
Zavedamo se, da brez ustreznega kadra in prostovoljcev 
ter zastavljenega programa ne bi zmogli izvesti programa 
v dobrobit naših uporabnikov. Prisluhnili smo željam ter 
program prilagodili in organizirali na takšnem nivoju, da 
je dostopen vsem, ki se želijo vključiti v posamezne de-
javnosti. Glavni program izvajamo celovito za vse člane, 

vendar imamo za posamezne aktivnosti oziroma pro-
grame podeljeno koncesijo, ki jo v celoti izvajajo zapos-
leni uslužbenci v Varstveno-delovnem centru (VDC) in  bi-

valni enoti (BE). Programa dela VDC in BE sta podrobneje 
opredeljena, za njuno izvedbo pa so zadolženi delavci, 
zaposleni v MD Sožitje Maribor. Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami, MDDSZ, Zvezo Sožitij Slovenije, Mestno 
občino Maribor (MOM), drugimi občinami, VDC Polž ter 
sorodnimi društvi in posamezniki bo potekalo v skladu 
medsebojnega spoštovanja in pomoči v korist OMDR.

Več različnih programov in dejavnosti za člane
Klubska dejavnost, druženje, družabništvo, 1.	
izobraževanje, samopomoč in prevozi. Področje de-
lovanja našega društva temelji na sprejetih načelih, ki so 
se v preteklosti izkazala za pravilna. Ugotavljamo, da ni 
dobrega delovanja nobenega društva ali organizacije, 
ki ne bi posvečala posebne pozornosti svojim članom. 

Ob pripravi srednjeročnega programa delovanja 2. 
našega društva namenjamo posebno pozornost 
športu in rekreaciji naših članov oziroma OMDR. Tako 
dejavnost organiziramo rekreativno in tekmovalno. 

Opažamo, da se vse več članov vključuje v rekreacijo, 
ki jo vodijo ustrezni strokovni delavci. Posebej je treba 
poudariti, da na področju tekmovalne dejavnosti v ok-
viru specialne olimpijade dosegamo izredne uspehe. 

Socialni programi za razbremenitev družin z 3.	
OMDR na lokalnem nivoju vključujejo planinar-
jenje, pohodništvo, plavanje v termah, ki jih iz-
vajamo po sprejetem programu. Sam program 
izvajamo glede na sposobnosti naših članov.  

Za programe 4. vseživljenjskega učenja (VŽU), ki 
ga organizira Zveza Sožitje v sodelovanju z MD 
Sožitje Maribor, vključimo približno 60 OMDR. 
Za potrebe OMDR je treba organizirati ustrezno 
spremstvo ter zagotoviti prevoz na razne lokacije. 

Posebni 5. socialni program za razbremenitev družin 
z OMDR na lokalnem nivoju izvajamo skupaj z Zvezo 
Sožitje. Seminar ob koncu tedna poteka na dogovorje-
ni lokaciji v skladu z letnim programom dela in v obliki 
predavanj, katerih se udeležijo strokovnjaki s področja 

Pomoč pri vključevanju v 
vsakdanje okolje!

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor za pomoč
osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju
Trubarjeva 15,
2000 Maribor

Tel.: 02/252 78 88 , 031/306 280
E-mail: md.sozitjemb@siol.net

URADNE URE:
ponedeljek–petek: 10.00–12.00
sreda: 10.00-15.00

zakonodaje socialnega varstva, športa in rekreacije. 

Program za 6. ohranjanje psihofizičnih sposobnosti 
družin z OMDR izvajamo skupaj z Zvezo Sožitje na 
osnovi letnega razpisa.

Na OŠ Gustava Šiliha vse leto izvajamo športne aktivnosti 
za OMDR, in sicer ob torkih košarko in ob sredah telovad-
bo; plavanje pa v mariborskem pokritem bazenu kopališča 
Pristan.

Skupna slika udeležencev izleta na Gorenjsko

Nastop na kulturnem večeru

Naši člani so zelo ustvarjalni

Za skupno mizo ... Pokažemo se tudi javnosti
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Avtor:  Bogdan Dobnik
Foto:   Arhiv društva

Ozara Slovenija že dobrih 16 let skrbi za duševno zdravje 
uporabnikov programov pa tudi splošne javnosti

Društvo, ki ima svoj sedež v Mariboru, v programih po 
enotah, ki delujejo ali gostujejo v 21. krajih po vsej Slo-
veniji, na letni ravni nudi psihosocialno pomoč preko 
1000 osebam s težavami v duševnem zdravju.
Društvo Ozara Slovenija, nacionalno združenje za ka-
kovost življenja, je bilo ustanovljeno leta 1994. Beseda 
“ozara” pomeni travnat svet na koncu njive, kjer se pri 
oranju obrača plug. Tako v prenesenem pomenu bese-
da “ozara” spodbuja asociacije na vračanje v skupnost, 
počitek, sprostitev, kontinuirano delovanje, vztrajnost 
itd. Društvo, ki je leta 2005 pridobilo status humanitarne 
organizacije, je nastalo predvsem iz potrebe po orga-
niziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi z dolgo-
trajnimi težavami v duševnem zdravju, ki takrat niso imele 

nosilcev znotraj javne mreže socialnega in zdravstvenega 
varstva v Sloveniji.
Že v začetku delovanja smo vzpostavili programe, ki so bili 
rezultat sodelovanja med uporabniki storitev, njihovimi 
svojci in strokovnjaki. Vsi smo spoznali, da v našem pros-
toru ni ustreznih storitev, ki bi bile osebam s težavami v 
duševnem zdravju na voljo po zaključenem psihiatričnem 
zdravljenju in bi jim pomagale pri okrevanju. Osnovni na-
men in cilj društva Ozara Slovenija ostaja enak tudi danes. 
Nanaša se na izvajanje kakovostnih programov za ljudi 
s težavami v duševnem zdravju, ki jim olajšajo prehod 
iz bolnišnice nazaj v domače okolje, spodbujajo njihovo 

samostojnost in jih opremijo za kakovostno življenje z 
boleznijo.

Razširjeno po vsej Sloveniji 
Delovanje društva je bilo sprva usmerjeno predvsem na 
območje Štajerske, danes pa obsega 21 enot, ki deluje-
jo na celotnem območju Slovenije. Enote društva lahko 
poleg Maribora najdete tudi v Murski Soboti, Slovenj 

Gradcu, Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Izoli, Kopru, Celju, 
Brežicah, Novi Gorici, Črnomlju, Sevnici, Krškem, Bohin-
ju, Tolminu, Ljutomeru, Lendavi ter na Ptuju, Ravnah na 
Koroškem in v Jesenicah. Društvo je v lanskem letu zapos-
lovalo 89 strokovnih delavcev in sodelavcev, njihove sto-
ritve in programe pa je v vseh letih delovanja uporabljalo 
3010 (1615 žensk in 1395 moških) uporabnikov in 1032 
(684 žensk in 348 moških) svojcev uporabnikov. Seveda 
pa izvedba vseh aktivnosti ne bi bila mogoča brez pomoči 
številnih prostovoljcev.
S širitvijo na nove lokacije smo potrebam in možnostim 
primerno širili tudi programe in storitve, ki jih društvo iz-
vaja. Kot prvi je deloval program dnevnega centra, ki je bil 
usmerjen v druženje ljudi s težavami v duševnem zdravju 
in konstruktivno preživljanje dolgih dni po odpustu iz 
bolnišnice. Program stanovanjskih skupin, ki ponuja na-
mestitev in podporo vključenim uporabnikom v spodbud-
nem in varnem okolju, je številnim izmed njih omogočil, 
da so ponovno pridobili potrebne funkcionalne spret-
nosti in kasneje samostojno zaživeli v domačem okolju.  
Vsakodnevne izkušnje so kmalu pokazale, da potrebujejo 
ljudje s težavami v duševnem zdravju individualno obrav-
navo ter ustrezno podporo tudi v njihovem domačem 
okolju. Tako smo leta 1999 oblikovali program pisarn za 
informiranje in svetovanje, ki s terenskim delom omogoča 
dostop do uporabnikov, ki jih drugače ne bi bilo možno 
vključiti v ustrezne službe pomoči – in to v okoljih, v ka-
terih se počutijo najbolj varne. Z vzpostavitvijo tega pro-
grama smo sklenili krog nosilnih programov, ki jih izvaja 

društvo. Poleg naštetih pa izvaja še številne podporne 
programe ter programe samopomoči za uporabnike in 
njihove svojce, preventivne aktivnosti, založniško de-
javnost, izobraževanje in pozitivno promocijo duševnega 
zdravja. 

Obisk priporočajo tudi strokovnjaki
Vključevanje v programe društva je prostovoljno in 
brezplačno, razen bivanja v stanovanjskih skupinah, 
za katerega morajo uporabniki prispevati del stroškov. 

Ljudje se v naše programe najpogosteje vključijo na pod-
lagi priporočila lečečih specialistov psihiatrov in njihovih 
sodelavcev, strokovnih delavcev centrov za socialno delo 
in drugih strokovnih služb. Mnogi pa prvo informacijo o 
društvu pridobijo od ljudi, ki so že vključeni v naše pro-
grame, in preko promocijskega materiala, spletnih strani 
in številnih objav v medijih.
Omenjeni programi imajo pri vključenih uporabnikih 
številne pozitivne učinke. Te ugotavljamo s pomočjo 
redne evalvacije, ki jo opravljamo bodisi po zaključeni ak-
tivnosti bodisi na koncu koledarskega leta. Ugotavljamo, 
da se vključevanje v programe društva najbolj odraža na 
ravni njihovega socialnega funkcioniranja  – več se družijo 
in lažje komunicirajo, imajo stike s socialnim okoljem, se 
boljše počutijo, so samostojnejši, sposobni pomagati in 
prejemati pomoč. Pomemben je občutek pripadnosti, 
zapolnitve praznine, brezpogojnega prijateljstva, ki ga 
dobijo z vključitvijo v skupinske aktivnosti. Prav tako so 
se mnogi naučili kakovostnejšega življenja z boleznijo, 
številni pa občutijo izboljšanje njihovega zdravstvenega 
stanja.
Poleg tega uporabniki ocenjujejo, da vključevanje v pro-
grame najbolj vpliva na kakovost njihovih odnosov z 
bližnjimi, jim pomaga pri vključevanju v skupnost, prispe-
va k ohranjanju in učenju novih spretnosti, k boljši samo-
podobi in k večji samostojnosti. Vključevanje v programe 
jim pomaga še pri sklepanju novih znanstev in koristnem 
preživljanju prostega časa, pri premagovanju osamljenos-
ti ter reševanju osebnih težav.

Ozara pomaga skrbeti za 
dobro duševno zdravje 

Ozara Slovenija
Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ljubljanska cesta 9
2000 Maribor

Tel.:   02 3300 444
Fax.:   02 3300 447
E-naslov:  info@ozara.siInternet: www.ozara.org

Načrtovanje in poglabljanje dejavnosti
V društvu Ozara Slovenija si bomo še naprej prizadevali, 
da bodo pri sprejemanju pomembnih odločitev ter ak-
tivnostih društva aktivno sodelovali uporabniki, svojci in 
strokovni delavci ter druga zainteresirana javnost. Prav 
tako si bomo še naprej prizadevali za promocijo pozi-
tivnega duševnega zdravja in destigmatizacijo duševnih 
motenj.
Tako bomo v kratkem izdali nove knjige za najmlajše, ki 
jim na razumljiv način približajo problematiko duševnih 
motenj, in prvo slovensko knjigo za otroke iz družin, ki 
se soočajo z alkoholizmom. V mesecu juliju bomo v ok-
viru prireditve Nočna desetka organizirali poseben tek, 
na katerem bomo tekače seznanili z ovirami, na katere 
v svojem vsakdanjem življenju naletijo osebe s težavami 
v duševnem zdravju. Na predvečer svetovnega dne 
duševnega zdravja – 10. oktobra – bomo organizirali 
poseben dogodek, namenjen klasični glasbi. Pripravili 
bomo poseben koncert, na katerem se bodo izvajala 
izključno dela svetovno znanih skladateljev, ki so se v 
svojem življenju spopadali s duševnimi motnjami in nji-
hovimi zapleti – tudi samomorom. Mednje sodijo nekateri 
velikani klasične glasbe, kot npr. Beethoven, Schumann, 
Mahler, Čajkovski, Rahmaninov itd.

Vse bralke in bralce že danes vabimo, da se nam pridružijo 
in se skupaj z nami prepričajo, da so ljudje s težavami v 
duševnem zdravju ravno tako (ali celo bolj) ustvarjalni in 
produktivni kot drugi.

Utrinek iz ene izmed strokovnih konferenc v organizaciji društva 
Ozara Slovenija

Udeleženci preventivne delavnice za osnovnošolce o stresu in 
duševnih motnjah, ki jo je organizirala enota društva iz Ljutomera

Družabni del srečanja dnevnih centrov društva na Koroškem - 
Ivarčkem jezeru

Piknik ustvarjalcev internega glasila uporabnikov enote društva 
Ozara Slovenija iz Novega mesta
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Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo

Avtor:  Lidija Šestak Zorič ter arhiv društva in 
  arhiv Zveze Sonček
Foto:   arhiv društva, Lidija Šestak Zorič,
  Mediaspeed, Simona Visočnik

To je društvo otrok, mladostnikov in odraslih s cere-
bralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi, njihovih 
staršev, svojcev, strokovnjakov, prijateljev in simpa-
tizerjev. Gre za prostovoljno, invalidsko, humanitarno, 
nevladno in nepridobitno organizacijo, katere cilji so 
olajšati in olepšati življenje otrokom, mladostnikom in 
odraslim s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi 
in jim pomagati pri njihovem vključevanju v njihovo 
naravno socialno okolje. 

Mariborski Sonček deluje od leta 1982, polnih 29 let. 
Vključeno je v Zvezo Sonček Slovenije, ki poleg maribor-
skega povezuje še 16 regijskih društev, v katera se združuje 
več kot 4000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi in-
validnostmi, njihovih svojcev in strokovnih sodelavcev, 
mariborsko društvo pa jih združuje okoli 500, pokriva pa 
občino Maribor, Lenart in Slovensko Bistrico. 

Pomembno je, da družba sprejema določeno obliko in-
validnosti kot naravno danost, da sprejme drugačnost 
kot del življenjskega mozaika in da omogoči tem ljudem 
enake možnosti, da živijo v sožitju z vsemi drugimi pre-
bivalci Slovenije, ne glede na telesne in intelektualne 
sposobnosti. Pomembno je, da se družbo ozavešča, da 
začuti socialno in družbeno odgovornost in da se nauči 
sprejemati drugačnost, ker tako spodbuja strpnost in hu-
manost. 

Zakaj je društvo Sonček posebno?
Društvo za svoje člane in druge zainteresirane izvaja 
posebne socialne in terapevtske programe, ki jih država 
ne pokriva sistematično. V našem društvu organiziramo 

terapevtsko jahanje, terapevtsko plavanje, zdravstveno 
terapevtske kolonije in še veliko drugih programov in do-
godkov. 

Terapevtsko jahanje
Gre za aktivnost, ki v veliki meri podpira primarne  
terapevtske programe v procesu rehabilitacije ljudi s ce-
rebralno paralizo. Neposredno vpliva na duševno, telesno 
in fizično funkcioniranje. V društvu izvajamo tri vrste tera-
pevtskega jahanja. Prvo je hipoterapija, ki jo izvajajo hipo-
terapevti, posebej izšolani fizioterapevti, in je nadgradnja 
fizioterapije, ki jo predpiše zdravnik specialist. Konj je pri 
tem terapevtsko sredstvo za prenos gibanja v koraku. 
Dražljaji nihanja se s konjevega hrbta prenašajo na pa-
cienta in so sorodni gibanju medenice človeka med hojo. 
Drugo je specialno pedagoško jahanje ali voltižiranje, 
ki ga izvajajo za to usposobljene osebe z izobrazbo na 
področju psihologije, delovne terapije in socialne peda-
gogike. Tretje pa je športno rekreativno jahanje, kjer se 
osebe učijo jahalnih veščin.
Jahanje izvajamo v jahalni dvorani jahalne šole Mihaela 
Kovačiča na Meljskem hribu pod strokovnim vodstvom 
specialnega pedagoga ali hipoterapevta. 

Terapevtsko plavanje
Tega izvajamo po metodi Halliwick, ki je oblika rehabili-
tacije, športa in rekreacije otrok in odraslih s posebnimi 
potrebami, pod nadzorom in delom terapevta v bazenu. 
S pomočjo učinka vode ob izvajanju določenih vaj lahko 
ohranjamo in izboljšujemo motoriko ter psihofizično stan-
je oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, jih 

naučimo plavati ter jim omogočimo varno in samostojno 
gibanje v vodi. Program se izvaja v bazenih Medicinsko 
termalnega centra Fontana iz Maribora. 

SONČEK – Mariborsko 
društvo za cerebralno
paralizo

Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo
Trubarjeva ulica 15
2000 Maribor
Telefon: 02 25 22 528 in 25 26 806
e-naslov: drustvo@soncek-maribor.si
spletna stran: www.soncek-maribor.si.
Predsednica društva je Lidija Šestak Zorič
VDC
Cesta IX. divizije , Maribor
Sončna pot d.o.o
Trubarjeva ulica 15, Maribor.

Center Sonček Maribor in 
Center Sonček Vrtiče
Zraven Sončka – Mariborskega društva za cerebralno paralizo 
v Mariboru delujeta tudi Varstveno delovni center Sonček 
Maribor in podjetje Sončna pot d.o.o. Vsi trije skupaj tvorijo 
Center Sonček Maribor. 

Dejavnost Varstveno delovnega centra Sonček (VDC)
 je namenjena odraslim osebam, ki se zaradi svoje invalidnosti ne 
morejo zaposliti niti na odprtem trgu delovne sile niti v podjetjih 
za zaposlovanje invalidov. Program temelji na načelih normali-
zacije in zagotavljanja enakih možnosti ter individualnega pristo-
pa k posamezniku, pravice do odraslosti ter mnogokrat tudi raz-
bremenitev družine. Center trenutno zaposluje 38 ljudi. Osnovni 
proizvodni program so ročno izdelane voščilnice in izdelki iz lesa 
in gline. Druge dejavnosti so: izobraževalni, kulturni in družabni 
programi, katerih cilj je druženje in odprtost v socialno okolje, 
izposoja strokovnih knjig in videofilmov, počitniško varstvo, pre-
vozi s kombiji za zaposlene v centru in za zunanje naročnike itd.

Sončna pot
V tem podjetju se usposabljajo in delajo ljudje z invalidnostjo, 
ki na zavodu za zaposlovanje veljajo za praktično nezaposljive. 
Podjetje sta ustanovila Zveza Sonček Slovenije in Sonček –  Mari-
borsko društvo za cerebralno paralizo. Podjetje posluje od leta 
1990. Deluje na dveh lokacijah v Mariboru, v Trubarjevi ulici 15 
in v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. V podjetju je zapo-
slenih 8 delavcev in delavk s stopnjo delovnega primanjkljaja do 
70 odstotkov. Ukvarjajo se s fotokopiranjem in računalniškimi 
storitvami: izdelujejo vizitke, vabila, logotipe, plakate, letake, 
dopise, kuverte, nalepke; zloženke, brošure, zbornike, kataloge, 
občinska glasila, predstavitvene mape; reklamne oglase, spletne 
strani in internetne pasice.

Center Sonček Vrtiče
je v lasti Zveze Sonček in leži v majhni dolini v neposredni bližini 
Zgornje Kungote. Namenjen je predvsem obnovitveni rehabili-
taciji, jahanju, preživljanju aktivnih počitnic in prostega časa, 
druženju, opravljanju kmečkih opravil, za integracijo ljudi s 
posebnimi potrebami in drugimi. Center je v večji meri zgrajen 
z donatorskimi sredstvi. Zadnja večja investicija je bila izgraditev 
bazena, za katerega je donatorska sredstva zbralo naše društvo. 

Kaj je cerebralna paraliza?
Cerebralna paraliza je nenapredujoča poškodba 
možganov, ki je dokončna, ni nalezljiva in ni dedna. 
Poškodbe možganov otrok nastanejo pred ali med 
porodom ali kmalu po porodu. Najpogosteje pride 
do možganske krvavitve ali pomanjkanja kisika, ki 
lahko nastanejo zaradi virusnega obolenja nosečnice, 
težkega ali prezgodnjega poroda, zaradi nezgod, nas-
talih kmalu po porodu, nesreče, padcev, zastrupitve in 
podobno. Poškodba na možganih povzroča različno 
motorično in gibalno oviranost. Pri  nekaterih ljudeh je 
cerebralna paraliza komaj opazna, drugi pa morajo za 
premikanje uporabljati voziček. Nekateri so duševno 
manj razviti, imajo epilepsijo, motnje zaznavanja, ra-
zumevanja, komunikacije, vedenja in podobno. Le 
redko se zgodi, da cerebralno paralizo dobijo odrasle 
osebe. To se zgodi ob hujših padcih, udarcih ali pro-
metnih nesrečah.

Razlika med cerebralno in otroško paralizo 
Veliko ljudi ne pozna razlike med cerebralno paralizo 
in otroško paralizo. Otroška paraliza je zelo nalezljiva 
virusna okužba, ki najpogosteje prizadene majhne 
otroke in povzroča ohromelost mišic (v največ prime-
rov prizadene noge) in celo smrt. 
V 20. stoletju je za otroško paralizo zbolelo več sto tisoč 
ljudi, ohromila jih je na tisoče, zlasti majhne otroke. Z 
razvojem cepiva v 50. letih prejšnjega stoletja je obo-
lelost v svetu zelo upadla in je danes zelo redka. Še 
leta 1988 je bila otroška paraliza v 125 državah sveta, 
danes je le še v štirih – Indiji, Afganistanu, Nigeriji in 
Pakistanu.

Terapevstke kolonije
so po obsegu največji in najzahtevnejši program maribor-
skega društva. Program v veliki meri nadomešča storitve 
zgodnje obravnave otrok s cerebralno paralizo, ki v Slo-
veniji niso sistemsko urejene. Njihov namen je dopolnje-
vanje programa zdravstvene rehabilitacije za otroke s ce-
rebralno paralizo ter omogočanje udeležbe sorojencem, 
obema staršema pa tudi starim staršem. Osnovna vsebina 
programa je timska diagnostična obravnava, vsakodnevne 
individualne obravnave pri različnih terapevtih, skupin-
ske psihosocialne obravnave in družabne aktivnosti, ki jih 
vodijo usposobljeni terapevti, sprostitvene in rekreativne 
dejavnosti za otroke in za starše. Terapevtske kolonije iz-
vajamo v Centru Sonček Elerji nad Ankaranom in Centru 
Sonček Vrtiče v Zgornji Kungoti pri Mariboru. 

Drugi programi
Poleg navedenih programov organizira društvo še te-
lovadbo za predšolske otroke s cerebralno paralizo in 
sorodnimi invalidnostmi, prilagojene enodnevne izlete 
z avtobusi po Sloveniji in sosednjih državah, kot npr. v 
Ljubljano z ogledom parlamenta. Želimo spodbujati so-
cialno vključenost, sofinanciramo vpise gledaliških in 
kinoabonmajev pod zelo ugodnimi pogoji, organiziramo 
računalniške tečaje, srečanja z društvi iz drugih držav, 
družabna srečanja odraslih ob novem letu, obdaritev 
otrok itd. 

Vodič konja Oskar, na konju hipoterapevtka Anka Bartol in jahalec 
Tilen Leskovar

Fizioterapevtka Zvezdana Valek in Danijel Rode med vadbo.

Dedek Mraz je obdaril naše otroke
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Namizni tenis 

Športno društvo Invalid Maribor
Jurčičeva ulica 8
2000 MARIBOR
e-naslov: euromicrom@krs.net

ŠDI ima šest športnih sekcij ki delujejo: 
kegljanje, šah, namizni tenis, streljanje z zračno puško, 
pikado, smučanje.

Atletika – kraljica 
športa in Franjo Izlakar 

Športno društvo Invalid Maribor ima od leta 1979 
tudi atletsko sekcijo. Pri tem je takratno vodstvo 
upravičeno upoštevalo posameznika, ki je bil leta 
1979 nadarjen metalec krogle, diska in celo kopja. 

To je danes nam dobro poznan invalidski športnik 
Franjo Izlakar. Rojen je bil 1965. leta v Mariboru in 
kasneje zbolel za cerebralno paralizo. Sam pravi, 
da ga je atletika vedno zanimala in tudi če bi ne 
zbolel, bi se odločil za atletiko.

Franjo Izlakar je  
vsestranski športnik. 
Velikokrat se je 
že preizkusil med 
invalidi njegove 
kategorije v nami-
znem tenisu. Tek-
movati je začel pri 
15 letih in je danes 
daleč najuspešnejši 
športnik ne samo 
v Mariboru temveč 
v Sloveniji. Toliko 
medalj in priznanj, 
ki jih je Franjo Izla-
kar dobil v atletiki, 
ni dobil nihče niti v 
Sloveniji niti v bivši 
Jugoslaviji. Zaradi 

tega je bil na veliko sprejemih v Mestni občini 
Maribor, prejel je Bloudkove plakete in mestni 
ključ, Cizljevo plaketo in grb mesta Maribor ter bil 
pri predsedniku države. Prepričani smo, da toliko 
promocije, kot jo je naredil Franjo Izlakar za bivšo 
Jugoslavijo, Slovenijo in Maribor, ni naredil nihče. 
Če bi živel v Nemčiji, bi prav gotovo bil proglašen 

za najboljšega športnika Nemčije med invalidi in zdravimi 
športniki. Ko velikokrat govorimo, kako naj nagradimo 
zaslužne zdrave športnike in invalide, bi si prav gotovo on 
zaslužil poseben status zaslužnega športnika.

Za dosmrtno rento
V ŠDI Maribor imamo kar dva zaslužna invalidskega 
športnika, to sta Franjo Izlakar v atletiki in Franc Šimonič 
v namiznem tenisu. Ob tem lahko poudarimo izjavo 
najuspešnejšega v metanju kladiva na olimpijadi in 
svetovnem prvenstvu Primoža Kozmusa, ki je dejal, 
da bi morala biti zaslužnim športnikom dodeljena do- 
smrtna renta. Pri tem v Športnem društvu Invalid Maribor 
pričakujemo od države, da ne pozabijo tudi na zaslužne 
invalide v Sloveniji.

V Športnem društvu Invalid Maribor (ŠDI), ki je pred dvema 
letoma praznovalo že 60. obletnico ustanovitve, je od leta 
1949 tudi sekcija namiznega tenisa. 

Med najstarejšimi uspešnimi tekmovalci, ki so orali ledino v 
tej sekciji, je Rudi Štern, ki se je preizkusil v davnih časih tudi 
v plavanju. Njega najdemo povsod – v vseh zapisanih knjigah. 
Skratka Rudi Štern je med vsemi sedanjimi člani najstarejši član 
ŠDI Maribor.
Namizni tenis ima svojo tradicijo uspehov, saj je velikokrat ekipa 
tega športa dosegala najvišja mesta v Sloveniji. Svoj čas so njeni 
člani igrali tudi v mariborski sindikalni namiznoteniški ligi, kjer 
so premagovali mnoge ekipe zdravih igralcev. V ekipi so takrat 
igrali Rudi Štern, Stanko Gojkovič in Branko Matijevič. Velike us-
pehe je dosegal tudi zelo zagret igralec Engelbert Rajšp, ki je na 
mednarodnih prvenstvih osvajal zavidljive rezultate.
Prelomnico v namiznem tenisu pa je naredil Franci Šimonič, ki je 
eden najuspešnejših tekmovalcev našega društva v namiznem 
tenisu in ki je tekmoval na olimpijadi, evropskih in svetovnih 
prvenstvih ter na teh tekmovanjih osvojil od bronastih do 
zlatih kolajn. Nedvomno je to v zgodovini namiznega tenisa pri 
Športnemu društvu Invalid Maribor eden od največjih uspehov. 
Takratni predsednik ŠDI Franci Mrcina ni mogel verjeti, da se je 
zgodil pravi čudež, da je eno malo športno društvo doseglo tako 
velik svetovni rezultat. Vsa Slovenija in lokalna skupnost je bila 
ponosna, Šimonič pa je bil na več sprejemih občine Maribor.

Priznanja za celotno društvo
Za vse dosežke je ŠDI Maribor prejelo od komisije za priznanja 
pri Mestni občini Maribor (MOM) srebrni grb mesta Maribor. To 
je med največjimi priznanji, ki ga lahko podeli MOM. Tega je ŠDI 
Maribor zelo vesel. Ker se je v Mariboru namizni tenis izredno 
dobro razvijal, je ŠDI Zveza za šport invalidov Slovenije zaupala 
organizacijo 16. državnega prvenstva invalidov Slovenije v tej 
disciplini. Generalni pokrovitelj je bila Mestna občina Maribor 
oziroma župan Franc Kangler. Tekmovanje se je odvijalo v veliki 
športni dvorani Tabor, in sicer maja 2007, udeležilo pa se ga je 
prek sto tekmovalcev in tekmovalk.

Ob 60. obletnici ustanovitve društva je Zveza za šport invali-
dov Slovenije ponovno zaupala organizacijo tekmovanja ŠDI 
Maribor, ker je to društvo že odlično organiziralo 16. državno 
prvenstvo. Državno prvenstvo v ženski in moški konkurenci se 
je ponovno odvijalo v športni dvorani Tabor. Pri organizaciji in 
strokovnemu delu pri sojenju in drugih tehničnih pomoči nam 
je bil v pomoč Železničarski namiznoteniški klub iz Maribora.
Generalna pokrovitelja sta bila ponovno Mestna občina Mari-
bor in župan Franc Kangler, tako da smo lahko brezplačno ig-
rali v dvorani. Vodstvo našega društva je bilo tega zelo veselo, 
saj drugače sploh ne bi mogli organizirati prvenstva, ker bi bili 
stroški previsoki.

Slavko Kobal je bil eden izmed prvih pobudnikov, 
ustanoviteljev Športnega društva Invalid Maribor. 
Prvi športniki invalidi so se združevali že leta 1949. Pred-
vsem so bili člani okrajnega odbora Zveze vojaških vojnih 
invalidov Maribor, na čelu s tedanjim predsednikom 
Slavkom Kobalom. In prav z njim sem se pogovarjal. V pri-
jateljskem razgovoru je pripovedoval, kako je bil nekoč 
organiziran šport v Mariboru. Sam pa sem kot sedanji 
predsednik ŠDI Maribor primerjal tiste čase s sedanjimi. 
V vsakem primeru je bil šport invalidov nekoč orga-
niziran drugače kot danes. »Morali smo iskati zelo veliko 
možnosti, kako zagotoviti invalidu rekreacijo in šport. Ve-
liko športnikov je bilo iz časa vojne,« je dejal Kobal. Zelo 
je ponosen na vse, kar je storil pred šestdesetimi leti. Še 
posebej pa ga je veselilo, da sem ga povabil na razgovor 
ob 60. letnici društva. Povedal je, da mnogo njegovih pri-
jateljev ni več med nami. »Zelo sem ponosen, ko vidim 
v društvenih prostorih toliko priznanj in pokalov zadnjih 
šestdeset let,« je poudaril.
»Vodilo našega športnega društva invalidov izhaja 
iz ustave, da je invalid dejaven človek. Nihče ne bi smel 
biti žrtev manipuliranja, še najmanj pa invalid,« je dejal in 
dodal, da smo invalidom dolžni omogočiti, da se kar naj-
bolj dejavno in enakopravno vključujejo v vse, zlasti pa v 
tiste odločitve, ki zadevajo njihovo osebno in družbeno 
življenje.
Slavko Kobal je dejal, da so po začetku tudi druge de-
javnosti dobro zaživele in športna tekmovanja so se začela 
vrstiti v vseh krajih. »V letu 1954 smo vojaški vojni invalidi 
organizirali tudi ‘invalidski teden’. Posebej naj omenim, da 
je naš invalidski teden obiskal tudi Etbin Kristan, sloven-
ski pisec in publicist iz Amerike. Ni se mogel načuditi, kaj 
vse smo bili zmožni narediti in od kod dobivamo moč.«
Zelo veliko o zgodovini društva je napisano tudi v kn-
jigi Šport invalidov nekoč in danes. Vse, kar je zapisano 
v knjigi, je dejansko povzetek delovanja ŠDI Maribor 
zadnjih šestdeset let. In prepričan sem, da bo to pravi 
‘zaklad’ oz. zgodovinski zapis s fotografijami dejavnosti 
športnikov invalidov tega obdobja.

Zahvaljujem se spoštovanemu Slavku Kobalu za njegov 
prispevek v tej knjigi in poudarjam, da smo ponosni, da 
imamo še vedno v svojih vrstah ljudi, ki so bili nekoč glavni 
iniciatorji ustanovitve Športega društva Invalid Maribor.

Razgovor s Slavkom 
Kobalom, soustano-
viteljem ŠDI Maribor

Franjo Izlakar se pripravlja za met

Franjo pred zmagovalnim metom

Veselje ob prihodu tekmovalcev v domovino
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Multipla skleroza (MS) je najpogostejša kronična 
nevrološka bolezen centralnega živčnega sistema. Ima 
različne poteke bolezni in se pri posameznikih zelo ra-
zlikuje. 

Pri nekaterih se pojavijo spremembe občutkov (motnje 
vida, motnje spomina in logičnega mišljenja, odrevene-
lost, omotičnost, vrtoglavica, impotenca) ali spremembe 
v delovanju mišic (mišična oslabelost, okornost, težave 
pri hoji, težave z ravnotežjem, nehoteno premikanje oči, 
tresenje, nerazločen govor, motnje s črevesjem in mehur-
jem, neobičajna utrujenost). Nekateri lahko z določenimi 
simptomi brez poslabšanj živimo mesece in leta, pri 
drugih pa se simptomi stopnjujejo in lahko pride do hude 
invalidnosti.
Ponavadi nas prizadene v najbolj aktivnem življenjskem 
obdobju med 20. in 40. letom starosti. Okvare, ki nam 
povzroča bolezen, so pogosto vzrok, da se s težavo šolamo 
in opravljamo svoj poklic. Obstoječa delovna mesta s 
težavo ohranjamo, pogostokrat  se dogaja, da zaradi in-
validnosti delo tudi izgubimo. Vrata drugih delovnih mest 
pa so nam zaprta.
Multipla skleroza pogostokrat vpliva na skupno življenje 
v družini in sam partnerski odnos. Zaradi težav, ki nam 
povzroča (predvsem invalidnost), si s težavo ohranimo ali 
ustvarimo družino. Zelo je odvisno od našega partnerja in 
drugih svojcev, kako sprejme/-jo našo bolezen.

Združenje multiple skleroze Slovenije (ZMSS) – 
Podružnica Maribor
Združenje multiple skleroze Slovenije (ZMSS) je nacio-
nalna reprezentativna invalidska organizacija, ki je bila 
ustanovljena leta 1973 v Kočevju. Želja takratnih ustano-
viteljev je bila, da se oboleli za multiplo sklerozo (MS) v 
Sloveniji združijo, medsebojno povežejo in pomagajo pri 
reševanju socialnih in zdravstvenih težavah. 
Ocenjuje se, da je na svetu obolelih za MS približno dva 
milijona ljudi, v Sloveniji približno 3000, od tega je 2200 
oseb včlanjenih v Združenje MS Slovenije, ki imajo potrje-
no diagnozo (izvid specialista) multipla skleroza.
Sčasoma je skoraj vsaka slovenska regija dobila svojo 
podružnico. Ena izmed šestnajstih podružnic je maribor-
ska, ki je bila ustanovljena leta 1988 in šteje 225 članov. 
Članstvo naše podružnice je glede na starost, kategorijo 
invalidnosti, stopnjo telesne okvare zelo raznolika, tako 
kot je raznolika tudi multipla skleroza sama. ZMSS – 
Podružnica Maribor izvaja več aktivnosti aktivnosti.

Uradne ure in dežurni telefon
Dežurstvo poteka v Trubarjevi ul. 15, v Mariboru,  vsak prvi 
torek v mesecu od 10. do 12. ure, vse druge torke v mesecu 
od 16. do 18. ure. Med dežurstvom deluje društveni tele-
fon 02/ 25 25 223. Dežurstvo je namenjeno predvsem 
novim članom in vsem drugim obolelim za MS, da se in-
formirajo in ozaveščajo o njihovi neprijetni bolezni. Ker 
je društveni prostor namenjen tudi druženju, se nas ob 
torkih zbere tudi do 15 članov, da izmenjujemo mnenja 
ali se le preprosto pogovarjamo.

Socialno-zdravstveni programi
Združenje multiple skleroze Slovenije je zaradi naših 
specifičnih potreb po izboljšanju socialnih, psihofizičnih 
in zdravstvenih stanj razvilo osemnajst socialno-zdravst-
venih programov, v katere se člani naše podružnice Mari-
bor pogosto vključujemo. Izvajamo jih v domačem okolju 
in posebnih centrih MS. 

Izvajanje socialno-zdravstvenih programov ZMSS v 
posebnih centrih
Največ naših članov izkorišča program obnovitvene reha-
bilitacije v Naravnem zdravilišču Topolšica in Zdravilišču 
Laško. S tem nam je dana možnost navezovanja stikov z 
drugimi obolelimi in izmenjave medsebojnih izkušenj o 
sami bolezni. Programa ‘ohranjanje zdravja’ se vsako leto 
udeleži manj članov iz podružnice Maribor. Vzrok temu je 
delno doplačilo stroškov zdraviliškega zdravljenja in bi-
vanja v zdravilišču.
Pravo nasprotje je program družinske rehabilitacije, kjer 
je vsako leto večje povpraševanje po objektih ZMSS v An-
karanu, Funtani in Podčetrtku. Zagotovo na to vpliva tudi 
čas dopustov in udobna nastanitev s svojci in prijatelji v 
objektih združenja.

Izvajanje socialno-zdravstvenih programov ZMSS v 
domačem okolju
Namen izvajanja socialno-zdravstvenih programov ZMSS 
v domačem okolju je zmanjševanje izoliranosti in odpra-
vljanje prevelike odvisnosti od okolja, v katerem živimo. 
Zaradi naše bolezni se nam konstantno slabša predvsem 
gibalna sposobnost, ki je tudi najbolj opazna. Da do tega 

ne bi prišlo, smo se v podružnici lansko leto odločili za 
nordijsko hojo, ki so se je udeležili tudi težje gibljivi člani. 
Z medsebojnim dogovorom jo nadaljujemo med časom 
dežurstva v našem mestnem parku.

Že tretje leto vsak četrtek pod vodstvom naše Kristine iz-
vajamo primerne razgibalne vaje v telovadnici Osnovne 
šole Gustava Šiliha. Naši športniki imajo vse leto orga-
nizirane treninge po posameznih panogah.

Vsi ti dejavniki nam zelo pomagajo vzdrževati telesno in 
psihično zdravje. S temi dejavnostmi ne spodbujamo samo 
fizičnih aktivnosti, temveč pomagamo posameznikom pri 
vključevanju v okolje in pri potrjevanju njihove samoza-
vesti.
 

Razna predavanja
Zaradi večje ozaveščenosti združenje prireja izobraževalne 
seminarje za osebe, ki so šele izvedele, da imajo  
multiplo sklerozo, za njihove družinske člane in za ljudi, ki 
jim pomagajo. Na teh seminarjih posredujemo znanje in 
izkušnje, da jim pomagajo razumeti bolezen in posebne 
potrebe, ki nastanejo kot posledica bolezni. V Podružnici 
Maribor običajno izpeljemo strokovno predavanje v ok-
viru občnega zbora. Lansko leto sta nam predavala psi-
hiater Jožef Kociper, dr. med., in nevrologinja prim. dr.  
Beatrika Končan Vračko, dr. med. Pozneje sta našim 
članom tudi individualno svetovala.

Ozaveščanje javnosti
Že vrsto let si v zadnjem tednu v maju prizadevamo širšo 
javnost informirati, ozaveščati in obveščati o naši bolezni. 
Z boljšim poznavanjem bolezni multiple skleroze želimo 
preprečiti izoliranost naših članov in njihovih svojcev. 
Podružnica Maribor je lansko leto imela postavljeno 

Kaj je multipla skleroza 
(MS)?

Združenje multiple skleroze Slovenije
Podružnica Maribor
Trubarjeva ulica 15
2000 Maribor

Telefon:  02/ 252 52 23
e-naslov:  zmss.maribor@gmail.com

Uradne ure:
prvi torek v mesecu med 10. in 12. uro
drugi torki med 16. in 18. uro

stojnico v trgovskem centru Qlandija v Mariboru. Na 
stojnici smo imeli raznolik promocijski material (zloženke, 
brošure in časopise), ki smo jih delili mimoidočim.

Obiski na domu
Poverjeniki združenja večkrat letno obiščejo obolele in so 
tako v stalnem neposrednem stiku z vsemi tistimi težkimi 
invalidi in njihovimi svojci, ki potrebujejo pomoč. Pove-
rjenik zato najbolje pozna vsakega svojega člana in tako 

priporoča različne programe za lajšanje zdravstvenih 
problemov, ki so posledica MS. Poskrbi za tiste težke in-
valide z MS, ki so nastanjeni v domačem okolju, in tudi 
za člane, ki so v domovih za ostarele. Če ne gredo težki 
invalidi z MS na obnovitveno rehabilitacijo, jim svetuje, 
da imajo možnost z manjšim doplačilom do večkratne 
masaže. Na ugotovljeno stanje poverjenikov v dogovoru 
s predsednikom podružnice in s strokovnim nasvetom 
uslužbencev ZMSS pravočasno ukrepamo in pomagamo 
posameznemu članu iz stiske.
Zaradi naših specifičnih potreb, ki nam jih povzroča 
bolezen, je treba ohraniti normalen način življenja in os-
tati čim dlje aktiven. Programi združenja so nam do sedaj 
to tudi omogočali, upamo, da bo tako tudi v bodoče.

»Sprva me obup je stresal, češ, kdo naj prenese to?
Sem vendar vse prenesel – Ne vprašujte le, kako!«

Heinrich Heine  (nemški pesnik, ki je bolehal za multiplo sklerozo)

Kostanjev piknik med dežurstvom, oktober 2010

Nordijska hoja naših članov 
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Koledar aktivnosti društev
V koledarju aktivnosti nekatera društva predstavljajo koledar njihovih aktivnosti. Pri tem so nekateri datumi in ure začetkov 
ali odhodov izpred sedežev društev ter kraji aktivnosti že znani, ponekod pa bodo v društvih še poskrbeli za vse informacije. 
Najboljše je, da se za dodatne informacije obrnete na posamezna društva, prav tako za prijave na posamezne aktivnosti.

Datum in ura Kraj Aktivnost
Vsak ponedeljek od 10. do 11. ure Dvorana Tabor Kegljanje, za šport je kontakt Aleksander Trnjar, 031 299 362
Vsak ponedeljek od 10. do 11. ure Dvorana Tabor Namizni tenis, Trnjar
vsak petek od 15. do 17. ure, vsak prvi petek od 10. do 
12. ure Trubarjeva ulica 15 Pikado, Trnjar

vsak petek od 15. do 17. ure, vsak prvi petek od 10. do 
12. ure Trubarjeva ulica 15 Šah, Trnjar

vsak petek od 16. do 18. ure Športno društvo Branik Balinanje, Trnjar
vsak dan  od ponedeljka do petka Fontana Kopanje,Trnjar
28. 5. Murska Sobota Športno srečanje diabetikov, Trnjar

Vsako soboto ob 10. uri Izpred društva v Trubarjevi ul.15, 
Maribor Sprehodi, kontakt:  Milena Hat, 051 368 749

april Boč Pohod, kontakt Hat
maj Donačka gora Pohod, kontakt Hat
junij Trije kralji Pohod, kontakt Hat
september Lovrenška jezera Pohod, kontakt Hat
april, avgust, september, oktober (točni datumi bodo 
znani na društvu) Ni še znano Izleti

10. 4.–17. 4. Rogaška Slatina OKREVANJE V ZDRAVILIŠČU
30. 4. Pohorje Piknik
1.6. do 8. 6. Otok Hvar Okrevanje na morju
september Laško ali Terme 3000 ali Lendava Okrevanje v zdravilišču
8. 10. Pohorje Piknik
18. 11. Terme Laško Predavanje, kopanje, kosilo

Datum in ura Kraj Aktivnost
Zadnji petek v mesecu ob 17. uri Prostori DGNP Ročne in ustvarjalne delavnice
Vsako sredo in petek ob 19. Uri Prostori DGNP Trening šaha
Vsako sredo ob 17. 30 Prostori DGNP Nadaljevalni tečaj slovenskega znakovnega jezika, vodi Zlatka Hötzl
Vsak torek in četrtek ob 17. Uri Prostori DGNP Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika, vodi Zlatka Hötzl
Vsako sredo ob 18.30 uri Prostori DGNP Srečanje članov, ‘Družabništvo in informiranje članov’
Vsak petek ob 18. uri Podružnica Ptuj, Potrčeva ulica 34 Srečanje članov, ‘Družabništvo in informiranje članov’
Vsako nedeljo od 16. do 17.30 ure Športna dvorana Campus Ptuj Trening malega nogometa, futsala in odbojke
Vsako sredo in petek popoldan, med 16. in 22. uro Prostori DGNP Družabna srečanja članov
Vsako sredo popoldan ob 19. uri Prostori DGNP Informativne okrogle mize
Po dogovoru vsak petek ob 16. uri Prostori DGNP Vaje kulturne sekcije
Štirikrat na leto, po dogovoru – info v pisarni društva Prostori DGNP Predavanja
Vse leto – info v pisarni društva Terme Fontana in Terme Ptuj Kopanje 
Vsak teden ob torkih, med 15. in 18. uro Balinišče Ljudski vrt Balinanje
Vsak teden v petek (poletje), med 16. in 18. uro ŠRC Fontana Odbojka na mivki
Vsak petek popoldan v društvu Prostori DGNP Pikado
11. 6. Terme Laško Majski izlet s predavanjem Laško
14. 5., med 9. in 14. uro DGNP Maribor, Ribnik Nebova 8. Tradicionalni turnir v športnem ribolovu gluhih
Maj – junij – info v pisarni društva Prostori DGNP Tradicionalno srečanje tečajnikov znakovnega jezika gluhih
Po razpisu od 1. junija do 30. septembra Terme Banovci Letovanje v lastni počitniški prikolici
4. 6., med 9. in 16. uro Maribor, Pohorje Državno prvenstvo gluhih v orientacijskem teku

13. 8. ŠRC Fontana, RC Marinko Galič, 
Balinišče Ljudski vrt Maribor

Pozdrav poletju, Mednarodni turnir gluhih v odbojki na mivki in 
balinanju

Zadnja sobota v septembru DGN Ljubljana Mednarodni dan gluhih – izlet
21. 10., ob 18. uri Prostori DGNP Kostanjev piknik in družabno srečanje
11. 11., ob 17. uri Prostori DGNP Martinovanje

 

Datum in ura Kraj Aktivnost 
Vsak zadnji petek v mesecu, razen julija in avgusta Terme Radenci ali Bioterme Mala 

Nedelja Kopalni dan

Ob  četrtkih od  16. do 18. ure Dvorana Doma invalidskih društev Pikado
Vsak ponedeljek od 17. ure Kolosej Bowling
Vsako sredo od 9. do 11. ure V telovadnici TVD Partizan Tezno Namizni tenis
Vsak dan Pristan in Fontana Plavanje
Vsako prvo soboto v mesecu Pohod 

Po dogovoru Ribnik Nebova, Malečnik Ribolov
Po dogovoru Na igrišču BD Angela Besednjaka Balinanje
Po dogovoru Po dogovoru Šah
Vsak ponedeljek od 17. do 18.30 ure V dvorani Doma invalidskih društev Pevski zbor

Vsako 2. in 4. sredo V sejni sobi Doma invalidskih 
društev Ustvarjalne delavnice

Vsak torek od 16. do 18. ure V dvorani Doma invalidskih društev Dramska skupina
2. 4. Reka Pohorje Planinski pohod
27. 4. do 2. 5. Vodice Prvomajsko letovanje
7. 5. Uršlja gora Planinski pohod
14. 5. ob 15. uri OŠ Lenart Revija pevskih zborov ZDIS
4. 6. Ravna Gora ali Strahinščica Planinski pohod
4. 6. do 11. 6. Makarska letovanje
2. 7. Kapla ali Rogla Kope Planinski pohod
6. 8. Bolnica Franja Planinski pohod
3. 9. Bistriško polje Keglj Planinski pohod
17. 9. do 25. 9. Petrčani Letovanje
22. 10. Voličina Maistrov pohod Maribor
5. 11. Štatenberg Planinski pohod

Datum in ura Kraj Aktivnost
Vsako sredo v mesecu ob 16. uri Bazen fiziatrije UKC Maribor Plavanje in fizioterapevtska telovadba za člane društva in svojce
Vsak četrtek ob 16. uri 

Prostori društva, na Majeričevi 4, 
Maribor Ročnodelske delavnice za člane in svojce

20. 5. do 26. 5. Izola Tečaj govora
april Informacije v društvu izlet
maj Farovec Pohod in tradicionalni piknik
18. 6. do 25. 6. Vodice Psihosocialna rehabilitacija
julij Prekmurje Srečanje vseh članov Društva laringektomiranih Slovenije
22. 8. do 28. 8. Rogla Program ohranjanje zdravja Rogla
september Izlet s trgatvijo
oktober Pohod s piknikom 
2. 10. do 8. 10. Izola Tečaj govora

november Pohod v neznano

Dan in ura Kraj Aktivnost 
25. 6. do 27. 6. Parabasket mednarodni turnir
20. 10. Kegljanje na vozičkih, kolo lige

11. 6. Športni ribolov, kolo lige, pet društvenih tekem za prvaka društva v 
sezoni

poletni meseci Stadion Poljane Atletika

Datum in ura Kraj Aktivnost
1. 4., med 16. in 18. uro V klubskih  prostorih v Trubarjevi 

ulici 15 Predavanje

16. 4., odhod ob 8. uri Moravci – Vivat Plavanje
2. 5., odhod ob 7. uri Prvomajski pohod na Donačko goro

6. 5., med 16. in 18. uro V klubskih  prostorih v Trubarjevi 
ulici 15 Predavanje

28. 5., odhod ob 7. uri Ljubljana Ogled živalskega vrta in starega dela mesta

3. 6., med 16. in 18. uro V klubskih  prostorih v Trubarjevi 
ulici 15 Predavanje

18. 6., odhod ob 7. uri Kum Planinski izlet

2. 9., med 16. in 18. uro V klubskih prostorih v Trubarjevi 
ulici 15 Predavanje

10. 9., odhod ob 7. uri Društveni piknik
24. 9., odhod ob 7. uri Snežnik Planinski izlet

7. 10, med 16. in 18. uro V klubskih prostorih v Trubarjevi 
ulici 15 Predavanje

7. 10. do 9. 10. Društveni seminar – vikend seminar
22. 10., odhod ob 7. uri Planinski izlet v neznano

4. 11., med 16. in 18. uro V klubskih prostorih v Trubarjevi 
ulici 15 Predavanje

19. 11., odhod ob 8. uri Plavanje

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

Društvo paraplegikov severne Štajerske

Društvo laringektomiranih Slovenije

Društvo diabetikov Maribor

Društvo invalidov Maribor




