Naš gl a s

NAŠ GLAS
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH
PODRAVJA MARIBOR

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž W Y X
jubilejna številka, 26. november 2013

KOLOFON
Naslov: NAŠ GLAS
Jubilejna številka ob 80.
obletnici organiziranega
delovanja Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Glasilo uredili:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar in
urednik glasila
Snežana Pauletić, sodelavka v
programu javnih del
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Fotografije: Arhiv društva

»GLUHA RESNICA«
IŠČEM ZAPOSLITEV, A BREZ USPEHA
POTREBUJEM TEHNIČNI PRIPOMOČEK,
A SI GA NE MOREM KUPITI.
NE SLIŠIM, KO MOJ OTROK JOČE
BREZ TOLMAČA NE MOREM
K ZDRAVNIKU
NOČEJO ME RAZUMETI
NIMAM ENAKIH PRAVIC KOT SLIŠEČI
SEM ŠTUDENT, POTREBUJEM POMOČ NA
PREDAVANJIH
NE SPREJMEJO MOJE DRUGAČNOSTI
SEM GLUH, NISEM PA NOR
POSMEHUJEJO SE MI
BREZ TOLMAČA SEM

Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 500 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
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Digitalni izvod objavljen na
spletni strani:
http://www.dgnp-mb.si,
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drustvo.maribor

KOT ROŽA BREZ VODE

POMAGAJ MI
ŽELIM SAMOSTOJNO
IN NEODVISNO ŽIVLJENJE
NE SLIŠIM TE
NE RAZUMEŠ ME
TRPIM, ZAKAJ?
KAKO NAPREJ?
UPOŠTEVAJ ME
RAZUMI ME
STRAH ME JE

»TUDI TI LAHKO POMAGAŠ«

PREDSEDNIK DRUŠTVA - BEDRIJA ČREŠNIK

Listino mesta Maribor, na katero
smo zelo ponosni. Družba je skozi naša prizadevanja spoznala
gluhoto in njen materin jezikznakovni jezik. Organizirali smo
tečaje, predstavitve in kratka
poučevanja slovenskega znakovnega jezika. Presenečeni in hkrati
srečni smo, da se veliko število
ljudi odloča naučiti našega jezika
in se nam s tem približati, kajti
nam se sluh ne bo povrnil.

Spoštovani članice in člani, Navezali smo stike z mnogo drušsodelavke in sodelavci ter vsi
tvi in organizacijami. Povezovali
prijatelji,
in iskali nove poti, zraven pa spoznali veliko iskrenih in dobrih ljudi,
kljub gluhoti, nas je od nekdaj
povezovala želja, da se postavimo danes prijateljev. Sodelujemo z
MOM, s skupnim delom smo prepo robu komunikacijski,
jeli naziv "Občina po meri invaliekonomski, kulturni, politični in
socialni diskriminaciji. Želja, da ne dov". Pred štirimi leti smo zaradi
bi bili zmeraj na robu družbe. Želja povečanja števila članov in želje
dokazati, da zmoremo vse in še več.
Želja, da smo enaki med enakimi.
Nikoli nismo obupali, tudi danes
ne. Veliko pozitivne energije,
veselja, dela in truda smo vložili v
svoje delo in danes smo srečni, da
smo premagali del težke poti.
Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor praznuje
zavidljivo 80. obletnico aktivnega
delovanja in obstoja. V tem času
smo razvili veliko različnih
programov, s katerimi smo na
različne načine pomagali vsem, ki
so pomoč potrebovali, da je bilo
njihovo vključevanje v polnočutno
družbo lažje. Pomagali smo tam,
kjer nas je država spregledala.
Borili smo se za vse in vsakogar.

Naša 80. obletnica obstoja društva pa vseeno dobi grenak priokus, ko pomislimo na to, da pa
nas država še zmeraj ne vidi. Še
zmeraj nimamo priznane invalidnosti, še zmeraj nimamo nam

tako pomembnih in dragocenih
tehničnih pripomočkov, še zmeraj nimamo enakih možnosti pri
izobraževanju, zaposlovanju in še
bi lahko naštevali. Ampak, kjer
vrata so, se lahko na njih potrka.
In mi bomo trkali. Še naprej...

Drage članice in člani, sodelavke
in sodelavci ter vsi prijatelji!
mladih, odprli vrata v podružnici Hvala vsem za vaš trud, hvala,
ker se lahko s ponosom ozremo
na Ptuju. Naše aktivnosti niso več na našo prehojeno pot. Hvala
našle meja. Danes skoraj ni več
vam, ker delate in verjamete v
dogodkov in prireditev, kjer ne bi dobro. Brez vas ne bi bilo nas!
aktivno sodelovali, ali pa s prisot- Vsem iskreno čestitam ob
praznovanju letošnje
nostjo počastili organizatorje.
MOM nas je spoznala kot najbolj 80. obletnice Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor.
aktivno društvo v Podravju in nam
podelila
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STROKOVNI DELAVEC-SEKRETAR DRUŠTVA
MILAN KOTNIK
Dokler bo naša država še bolj
gluha od nas samih, tako dolgo
bomo morali opozarjati na
nerešene probleme invalidov
sluha ter neizvajanje že
obstoječih zakonov, ki pa so,
prepogostokrat, samo črke na
papirju.
Prednostna naloga države mora
biti izenačenje možnosti vseh
invalidov sluha ne glede na čas
nastanka invalidnosti.
Prva zahteva: Zagotovitev
100% invalidnosti za 100%
gluhoto.
Druga zahteva: Država mora
brezpogojno zagotoviti tehnične
pripomočke s katerimi se
zagotovi enakopravnost na vseh
V pisarni društva
področjih življenja.
Tretja zahteva: Ima še
Spoštovani,
samostojno ter odgovorno voditi
posebej veliko težo, saj posega
svojo
organizacijo.
Hvaležen
sem
na področje izobraževanja, ki je
Izjemno vesel sem, da lahko
za
vse
njene
modre
nasvete
in
ključno za razvoj in uspeh
izrazim ob tem visokem jubileju njeno
potrpežljivost
s
katero
nam
vsakega državljana.
80 obletnici delovanja društva,
je
vedno
znova
predajala
svoje
V šolah morajo zagotoviti vsem
iskren ponos nad do sedaj
strokovno
znanje
in
hkrati
gluhim tolmača in zapisničarja.
opravljenim delom in delovanjem
vcepljala čut za sočloveka.
društva.
Velik izziv za našo državo, ki se
Na svoje delo smo lahko ponosni, že v Ustavi RS izreka za socialno
Da smo uspešno pripeljali naše
saj člani društvo poimenujejo
in pravično do vseh državljanov?!
društvo do tako visokega jubileja »naš drugi dom«.
je zasluga vseh nas, sodelavcev,
Ali smo gluhi, naglušni in
V društvu najdemo potrebno
številnih članov ter ljudi, s
gluhoslepi ljudje del te države?
katerimi vsakodnevno sodelujemo toplino, sprejetost, prijazno
Vsem tem nerešenim problemom
besedo, razumevanje,
pri naši skrbi in pomoči gluhim,
se pridružuje še problem pridobiti
naglušnim in gluhoslepim ljudem. medsebojno in medgeneracijsko dovolj sredstev za vse posebne
druženje ter možnosti
Kot strokovni delavec-sekretar
socialne programe, ki jih edini in
vključevanja v številne
pomagam številnim gluhim,
namesto države izvajamo za to
aktivnosti društva.
naglušnim in gluhoslepim osebam
populacijo. Verjamem, da bomo z
Pa vendar moram opozoriti na
pri reševanju njihovih stisk in
vztrajnim delom in osveščanjem
doslej še nerešene probleme ljudi
problemov s katerimi se
širše javnosti še naprej uspešno
z okvaro sluha še posebej pa
vsakodnevno srečujejo (izguba
pomagali vsem invalidom sluha.
zaposlitve, socialni problemi, ...). gluhih oseb v naši državi.
Iskrene čestitke ob 80. obletnici
Pri tem je pomembno sodelovanje Ti problemi so predvsem na
delovanja društva vsem, ki ste
področju izobraževanja,
z mrežami javnih storitev.
aktivno pomagali pri razvoju
zaposlovanja, tehničnih
V društvu se bomo vedno
našega društva.
pripomočkov ter v dostopnosti
spominjali besed naše sedaj že
javnih storitev (do katerih pa
pokojne Polonce Burgar - Pike, da polnočutni ljudje povsem
zmoremo in znamo sami in
neovirano dostopajo).
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STROKOVNA SODELAVKA - LIDIJA SALAMON

80 let delovanja društva in izvajanja posebnih socialnih programov
je za vse nas zaposlene na društvu
izjemen uspeh.
Ena najpomembnejših stvari je
strokovna pomoč, ki jo izvajamo
za naše gluhe naglušne in gluho
slepe uporabnike, pri reševanju
različnih življenjskih situacij. V te
spadajo, družinske, zaposlitvene,
zdravstvene, vzgojne in izobraževalne storitve.

Moji začetki dela na društvu
segajo v leto 2004.

Srečevala sem se z izjemnimi življenjskimi situacijami, s stiskami
in težavami tako družin, kot tudi
Gluhota mi ni bila tuja, saj je
posameznikov. To so zares primemoja mama bila naglušna oseba. ri, ki se znajdejo v hudi socialni
Zaposlila me je takratna sekretar- stiski in ne najdejo izhoda iz dane
ka Polonca Burgar. Bila je krasna situacije.
učiteljica in mentorica na področ- Marsikatera življenjska zgodba se
ju sociale. Čeprav nisem bila
brez izkušenj sem se dodatno izobraževala in dobila naziv mentor
za svetovanje osebam v stiski in
težavah ter v društvu nadgradila
svojo osebnostno rast.
V društvo sem prišla brez znanja
slovenskega znakovnega jezika,
zato me je bilo malo strah, kako
bom situacijo obvladala. Porajalo
se mi je vprašanje ali bom razumela gluhe osebe in ali bodo oni
razumeli mene ko jim bom želela
kaj povedati. Prav iz tega razloga
sem se kar hitro vključila v tečaj
slovenskega znakovnega jezika.
Delo je tako postalo veliko lažje,
saj je bilo sporazumevanje veliko
lažje za moje delo strokovne
sodelavke.

me je dotaknila in me je bremenila tudi izven delovnega časa.
Sem zelo čustvena oseba, vendar
sem se z leti naučila obvladovati
svoja čustva. Delu sem predana
stoprocentno. Veseli me delo z
ljudmi. Presrečna sem, ko rešim
določeno življenjsko stisko ali
krizno situacijo. Lahko rečem, da
je takšnih situacij, ki so bile uspešno rešene, bilo kar veliko v teh
desetih letih odkar sem v društvu.

Vsekakor si najbolj od vsega
želim, da bi vsi invalidi sluha
končno bili uslišani s strani države in jim zagotovili brezplačne
tehnične pripomočke in priznali
invalidnost.
Dobro je delati dobro - to je moj

življenjski moto in to me
osrečuje.
Ob 80. obletnici čestitam vsem
gluhim, naglušnim in gluhoslepim
članom.
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ZAPOSLENI V PROGRAMIH JAVNIH DEL

Dijana Škof
Kot otrok gluhih staršev sem v
društvu že od malih nog. Povsod
sem ju spremljala, tako da dobro
poznam delovanje društva. Leta
2009 sem se prvič tudi včlanila.
Društvo mi pomeni veliko. Vedno
rečem, da je društvo moj drug dom.
Zaposlila sem se letos aprila. Zaposlena sem preko javnih del. Moje
delo so pomoč starejšim na domu,
vodenje evidence športa in dogodkov, ki se odvijajo v društvu. Delo
v društvu je zanimivo in priznam,
da mi je delo pisano na kožo, saj
sem v stiku z ljudmi, s katerimi sem
odraščala. Njim pomagati je zame
velik dosežek, saj dobro razumem
situacijo gluhih. Osebno mislim, da
je namen društva pomagati ljudem
z izgubo sluha, slabovidnim ljudem. Zakaj? Že tako ali tako so
situacije zelo slabe, za gluhe pa žal
ni nič boljše. Veseli me, da obstaja
društvo, kjer s sodelavci ustvarjamo
razne dogodke za njih – športna
tekmovanja, kviz, predavanja. Imamo tudi sekretarja, ki pomaga pri
spisu prošenj, ki pomaga ob njihovih težavah. Mislim, da brez društva bi bili naši člani prepuščeni
samim sebi. Zato je društvo… Da
gluhe spodbudi, da kljub temu, da
jim manjka sluh, lahko živijo normalno, le najti morajo svojo pot.
Neverjetno, kako čas beži. 80 let
delovanja je že za nami. Iskreno
čestitam.
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Snežana Pauletič
Mineva že drugo leto odkar spoznavam svet tišine gluhih in naglušnih ljudi. Zame sta ti dve leti bili
nekaj posebnega. Naučila sem se
govorico rok, katero vsakodnevno
uporabljate v vašem življenju.
Hvala, da ste me sprejeli v vaš svet
tišine in mi s tem omogočili, da
sem vas spoznala. Hvala na vseh
lepih izkušnjah, prijetnem delu in
spoznavanju novih stvari. Ob svojem delu v društvu sem spoznala
veliko novih, različnih stvari, med
drugim tudi delovanje društva.
Videla sem, da je društvo praktično vaš drugi dom in vam pomeni
zares veliko. 80. let delovanja piše
različne zgodbe v življenju vseh
vas. Vsa ta leta so pustila pečat na
vseh gluhih, puščajo pa ga prav
gotovo tudi na vseh nas slišečih.
Ob 80. obletnici delovanja društva
si želim, da bi država končno imela malo več posluha za vse vas.
Dominik Mohorko
Ob 80. obletnici delovanja našega
društva mi je zelo toplo pri srcu.

Hvaležen sem, da imamo gluhi
ljudje tako nesebično pomoč
strokovnih delavcev ki nam
pomagajo na vseh področjih življenja. Društvo je moj drugi dom,
kjer se redno informiram, izobražujem in spoznavam nove stvari.
Iskrene čestitke ob 80. obletnici
delovanja.
Marjan Podbojec

Kako hitro mineva čas.
Vse kar je lepo in dobro hitro
mine. Tudi ta čas, katerega sem
prebil med vami, je prehitro
minil, vendar bo zame nepozaben.
Hvala vam, da ste mi se dovolili
pridružiti v vašo prijetno družino.
Zato vam spoštovane članice in
člani Društva gluhih in naglušnih
Podravja ob 80. letnici delovanja
vašega društva želim še mnogo
uspešnih, srečnih let.
Veliko dobre energije je v vas
in bodite še naprej tako aktivni.
Pa le zdravi, nasmejani, veseli,
zgovorni, vedri, razigrani, šaljivi
in nagajivi, takšni, kakršne vas
poznam, mi ostanite.
Delajte tisto, kar vas osrečuje,
veseli, seveda pa tudi name se
kdaj spomnite.
Napišite mi kakšen SMS ali me
dregnite na Facebooku.
Kot mravlje si vztrajno oblikujte
svoj mali raj.

80 LET ORGANIZIRANEGA DELOVANJA
DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH
PODRAVJA MARIBOR
Mariborsko društvo letos praznuje
80. obletnico organiziranega delovanja društva, zato bomo v soboto
23. septembra 2013, v Narodnem
domu Maribor na svečani akademiji obeležili častitljivo 80. obletnico delovanja društva.
Leta 1935 se v Velikem adresarju
Maribora, Celja in Ptuja, ki ga
hranimo v društvu pojavi na strani
99 med dobrodelnimi in podpornimi društvi tudi Društvo gluhonemih za dravsko banovino s
sedežem v Mariboru.
Imelo je 45 članov, predsednik
društva je bil, Uršič Alojz, tajnik
Konrad Uršič, blagajnik Bogomir
Sagaj. Pri Štajerski posojilnici
Maribor je imelo odprt svoj račun
št. 15.726-gluhonemi.
Tudi Register Društev v Mariboru, ki ga hranijo v Pokrajinskem
arhivu Maribor beleži, da je bil
med leti 1933 in 1940 predsednik
Viljem Hochwald, tajnik društva
pa Bogomir Sagaj.
I. sestanek za ustanovitev Društva
gluhonemih
v Mariboru, 26. XI. 1933

Jezik gluhih in naglušnih se razlikuje od govorjene in pisane besede. Gluhi in naglušni se sporazumevamo in pogovarjamo z rokami, s telesom, z mimiko in očmi,
z ogledovanjem z ustnic. Razumeti in biti razumljen je še
danes osnovno vodilo človeka,

da se na določeni razvojni stopnji
začne medsebojno sporazumevati.
Izguba sluha je po ugotovitvah
Svetovne zdravstvene organizacije druga najtežja invalidnost, takoj
za duševno prizadetostjo. Zaradi
izgube sluha posameznik ni več
prepričan, če je govorjeno besedo
sogovornika pravilno razumel,
niti ni prepričan, če ga je sogovornik razumel

Posebni socialni programi
mariborskega društva
gluhih in naglušnih
Pomoč odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam za
samostojno in enakovredno vključevanje v življenjsko in delovno
okolje
Pomoč ostarelim in bolnim gluhim, naglušnim in gluhoslepim na
domu, osebna asistenca
Ohranjevanje zdravja v lastni
počitniški prikolici v Termah
Banovci
Družabništvo in medgeneracijsko povezovanje
Izdaja lastnega časopisa, fotografska in video dejavnost, spletna
stran društva, okrogle mize in predavanja kot vir informacij
Informiranje in izdaja lastnega
časopisa Naš glas
Tehnični pripomočki
Podelitev tehničnih pripomočkov

Uporaba računalnika za vsakdanjo rabo in vseživljenjsko učenje
Šport in rekreacija
Tečaj znakovnega jezika gluhih
kot osnova za širitev mreže tolmačev
Kultura gluhih in naglušnih
ustvarjalcev.
Posebni socialni programi Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor niso le dopolnilni programi socialno varstvenih storitev
javne mreže, pač pa so zaradi
specifičnih potreb odraslih gluhih
in naglušnih uporabnikov nujno
potrebni za enakopravnejše vključevanje invalidov sluha v okolje,
kjer živijo in delajo. Zaradi izobrazbenih in zaposlitvenih pogojev
odraslih gluhih in naglušnih ljudi
iz območja delovanja Društva
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor (kar 26% naših članov
nima končane osnovne šole, 40%
nima končanega poklicnega izobraževanja, le 16% ima zaključeno
poklicno šolanje, 14% ima zaključeno srednješolsko izobrazbo in
4% ima VI. oz. VII. stopnjo izobrazbe) se naši uporabniki v vedno
večji meri obračajo na društvo,
kjer jim brezplačno in ne glede na
plačano članarino zagotavljamo
različne oblike pomoči, informiranja in svetovanja, pa tudi možnost
kreativnega in aktivnega preživljanja prostega časa na področju
različnih interesnih dejavnosti.
Na podlagi statističnih podatkov
iz evidence članstva smo naredili
socialno strukturo članstva, ki
kaže na izredno nizko in slabo
izobrazbeno strukturo, posledično
temu kar 77% naših članov živi
na pragu revščine in se ob naraščanju cen izdelkov za osnovno
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80 LET DELOVANJA - SEKCIJE
preživetje vedno težje spopada z
njo. Hkrati pa je iz statističnih
podatkov razvidno, da imajo
invalidi sluha zaradi slabe izobrazbene strukture posledično temu
tudi slabše možnosti izbire ustrezne zaposlitve. To hkrati pomeni
nizke osebne dohodke zaposlenih
in nizke pokojnine. Zato se posledice invalidnosti kažejo na vseh
življenjskih ravneh.
Izvajani posebni socialni programi v Društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor so odraz specialnih potreb odraslih gluhih,
naglušnih in gluhoslepih članov
društva in ostalih gluhih in naglušnih uporabnikov, prebivalcev 41
občin in mest Podravja, ki izvirajo iz njihove funkcionalne okvare
sluha/govora. Uporabniki v največji meri koristijo programe za
preprečevanje in za odpravo svojih socialnih in življenjskih stisk
in težav, ki izhajajo iz izgube sluha. Prav tako pogosto koristijo
možnost pridobivanja najrazličnejših informacij za lažje življenje njih samih in njihovih družinskih članov, saj teh informacij
zaradi komunikacijske ovire še
vedno ne morejo neposredno pridobivati v javni ali civilni mreži.
Pri izvajanju tovrstnih posebnih
socialnih programov aktivno
sodelujemo z javno mrežo izvajalcev socialno varstvenih, zdravstvenih, izobraževalnih, zaposlovalnih in podobnih storitev.
Zaposleni v društvu
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Zaradi povečanega obsega dela
smo že v letu 2000 ustanovili
strokovno službo društva, s katero
zagotavljamo sprotne strokovne
storitve za vse gluhe,
naglušne in gluhoslepe uporabnike Podravja.

Sekcije društva

Društvo je članom drugi dom,
kjer se lahko enakovredno vključujejo v različne aktivnosti in
kvalitetno preživljajo svoj prosti
čas. Člani društva z aktivnimprostovoljnim vključevanjem preprečujejo socialno izključenost.
Skrb društva je, da s svojim delovanjem kar najbolj omogoči razvijanje in ohranjanje socialne
identitete. Te aktivnosti članov
društva so se razvile v okviru kar
dvanajstih sekcij:
Izobraževanje
Predavanja, informiranje članov o
pravicah, ki izhajajo iz okvare
sluha in učenje pomena neznanih
besed ob sodelovanju tolmačev.
Gluhi
Na srečanjih ugotavljajo specifične potrebe in posebnosti iz svojega življenja, opozarjajo na premagovanje komunikacijskih ovir ter
opozarjajo in obveščajo javnost o
problemih invalidov sluha.
Informativna dejavnost
Priprava in oblikovanje internega
glasila »Naš glas«, video novic,
stenčasa v besedi in sliki, lastna
spletna stran: www.dgnp-mb.si,
sodelovanje na okroglih mizah in
dajanje pobud, predlogov.
Slovenski znakovni jezik
Sodelujejo pri razvoju slovenskega znakovnega jezika gluhih Slovenije in sodelujejo na začetnem
in nadaljevalnem tečaju znakovnega jezika za polnočutne osebe
kot »naravni govorci«.

Pomoč pri učenju znakovnega jezika

Video in računalništvo
V video studiu pripravljajo video
novice z računalniško obdelavo, v
računalniškem kotičku s 4-imi
računalniki uporabljajo internet s
klepetalnicami v video tehniki
(web cam) ter ostalo programsko
opremo za pisanje in tiskanje različnih dokumentov.
Spletna video-klepetalnica

Mladinci
Sodelujejo na mladinskih taborih
in kongresih. Na srečanjih ugotavljajo lastne specifične potrebe in
posebnosti mladih ljudi. Hkrati se
vključujejo vse aktivnosti društva.
Upokojenci
Organizirajo izlete, družabna srečanja in piknike ter se medgeneracijsko povezujejo s člani.
Rehabilitacija
ohranjevanje zdravja
Obiskujejo predavanja o zdravem
načinu življenja, letovanje v lastni
počitniški prikolici v Termah
Banovci, izražajo lastne predloge
o vsebini predavanj o ohranjanju
zdravja.

80 LET DELOVANJA - NAŠE ŽELJE
Naglušni
Vrsto let se že vključujejo v samopomočne skupine s strokovno
pomočjo in opozarjajo ter obveščajo javnost o problemih naglušnosti.

Ob vsem naštetem želimo, da se
društvu za zagotovijo redna finančDruštvo kot nevladna invalidska na sredstva za delovanje tako s strani države kot vseh 41 občin in mest
organizacija opravlja družbeno
Podravja tako, da bomo še naprej
odgovorno in koristno delo za
lahko s svojim delom pomagali vsagluhe, naglušne in gluhoslepe
kemu odraslemu invalidu sluha, ne
prebivalce Podravja Zato mora
glede na njegovo članstvo v društvu
tudi Republika Slovenija kot
pri njegovem enakopravnem vkljudržava poskrbeti za vse svoje
državljane, še posebej za invalide čevanju v življenje in delo v družbi,
sluha, gluhe, naglušne in gluhos- mu v njemu razumljivi tehniki in
obliki komunikacije posredovali
lepe državljane enakopravno
vključevanje v življenje in delo v potrebne informacije za lažje življenje in delo, za njegove boljše drudružbi.
žinske, stanovanjske, zaposlitvene
Šport in rekreacija
in ekonomske in enakopravne
Sodelujejo na vseh državnih športpogoje v življenju.
nih prvenstvih gluhih in naglušnih,
redno obiskujejo športne vadbe v
telovadnici in na igriščih ter organizirajo različna športna srečanja
in prijateljske tekme.

Naše želje za naprej

Člani berejo Naš glas

Milan Kotnik vodi sejo Sveta invalidov

Državno prvenstvo v bowlingu 2013

Sociala
Ob novem letu organiziramo že
tradicionalno zaključno srečanje
članov, kjer obdarujemo otroke
naših članov s pomočjo Dedka
Mraza.

Dedek Mraz med otroci

Člani pozorno spremljajo predavanje

Ob tem smo ponosni, da smo s
svojim strokovnim delom in izvajanjem posebnih socialnih progra- Svet invalidov MOM je posvetovalno telo
mov za gluhe, naglušne in gluhožupanu
slepe prebivalce na območju Podravja od leta 1998 pridobili status
društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, šolstva
in športa, ki ga je na podlagi
poročil o izvajanih posebnih socialnih programov podelilo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. Prav tako je Ministrstvo
Svečana proslava MOM v SNG
za delo, družino in socialne zadeAvtor:
ve leta 2003 z odločbo našemu
Strokovni
delavec-sekretar
društvu podelilo status invalidske
Milan Kotnik
organizacije.
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ŽIVLJENJE V SVETU TIŠINE - IZJAVE ČLANOV
»RAZUMETI IN BITI
RAZUMLJEN«

Koser Jože: Že
približno 40 let
sem aktiven član
Jezik gluhih in naglušnih ljudi se
društva. Društvo
zelo razlikuje od govorjene in
mi pomeni veliko,
pisane besede. Gluhi in naglušni
saj dobim tukaj vso potrebno
se sporazumevamo in pogovarja- pomoč, ob sredah se tudi družim s
mo z rokami, s telesom, z mimiko prijatelji, ki mi veliko pomenijo.
in očmi, z ogledovanjem z ustnic. Kot aktiven član v športu in kulturi te informacije potrebujem za to,
Andreja Pivec: V društvo rada
da vem, kdaj bodo kakšni turnirji.
Brez informacij ne bi vedel ničesar in tako tudi ne bi sodeloval
nikjer. Zato jih potrebujem in se
tudi vsako sredo redno udeležujem okrogle mize.
Elizabeta Heričko: Članica društva sem že 53 let.
Društvo mi ogromno pomeni in zelo
rada prihajam v
hodim zaradi
društvo. Tukaj
mojih prijateljev
dobim
informacije,
ki me zelo
in tudi zaradi
zanimajo,
dobim
pomoč
sekretarinformacij, ki jih
ja pri vseh stiskah. In rada se druizvem. V društvu mi je tudi strokovni delavec Kotnik Milan ved- žim s prijatelji in klepetam z njimi.
no pripravljen priskočiti na
pomoč, kar se tiče socialnih stisk. Andrej Vivod: Rad hodim v
društvo, ker imajo
Sodelujem v raznih ročnih delavtukaj vse koristne
nicah, ki jih društvo organizira.
informacije, katere
Društvo 2x mesečno organizira
me zelo zanimajo.
tudi kviz, kjer rada sodelujem, saj
Infomacije, ki so
tako več izvem.
vsako sredo v društvu, so zelo
Bedrija Črešnik: V društvu
koristne za vse. Tako izvemo čim
sodelujem kot
več, vse potrebne informacije,
predsednik društudi v zvezi z našo prihodnostjo.
tva. Gluhim
Suzana Muster: Meni šport
dajem vsako sre- pomeni veliko. Približno 28 let
do informacije,
sodelujem že na
imamo okroglo mizo, kjer izvejo
tem področju,
vse aktivnosti, vse probleme.
igram odbojko v
Naše društvo sodeluje z raznimi
dvorani. Ko dobiš
projekti, izpostavil bi IndiJanez. Z
medaljo ali pokal
našimi gluhimi člani redno obisza svojo dobro igro, so občutki
kujejo srednje šole, kjer predstavi- zelo prijetni. Igram za svoje zdrajo svojo gluhoto in naš znakovni
vje in zato, ker obožujem odbojjezik.
ko.
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Marcel Mertik: V
društvo sicer rad
hodim, a manjka
otrok. Sem edini
gluhi otrok, ki redno s staršema prihajam in mi je
včasih dolgčas. Ukvarjam se z kulturo, igram na boben. Všeč mi je,
ko me ljudje pozorno gledajo in
poslušajo in, ko po končani točki
vidim buren aplavz. Ukvarjam se
tudi s športom. Najraje igram
nogomet, tudi na orientacijskem
teku sem sodeloval in bil prvi. Za
tehnične pripomočke sem že dobil
prenosni računalnik. Rabim ga
predvsem zaradi šole in pa zaradi
komunikacije z gluhimi - spletni
videoklic.
V društvu imam pomoč prostovoljk pri učenju nekaterih snovi.
Ker so prostovoljke slišeče, potrebujem tolmača, da mi pove kaj mi
govorijo, da lažje razumem vso
snov. Za vse ostalo imam zaenkrat
mamo, ki mi tolmači.
Žiga Bedenik: V društvu sodelujem v raznih aktivnostih kot so
šport, kultura,
sociala. Sodelujem
tudi z društvom
IndiJanezi, pomagal sem tudi na
tečaju slovenskega znakovnega
jezika.
Lorelai Mihaliček: V društvu se
veliko naučim, se
izobražujem z družbo, izvem veliko
koristnega, dobim tudi prakso za
kretnje - če kaj ne znam, mi pomagajo.
Sama sem gluha oseba težke kategorije in mi zelo pomaga, če imam
budilko na vibracijo, saj se le tako
lahko sama zbudim. Tehnični pripomočki mi zelo pomagajo pri
samostojnem življenju.

POMOČ OSTARELIM IN BOLNIM GLUHIM,
NAGLUŠNIM IN GLUHOSLEPIM NA DOMU
Program je nastal na osnovi ugotovljenih potreb pomoči ostarelim gluhim osebam v primeru
bolezni, onemoglosti, osamljenosti že leta 2000. Naše društvo je
kot eno prvih društev gluhih in
naglušnih začelo z izvajanjem
tega programa za ostarele invalide sluha v Sloveniji. Orali smo
ledino in se povezali z Zavodom
za zaposlovanje, ki je omogočilo
zaposlitev prve gluhe osebe v
novem programu javnih del.

Program je usmerjen k zmanjševanju socialne izključenosti starejše
generacije znotraj populacije gluhih ljudi, tudi izvajalec programa
je brezposelna gluha oseba, vključena v program javnega dela.

Že nekaj časa naši sodelavci redno
obiskujejo naše starejše in onemogle člane tudi osebno na domu. V
programu javnih del sodelavci
med drugim skrbijo za pomoč,
družabništvo in spremljanje.

Kar 44% gluhih,

Posameznim uporabnikom programa omogoča pomoč pri oskrbi na
domu, vključuje pa tudi družabništvo med ljudmi z enakimi komunikacijskimi ovirami.
Gluhi in naglušni uporabniki vseh
naštetih storitev so zelo veseli, da

naglušnih in
gluhoslepih članov je
upokojencev
Na društvu se zavedamo da starost prinese s seboj različne nevšečnosti, zato se še posebej trudimo, da bi starejšim in onemoglim
pomagali, jim svetovali in za njih
pripravili različne aktivnosti v
sklopu različnih socialno varstvenih programov, katere izvajamo.

se lahko kljub svoji bolezni ali
telesnim omejitvam udeležujejo
srečanj in aktivnostim, ki prispevajo k njihovemu boljšemu počutju.

Cilji:
-psihosocialna in fizična
pomoč ostareli obnemogli, bolni in osamljeni
gluhi osebi v domačem
okolju
-odpravljanje socialne
izključenosti ostarelih
bolnih, obnemoglih in
osamljenih gluhih ljudi,
ki živijo v domačem
okolju
-medgeneracijsko povezovanje gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb.
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TEHNIČNI PRIPOMOČKI

Invalidi sluha za lažje vključevanje
v vsa področja življenje potrebujejo
tehnične pripomočke. V društvu
posredujemo informacije o vrstah
tehničnih pripomočkov za premagovanje posledic delne ali popolne
izgube sluha. Organiziramo predavanja in predstavitve tehničnih pripomočkov.
Prejemniki

tehničnih pripomočkov
donator Lions Klub
Piramida Maribor

Država za gluhe starše
do danes še ni uredila
pravice do svetlobnega indikatorja dojenčkovega joka.
Vesela starša ob prejemu
svetlobnega indikatorja

dojenčkovega joka
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Tehnični pripomočki, ki omogočajo lažjo komunikacijo so: telefaks, mobilni telefon UMTS z
video pogovori, telefon z ojačevalcem zvoka za naglušne, indukcijska TV zanka za poslušanje za
uporabnike slušnih aparatov,
računalnik s kamero za prenos
slike, svetlobna/vibracijska budilka, svetlobni zvonec, svetlobni
indikator zvoka in gibanja, Bluetooth brezžični ojačevalniki za
GSM.
Prejemniki

Prav tako že vrsto let izposojamo
indikator dojenčkovega joka mladim gluhim in naglušnim staršem.
S svetlobnim indikatorjem smo
pomagali tudi gluhemu članu, ki je
po možganski kapi ostal nepokreten. Prostori društva (klubska in
sejna soba) so opremljeni z indukcijko zanko za naglušne s slušnim
aparatom, kar jim omogoča izboljšano razumevanje predavanj in
govorjene besede.
Tehnični pripomoček - svetlobna

tehničnih pripomočkov
donator Zveza Društev gluhih in
naglušnih Slovenije

ura budilka z vibriranjem

Ob pomoči donatorjev v društvu
vsako leto med gluhe člane razdelimo cca. 20 mobilnih telefonov.
Na to smo zelo ponosni, saj tako
kontinuirano omogočamo vedno
več članom uporabo mobilnih
naprav za medsebojno komunikacijo.
Tehnični pripomoček - telefon z
ojačevalcem

Cilj:
-pomoč odraslim gluhim
in naglušnim osebam
pri pridobivanju informacij za nakup ustreznih tehničnih pripomočkov za lajšanje ali
odpravo posledic delne
ali popolne izgube sluha
-svetloba lahko nadomesti zvok
-uporaba pravilnih tehničnih pripomočkov
gluhim in naglušnim
ljudem pomaga pri njihovem samostojnem življenju in delu.

SODELOVANJE Z KD MC INDIJANEZ PROGRAM POSLUH
Naše društvo že dobro leto sodeluje s Kulturnim društvom Mladinski center IndiJanez. Da imamo z mladimi prostovoljci zelo
dobre izkušnje, ne rabimo posebej
poudarjati. Moramo pa povedati,
da smo ZELO ponosni, da v Mariboru obstajajo mladi, ki so tolerantni do drugih in se zavzemajo
za enakopravnost.
Kdo sploh so IndiJanezi? To vprašanje so velikokrat zastavili naši
gluhi in naglušni člani v želji da
bi o teh mladih prostovoljcih izvedeli kaj več.
IndiJanezi zase pravijo, da so
klub, mladi odvisni od rock'n' rolla, svobodomiselnosti in kar je
najpomembnejše so tolerantni do
drugih.
Pravijo, da se radi zabavajo, prirejajo koncerte, kulturne prireditve,
razstave in še kaj. Temeljna vodila pri njihovem delu so inovativnost, odprtost in veselje do tega
kar naredijo. Klub obstaja že od
leta 1994 v prostorih Pekarne.
Od kod pa sploh ime IndiJanez?
Kdo ali kaj je to, se sprašujete !?
Upornik, revolucionar, nasprotnik
globalizacije – skratka, karakterni
Indijanec iz časov divjega zahoda
ali preprost mlad človek, ki se je
uprl vsiljevanju miselnosti. (Indi)
JANEZ pa zaradi tega, da se ve
odkod smo – iz Slovenije, dežele
Janezov.
IndiJanezi med gluhimi v Društvu

O tem, kako je prišlo do sodelovanja med mladimi prostovoljci in
našimi gluhimi in naglušnimi člani smo že veliko pisali, tokrat smo
vam želeli pobližje predstaviti
njihovo učenje znakovnega jezika, ki je potekalo v prostorih društva pod mentorstvom tolmačice
slovenskega znakovnega jezika
Kaje Zlatke Hötzl.
Malo smo pokukali v občasnik
kulturnega društva IndiJanez in
naleteli na članek katerega so
napisali tečajniki, ki so aktivno
sodelovali v programu Posluh!
Glasi pa se takole:
»Poletje se počasi poslavlja, počitnice in dopusti so že minili. Šola
se je začela in z njo tudi program
Posluh!, ki smo ga v prejšnjem
šolskem letu pripeljali približno
do polovice. Od septembra do
konca letošnjega leta bomo obiskali naslednje srednje šole: III.
gimnazijo, Srednjo ekonomsko
šolo, srednjo trgovsko šolo, Biotehniško šolo, Gimnazijo Velenje in
šolski center Ptuj. Glede na to, da
je program Posluh! Pritegnil veliko medijev in širše javnosti, morda obiščemo še kakšno šolo, ki bo
zainteresirana, da dijake naučimo
kaj več o svetu gluhih ter osnovne
kretnje slovenskega znakovnega
jezika (SZJ). Pričel se je tudi
nadaljevalni tečaj slovenskega
znakovnega jezika. V bistvu gre
za nadaljevanje tečaja, ki smo ga
skupaj s prostovoljci junija prekinili za časa trajanja počitnic, saj je
to čas dopustov, študijskih izpitov
in počitnic, kar pomeni, da bi
večina tečajnikov zamujala

marsikatero lekcijo SZJ. Tako
smo se dogovorili, da s septembrom nadaljujemo s preostalimi
lekcijami nadaljevalnega tečaja.

IndiJanezi uspešno opravili začetni tečaj znakovnega jezika

Milan Kotnik in Ramiz Derlić
Ker se pripravljamo na 80. obletnico delovanja, bodo tokrat tečajniki opravili izpit kar na slavnostni akademiji pred vsemi gosti in
povabljenci.
V programu Posluh! Se pripravlja
tudi posebna glasbena skupina, ki
jo bodo sestavljali gluhi in slišeči
posamezniki. Predvideno je, da bi
se skupina predstavila širši javnosti na slavnostni akademiji ob 80.
obletnici društva.
Lahko rečemo, da smo ponosni na
naše sodelovanje in smo prepričani, da bomo še naprej ostali dobri
prijatelji.
Snežana Pauletič, sodelavka
DGNP
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TO SMO MI - DRUŠTVO JE NAŠ DRUGI DOM

Člani društva na svečani podelitvi občinskega
priznanja »Listina mesta Maribor«

Predsednik Bedrija Črešnik prejema čestitko: Alfred
Lasetsky-predsednik komisije za podelitev priznanj

Tako smo veseli uspehov sočlanov, september 2013

Člani sodelujejo na kvizu znanja, maj 2013

Velika udeležba članov na predavanju o bontonu v
sejni dvorani MOM, februar 2013

Strokovna sodelavka Lidija Salamon predava o novostih izpolnjevanja potnih nalogov, januar 2013
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TO SMO MI - DRUŠTVO JE NAŠ DRUGI DOM

Predstavitev društva na OŠ Mladika Ptuj

Otroci se učijo znakovnega jezika

Člani društva smo se predstavili na
»Dnevu mobilnosti invalidov« na Trgu svobode

Nastop članov kulturne skupine »Tihi svet« na
»Dnevu mobilnosti invalidov« na Trgu svobode

Sektretar Milan Kotnik vodi kviz
o Evropski skupnosti, marec 2013

Člani društva obiskujejo računalniški tečaj na
Andragoškem zavodu, oktober 2013
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH
V medijih so objavljenih članki o naših skupnih aktivnostih in delu v Društvu v Mariboru in
podružnici na Ptuju, ki jih tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten
način predstavljamo širši javnosti o našem življenju v svetu tišine. Vljudno vabljeni k ogledu
in branju prispevkov.

7. Filmski festival

(objavljeno 18. 11. 2013)

V soboto, 16. novembra, se je na Ptuju odvijal 7. filmski festival gluhih, ki ga je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/7-filmski-festival-gluhih/2

Državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki
(Objavljeno 2. 9. 2013)
1. mesto Aleš Škof-Shkelzen Geni Dacaj, DGN Podravja Maribor A
http://www.zveza-gns.si/drzavna-prvenstva-gluhih-2013/drzavno-prvenstvo-v-odbojki-na-mivki

Gluhi rokometaš v drugi državni rokometni ligi
(objavljeno 30. 9. 2013)
Z nami je Žiga Bedenik, 21-letni Ptujčan. Žiga že nekaj časa igra rokomet in je edini gluhi rokometaš, ki je dejaven med slišečimi v drugi državni ligi. Žiga je včlanjen v rokometni klub Drava.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/gluhi-rokometas-v-drugi-drzavni-rokometni-ligi

3. mednarodni turnir v odbojki na mivki

(objavljeno 6. 8. 2013)

Organizatorji DGN Podravja Maribor podružnica Ptuj so v soboto, 20. julija, na Ranci ob Ptujskem jezeru izpeljali 3. mednarodni turnir v odbojki na mivki v mešanih parih. Prijavilo se je 15
ekip iz Slovenije in tujine.
http://www.zveza-gns.si/ostalo/3-mednarodni-turnir-v-odbojki-na-mivki

Pomoč za gluhega Marcela Mertika

(objavljeno 18. 6. 2013)

Društvo učiteljev gluhih Slovenije se je na stisko gluhe družine iz Maribora odzvalo z zbiranjem sredstev.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/donacija-gluhemu-fantu

Prevzem olimpijske plamenice od avstrijskih
gluhih športnikov
(objavljeno 16.7.2013)
Naši športniki so od gluhih avstrijskih športnikov v Mariboru na Glavnem trgu sprejeli
olimpijsko plamenico.
http://www.zveza-gns.si/ostalo/prevzem-olimpijske-plamenice-od-avstrijskih-gluhihStran 16

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH
Oddaja 7, 10. del

(objavljeno 25. 10. 2013)

V oddaji si lahko pogledate, kaj prinaša nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. DGN
Podravja Maribor je za svoje 80-letno delovanje prejelo častno Listino Mestne občine Maribor.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/sedem-10-del

80 let delovanja Društva

(objavljeno 17. 10. 2013)

Društvo letos praznuje 80. obletnico organiziranega delovanja. V torek, 26. novembra 2013, bo
v Narodnem domu Maribor svečana akademija posvečena 80. obletnici delovanja društva.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/80-let-organiziranega-delovanja-dgn-podravja-maribor

Predstavitev Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
(objavljeno 29. 3. 2013)
Društvo deluje na območju 41 občin Podravja. Za gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe izvajajo številne posebne socialne programe. Člani so aktivno vključeni v številne dejavnosti
Društva.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-drustva-gluhih-in-naglusnihpodravja-maribor

Razglednica Maribora

(objavljeno 7. 1. 2013)

V seriji oddaj »Razglednica mesta« vam bomo predstavili turistične znamenitosti, pa tudi manj
znane plati izbranih slovenskih krajev. In vse to v znakovnem jeziku! Po štajerski prestolnici
vas bosta vodila Mariborčana Sabina Hmelina in Bedrija Črešnik
http://www.zveza-gns.si/slovenija/razglednica-maribora

Mariborski dijaki spoznavajo slovenski znakovni jezik
(objavljeno 7. 3. 2013)
V okviru projekta Posluh!, ki ga v letu 2013 izvaja Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
iz Maribora, bo skoraj 10 tisoč dijakov mariborskih in okoliških srednjih šol spoznalo, kako
komunicirajo gluhi. http://www.zveza-gns.si/slovenija/mariborski-dijaki-spoznavajo-gluhoto-inznakovni-jezik

3. mednarodni odbojkarski turnir gluhih za ženske v Mariboru (objavljeno 18.2.2013)
http://www.zveza-gns.si/ostalo/3-mednarodni-odbojkarski-turnir-za-zenske-v-mariboru

8. mednarodni futsalski turnir gluhih v Mariboru (objavljeno 16. 2. 2013)
http://www.zveza-gns.si/nogomet/8-mednarodni-futsalski-turnir-v-mariboru

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

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

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo
ob 18.30 uri so srečanja članov (napoved tekočih aktivnosti, predlogi
članov) na sedežu Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.
Informacije predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni.
Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktivnosti,
predlogi članov) informacije podaja predsednik podružnice na Ptuju Sašo
Letonja. Vljudno vabljeni.
Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3
računalnike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v družabnih prostorih društva.
V sejni sobi društva je urejen poseben RAČUNALNIŠKI PROSTOR,
kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv računalnik za video montažo,
snemanje in pripravo video filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
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OBVESTILA IN VABILA
Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si in
http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju.
DOPISUJTE V NAŠ GLAS
Vabimo vas,da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih pošljete po e-pošti ali pa
prinesete članek in fotografije v pisarno društva.Vaš članek bomo z veseljem objavili.

KVIZ ZNANJA IN DRUŽABNE IGRE Vsako sredo popoldan ob 17.30
do 18.30 ure organiziramo družabne igre in kviz znanja. Kviz vodita Snežana Pauletić in Marjan Podbojec. Vljudno vabljeni
PREDSTAVITVE ZNAKOVNEGA JEZIKA NA SREDNJIH ŠOLAH
Vabimo vse mlade člane, da pomagajo pri predstavitvah znakovnega jezika v
sklopu projekta POSLUH. Več informacij dobite v pisarni društva.
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TOLMAČI, PODROČJE DELOVANJA
NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA
Vsi gluhi uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača. Naročanje tolmača
preko klicnega centra je možno le za registrirane uporabnike.
Tolmača lahko naročite preko SMS sporočila na mobilni številki združenja (031 354 600,
031 752 554) in spletnega obrazca.
Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu.

SEZNAM TOLMAČEV V PODRAVJU
TOLMAČI - PODRAVJE

NASLOVI

GSM

DOSEGLJIVOST

KAJA ZLATKA HÖTZL

Maribor

040/241 505

od 8.00 do 18.00

SUZANA KRSTESKI

Maribor

041/600 201

dopoldan in popoldan

LIDIJA LETONJA

Destrnik

041/282 344

dopoldan in popoldan

MARIJA KOSER

Maribor

031/316 040

dopoldan in popoldan

DORIS PIHLER

Maribor

041/616 089

od 8.00 do 18.00

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

Kungota

Sv. Jurij

Pesnica

Lenart

Selnica ob
Dravi
Lovrenc na
Pohorju

Benedikt

Maribor
Duplek

Ruše
Hoče

Cerkvenjak

Sv. Trojica v Sl. goricah

Trnovska vas

Miklavž

Rače-Fram

Destrnik

Starše

Slovenska
Bistrica

Ptuj

Juršinci Sv. Tomaž

Dornava

Ormož

Hajdina
Kidričevo

Oplotnica

Markovci
Videm

Poljčane

Majšperk

Makole
Žetale

Gorišnica
Cirkulane

Podlehnik
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Sv. Andraž

Središče ob Dravi
Zavrč

ZNAKOVNI JEZIK
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE
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DRUŠTVO - KONTAKTI - SOFINANCERJI
DOSEGLJIVOST:

URADNE URE:

MARIBOR

TELEFON

ELEKTRONSKA POŠTA

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

dgn.maribor@guest.arnes.si

Ponedeljek: 9:00 - 12:00

DRUŠTVO

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

MILAN KOTNIK (sekretar) 041/ 777 132
BEDRIJA ČREŠNIK

PTUJ

041/ 331 287

(predsednik društva)

STUDIO

2x mesečno
(2. in 4. petek v mesecu)
Petek: 16:00 - 18:00

ALEŠ ŠKOF (predsednik

dgn1.maribor@guest.arnes.si
070/ 745 579

športne sekcije)

SAŠO LETONJA

031/ 809 841

(predsednik podružnice Ptuj)

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

MARIBOR:

Sreda in petek: 17:00 - 22:00

PTUJ:

Petek: 17:00 - 22:00

Glasilo »Naš glas« pošiljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi in
naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije s
področja delovanja društva in ostale pomembne informacije. Glasilo prejemajo tudi vse mestne
občine in občine na območju delovanja Društva v Podravju.
Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji.
Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor prejemajo naše
glasilo z namenom ponuditi ga svojim bralcem v branje in trajnega arhiviranja pisnih publikacij
Maribora.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu ali podružnici na Ptuju v sredo
in petek popoldan v času družabništva članov. Glasilo je prosto dostopno.
Info Društva
NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in
podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/drustvo.maribor
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor, Mestna
občina Ptuj, ZRSZ - OS Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica
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PROGRAM AKTIVNOSTI OB 80. LETNICI DRUŠTVA
DATUM

AKTIVNOST

ORGANIZATOR

KRAJ

URA

OKTOBER
1. 10.

Snemanje RTV
80 letnica

DGNP MB+
RTV SLO

društvo

9.00

9. 10.

Oddaja Dobro jutro

DGNP MB+
RTV SLO

RTV SLO

8.00

NOVEMBER
6. – 8.
11.

Dan odprtih vrat društva

DGNP MB

društvo

10.00
-14.00

9. 11.

Prijateljska tekma v
futsalu (mali nogomet)

DGNP MB

Ptuj

10.00

11.-26.
11.

Razstava 80 let
»Živeti v svetu tišine«

DGNP MB

Qlandia
Maribor

9.00

16. 11.

7. filmski festival gluhih

DGNP MB

Ptuj

16.00

18. 11. – Razstava 80 let
20. 12.
»Živeti v svetu tišine«

DGNP MB

Mariborska knjižnica Rotovž

9.00

20. 11.

Razstava 80 let
»Živeti v svetu tišine«

DGNP MB

Športna
dvorana Lent

9.00

21. 11.

Konferenca o gluhoti,
DGNP MB
invalidi in šport invalidov

Športna
dvorana Lent

11.00

23. 11.

Turnir futsal

DGNP MB

Športna
dvorana Lent

9.00

25. 11.

Oddaja o gluhoti

DGNP MB+
RTV SLO

RTV SLO

18.00

26. 11.

Jubilejni izid časopisa
Naš glas

DGNP MB

društvo

13.00

26. 11.

Svečana proslava
80 let s kulturnim
programom

DGNP MB

Narodni dom

17.00

(Svet invalidov, Mestni svet
MOM, DGNP Maribor)
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Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno
Tisk:
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
26. november 2013

