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BBA LETA 2008
je dobil Milan Kotnik, sekretar društva za izjavo:

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih«

UVODNIK

Mesec januar je čas zime in
mraza, zato se vsi radi zadržujemo na toplem. Enako
toplino čutimo tudi v našem
društvu, zato radi sem zahajamo, se družimo in preživljamo lepe trenutke.
Vse aktivnosti so bile v letu
2009 uspešno izvedene in
pripeljane do konca, kar
smo s praznovanjem počastili v soboto 26. decembra
na novoletnem srečanju za
naše člane v gostišču Černe
v Razvanju. Srečanja se je
udeležilo rekordno število,
kar 105 naših članov iz Podravja. Izvedli smo pester
kulturni program, v katerem
sta nastopili dve plesni skupini, katerega sestavljajo
naše gluhe in naglušne članice Društva. Prva plesna
skupina se imenuje Sweet
girls, druga Energične Štajerke iz Celja. Dekleta obeh
skupin so v plesu in kretnji
zapele številne pesmi. Med

člane, smo razdelili 14
mobilnih aparatov in 4 budilke, ki so bili izbrani za prejemnike tehničnih pripomočkov. Ob tej priložnosti smo
izdali stenski koledar za leto
2010 katerega so prejeli vsi
naši člani. V kulturnem programu, ki je sledil smo predvajali video projekcijo, kjer
smo prikazali vse pomembne dogodke in izvedene
aktivnosti v Društvu leta
2009. Najboljšim šahistom
smo podelili tri pokale za
najboljšo uvrstitev na novoletnem šahovskem turnirju.
Ob zaključku kulturnega
programa nas je obiskal
Božiček, ki je obdaroval
prav vsakega prisotnega
člana in jih s tem skromnim
darilom razveselil. Ob prijetnem druženju, ki je sledil
pozno v noč smo si zaželeli
še veliko tako uspešnih srečanj.
Skočili smo v leto 2010, kjer
nas čakajo številne ovire in
veliko novih nalog, predvsem na področju dela v
Društvu in izvajanju številnih
posebnih socialnih programov.
predsednik
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SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse
dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo tudi
na internetu na naši spletni
strani.

Bedrija Črešnik

www.dgnp-mb.si

TOLMAČI

NASLOVI

TELEFON

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

02/33 15 711 031 316 040 dopol. in popoldan

SUZANA NOVAK

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popoldan

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popoldan

KAJA ZLATKA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 od 8.00 do 18.00
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ČESTITKE
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 ostalih pomembnih informacij.
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih Ljubljana.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v sredo in petek v času družabništva članov.
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim večji
izbor internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora.
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na spletni strani Društva www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji /
Časopis.
Info Društva

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE
NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Bojana Uršej-Bizjak
Boris Carevič
Vincenc Dobaj
Andreja Frangež
Anton Frešer
Zvonko Frešer
Aleksandra Gajič
Stefan Garkov
Arifaj Gazmen
Vinko Golob
Anton Jereb
Jože Koser
Sava Kronić
Tamara Lah
Mirko Majcen
Franc Methaus

Je mnogo stvari, ki si jih želiš
in je mnogo stvari, ki si jih zapomniš,
so skromne besede, ki pomenijo veliko
in so prijateljstva, ki obstajajo.
Naj bo tvoja pot posuta z rožami sreče
in naj bo na tvojem licu vedno nasmeh.

Aleš Navršnik
Ana Pintarič
Valerija Prapotnik
Jure Rošker
Hermina Rusjan
Erna Savski
Marija Stiplovšek
Gabi Stniša
Milan Šabeder
Terezija Šlosar
Abin Šmidlehner
Boris Virc
Aleksandra Vrečko
Simon Wolf
Mirjana Zorman

Vse najboljše

»Kdor se smehlja, namesto da bi besnel,
je vedno močnejši.«
Kitajska modrost
Januar 2010
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SEKRETARJEV KOTIČEK
Začetek leta smo v društvu začeli delovno, saj bomo
tudi v letu 2010 za gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike izvajali posebne socialne programe s katerimi
jim bomo zagotavljali individualno strokovno pomoč za
lažje življenje in delo v specialnih tehnikah in oblikah
komunikacije, ki jo uporabljajo osebe z delno ali popolno izgubo sluha/vida. Pravočasno zaznavanje problemskih situacij in usposobitev odrasle gluhe, naglušne in
gluhoslepe osebe je osnovni cilj strokovne službe Društva, kar pomeni zmanjševanje psihičnih in socialnih
Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
posledic gluhote, naglušnosti in gluhoslepote s katero
preprečujemo v vedno večjo družbeno izoliranost invalida sluha. S tem namenom smo odprli tudi
prostore za družabna srečanja in pisarno (še
ni opremljena zaradi pomanjkanja osnovnih
sredstev in opreme) na Potrčevi ulici 34 na
Ptuju, kamor se bodo lahko obrnili naši člani
iz občin Ptuja in sosednjih občin.
Izguba sluha je po ugotovitvah Svetovne
zdravstvene organizacije (WHO) druga najtežja invalidnost, ki vodi v socialno izoliranost,
kar s posebnimi socialnimi programi, ki jih
izvajamo v Društvu pomagamo preprečevati.
V letu 2010 smo si zadali še bolj smele načrte, ki jih bomo izvedli v 10 posebnih socialnih
programov, ki so izredno
pomembni za vse naše gluhe,
naglušne in gluhoslepe uporabnike. Največja težava invalidov
sluha je komunikacijska oviranost, ki nam močno otežuje
dostop do številnih informacij
različnih medijev. Zato v društvu že vrsto let izvajamo vsako
Saška Cafuta - javna dela
sredo okroglo mizo, kjer inforPomoč v društvu
miramo člane. Že od leta 2000
izdajamo lastni časopis Naš
glas in objavljamo novice na
spletni strani www.dgnp-mb.si.

Lea Lukner
Družabništvo
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V Društvu posvečamo še posebno skrb ostarelim in obnemoglim starejšim ljudem (56% starejšega članstva), ki jim pomagamo v posebnem socialnem
programu »Osebna asistenca«
NAŠ GLAS

Podružnica Ptuj

Tamara Lah - javna dela
Pomoč starejšim

Barbara Slana-Dacaj
Pomoč starejšim
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Dominik Mohorko - javna dela
Pomoč starejšim

Srečko Ostreuh - javna dela
Družabništvo

Bogdan Fras - javna dela
Pomoč v društvu

v javnih delih že deveto leto
zapored in smo ob sodelovanju Zavoda RS za zaposlovanje
zaradi vedno večjih potreb in
vedno večjega števila pomoči
potrebnih ostarelih oseb razširili
na tri zaposlene, ki bodo obiskovali te osebe na domu oz. v
domovih upokojencev.

Izjemno slaba izobrazbena
struktura našega članstva je zelo pereč problem, saj so
zaradi svoje invalidnosti zaposleni večinoma na slabše plačanih delovnih mestih. V preteklih letih smo uspeli pomagati
številnim članom do zaposlitve in s tem do rednih virov za
samostojno preživljanje sebe in družine. Zaradi prihajajoče
krize pa v Društvo prihaja vedno več članov, ki so izgubili
službo. Zato sodelujemo z Raciom iz Celja, ki prav tako
pomaga tem ljudem pri iskanju zaposlitve. Pozivamo člane,
da se v primeru odpovedi delovnega razmerja pravočasno
oglasijo v Društvu, kjer jim bomo pomagali.

Pozivamo vse člane društva, da se v primeru odpovedi delovnega razmerja pravočasno oglasijo
v pisarni društva, kjer jim pomagali.

Vsi člani se bodo tudi v letu 2010 lahko vključevali v številne aktivnosti, ki jih izvajamo v
Društvu:
-informativna dejavnost (pisanje člankov, priprava video novic, okrogle mize)
-sociala (obiski članov na domovih)
-izobraževanje (predavanja, učenje težje razumljivih besed, učenje
tujega jezika, učenje računalništva itd.)
Računalniški tečaj

-upokojenci (organizirajo izlete, srečanja)
-gluhi (opozarjajo na številne probleme s katerimi se srečujejo,
sodelujejo pri razpravah ob sprejemanju zakonodaje – ZIMI, )
-rehabilitacija in zdravje (letovanje v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci, Terme Fontana ter v počitniških zmogljivostih ZDGNS
– Piran, Fiesa, Moravci, Kranjska Gora in Velika planina)

Počitniška prikolica v
Banovcih

-kultura (priprava, vaje in nastop gledališke skupine Tihi svet, priprava in snemanje dokumentarnih in drugih filmov)
-šport in rekreacija (treningi, prijateljska tekmovanja, državna prvenstva in mednarodna tekmovanja)

-naglušni (samopomočna skupina, srečanja naglušnih)
-slovenski znakovni jezik – tečaji (začetni in nadaljevalni 40-urni tečaj učenja
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slovenskega znakovnega jezika gluhih – govorica rok)
-tehnični pripomočki (predstavitve tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne)
-različnih ročnih izdelkov, organiziranje razstave ročnih izdelkov itd)video in računalništvo (priprava in izdelava kratkih video informacij, uporaba računalnikov v društvu z
web kamerami) ter
-ročne delavnice (ustvarjanje Ptuju v novih prostorih podružnice, ki smo jo odprli v lanskem letu.
-številne aktivnosti pa bomo izvajali tudi na Ptuju v novih prostorih podružnice, ki smo
jo odprli v lanskem letu.
Te aktivnosti so zelo pomembne za delo in življenje vseh naših uporabnikov – invalidov
sluha, saj lahko edino v Društvu v Mariboru in podružnici na Ptuju vsi uporabniki enakopravno in samostojno sodelujejo in razvijajo svoje spretnosti ter spregovorijo o svojih stiskah, problemih, željah in pričakovanjih.
V začetku lanskega leta sem na tem mestu poudaril kako pomembno je sodelovanje pri
javnih razpravah pri sprejemanju ustrezne zakonodaje (Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov), ki je ravno v javni obravnavi in naj bi končno omogočila invalidom sluha to, kar
ima naša država napisano v ustavi. Želimo si, da bi se vedno manj dogajale krivice in diskriminacije v vsakdanjem življenju invalidov sluha. Pravice invalidov so zapisane in sprejete tudi v Konvenciji OZN o temeljnih človekovih pravicah, ki jo je ratificirala naša država,
pa imam še vedno občutek, da so to le številne črke na papirju, ki vse od samostojnosti
naše države in bivše Jugoslavije ne zmorejo zaživeti tudi v realnem življenju številnih
invalidov. Zato spet ponavljamo poziv, da od države in vlade pričakujemo, da takoj odpravi številne diskriminacije in nepravilnosti, ki jih doživljajo invalidi sluha skoraj na vsakem
koraku svojega življenja.
Da pa se le nekaj premika pa dokazujejo tudi številni posamezniki in tudi nekatere lokalne
skupnosti in občine, ki znajo nesebično in z dobro voljo pristopiti in pomagati pri različnih
aktivnostih v Društvu. Svetel primer je bila pred kratkim, seja Mestnega sveta Mestne
občine Maribor, kjer so mestni svetniki soglasno sprejeli akcijski načrt za občino prijazno
invalidom in se tako zavezali, da bomo s skupnimi močmi naredili korak naprej pri reševanju problemov invalidov v vsakdanjem življenju in k uresničevanju in izenačevanju pravic,
preprečevanju in odstranjevanju številnih arhitektonskih in komunikacijskih ovir. Kot član
Sveta invalidov, ki ga je imenoval župan Mestne občine Maribor sem bil prisoten na tej
seji Mestnega sveta in z velikim upanjem spremljal njihovo razpravo, vprašanja in pobude
s katerimi so pozitivno sprejeli naš že dolgo prej in strokovno pripravljen predlog, v katerem so imele vse invalidske organizacije Maribora in tudi naše Društvo veliko vlogo pri
več kot eno-letnih pripravah z namenom, da predstavimo svoje poglede in težave s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Zato upam, da bomo s skupnimi močmi ter ob podpori
Mestne občine Maribor, Sveta invalidov in strokovno službo Občine uspeli pridobiti Listino
»Občina prijazna invalidom«.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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ČLANI PIŠEJO
NOVOLETNE ŽELJE
Ob zaključku leta 2009, vedno bolj ugotavljam, ko na dan prihajajo informacije, kako slabo so urejene pravice, gluhih,
naglušnih in gluhoslepih oseb v primerjavi nekaterih drugih
kategorijah invalidov, ki imajo urejene nekatere individualne
pravice s strani države. Osebe z okvaro sluha treba postaviti
v enakopravni položaj. Po hitrem postopku sprejeti večletni
predlog zakona o izenačevanju možnosti invalidov.
Slovenski parlament je ratificiral Konvencijo OZN, kar pomeSrečko Ostreuh
ni, da je zakon država Slovenija sprejela. Po več letih veljavnega zakona ugotavljamo, da smo gluhi, naglušni in gluhoslepi v neenakopravnem položaju, nimamo enakih možnosti kot drugi državljani in smo diskriminirani tudi v primerjavi
pravic, katere imajo druge kategorije invalidov v Sloveniji.
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, kateri je bil sprejet leta 2002, je bil veliki
napredek za gluhe in naglušne osebe, veliko smo pričakovali a žal praksa je pokazala, da
smo še daleč do pravega cilja, da smo gluhi in naglušni še vedno diskriminirani.
Slovenski znakovni jezik je jezik sporazumevanja oseb gluhih, je vizualno-znakovni sistem z določno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibi rok in prstov ter mimiko obraza.
Znakovni jezik je enakovreden besednemu jeziku večine, zato moramo prepričati vlado
RS, da bomo imeli ustanovo za znakovni jezik gluhih, urediti financiranje in razvoj SZJ,
priznanje, da gluha oseba brez znakovnega jezika ni gluha oseba.
Prizadevati se za večjo dostopnost izobraževanja in usposabljanja invalidov in za njihovo
zaposlovanje in postati neodvisni in enakopravni državljani RS.
Zveza gluhih bi morala v sodelovanju društev predlagati gluho osebo-poslanca na občinskih volitvah, kateri bi gluhe, naglušne in gluhoslepe enakopravno zastopal v državnem
zboru RS in tako bi se uresničil 29. člen Konvencije o pravicah invalidov, kjer je zapisano,
da imajo vse osebe, ne glede na invalidnost, pravico do sodelovanja v političnem življenju. Samo tako lahko opozarjamo širšo javnost o problemih, jezikovno posebnost gluhe
skupnosti, kulturo, talente in zahteve.
Država je gluha, nima posluha in ne zagotavlja sredstev za razvoj slovenskega znakovnega jezika.
Zato se moramo vsi gluhi, naglušni in gluhoslepi združiti v enoto in od države zahtevati,
da v skladu s Konvencijo OZN o človekovih pravicah ustvari enake možnosti tudi za nas
gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe.
Ob zaključku leta vam vsem skupaj želim obilo zdravja, uspeha in osebne sreče.
Povzeto iz spleta
Srečko Ostreuh

»Človek šele takrat spozna, da je bil srečen,
ko bega po ruševinah izgubljene sreče.
Januar 2010
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NOVOLETNA ZABAVA
V četrtek, 31.12.2009 sva z fantom Davidom okrasila novoletno jelko z zlato-rdečimi kroglicami in drugimi obeski, pod njo pa nastavila darila za svoje najbližje in prijatelje.
Popoldan so prišli prijatelji s katerimi smo si izmenjali darila. Veliko smo se pogovarjali in
na različne načine zabavali. Igrali smo karte in organizirali kviz, da smo malo razmigali
naše sive celice.
Po večerji smo se z avtomobili odpravili v Maribor na snežni stadion, kjer smo se nekaj
časa sankali. Pred polnočjo, pa smo se z vzpenjačo popeljali na vrh Pohorja kjer smo v
veseli družbi pričakali Novo leto, kateremu smo nazdravili s šampanjcem in si izrekli najlepše želje. Ogledali smo si zelo lep in veličasten ognjemet, ki je bil v Mariboru. Vsi smo bili
zelo navdušeni nad prečudovitim pogledom na ta spektakel v mestu.

Vesela druščina na Pohorju

Po končanem ognjemetu smo se z gondolsko vzpenjačo podali v dolino, kjer smo se razigrano predali radostim na snegu.
Proti jutru smo se odpravili k meni domov, kjer je tudi nekaj prijateljev prespalo, saj smo
bili zelo utrujeni.
Bilo je eno najlepših novoletnih praznovanj.
Lea Lukner

"Ljudje me ljubijo in sprejemajo takega, kakršen sem – tukaj in zdaj.
Svet vidim skozi oči ljubezni in sprejemanja. V mojem svetu je vse dobro."
Louise L. Hay
Stran 8
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NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
26. decembra 2009 smo imeli novoletno srečanje članov našega društva na "Turistični
kmetiji družine Črne v Razvanju pri Mariboru."
Tokratnega srečanja se je udeležilo približno 100 članov iz Maribora in nekaj članov iz
novo ustanovljene podružnice Ptuj.
Udeležence srečanja je pozdravil predsednik Bedrija Črešnik in voščil novo leto.
Sledil je kulturni program z nastopom mlade plesne skupine iz podružnice Ptuj ter plesne
skupine iz Celja.
Franc Perkovič je podelil pokale trem najboljšim tekmovalcem tradicionalnega novoletnega šahovskega turnirja v Mariboru. Ogledali smo si video projekcijo najzanimivejših
dogodkov v letu 2009. Razdelili smo nove mobilne aparate in svetlobne budilke našim članom, ki so se prijavili na razpis za tehnične pripomočke.
Po kosilu nas je obiskal Božiček, ki je vsem prisotnim članom izročil novoletna darila. Sledilo je druženje in zabava.

Veselo razpoloženje ob nastopu »domače«
plesne skupine

Najboljši šahisti

"VSE NAJBOLJŠE OB NOVEM LETU 2010"
Mitja Tomažič

BOŽIČNI IN NOVOLETNI PRAZNIKI
Božič in Novo leto je nekaj najlepšega v našem življenju.
Skupaj sedemo za pogrnjeno mizo z našimi bližnjimi, izmenjamo darila in zaželimo mnogo zdravja in sreče.
Božič in Novo leto je čas dobrih želja in čas, ko mislimo na vse tiste, ki potrebujejo našo
pomoč in našo pozornost.
Med
nami živijo
ljudje, inkiučenci
so osamljeni,
potrebujejo našo pomoč in zato bi bilo lepo, da se
Lidija Letonja
z razredničarko
1. a
tega spomnimo in jim pomagamo.
Naše društvo gluhih in naglušnih Maribor, ima odlično vodstvo, dobre organizatorje, veliko
humanitarnih aktivistov, ljudi, prostovoljcev, kateri skrbijo za naše člane.
Vesel sem, da jim pomagamo in prav je, da čutijo našo pripravljenost, da jim bomo še
naprej pomagali in da bo življenje vseh ljudi pri nas lepše.
Srečko Ostreuh
Januar 2010
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NASTOP PLESNE SKUPINE
V četrtek popoldan 17. 12. 2009 nas je povabil predsednik Društva upokojencev Ptuja g.
Vojo Veličkovič v kavarno Trajana v Ptuju, kje je
naša skupina imela plesni nastop.
Bilo je veliko ljudi od starih do mladih in seveda
tudi otroci. Organiziran je bil kulturni program s prihodom Miklavža in Dedka Mraza.
Prvi nas je pozdravil Miklavž, pripovedoval je zgodbice in nazadnje težko pričakovani Dedek Mraz.
Vesele otroke je obdaril z dobrotami. Igranje ob
spremljavi klavirja smo popestrili s petjem in plesom naše plesne skupine Sweet Girls.
Mirjana, Lea, Sanja, Tamara in Saška, članice
plesne skupine Sweet Girls

Na koncu se je predsednik Društva upokojencev g.
Vojo Veličkovič zahvalil za dobro organizirano prireditev, tudi mi smo se zahvalili za prijaznost in
povabilo.
Vsi prisotni so bili zelo navdušeni nad našim nastopom v slovenskem znakovnem jeziku, saj je bilo
to za obiskovalce nekaj novega, da v pesmi in plesu uporabljamo tudi kretnje
Med prisotnimi na prireditvi je bil tudi župan Mestne občine Ptuj gospod Štefan Čelan.

Sweet Girls s predsednikom DU Ptuj g. Vojom
Veličkovičem

Skupina Sweet Girls

POHODNIK RADOVAN
Lani sem se odpravil na gričevje, hribovje in gorovje po Sloveniji, vendar sem jih obiskal
manj kot predlani. Ogledal sem si različni gorski svet Slovenije in tudi nekaj gora v tujini.
Nekatere poti so bile lahke, druge težje in bolj zahtevne. Lahko se pohvalim, da sem vse
slovenske vrhove že osvojil. Vključen sem v planinsko društvo »Planika«, s katerim sem
doživel in občutil veliko lepega. Letos sem doživel zelo prijetno presenečenje, saj mi je
Planinska zveza Slovenije podelila bronasti znak. Še vedno me zanima gorski svet zato
bom tudi v prihodnje ostal še naprej tako aktiven in užival v naravnih lepotah. V lepem
spominu mi je ostal izlet na Pilatus in Rigi v Švici, da ne omenjam še avstrijskega gorovja
in seveda našo prelepo slovensko naravo.
Radovan Milenovič
Stran 10
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ČLANI PIŠEJO
NA OBISKU PRI DRUŽINI ČAD
Kot sva vsako leto tudi letos z gospo Majdo Kores, 12. januarja 2010 obiskala družino
Čad. Gospa Miroslava Čad je naša dolgoletna gluhoslepa članica. Prinesla sva ji novoletno darilo in časopis Naš glas.

Ga. Miroslava Čad in Majda Kores med pogovorom

Veselje ob snidenju

Gospa Čad je bila izredno vesela našega obiska, vendar je potožila, da se ji je vid od lanskega leta zelo poslabšal, tako da je gospa Majda uporabljala kretnje na njeni dlani.
Povedala je, da bo stara 71 let in je že 27 let v pokoju. Živi skupaj s sinom in njegovo partnerko, ki ji zelo pomagata, da lahko živi v domačem okolju.
Mitja Tomažič

Januar 2010
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ŠPORT
MEDNARODNI TURNIR ZA GLUHE IN NAGLUŠNE V FUTSALU
Rekordna udeležba na 5. mednarodnem turnirju v futsalu, ki je bil v Slovenski Bistrici v
soboto 23. januarja 2010 je gostila gluhe in naglušne športnike iz kar 8 držav. V Društvu
gluhih in naglušnih Podravja Maribor smo odlično organizirali in izvedli ta mednarodni turnir ob pomoči gluhih zaposlenih v programu javnih del družabništva ter ob pomoči številnih gluhih prostovoljcev-članov društva.
Na turnirju so sodelovali gluhi in naglušni športniki iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Romunije, Madžarske, Avstrije in Slovaške.
Končni zmagovalec je bila ekipa gluhih iz Bratislave v Slovaški, na drugo mesto so se z
več kot dobro igro zavihteli člani ekipe Društva gluhih in naglušnih iz Celja. Tretje mesto
so osvojili zmagovalci lanskoletnega turnirja gluhi člani ekipe Szekszard iz Madžarske.
Člani društva smo z izvedbo turnirja zelo zadovoljni, kljub skromni uvrstitvi naše ekipe, saj
smo zasedli štirinajsto mesto med petnajstimi sodelujočimi ekipami na turnirju. Številni
domači in tuji gostje so pohvalili več kot odlično organizacijo mednarodnega turnirja gluhih
v futsalu pod vodstvom predsednika športne sekcije g. Andreja Vivoda in njegovim namestnikom g. Alešem Škofom in po zaključnem srečanju v prostorih Pekarne v Mariboru
obljubili, da bodo prišli tudi naslednje leto.
Odlične organizacije in brezhibne izvedbe pa ne bi bilo brez nesebične pomoči Odvetniške zbornice Slovenije, podjetja Nigrad in podjetje Dominko s.p., ki so s svojimi donacijami
pomagali, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Posebna zahvala pa gre Športnemu zavodu Slovenska Bistrica in Srednji šoli Slovenska Bistrica in obema upraviteljema dvorane,
ki so nam tudi letos omogočili brezplačen najem dveh dvoran in s tem omogočili številnim
invalidom sluha – športnikom nepozabno športno doživetje.

Najboljši igralci turnirja:

Zmagovalci turnirja

najboljši igralec Fabisik Lukaš (Bratislava-Slovaška)
najboljši strelec Pfeifer Zsolt (Szeksard-Madžarska)
najboljši vratar Durkovič Jan (Bratislava-Slovaška)

Bogdan Fras
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OBVESTILA
KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA
Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omogočal, da komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku.
Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej registrirati. Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete prijavnico na naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate
na sledeči način:
- Mobitel: SMS sporočila , Videoklic (UMTS)
- računalnik: Videoklic Skype, elektronska pošta klicnicenter@tolmaci.si,
spletni pogovor v živo in
- telefaks 05 906 36 16
Številka klicnega centra, ki jo je možno uporabljati po registraciji, je 031 777 600.
Storitve klicnega centra so za uporabnike brezplačne.
Klicni center bo deloval vse dni v letu 24 ur na dan.
Zapomnite si številko 031 777 600. To je številka, ki vam lahko olajša življenje.
Info Društva

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA
Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Združenje tolmačev Slovenija na GSM številki: 031/752 554 ali 031/354 600.
V vašem SMS sporočilu navedite kdaj in kje potrebujete tolmača (naslov) ter točen datum
in čas tolmačenja ter vaše ime in priimek.
Info Društva

DEŽURNI TOLMAČ
Dežurnega tolmača lahko si zagotovite v nujnih primerih (nesreča, nenadna nujna pomoč
zaradi bolezni...). Dežurni tolmač GSM številka: 041/789 555.
Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15.00 do 8.00 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Info Društva

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA
Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravico do tolmača v vseh izobraževalnih procesih, kar je potrebno ob prijavi v izobraževanje
tudi zahtevati.
Prispevek si poglejte na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/
pravice-gluhih-in-naglusnih-studentov/.
Info društva
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NAŠ GLAS

Januar 2010

OBVESTILA in VABILA
Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsako sredo in petek
popoldan.
Računalniški nasveti Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com so
objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi za gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in
čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića.
Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje članov.
Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik Bedrija
Črešnik.
Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 računalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in eučenje.
V sejni sobi društva je urejen računalniški kotiček, kjer lahko člani
uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo
različnih filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
Treningi odbojke za moške in ženske bodo potekali ob sobotah v OŠ
Destrnik od 16:30 do 19:30 ure. Vse informacije dobite pri Sašotu Letonji
in Lei Lukner.
Kopanje v Termah Ptuj in ŠRC Fontana. Karte dobite v
društva v času uradnih ur.

pisarni

Tečaj učenja težje razumljivih besed in ročnih delavnic poteka
vsako sredo ob 18:00 uri. Tečaj vodi tolmačica Kaja Zlatka Hötzl.

» Vsakdo, ki vstopi v moje življenje, me lahko česa nauči.
Skupaj bivamo z namenom.
Ko spreminjam svoje misli, se spreminja tudi svet, ki me obdaja.«
"

Guy Finley
Januar 2010
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OBVESTILA in VABILA
Tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb poteka
vsako sredo ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj vodi tolmačica Kaja
Zlatka Hötzl.
Aikido društvo 1994 Maribor vpisuje nove člane in članice. Potrebne
informacije dobite na tel.: 041 416 984 ali v času treningov v torek in četrtek od 18:00 do 21:00 ure.

Podružnica Ptuj je odprta vsak petek od 17.00 do 22.00 ure.
Potrčeva ulica 34, Ptuj

Pustovanje – poroka 14. 2. 2010 v podružnici na Ptuju.

Valentinovo 12. 2. 2010 v podružnici na Ptuju.

Kulturni dan 5. 2. 2010 v Podružnici na Ptuju.
Kulturni dan 10. 2. 2010 v Društvu MB.

Zimski športni dan 10. 2. 2010 v podružnici na Ptuju.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri
aktivnostih v društvu
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DOGODKI V SLIKI
NOVOLETNO SREČANJE 26. 12. 2009

»Vem, da lahko v življenju ustvarjam čudeže.
Moja prirojena ustvarjalnost me preseneča in radosti.«
Luise L. Hay
Januar 2010
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DOGODKI V SLIKI

Vivod Andrej in Aleš Škof organizatorja turnirja

Futsal – žrebanje skupin

Nagrade za najboljše ekipe in posameznike

Veselje zmagovalcev turnirja

Nogometaši DGNP Maribor

Osvežitev med polčasom

»Vem, da lahko v življenju ustvarjam čudeže.
Moja prirojena ustvarjalnost me preseneča in radosti.«
Luise L. Hay
Januar 2010
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DOGODKI V SLIKI

Snemanje delavnic za Spletno TV

Izdelovanje cvetja

Delamo verižice

Tečaj znakovnega jezika

Predstavitev tehničnih pripomočkov - Neuroth

Tehnični pripomočki

"Vse dobre stvari se zgodijo tistim, ki verjamejo, da je vse dobro."
Guy Finley
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POEZIJA, RAZVEDRILO
NA SEJMU
Ob Dravi na sejmu
ciganka, ciganki.
Dolgi vranji lasje,
bleščice na prsih,
cvetje med kitkami,
cvetje na janki.
Oči žare
kot ognjeni diamanti,
a kri gori, gori kri!
Roke so peruti,
so biseri med ustnicami,
belina in oglje in
čipka svilena po travi,
po prstih diši!
Na sejmu valovi množica
in pesem in
črna ciganska kri.
Majda Senica Vujanovič

teles.
Prebliski, avreole,
tolažniki.
Misel se vzpenja,
priklanja.
Se zgrbiš
v prah, ničevost.
Majda Senica Vujanovič

LEDENI MOŽJE
Valijo
ledene gore
z ledenimi srci
in usti,
Srepih oči,
trdih čeljusti.
Čuvarji
razvpitih vetrov,

KATEDRALA

skoz sita
postav in stebrov,

Zvonite, zvonite

ravnajo si čela.

mogočni prestoli,

Žgejo,

skale,

ležejo k cvetju,

trdnjave

med rože, brstje.

kipeče v nebo.

Pozeba ostane,

Odmeva

ozeba,

božja beseda,

požgana lica.

najtišja melodija

Joče, ihti

duše, srca.

v belih tančicah

Usta nešteta

mlada devica.

kleče
v molitev.

Majda Senica Vujanovič

Odsevi svetleči
Januar 2010
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Kaj se zgodi, če blondinka
pomotoma poje muho?
»V želodcu ima več pameti
kot v glavi.«
Zopet zakonski prepir:
»Najina zveza je že od
samega začetka en velik
nesporazum!« se jezi žena.
Tokrat je moževo mnenje
identično:
»Saj sem ti že večkrat rekel,
da sem prvič žvižgal na cesti, da bi priklical taksi, ne pa
da bi osvojil tebe!«
»Ali mi lahko daste kakšen
tolar?« je klošar prosil
mimoidočo
mladenko.
»Zakaj pa ne delate, saj ste
še čisto pri močeh?« ga je
ta vprašala.
»Zakaj pa vi ne plešete v
baru kot striptizeta, saj še
čisto dobro izgledate?«
»Zmago, kakšne lase ima
tvoj očka?«
»Veste, moj očka ima samo
glavo.«
Natakar
reče
gostu:
»Kot lahko opazite, je naša
restavracija zelo stara. Vse
v njej je iz 18. stoletja.«
»Sem opazil. Tudi zrezek je
bil iz 18. stoletja.«
Kdaj mora ženska priznati,
da je stara?
»Takrat, ko so svečke za
torto dražje kot torta sama.«
Stran 20

D RU Š T VO G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A M A R I B O R
RAZPIS ZA LETOVANJE V
ČASU ZIMSKIH ŠOLSKIH
POČITNIC

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Pogoji in termini razpisa so
objavljeni na oglasni deski
društva.

Pravočasno se osebno prijavite v času uradnih ur v
pisarni društva, kjer boste
dobili več informacij.

Članarina v letu
2010:
- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.
Dosegljivost

Društvo:

Elektronska pošta
Telefon:

02 / 252 21 82

Faks:

02 / 620 88 51

GSM sekretar:

041 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

Uradne ure v pisarni
Ponedeljek: 09:00 - 12:00

dgn.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 09:00 do 12:00; 16:00 do 18:00
Sreda: 18:00 - 19:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
GSM: vodja športa 041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 - 19:00

Druženje in aktivnosti:
Sreda in petek: 17:00 - 22:00
NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si
Glasilo urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon.
Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, Mestna občina Maribor, občine Podravja,
Zavod RS za zaposlovanje Maribor, Zavod za zaposlovanje Ptuj.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

