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Vsak prvi četrtek v mesecu
od 16 – 18 ure v pisarni
občine Zgornja Kungota
imamo uradne ure za
člane Društva gluhih in
naglušnih Podravja
Maribor.
Informacije:
Goran Jamnikar

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo tudi na
internetu na naši spletni strani.
http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com

SEKRETARJEV KOTIČEK
Praznični december prinaša
veliko pričakovanja in lepih
trenutkov. V Društvu je še
posebej svečano, saj smo
veseli, da smo s skupnimi
močmi in sodelovanjem
sodelavcev v strokovni službi, članov in vodstva društva
uspešno izpeljali kar nekaj
velikih in medijsko odmevnih
dogodkov. Veseli smo tudi,
da člani tako množično spremljate naše delo na družabnem omrežju Facebook in
»všečkate« objavljane foto- presegli samega sebe in nam
grafije s številnih dogodkov. poslali zavidljivo število člankov, ki smo jih z veseljem
»Trojna številka«
objavili.
Ob jesenskih aktivnostih, ki Zaradi številnih akcij, kjer
jih izvajamo v matičnem smo sodelovali in prošenje
društvu v Mariboru in podru- vedno večjega števila člansžnici na Ptuju smo lahko tva in ostalih polnočutnih ljuponosni, da se člani v tako di smo prejšnjo septembrsko
velikem številu udeležujejo številko našega glasila morali
teh dogodkih in se tako ved- ponatisniti. Skupna naklada
no bolj vključujejo v družbe- je bila 350 izvodov, kar
no dogajanje v širšem lokal- pomeni, da je Naš glas resninem okolju. V tokratni trojni čno NAŠ in ga radi prebiraštevilki Naš glas bo veliko
mo, po njem pa posegajo
zanimivega branja. Člani ste tudi številni polnočutni

ljudje, ki se želijo seznaniti z
našim društvom. To je dokaz,
da smo ubrali pravo pot, da
se vključujemo v dogodke in
aktivnosti izven društva – da
se ne zapiramo v svoj svet
tišine – hkrati pa s svojimi
dejanji ta naš »Svet tišine«
približamo širši javnosti, ki
iskreno in z občudovanjem
spremljajo delovanje društva
in naših članov in nas podpirajo na tej poti.
»Dopisujte v Naš glas«
Vabimo vas, da tudi v novem
letu pišete o vaše zgodbe in
dogodivščine ter življenju in
nam jih pošljete po e-pošti
ali pa prinesete članek in
fotografije v pisarno društva
do konca januarja naslednje
leto. Vsak vaš članek bomo z
veseljem objavili.
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»Letovanje za socialno ogrožene v KG«
Tudi v letošnjem letu je Zveza
društev gluhih in naglušnih
omogočila brezplačno letovanje za člane društev v Kranjski
gori. Oba člana iz našega društva sta izrazila zadovoljstvo in
zahvalo za ponujeno možnost
letovanja z namenom ohranjevanja zdravja.

»Kvizi znanja«
V društvu smo v letošnjem letu
ponovno začeli z izvedbo številnih kvizov znanja tako v
Mariboru kot na Ptuju. S temi
kvizi smo spodbudili številne
članice in člane, da so aktivno
in na prijeten način preizkusili
svoje znanje in ga hkrati povečali z novim. Kvize sta vodila
naša sodelavca iz programa
javnih del Marjan in Snežana
ob pomoči tolmačice Zlatke.
Skupaj smo izvedli pet kvizov
(3x v Mariboru in 2x na Ptuju).
Člani so izrazili željo, da bi tudi
v naslednjem letu večkrat
organizirali kvize, saj na takšen
način pridobijo veliko novih
znanj iz različnih področij.
»Kostanjev piknik in športne
aktivnosti na Ptuju«
Oktobra so člani podružnice na
Ptuju organizirali kostanjev piknik in ob tem izvedli še športna
tekmovanja: šahovski turnir in
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turnir v pikadu. Dogodek katerega so pripravili člani ptujske
podružnice je odlično uspel za
kar si vsi zaslužijo pohvale in
čestitke. Ptujčanom so se pridružili tudi številni člani iz matičnega društva v Mariboru. Prav
vsi so bili zadovoljni z izvedbo
in prijetnim druženjem do poznih večernih ur.
»Predavanje o bontonu«
Na mojo pobudo smo ob
pomoči Mestne občine Maribor in Sveta invalidov organizirali predavanje o poslovnem
bontonu. Sejna dvorana Generala Maistra je bila polna članov iz večine invalidskih društev, ki se vključujejo v Svet
invalidov. Pohvaliti moram tudi
številne člane našega društva,
ki so se udeležili tega zelo zanimivega predavanja in se na
takšen prijeten način poučili o
osnovah pravil obnašanja,
oblačenja na družabnih dogodkih. Prisotna je bila tudi tolmačica Marija, ki je gluhim tolmačila v slovenski znakovni jezik,
kar je tako kot vedno doslej,
kadar so prisotni gluhi ljudje
plačala Mestna občina Maribor.

»8. Gledališki festival gluhih v
Mariboru«
Naše društvo je 20. oktobra
organiziralo letos že osmi Gledališki festival gluhih kulturno
umetniških ustvarjalcev. Prijavilo se je sedem društev gluhih
in naglušnih iz vse Slovenije ter
Blažka s skupino slišečih tečajnic slovenskega znakovnega
jezika. Skupno so nam predstavili kar trinajst točk iz različnih
področij kulturno umetniške
ustvarjalnosti. Gledalci, ki so
napolnili veliko dvorano Narodnega doma so bili naravnost
navdušeni z dovršenimi gledališkimi nastopi in jim namenili
gromke aplavze. Posebnost
letošnjega gledališkega festivala gluhih je, da smo v sodelovanju z Evropsko prestolnico kulture in njihovim vodstvom
uspeli umestiti naš festival v
programske sklope EPK-ja, kar
je pripomoglo, da se je festivala udeležilo zelo veliko polnočutnih ljudi. Na takšen način so
resnična na najboljši način spoznali kulturo skupnosti gluhih
in našo izjemno povezanost s
številnimi javnostmi v naši
Mestni občini Maribor in širše
v Podravju. Zelo sem ponosen
na to, da smo na široko odprli
vrata v naš »Svet tišine« in
tako dokazali, da smo gluhi,
naglušni in gluhoslepi sposobni
skupaj z roko v roki organizirati
in izvesti festival na tako visokem nivoju na državni ravni.
Iskrene čestitke in zahvala
vsem sodelujočim: sodelavcem
strokovne službe, gluhim in
naglušnim prostovoljcem, vodstvu društva, in številnim

SEKREdrugim prijateljem, ki so vsak
na svoj način pripomogli k
uspešni izvedbi osmega gledališkega festivala v Mariboru.
Iskrene čestitke in zahvala tudi
vsem nastopajočim k naravnost čudoviti kulturno umetniški izkušnji in doživetjem skozi
katerega so nas popeljali v
čarobni svet domišljije in kulturno umetniške ustvarjalnosti.

Ob tem dogodku smo izdali Bilten – Gledališki festival gluhih
v katerem smo na svojevrsten
način predstavili vse dosedanje
uspehe in kulturno umetniške
dosežke gluhih in naglušnih
kulturno umetniških ustvarjalcev skozi čas. V bilten so svoje
spodbudne besede in pohvale
zapisali: župan Mestne občine
Maribor g. Franc Kangler, programski direktor EPK g. Mitja
Čander, predsednica Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije ga. Frida Planinc ter
predsednik našega društva g.
Bedrija Črešnik. Ob tem bi se
ponovno rad zahvalil vsem članom, ki so prinesli fotografije v
društvo in tako pripomogli k
bogati predstavitvi kulturne
umetniške dejavnosti skozi
preteklo zgodovino in s tem
ovekovečili prizadevanja naših
predhodnikov in na ta način
pripomogli k ohranjanju spomina na te svečane trenutke za
zanamce.

»Predstavitev programa POSLUH«
V začetku meseca oktobra so
se mladi člani društva odzvali
na povabilo k sodelovanju pri
projektu POSLUH, ki ga organizira mladinski kulturni center
IndiJanez. Ramiz, Saša in Barbara so podrobneje predstavili
program POSLUH, ki bo potekal v sklopu Evropske prestolnice mladih 2013 v Mariboru.
Namen programa je omogočiti
mladim gluhim in naglušnim
ljudem, da so aktivno vključeni
v programe EPM. Cilj programa
je, da se tudi gluhi mladi ljudje
počutijo enakovredne na vseh
področjih družbenega dogajanja. Mladim, ki slišijo normalno
pa na takšen način odpreti svet
v katerem živijo gluhi in naglušni in navezavo prija- teljskih
stikov med sovrstniki.

»Obisk iz Švice«
V začetku novembra nas je na
Društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor obiskala gluha profesorica gospa Patricia
Shores Herman iz Švice. Gospa
Shores je vodilna na področju
izobraževanja v znakovnem
jeziku v Švici. Skupaj z vodstvom društva smo ji predstavili
Društvo in našo dejavnost,
strokovno službo društva in
naše posebne socialne

TARJEV KOTIČEK
programe društva za gluhe, naglušne in gluhoslepe ljudi
v Podravju.

»Delovanje organov društva«
V mesecu novembru in decembru smo imeli seji upravnega
odbora društva, kjer smo potrdili plan dela za delovanje in
izvajanje posebnih socialnih
programov ter naložbe društva
za leto 2013 ter sprejeli sklepe
o aktivnostih društva. Imenovali smo komisijo za tehnične
pripomočke in tudi inventurno
komisijo, ki bo popisala opremo društva. Sprejeli smo tudi
sklep, da bo članarina za naslednje leto znašala dvanajst
evrov. Vsem članom upravnega
odbora in ostalih organov društva želimo veliko uspeha tudi v
naslednjem letu.
»Tehnični pripomočki«
V sredini decembra smo imeli
1. sejo komisije za tehnične
pripomočke, ki tako kot vsako
leto po razpisnih merilih izbere
gluhe prejemnike tehničnih
pripomočkov. V letošnjem letu,
je imela komisija nekoliko težje
delo, saj se pozna, da smo v
društvu v preteklih letih zelo
veliko članom pomagali pridobiti tehnične pripomočke, ki so
nujni za invalide sluha.
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Na žalost država še dandanes
ni poskrbela za zakonske pravice gluhih in naglušnih državljanov do nujnih življenjsko
pomembnih tehničnih pripomočkov, zato smo po sklepu
Upravnega odbora sprejeli
izredni sklep, da bo društvo iz
tega sklada omogočilo prejem
Baby-cry svetlobnega indikatorja dojenčkovega joka. Tukaj
je potrebno pohvaliti izjemno
složnost članov Upravnega
odbora, ki so soglasno podprli
to pomoč dvema gluhima
mamicama našega društva.
»Javna dela 2013«
Zavod RS za zaposlovanje je
objavil Javni razpis za javna
dela 2013. Pravočasno smo se
prijavili na razpis in oddali vlogo. Vključiti želimo v javna dela
tri brezposelne osebe, ki bomo
zagotovili tudi v naslednjem
letu izvajanje posebnih socialnih programov v Društvu. Na
takšen način skupaj z udeleženci preko programa javnih
del dajemo zelo velik poudarek
našemu cilju, da pomagamo
gluhim in naglušnim ljudem in
s tem ohranjamo socializacijo,
socialno vključenost številnim
članom in pod strokovnim vodstvom in mentorstvom skupaj
izvajamo izjemno pomembne
posebne socialne programe s
katerimi omogočamo invalidom sluha bolj enakopravno
življenje v družbi.

nas razveseljevali z dobrimi
uvrstitvami, ki so nam vsem v
ponos. Za odlične uvrstitve
vsem športnikom iskreno čestitamo in jim želimo še naprej
dobre športne rezultate. V
letošnjem letu so naši gluhi in
naglušnih športnice in športniki
vseh starostnih kategorij osvojili 19 pokalov in kar 39
medalj na številnih tekmovanjih tako doma kot v tujini.
Vsem športnikom vsa pohvala
in iskrene čestitke za njihove
naravnost fantastične uspehe.

Naši člani-športniki so organizirali Slovenski turnir v futsalu
10. 11. 2012 na Ptuju. Veseli
smo bili rekordnega obiska
športnikov iz vse Slovenije.
Med prijavljenimi so bile tudi
ekipe futsala iz slišečih klubov.
Po končanem tekmovanju pa
je bilo v prostorih podružnice
društva na Ptuju druženje vseh
športnikov in ostalih gostov.
Iskreno čestitam vsem za odlično izvedbo te športne prireditve.

» Obiski kulturnih predstav«
Projekt »Čutim glasbo - slišim
ples« je nastal pod vodstvom
psihologinje in plesalke Ajde
»Odlični športni dosežki«
Pfifer že leta 2010. Od 7. do
Tudi v jesenskih mesecih so bili 13. novembra so potekale
naši športniki pridni in se ude- delavnice flamenka, hip hopa
leževali športnih tekmovanj in in izraznega plesa. Festival, ki
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je potekal 11. - 12. novembra v
Lutkovnem gledališču Maribor
je bil rezultat te kulturne izmenjave in odličnega sodelovanja.

Naši člani so se udeležili tudi
glasbenega koncerta v prireditvenem prostoru Pekarne v
Mariboru. Vsi prisotni člani
društva so uživali v prijetnem
glasbenem vzdušju.
Kulturni večer invalidov, ki je
letos potekal že tretjič, je imel
naslov »Zimska pravljica«. Naši
člani so se predstavili z dvema
kulturno umetniškimi predstavami, nastopile pa so tudi naše
tečajnice slovenskega znakovnega jezika, ki so v znakovnem
jeziku
odkretale/recitirale
pesem »Tišina«. Polna Unionska dvorana je pričala, da so
tovrstne predstave svojevrsten
fenomen v Slovenskem prostoru, kjer se številne kulturno
umetniške skupine iz invalidskih društev Maribora predstavijo številnemu občinstvu, ki je
z navdušenjem ploskalo vsem
nastopajočim.
»Potopisno predavanje«
V sredo 28. novembra so se
člani društva udeležili potopisnega predavanja o Severni
Koreji. Organizator je bilo Kulturno društvo MC IndiJanez s
katerim smo v letošnjem letu

SEKRETARJEV KOTIČEK
stkali prijateljske odnose. To
zelo zanimivo predavanje je
bilo prevedeno v slovenski znakovni jezik.

»Predstavitev na OŠ Olge
Meglič na Ptuju«
V ponedeljek 3. decembra ob
svetovnem dnevu invalidov
smo imeli predstavitev gluhote, dela v društvu in predstavitev slovenskega znakovnega
jezika gluhih ljudi na Osnovni
šoli Olge Meglič Ptuj. S sodelavci strokovne službe društva
smo pripravili dve-urni program za cca. 300 šolarjev od
prvega do devetega razreda in
njihove učitelje. Z uvodnim
nagovorom in krajšo predstavitvijo gluhote in našega življenja
sem tudi jaz predstavil delo v
društvu. Skupaj s člani kulturno
umetniške skupine »Tihi svet«,
ki so predstavili dve točki pantomime smo otrokom pričarali
čisto nov pogled na naš »Svet
tišine«. Otroci so z zanimanjem
poslušali in se veselo nasmejali
ob predstavah gluhih članov
kulturno umetniške skupine
»Tihi svet«. Tolmačica slovenskega znakovnega jezika Zlatka
Hötzl je osnovnošolce in njihove učitelje naučila enoročne
abecede. Mladi umi, željni učenja, so se zelo hitro naučili
osnov sporazumevanja z gluhimi in v velikem številu prihajali

h Kaji, da bi občinstvu pokazali
kako znajo odkretati svoje ime.
Iskrena zahvala ravnateljice OŠ
in bučni aplavz otrok je bil
iskren dokaz novih spoznanj in
odličnega medsebojnega sodelovanja.

»Podelitev listine; Občina po
meri invalidov«
Po letu in pol kar sodelujem v
Svetu invalidov na Mestni občini
Ptuj, ki ga je imenoval župan
MOP g. Štefan Čelan z namenom,
da s skupnimi močmi, predlogi in
mnenji zagotovimo pogoje, da bo
mesto Ptuj invalidom prijazno
mesto, smo končno dosegli prvi
cilj, da bo Mestna občina Ptuj pridobila listino »Občina po meri
invalidov«. Verjamemo, da je to
šele delček začrtane poti in začetek uspešnega vzajemnega sodelovanja s Ptujsko občino ter invalidskimi organizacijami na tem
območju, ki bomo s skupnimi
močmi pripomogli k boljšemu življenju vseh občanov ne glede na
drugačnost ali invalidnost. Svečana podelitev listine »Občina po
meri invalidov« je bila v Mestnem
kinu Ptuj 3. decembra ob 17.00
uri in smo se ga udeležili tudi
sodelavci društva in številni člani iz Ptuja in Maribora.

»Prostovoljstvo«
V društvu zelo veliko
pozornosti usmerjamo tudi v
prostovoljno delo in iskanje
novih prostovoljcev. Dolgolet-

sodelovanju z drugo gimnazijo
v Mariboru smo dodali še nove
povezave s Prvo gimnazijo v
Mariboru, ki so letos prvič odzvali našemu povabilu. Na predstavitvah prostovoljskega dela,
ki so potekala na teh dveh
šolah sem skupaj s tolmačico
Kajo in sodelavcem društva
Srečkotom predstavil pomen in
potrebe prostovoljskega dela
namenjenega pomoči gluhim,
naglušnim in gluhoslepim ljudem v društvu. S svojo predstavitvijo smo navdušili deset
dijakinj obeh gimnazij, ki od
novembra dalje pomagajo v
društvu pri treh programih
društva in sicer pomoč gluhemu šoloobveznemu otroku,
pomoč gluhemu študentu na
predavanjih (pomoč pri pisanju
zapiskov) ter pomoč pri izvedbi
ročnih/ustvarjalnih delavnic,
kjer smo letos že izvedli delavnico izdelave novoletnih venčkov. Da se naš dober glas širi,
dokazujejo tudi številne ponudbe prostovoljcev, ki bi želeli s
svojim prostovoljnim delom
pomagati v društvu. Tako so se
tudi vsi člani društva IndiJanez
odločili, da bodo prostovoljno
pomagali pri izvedbi naših aktivnostih. Tako smo že dogovorjeni, da nam bodo pomagali pri
organizaciji našega 8. Mednarodnega turnirja v futsalu in
odbojki, ki bo 26. januarja
2013. Ker znamo ceniti njihov
trud in pripravljenost prostovoljno pomagati smo se v društvu odločili, da bomo prav
vsem prostovoljcem omogočili
brezplačen tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika.
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Tako smo že v začetku decem- in športnikov so nas članic.
bra začeli z novim intenzivnim Letošnji zaključek sta popestrili
tečajem učenja za devetnajst Valerija Škof in Mirjana Drumčlanov društva IndiJanez.
lič, ki sta pripravili številne družabne in šaljive igre v katerih
Prav ponosen sem, da v druš- smo sodelovali skoraj vsi člani,
tvu ustvarjamo toliko pozitivne ki so prejeli simbolične nagraenergije in dobrega vzdušja de. Predsednik društva Bedrija
med člani društva in hkrati Črešnik je vsem zaslužnim
spodbujamo k sodelovanju tudi podaril vstopnice za pogostištevilne polnočutne ljudi, ki tev/kosilo za dve osebi, ki jih
tako spoznavajo naš svet tiši- pridobil še en naš neutrudni
ne.
član društva Aleksander Trnjar,
ki se trudi na področju zbiranja
donacij za društvo.

»Novoletno srečanje članov«
Letošnje novoletno srečanje
članov je bilo 15. decembra v
gostišču Černe. Čez sto prijavljenih članov je pričalo, da je
naše
novoletno
srečanje,
kamor smo letos povabili tudi
naše
slišeče
prijatelje
(IndiJanez, Mariborska knjižnica, prostovoljci), izjemno dobro sprejeto. Po nagovoru predsednika Bedrije Črešnika in
mojem nagovoru in voščilu,
smo podelili priznanja najbolj
zaslužnim članicam in članom
na kulturnem in športnem področju. Sodelavec Marjan je pripravil video predstavitev iz kar
800 fotografij z letošnjih aktivnosti tako matičnega društva v
Mariboru kot podružnice na
Ptuju. Predsednik športne sekcije Aleš Škof pa je pripravil
prav tako čudovito predstavitev športnih dosežkov športnic
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Vsem članicam, članom in
vsem sodelavcem se na tem
mestu iskreno zahvaljujem za
njihovo aktivno sodelovanje in
aktivno prizadevanje ter delo s
katerimi se trudimo, da za naše
gluhe, naglušne in gluhoslepe
člane omogočimo čim boljše
pogoje vključevanja v številne
aktivnosti Društva. Danes smo
lahko vsi skupaj ponosni na
naše uspehe, na Društvo, ki s
svojimi dobrimi deli in objavami v medijih prinaša vedno več
gluhim, naglušnim in gluhoslepim ljudem možnost boljšega
in enakopravnejšega vključevanja v življenje in delo v Društvu
in družbi.
Še posebej pa se zahvaljujemo
številnim polnočutnim ljudem,

ki so vsak na svoj način pomagali, prispevali denarna ali
materialna sredstva s katerimi
smo veliko gluhim, naglušnim
in gluhoslepim ljudem omogočili premagovanje številnih
stisk in težav in lažje vključeva-

nje v življenje in delo v družbi.
Ob prihajajočih božičnih in
novoletnih praznikih vam želim
obilo radosti, veliko osebnega
zadovoljstva v življenju, ljubezni, veselja in zdravja v letu
2013. Srečno!
Strokovni delavec-sekretar
Milan
Kotnik

ČLANI PIŠEJO
V sodelovanju s Svetom invalidov
Mestne občine Maribor smo se
udeležili 23. Pikinega festivala, ki
je potekal v Velenju od 16. do 22.
septembra 2012. V ponedeljek
17. septembra in v četrtek 20.
septembra smo s sodelavci Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor organizirali ustvarjalne
delavnice spoznavanja slovenskega znakovnega jezika. Namen je
bil, da širši javnosti in predvsem
nadebudnim otrokom in šolarjem
ter njihovim staršem predstavimo
slovenski znakovni jezik in svet
tišine. Na obeh delavnicah smo
sodelovali; Milan Kotnik, Snežana
Pauletić, Marjan Podbojec,
Andreja Kovjanić, Srečko Ostreuh
in Kaja Zlatka Hötzl.

lepega vremena. Pri izvedbi delavnic je sodelovala tudi tolmačica
slovenskega znakovnega jezika
Kaja-Zlatka Hötzl. Popoldanskih
delavnic se je udeležilo več kot 40
otrok in njihovih staršev. Za prizadevnost otrok in njihovo radoživo
veselje pri spoznavanju govorice
rok smo med otroke razdelili plišaste igračke in več kot 200 listov
enoročne abecede.

Osrednja tema letošnjega festivala je Pikasta kultura. Cilj festivala,
ki je namenjen predvsem otrokom in njihovim staršem je vzpodbujanje otroške ustvarjalnosti.

Dogajanje smo tudi fotografirali,
slike pa smo objavili na naše spletno socialno omrežje.

23. PIKIN
FESTIVAL
V VELENJU

PIKIN
FESTIVAL

Veliko promocijskega materiala in
več kot 600 listov z enoročno
abecedo smo razdelili tudi med
številne obiskovalce samega festivala, najprej v šotoru, kjer so
potekale delavnice, kasneje pa
smo enoročno abecedo razdelili
po stojnicah in na info točkah.

Za odlično izvedbo festivala in
pomoč pri zagotavljanju prostora
Naš cilj je bil na zabaven način
za delavnice se zahvaljujemo
otrokom in obiskovalcem Pikine- organizatorjem Pikinega festivala.
ga festivala predstaviti kako upo- Zahvala velja tudi Svetu invalidov
rabljati slovenski znakovni jezik, ki MOM in Mestni občini Maribor,
ga uporabljajo gluhe osebe v vsa- da smo dobili to edinstveno prilokodnevnem življenju.
žnost, da smo se lahko predstavili
na letošnjem Pikinem festivalu.
V rdečem šotoru smo dobili svojo
mizo, h kateri smo povabili otoke
različnih starosti. Da bi pritegnili
Snežana Pauletić,
pozornost otrok in jih opozorili na
sodelavka Društva gluhih in
pomen enoročne abecede smo se
naglušnih Podravja Maribor
odločili narediti enoročno abecedo v obliki pobarvanke. Tako so
otroci z veseljem barvali vsako
črko svojega imena in jo potem
tudi odkretali. Za nagrado pa so
"Popolnost je
dobili majhne plišaste igračke.

vsepovsod.
Če jo le hočemo prepoznati."

Zanimanje otrok in njihovih staršev je bilo zelo veliko, še posebej
v četrtek 20. septembra, ko je
bilo še več obiskovalcev zaradi

O.

Kakuzo
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NATURA NI
OVIRA
Prostorski posegi in delavnice v mariborskem Mestnem
parku in na vrtu Doma invalidov Maribor, Trubarjeva 15.
Vsi imamo enake možnosti
in priložnosti šele takrat, ko
so javni prostori enako in
samostojno dostopni za vse.
Mariborski Mestni park, kot
javni prostor namenjen za
preživljanje prostega časa,
za srečevanje, igro in kontemplacijo v naravi, se s prostorskimi posegi in delavnicami Natura ni ovira, prilagaja in vabi vse tiste, ki rabijo več vzpodbude in pozornosti pri samem dostopu v
park, kot tudi pri njegovem
uživanju.
Le čez cesto od Mestnega
parka svoja vrata, za vse
radovedne in ustvarjalne
obiskovalce, odpira vrt
Doma invalidov.

Bistveni namen posegov
Natura ni ovira je boljše dostopanje, vključevanje in
informiranje.
Organizirali smo otvoritev z
delavnicami Društva študentov invalidov, nastopom plesnega para s plesalko na
vozičku, plesno delavnico in
s pogostitvijo.
Pripravili smo ploščad s shemo plesnih korakov, v delu
so brajevi in vidni napisi s
kreativnimi opisi dreves, tipni zemljevid parka in tipna
miza. Na vrtuTrubarjeve15
smo zasadili zelišča v opletene visoke grede, nameščena bo tudi zvočna instalacija. Vsak poletni torek so na
omenjenih lokacijah potekale naše delavnice in zaključni piknik, ki so se jih s posebnim žarom udeleževali tudi
člani Društva gluhih in
naglušnih Maribor.

Skupaj z VDC Sonček Maribor smo v Mestnem parku
pripravili garažno razprodajo.
V skladu ekološkimi in trajnostnimi načeli KED Smetumet, so vse dejavnosti izvedene z uporabo naravnih in
odpadnih materialov. Projekta pa smo se želeli lotiti tudi
s kar največjim posluhom za
javni prostor, okolje in ljudi.
Ob zaključku nas veseli, da
obiskovalci potrjujejo, da
nam je to res uspelo.
Za KED Smetumet, Alenka
Kreč Bricelj
Informacije o projektu in
dogodkih Natura ni ovira
dobite na
www.smetumet.com in na
www.maribor2012.eu.

Naj vam Božična
noč pokloni mir,
upanje, ljubezen,
zdravje in veselje.
Stran 10
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PREDSTAVITEV
PROGRAMA
POSLUH
V začetku meseca oktob- ra
smo od mladinskega kulturnega centra IndiJanez dobili
povabilo k sodelovanju pri
projektu POSLUH. Tako smo
se v sredo, ko na društvu
potekajo družabni dogodki in
okrogla miza odločili, da se
sestanemo s predstavniki
Mladinskega centra Indijanez.
Obiskali so nas Ramiz, Saša in
Barbara in nam podrobneje
predstavili program POSLUH,
ki bo potekal v sklopu Evropske prestolnice mladih 2013
v Mariboru.
Namen programa je omogočiti gluhim in naglušnim mladim, da se počutijo enakovredni in da so aktivno vključeni v programe EPM.

Mladim, ki slišijo normalno,
pa odpreti svet v katerem
živijo gluhi in naglušni ter
med temi navezati prijateljske stike.
Seveda nam je bila ideja o
sodelovanju zelo všeč, zato
smo z veseljem potrdili udeležbo na začetnem sestanku
programa POSLUH, ki je potekal v prostorih Kulturno društvenega centra IndiJanez
26.oktobra s pričetkom ob
19h.
Na uvodnem sestanku nas je
bilo prisotnih več kot deset
mladih gluhih in naglušnih
članov, veliko je bilo slišečih
mladih, seveda pa ni manjkala
niti tolmačka Slovenskega
znakovnega jezika.

Po uvodnem delu so nas iz
Društva IndiJanez povabili, da
se skupaj z njimi poveselimo
ob igranju pikada in namiznega nogometa.
Naše druženje se je zavleklo
pozno v noč. Spletli smo nova
znanstva in prijateljstva z slišečimi in se veselimo sodelovanja z njimi.
Še posebej pa nas veseli, da
se tudi mladi slišeči posamezniki zavedajo problematike
gluhih in naglušnih in nam
želijo pomagati po svojih najboljših močeh.
Snežana Pauletič, sodelavka
DGNP MB

Ko sta dve osebi v globinah srca kot eno,
streta celo krepko železo ali bron. In ko dva človeka drug drugega razumeta v globinah srca,
so njune besede sladke in močne kot
vonj orhidej."
Konfucij
Stran 11
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8. GLEDALIŠKI
FESTIVAL

8.
GLEDALIŠKI
FESTIVAL
V soboto, 20. oktobra smo
gluhi in naglušni člani Podravja gostili 8. gledališki festival
gluhih. Dogodka smo bili neizmerno veseli, saj smo se kar
nekaj mesecev pripravljali na
ta pomemben dogodek.
Čakalo nas je veliko točk, v
katerih smo se predstavili kot
nastopajoči. Tako smo teden
za tednom obiskovali vaje in
se intenzivno pripravljali. Res
smo bili zelo pridni in to se
nam je bogato obrestovalo.
V soboto zjutraj nas je čakala
še zadnja vaja in nato generalka, ob 16uri pa se je v Veliki dvorani Narodnega doma
v Mariboru pričel 8. Gledališki festival gluhih.. Povezovalca programa sta bila naša
gluha člana Mirjana Drumlič
in Aleš Škof.
Številni gostje, tako gluhi kot
tudi slišeči so pohvalili odlično organizacijo in naravnost
odlične nastope kulturno
umetniških skupin iz vse Slovenije.
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V društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor in Podružnici Ptuj smo stopili skupaj in
smo kljub začetnim težavam
in kljub svoji gluhoti uspešno
izpeljali 8.gledališki festival
gluhih in pokazali svetu, da
zmoremo, da znamo in da to
kar naredimo skupaj naredimo najboljše.
Polni vtisov iz festivala smo
naše druženje zaključili še v
društvu, kjer smo veselo klepetali do poznih ur.
Ob tej priložnosti se želimo
zahvaliti vsem, ki so kakorkoli
sodelovali in s svojimi dejanji
dodali kamenček v mozaik
uspešne izvedbe 8. gledališkega festivala.

Seveda pa se ne smemo
pozabiti zahvaliti vsem gledalcem 8. gledališkega festivala gluhih, ki ste nas počastili s svojo prisotnostjo in
napolnili Veliko dvorano
narodnega doma do zadnjega kotička.
Lidija Letonja

ČLANI PIŠEJO

DAN MOBILNOSTI
INVALIDOV

DAN
MOBILNOSTI
INVALIDOV

V torek 18. septembra smo se
gluhi in naglušni člani Društva
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor udeležili tradicionalnega DNEVA MOBILNOSTI
INVALIDOV.
Na Trgu svobode smo imeli
postavljeno stojnico na katero
smo lahko razstavili naše publikacije, glasilo, razne letake in
pa seveda enoročno abecedo,
katero smo razdeljevali radovednim mimoidočim.
Ob prihodu smo vsi člani

društva dobili zelene majčke z
napisom Dan mobilnosti invalidov na katere smo vsi bili

zelo ponosni in smo si jih, da
bi bili bolj razpoznavni takoj
oblekli.
Dan je bil res zanimiv, saj smo

se lahko predstavili širši javnosti, zraven tega pa smo z
veseljem odgovorili na vprašanja, ki so nam jih o delovanju našega Društva zastavljali
mimoidoči.
Trg svobode je tega dne zaživel v znamenju iger, smeha,
izmenjave mnenj in razbijanja
predsodkov. Vsebina dneva je
bila zaznamovana s prikazi
spretnostne vožnje z vozičkom ter hoje slepih in slabovidnih z belo palico in psom, s
plesnimi točkami, nagradnimi
igrami in ulično košarko na
vozičkih.

Prav gotovo si želimo še več
takšnih dogodkov in se že
veselimo prihajajočega dneva
mobilnosti invalidov v letu
2013.

MEDNARODNI
DAN GLUHIH
Gluhi po vsem svetu praznujemo svoj dan praviloma
tretjo soboto v mesecu septembru. Letošnja osrednja
nacionalna prireditev je
potekala v Krškem, kjer Društvo gluhih in naglušnih Posavja praznuje 50 let delovanja.
Udeležence dopoldanske slavnostne akademije v krškem
Kulturnem domu je nagovoril minister za delo, družin in
socialne zadeve Andrej Vizjak, predsednica zveze gluhih
in naglušnih Slovenije Frida
Planinc, župan občine Krško
Miran Stanko in predsednik
društva Bogdan Kuhar.
Popoldansko druženje gluhih
in naglušnih pa je potekalo v
čateških toplicah, kjer smo
ob kosilu in programu organizatorja uživali vse do
večernih ur.
V Krško na mednarodni dan
se je odpravilo veliko število
gluhih in naglušnih članov
našega Društva. Vsi so bili
zelo navdušeni nad samo
organizacijo dogodka in se že
veselijo naslednjega leto ko
se bodo spet lahko udeležili
mednarodnega dneva gluhih.
Vse pohvale organizatorjem
in še enkrat vse čestitke ob
mednarodnem dnevu gluhih.
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DRŽAVNO
PRVENSTVO V
MALEM NOGOMETU

DRŽAVNO
PRVENSTVO
V MALEM
6. 10. 2012 smo se udeležili
državnega prvenstva gluhih in
naglušnih v malem nogometu v
Velenju. Organizacijo je prevzelo MDGN Velenje. Udeležilo
se je 5 ekip iz vse Slovenije
(DGNP Maribor, MDGN Slovenske Konjice, MDGN Velenje,
DGN Ljubljana in DGN Celje).

Otvoritev prvenstva je pospremila Slovenska himna. Ena tekma je trajala dvakrat po deset
minut, odmor med polčasom
pa je trajal pet minut. Prvo tekmo smo odigrali z DGN Ljubljana 0:2, drugo z MDGN Slovenske Konjice 3:2, tretjo z DGN
Celje 2:3 in zadnjo z MDGN
Velenje 4:2.
V ekipi DGNP Maribor so igrali:
Aleš Podbelšek, Silvo Čeh,
Shkelzen Dacaj, Mustafa Buljubašič, Boris Pavlin, Darko
Kokol, Peter Meško, Žiga Bedenik, Robert Debevec in jaz.
Zahvala trenerju Alešu Škofu za
dobro vodstvo ekipe, vsem
fantom pa iskrene čestitke.
Med ekipami je DGNP Maribor
dosegla pričakovano 2. mesto.
Rezultati:
mesto: DGN Ljubljana
mesto: DGNP Maribor
mesto: DGN Celje
mesto: MDGN Slovenske
Konjice
mesto: MDGN Velenje
Kapetan futsal ekipe DGNP
Maribor
Gabrijel Kravanja

Intervju z kapetanom slovenske futsal
reprezentance gluhih, Mustafa Buljubasic:
Slovenska futsal reprezentanca je od 28.
do 30. septembra 2012 udeležila reprezentančni turnir v Pragi, v katerem so
sodelovale štiri reprezentance. To so
Slovenija, Češka, Madžarska in Slovaška.
Slovenska reprezentanca je na tem turnirju osvojila prvo mesto, za najboljšega
strelca turnirja je bil izbran Mustafa Buljubašič, ki je tudi kapetan ekipe. Za najboljšega golmana pa so izbrali tudi iz
naše vrste, Bobana Vučetića.
Kakšna so bila vaša pričakovanja pred
odhodom na Češko?
Minilo je že dve leti od EP gluhih v futsalu v Švici in vabilo od Češke smo dobili ravno pred kratkim, zato nismo imeli
dovolj časa za priprave na to. Čeprav
smo samo enkrat imeli skupni trening in
nisem imel kaj dosti pričakovanja, sem
pa resnično verjel v naše fante, ker smo
bili že dolgo v ekipi.
To pomeni, da od EP gluhih v futsalu
pa do sedaj v dveh letih vaša reprezentanca ni udeležila kakšnega tekmovanja? Zakaj je temu tako?
Na žalost je res tako, tega bi bilo potrebno spremeniti. Je pa res sedaj težko, ko
smo v času krize in vse je odvisno od
denarja, saj tega ni na razpolago.
Sedaj pa nam povejte o tekmi proti Češki, kjer ste jih gladko premagali z rezultatom 5:0. Kaj je botrovalo temu?
Češka reprezentanca je bila za nas
neznanka in so imeli takrat svoj prvi
nastop. Naš dogovor je bil, da med igro
počasi spoznavamo njihovo igro in tako
smo lahko videli, katere so bile njihove
šibke točke. Zato smo v drugem polčasu
naredili tako, kot je treba.
Potem ste se pomerili z Madžarsko, ki
nam je znano, da igrajo tudi zelo dober
futsal. Tukaj pa ste imeli kar napeto in
izenačeno tekmo, saj ste po njihovem
vodstvu uspeli izenačiti na 2:2. Povejte
nam kaj več o tem.
Tudi madžarska reprezentanca je tokrat
prvič nastopila na tem velikem turnirju.
Nekaj igralcev pa poznam od turnirjev
klubskih ekip. Njihove conske obrambe v
rombu so nam povzročale preglavice.
Kadar smo imeli žogo v svoji posesti, so
vsi njihovi igralci takoj vrnili v svojo
polovico. Dva gola so dali v protinapadu. Mi pa smo bili mirni in smo verjeli v
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našo ekipo, zato smo uspeli izenačiti. Na
koncu pa smo izvedli šestmetrovke, v
katerem smo zmagali z 2:0.
Po izenačeni borbeni tekmi ste nato
pomerili z reprezentanco Slovaške, kjer
ste jih gladko premagali z rezultatom
6:0. Kakšna pa so bila vaša pričakovanja pred tekmo?
Bili smo že malce utrujeni po dveh tekmah, a vedeli smo, da šteje zmaga, če bi
želeli biti prvi, zato smo na tekmo šli z
mislimi na zmago. Slovaki so igrali na
vse ali nič, a mi smo s sproščenostjo in z
protinapadi nasuli kar šest golov. Pri
tem je bil zaslužen tudi naš golman
Boban Vučetić, ki je branil veliko smrtnih priložnosti.
Na tem turnirju ste bili kar strelsko razpoloženi, namreč zabili ste kar sedem
golov. In zaradi tega so vas tudi izbrali
za najboljšega strelca turnirja.
:), moram priznati, da to ni tipično zame.
Sem pa res bil večkrat ob pravem času
na pravem mestu. Moji goli so bili plod
dobre akcije, za to moram pohvaliti tudi
svojim soigralcem.
Vašega golmana Bobana Vučetića pa
so izbrali za najboljšega golmana.
Boban Vučetić si je ta naziv res zaslužil,
ker je bil res neverjeten! Brez lažne skromnosti bi Boban lahko branil v 1.SFL.
Povejte nam tudi o Alešu Škofu, ki je bil
z vami na tem turnirju kot trener in ne
igralec, kot smo ga vajeni. Mu je res
vloga trenerja pisana na kožo?
Ker nimamo svojega trenerja, smo se
domenili, da Aleš začasno prevzame to
vlogo, ker ravno on bolje pozna naše
igralce. Imel je avtoriteto in nekajkrat je
bil tudi glasen. J Aleš je prvič vodil našo
reprezentanco in nas je pripeljal do
vrha, bolj lepšega zanj ne more biti J
Sedaj pa nam povejte o vaših soigralcih,
pa tudi o novima mladima soigralcema
Silvo Čeh in Matjažu Žnidarju, ki je na
prvem turnirju zanj tudi dal prvi gol.
O naših soigralcih imam kar visoko mišljenje, saj smo dolgo časa skupaj. Ker so
nekateri igralci odpovedali udeležbo,
smo zato potem povabili ta dva nova
igralca, da okusita veliko tekmovanje.
Sedaj je to na njih, da če želijo biti v
reprezentanci, se morajo za to dokazati
še naprej.
Novost pri tem je, da so za vsako vašo
tekmo, igro, objavljali sproti na vašem
FB profilu, da so lahko tudi drugi spremljali tekoče.
Za to gre zasluga gospoda Damjana

Šebjana in Mateji Kanalec, da sta sproti
obveščala potek tekmovanj. Tukaj so bili
tudi naši zvesti navijači, ki so držali pesti
na naši vsaki tekmi in navijali za nas.
Res vsaka čast njim!

LETOVANJE
KRANJSKA GORA

Mogoče pa bi še komu zahvalili za kaj?
Rad bi se zahvalil Damjanu Šebjanu, v.d.
predsednika Športne zveze gluhih Slovenije, da nas je spremljal na poti in spodbujal na tekmi in še marsikaj, in gospodu
Tonetu Petriču, sekretarju ŠZGS za vso
podporo, ter NZS, gospodu Stanetu
Kokalju za izposojo dresov in trenerk.

V petek 28. septembra sva bila
s sodelavko Andrejo povabljena na letovanje v Kranjsko
goro, ki je vsako leto organizirano iz strani Zveze gluhih in
naglušnih Slovenije.
V petek, navsezgodaj zjutraj
sva se polna pričakovanj
odpravila proti počitniškemu
domu v Kranjski gori. Tam so
naju že čakali ostali člani društev gluhih in naglušnih iz vse
Slovenije.
Z Andrejo sva sodelovala na
različnih delavnicah, katere je
organizirala gospa Lada Lištvanova.
Ogledali smo si jezero Jasna,
novo urejeno smučarsko skakalnico Planica in Rusko kapelico.
Res je, da nam je vreme nagajalo, saj je bilo vse tri dni večinoma deževno, vendar smo si
kljub temu vzeli čas za sprehode v naravo, kjer smo se nadihali svežega gorskega zraka.
Zanimiv je bil tudi ogled turistične točke, kjer stoji labirint življenja.
V počitniškem domu smo se
družili in sodelovali na poučnih
predavanjih.
Oba z Andrejo sva bila zelo
zadovoljna s celotno organizacijo letovanja in se ob tej priložnosti zahvaljujeva Zvezi gluhih
in naglušnih Slovenije, ki je za
nas gluhe

Kakšni pa so vaši cilji oz. cilji reprezentance gluhih v futsalu za naprej?
Stanje ni tako rožnato, težava je v financah. Čez dve leti bo EP gluhih v futsalu v
Bolgariji in si želimo sedaj že začeti s
treningi, seveda pa prej dobiti trenerja,
ki bi bil pripravljen pomagati naši reprezentanci. Sam se bom tudi potrudil, da bi
se udeležili tega prvenstva. Res pa potrebujemo tudi medijsko podporo, saj jih
večina ne vedo nič, kaj se dogaja naši
reprezentanci.
Hvala, da ste si vzeli čas za intervju in
delili vašo zgodbo vsem na FB. Vaši
reprezentanci pa želim še veliko uspeha
v bodoče.
V veselje mi je bilo deliti našo zgodbo
vsem na FB. Vammos SLOVENIJAAA!
Pripravila: Valerija Škof

Srečko Ostreuh, sodelavec
DGNP MB
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učili so se mednarodnega
znakovnega jezika in se preizkušali na novinarskih in
filmskih delavnicah. Vrhunec
izmenjave je bil festival, ki je
potekal 11. in 12. novembra
v Lutkovnem gledališču
Projekt Čutim glasbo slišim Maribor, kjer so se predstaviples je nastal pod vodstvom li znani tuji gluhi umetniški
psihologinje in plesalke Ajde izvajalci.
Pfifer. Ajda se zadnjih deset
let ukvarja z razvojem mišljenja in jezika pri gluhih otrocih. Leta 2010 so se v kulturnem društvu center plesa
odločili, da produkcijsko podprejo projekt, v katerem bi
naj sodelovali gluhi in naglušni posamezniki.
Ob nastajanju projekta so se
Pridobili so partnerje iz mnogi slišeči vprašali kako je
Zagreba in Beograda ter mogoče da gluhi čutijo glasvzpostavili izmenjavo gluhih bo? Vibracije nizkih in močplesalcev med partnerskimi nejših tonov se zadržujejo v
mesti.
prsnem košu in se nato preSama vodja projekta ajda Pfi- vajajo po kosteh. Prav zaradi
fer je dejala, da si običajno tega si gluhi radi predvajajo
slišeči ljudje ne predstavljajo glasbo z močnimi basi.
kaj pomeni biti gluh in težko V projektu Heartsbeat hears
razumejo znakovni jezik, zato the beat jih je zato na delavje javnost pomembno ozave- nicah spremljal Blaž Korez, ki
ščati o jezikovnih preprekah, je igral na afriški boben.
ki jih gluhi morajo premagovati.
Mnogi mladi gluhi in naglušOd 7. do 13. novembra so ni člani so bili zelo navdušeni
potekale plesne delavnice nad idejo in samo organizaciflamenka, hip hopa in izraz- jo projekta. Veseli smo, da se
nega plesa,
naši člani udeležujejo takšnih

HEARTSBEAT
HEARS THE BEATČUTIM GLASBO
SLIŠIM PLES

in drugačnih projektov in se
tako izrazijo na načine, kateri
jih kot gluhim do sedaj niso
bili dostopni.
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KULTURNI
VEČER
INVALIDOV
V kazinski dvorani mariborskega SNG je v torek 20.
novembra potekal že tretji
kulturni večer invalidov
Maribora, katerega smo se
udeležili tudi člani Društva
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor.
V obširnem programu, ki je
potekal pod okriljem EPK, se
je s petjem, plesom, igro,
pantomimo, recitali, znakovnim jezikom in knjigo predstavilo 9 invalidskih društev
iz Maribora in s širšega štajerskega območja. Naše
društvo se je predstavilo z
dvema točkama in sicer s
pesmijo Tišina in predstavo
Pri zdravniku.

ČLANI PIŠEJO
Zelo zanimiva je bila tudi
predstava Razstava src, ki je
že štirikrat napolnila lutkovno gledališče, je med drugim
nastopila večkrat nagrajena
gledališka skupina društva za
cerebralno paralizo Sonček.

MOJA VSAKDANJOST V RIMU IN
VTISI RIMSKIH KULTURNIH ZNAMENITOSTI
Lani sem za prvomajske praznike načrtoval odhod v Rimmesto ki je znano po svojih
k u l t u r n o - umetniških

Predstave ki so bile odigrane
so bile zelo dobro pripravljene, ni manjkalo ne smeha in
ne solz radosti, ko smo opazovali kako so ljudje ki se v
življenju spoprijemajo z invalidnostjo optimistični in pozitivno gledajo na prihodnost.
To nas motivira in nam daje
zagon, da tudi sami uresničimo vse svoje želje pa čeprav
včasih izgledajo tako nemogoče in nedosegljive. Na kulturnem večeru invalidov smo
videli, da je nemogoče velikokrat MOGOČE, samo volja
in trud sta potrebna.
Snežana Pauletič, sodelavka DGNP

točkah.
Najprej sem odpotoval v
Zagreb na letališče, kjer sem
odpotoval z letalom skozi
Split vse do Rima. Ker sem
imel rezervacijo v enem hostelu, sem se odpravil tja.
Seveda mi je v veliko pomoč
bil zemljevid mesta brez katerega bi se kaj kmalu lahko
izgubil.
Naslednji dan sem najprej
obiskal Kolosej-Flavijev amfiteater na katerem so se večinoma bojevali gladiatorji. Gladiatorji so bili znani po tem
da so se večinoma bojevali z
živalmi.

Nato sem se odpravil na razvaline
Rimskega foruma
(Romano Foro), kjer so bile
predstavljene ruševine Antičnega Rima in najdeni arheološki predmeti stari več kot
2000 let. Dalje me je pot
zanesla na Trevi. Fontana Trevi je ena od najlepših in najveličastnejših fontan, ki primami
številne turiste.
Tretji dan sem se najprej
sprehodil skozi največji Rimski
park, ki se imenuje Villa Borghese.
Obiskal sem tudi Vatikan.
Opoldan nas je ogovoril sam
papež. Bil sem zelo vesel, da
sem ga lahko fotografiral, saj
je bilo to zame prvič da sem
videl papeža v živo. Ogledal
sem si tudi notranjost bazilike
sv. Petra
V Rimu je veliko katoliških
cerkva in zelo malo protestantskih. V cerkve nisem šel
da bi gledal maševanje ampak
me je predvsem zanimala
umetnost. Zelo rad imam
umetnost.
Tam sem srečal tudi nekatere
gluhe iz Danske, takoj smo se
sporazumeli, čeprav so njihove kretnje malce drugačne od
naših.
Žal mi je da nisem mogel obiskati klubov za gluhe, vendar
nisem imel časa zraven tega
pa so ti klubi zelo oddaljeni
od mesta.
Potovanje v Rim mi bo še dolgo ostalo v lepem spominu.

Radovan Milenovič
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ŠVICE

MARTINOVANJE

V petek 9. novembra je na
dvorišču invalidskih organizacij potekalo tradicionalno
Martinovanje, katerega so se
udeležili tudi nekateri naši
člani. Seveda ni manjkalo
mladega vina in pečenega
odojka.
Za veselo vzdušje je poskrbel
naš sodelavec Marjan Podbojec, ki je prisotne zabaval z
živo glasbo.

Nekaj zanimivosti o Martinovanju:
Martinovo ali god sv. Martina iz Toursa je dan, na katerega se evropske države na
raznolik način spominjajo
svetnika, ki je dal svoj plašč
beraču, da bi lahko skril
svojo revščino.
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V Sloveniji in na Hrvaškem se
dan sv. Martina praznuje
predvsem kot praznik vina.
Do tega dne se mošt obravnava kot nečisto in grešno novo
vino, ki se ob blagoslovitvi
spremeni v pravo vino. V skladu s šegami in navadami lahko blagoslov opravi nekdo, ki
se preobleče v škofa. Ob praznovanju potekajo v vinorodnih predelih tudi pojedine, pri
katerih so najpogosteje na
jedilniku gosi in mlinci. Za slovensko Istro je martinovanje
oziroma martinja značilno
šele po 2. svetovni vojni. Tipične jedi so povezane z olivnim
oljem (lahko tudi samo kruh
in olje), s katerim so pospremili mlado vino. Bolj zahtevne
jedi v tem času so bile predvsem fuži (testenine) s petelinjim ali kokošjim golažem, ki ga
imenujejo tudi »žgvacet«,
pečen puran, kislo zelje
(»kapuz«), ocvrt kruh z refoškom.

OBISK GLUHE
PROFESORICE IZ
ŠVICE
V torek 6. novembra nas je
na društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor obiskala gluha profesorica gospa
Patricia Shores Herman iz
HfH Zurich Švica.
Gospa Shores je vodilna na
področju izobraževanja v
znakovnem jeziku v Švici.
Predstavili smo ji delo na
Pedagoški fakulteti, zraven
tega pa je imela priložnost
pobližje spoznati delo na univerzah v Ljubljani in Mariboru.

Srečala se je tudi z vodstvom
ZDGNS, ter z vodstvom DrušDGNP tva gluhih in naglušnih Ljubljana in Našega društva v
Mariboru.
Obiskala je zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana in center
za govor in sluh Maribor.
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Gospa Shores je na koncu
izrazila izjemno navdušenje
nad našo gostoljubnostjo in
uspešnostjo izvedbe na predavanju na katerem je bilo
prisotnih 78 udeležencev.

Poudarila je, da bi se z veseljem rada spet oglasila v Sloveniji s svojim možem G.
Hermanom, ki je predsednik
zveze gluhih in naglušnih Švice.
Seveda bomo njenega ponovnega obiska nadvse veseli,

saj smo gospo Shores imeli
priložnost osebno spoznati in
videti, da je zares zelo prijazna oseba, s katero si v prihodnje želimo še več sodelovanja.

Po zapisu Gospoda Matjaža
Debevca,
sestavila Snežana Pauletič
sodelavka DGNP MB

POTOPISNO PREDAVANJE SEVERNA KOREJA

Mnogi gluhi so po koncu predavanja zastavljali številna
vprašanja. Vsi smo bili radovedni obenem pa tudi presenečeni nad marsikaterim odgovorom.
Sama sem se osebno zgrozila,
ko nam je predavatelj gospod
Igor povedal, da je hrana v
Severni Koreji zelo raznolika in,
da se na njihovem jedilniku
večkrat najde tudi pes. To me
je res zelo razžalostilo, ampak
najbolj grozno je bilo dejstvo,
da jedo prav vse dele pasjega
telesa, tudi spolne organe.
Z vsemi besedami pohvale lahko zaključim projekt Potopisnega predavanja. Naučili smo se
veliko novega, se nasmejali
kakšnim smešnih posnetkom in
se zamislili nad načinom življenja ljudi v Severni Koreji.

V sredo 28. novembra smo se
gluhi in naglušni člani društva
odzvali povabilu Kulturnega
društva MC IndiJanez na potopisno predavanje o Severni
Koreji.
Kulturno društvo MC Indijanez
v okviru Evropske Prestolnice
Mladih Maribor 2013 pripravlja
nov program POSLUH s katerim želijo gluhi mladini omogočiti enakovredno vključitev v
vsakdanje aktivnosti, ter kulturne dogodke, predvsem v
letu Evropske Prestolnice Mladih Maribor 2013.
Potopisno predavanje Severna
Koreja, ki je bilo simultivno
prevajano v Slovenski znakovni
Snežana Pauletič, sodelavka
jezik je pilotni projekt prograDGNP
MB
ma Posluh.
Predavanje je bilo res zelo
zanimivo, videli smo ogromno
slik Severne Koreje, podali smo
se v Pyongyang- prestolnico
Demokratične Ljudske Republike Koreje, dežele, kamor je do
sedaj stopila le peščica Slovencev.

"Če ne najdeš resnice tam,
kjer si, nikar ne pričakuj, da jo boš našel
kjer koli drugje."
Dogen
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PREDAVANJE O
POSLOVNEM BONTONU NA MESTNI
OBČINI MARIBOR

PREDAVANJE O
POSLOVNEM
BONTONU
V torek 16. oktobra je bilo na
Mestni občini Maribor organizirano predavanje o bontonu.
Kar nekaj se nas je na Društvu
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor odločilo, da se predavanja udeležimo z namenom
da se naučimo kaj novega.
V veliki sejni sobi Generala
Rudolfa Maistra nas je pričakala Gospa Bojana Košnik, strokovnjakinja s tega področja.
Najprej nas je zanimalo kaj
sploh pomeni beseda BONTON, o katerem bi naj tekla
beseda.
Ko govorimo o bontonu, mislimo na družbeno sprejemljivo
vedenje, ki ga določajo etične
in moralne norme časa in prostora, etiketa pa predstavlja
zbirko strogih predpisov o
vedenju v zahtevnejših situacijah.
Gospa Košnik nam je povedala
veliko zanimivega o tem, kako
se obnašati, ko se udeležimo
kakšne prireditve, kosila ali
večerje. Kakšen je sedežni red
po protokolu in kako se v danih
situacijah obnašati.
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Za moške nogavice velja, da
morajo biti dovolj dolge, da se
ne vidi gola koža ko moški
sede.
Za ženske:
Izogibati bi se morali preveč
ZANIMIVOSTI:
prilegajočim hlačam,preozkim
Kako držati pribor?
in prekratkim krilom, pa če so
Če smo desničarji imamo žlico naše noge še tako dobre. Tudi
v desni roki in z žlico običajno pregloboki izrezi niso najbolj
jemo juho. Žlico v usta nosimo
bočno, lahko pa tudi s koncem,
s tem, da jo držimo za konec
ročaja. Vilice uporabljamo tako
v desni kot tudi v levi roki, v
desni takrat ko istočasno ne
uporabljamo noža, a obvezno v
levi roki takrat, ko imamo
poleg tudi nož, ki seveda mora priporočljivi. Čevlji morajo biti
biti v desni roki.
zaprti tako spredaj kot tudi
zadaj. Bodimo zmerne pri ličilih
Rokovanje:
in ne poslužujmo se preveč
Ponujeno roko vedno stisne- težkih in bohotnih dišav
mo, zmerno in ne predolgo,
vendar pa trdno, da vlivamo Lahko povemo, da smo zelo
občutek zanesljivosti. Stisk
roke traja le sekundo ali dve, s
sočasnim pogledom v oči.
Ali ste vedeli? Kadar imamo na
rokah rokavice in vidimo, da se
bomo morali rokovati, mora
moški vedno sneti rokavice,
ženska pa jo lahko obdrži.
uživali na predavanju gospe
Za moške:
Košnik. Izvedeli smo toliko
Če imamo oblečeno srajco, zanimivosti, da smo si morali
moramo paziti, da je le ta tudi kaj zapisati, da ne bi pozadovolj velika. Kravate morajo bili.
biti lepo zavezane do konca Takšna predavanja nam zares
delovnega dne in ne samo na pomagajo pri našem širjenju
pol, kljub hudi vročini ali preve- znanja in se že veselimo, da
liki utrujenosti. Zraven tega se bomo lahko naše znanje uposvetuje da ne uporabljamo kra- rabili v praksi.
vat z nenavadnimi kričečimi
vzorci in barvami.
Snežana Pauletič
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PREDSTAVITEV
NA OSNOVNI
ŠOLI OLGE
MEGLIČ PTUJ

PREDSTAVITEV
NA OSNOVNI
ŠOLI
V ponedeljek, 3.
decembra, ob svetovnem
dnevu invalidov smo se gluhi
in naglušni člani našega društva odzvali povabilu, da se
predstavimo na Osnovni šoli
Olge Meglič Ptuj.

Skupaj z tolmačico Slovenskega znakovnega jezika Kajo
-Zlatko Hoetzl smo se polni
pričakovanj odpravili Ptuj,
kjer so nas v telovadnici šole
že čakali nadebudni otroci, ki
so z zanimanjem čakali na
našo predstavitev.
Z uvodnim govorom je vse
pozdravil naš sekretar Milan
Kotnik. Otroci so z zanimanjem poslušali in se veselo
nasmejali ob predstavah

naših članov iz kulturno
umetniške skupine »Tihi
svet«.
Najbolj zanimiv del predstavitve je prav gotovo bil, ko je
naša tolmačica Kaja učila
osnovnošolce osnove enoročne abecede, ki jo uporabljajo gluhi za lažje sporazumevanje.
Mladi umi željni učenja so se
zelo hitro naučili osnov sporazumevanja z gluhimi in so
množično prihajali na oder,
da bi pokazali kako znajo
odkretati svoje ime.
Prav zanimivo jih je bilo gledati. Liste enoročne abecede
smo lahko videli na skoraj
vsakem kotičku šole.
Druženje je res lepo potekalo, seveda pa ne smemo
mimo tega, da so otroci za
nas pripravili res lepo presenečenje. Za nas so izdelali
voščilnice in čestitke in jih
naložili v leseno stojalce. Zraven tega so nas povabili da
smo malicali z otroci v šolski
jedilnici, kar je za vse nas bilo
nekaj posebnega saj smo se
tako na nek način vrnili v
otroške dni, ko smo še sami
obiskovali osnovno šolo.
Dogodek nam bo prav gotovo ostal v lepem spominu,
vsekakor pa si želimo še več
takšnih predstavitev.

PREDSTAVITEV
SPLETNE TV
V sredo 24. oktobra smo na
Društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor dobili poseben obisk iz Ljubljane. Obiskal
nas je namreč Srečko Dolenc
iz Zveze gluhih in naglušnih
Slovenije , ki nam je podrobneje predstavil delovanje
Spletne TV.
Zbrali smo se v naših družabnih prostorih, kjer smo si z
zanimanjem ogledali video
prispevek o tem, kako je organizirano delo na Spletni TV,
kako se pripravljajo prispevki
in kako potekajo snemanja na
terenu.
Seveda smo bili zelo radovedni, zato smo postavljali najrazličnejša vprašanja o tem, kako
uporabljati spletno stran.
Srečko nam je odgovarjal zelo
potrpežljivo in nam s pomočjo
spletne strani tudi na primerih pokazal, kako uporabljati
določene aplikacije za lažje
iskanje prispevkov.
Moramo priznati, da smo se
to popoldne naučili kar nekaj
zanimivih stvari in nam bo
sedaj brskanje po spletni strani Zveze gluhih in naglušnih
Slovenije veliko lažje.

Veseli smo bili obiska gospoda Dolenca in upamo, da bo v
Snežana Pauletič, sodelavka prihodnje tudi več takšnih
DGNP
predstavitev.
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Žajbelj
Žajbelj je že od starega veka
zelo cenjeno zdravilno zelišče, ki naj bi podaljševalo življenje in izboljševalo spomin
pri starejših ljudeh. Že znanstveno rodovno ime žajblja je
namig na njegovo medicinsko uporabo in izhaja iz latinske besede salvus, kar pomeni zdrav.
V zdravilstvu se predvsem
uporablja škrlatna različica
žajblja, ki je učinkovitejša od
običajne zelene rastline.
Uporabni so predvsem sveži
ali posušeni listi (najbolje jih
je nabirati pred cvetenjem)
rastline.
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Poparek listov žajblja krepi in
spodbuja jetra, izboljša delovanje prebavil (povzroči izločanje žolča) in krvni obtok
pri splošni oslabelosti. Poparek žajblja ublaži nočno znojenje pri menopavzi, tinktura
žajblja pa blaži tudi druge
težave, ki spremljajo menopavzo. Tinkturo žajblja predpisujejo tudi proti slinjenju
pri Parkinsonovi bolezni. Žajbljevi listi imajo razkuževalne
(antiseptik) in protivnetne
lastnosti, tako da jih lahko
uporabljamo kot ustno vodo
pri vnetjih ustne votline in
grla, pa tudi pri vneti obdrgnjeni koži. Poparek žajblja
pomaga tudi pri želodčnih in
črevesnih težavah, saj preprečuje vetrove in zmanjša
vnetje črevesne sluznice.

Žajbelj deluje tudi uspavalno
in podaljša učinek drugih
uspaval in zdravil proti padavici.
Spiranje las s poparkom žajblja služi za odstranjevanje
prhljaja ter obnovi barvo las.
Za čiščenje mastne kože ali
kože z velikimi porami pomagajo parne kopeli obraza iz
žajbljevih listov.
Po napornem dnevu vroča
kopel z dodatkom žajbljevih
listov deluje še posebno
pomirjajoče in sprostilno.
Nasvet: Za izboljšanje okusa
sadnih solat je posebno primerna vrsta ananasov žajbelj
(Salvia rutilans), saj ima
nekoliko slajšo aromo.
http://www.zdravilnerastline.si/
rastline-s-z/33-zajbelj-salviaofficinalis.html
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Pomagajte si s
sivko!
Sivka je eden izmed najbolj
priljubljenih vonjev, poleti pa
polja sivke nudijo tudi čudovit razgled za obiskovalce
francoske Provanse. Polja
sivke najpogosteje žanjejo v
poznem avgustu, tako da
imate septembra priložnosti
izkusiti vonj najbolj sveže sivke. Ta čudovita rastlina je
znana po svojem pomirjevalnem učinku, pa naj gre za
um, dušo ali telo.

Veliko čudovitih učinkov te
rastline že poznate, tokrat pa
vam bomo razkrili tudi nekaj
novih.
Sprostitev
Najbrž najbolj očiten in najbolje poznan učinek sivke.
Morda ste že slišali, da vonjanje sivke uspava in res je!
Raziskovalci ugotavljajo, da
vonj sivke znižuje srčni utrip
in krvni pritisk ter vas tako
zaziblje v bolj sproščeno
počutje.

Lahko si na nočno omarico
položite šopek sivke ali pa
uporabite stekleničko sivkinega olja in vanjo namočite
paličice. Vseeno pa ne dela
čudežev, saj ne pomaga, če
pred spanjem pijete kavo ali
spreminjate
svoje spalne
navade iz dneva v dan.

Razdražena koža
Tako kot pomirja duha (in
srce), pomirja tudi kožo, tako
po pikih komarjev kot kateremkoli drugem razlogu.
Deluje protivnetno, zato lahko kapljico (ali dve) sivkinega
olja nanesete naravnost na
razdraženo mesto ter počakate petnajst minut, da se
Prhljaj
vpije. To ponovite vsakih šest
Imate težave s prhljaali osem ur v naslednjih 24jem? Sivkino olje (ali olje ih urah. Če to slučajno vašo
lavande, kot ga tudi radi ime- kožo še dodatno razdraži, pa
nujejo), lahko pomaga pomi- seveda takoj obrišite.
riti vsakršno razdraženost
lasišča. Za nežno zdravilo Prehrana
proti prhljaju zmočite lase s S provansalskimi zelišči lahko
toplo vodo in jih obrišite z v svojo prehrano vnesete
brisačo. Potem pa v kozarec tudi zdrave delce sivke. Upozmešajte 15 kapljic eterične- rabite začimbe na katerikoli
ga olja sivke in 2 žlici olivne- hrani in tako pridobite fitoga ali mandljevega olja. Polo- nutriente, zdrave sestavine
žite za deset sekund v mikro- rastline.
valovno pečico, da se segreje. Vmasirajte olje v lasišče, Napenjanje
potem pa vse skupaj spravite Napenjanje in slaba prebava
pod kapo za tuš in pustite, sta lahko rezultat porasti slada se v eni uri dobro vpije. bih bakterij, ki se lahko zareZatem si lase umijte s šam- dijo, če jemljete antibiotike.
ponov. Lahko boste morali V sivki ser skrivajo polifenoli
nekajkrat ponoviti za resne (antioksidanti), ki pomagajo
rezultate, a vam zagotavlja- zmanjšati količino teh bakterij v vašem želodčku. Za
mo, da boste zadovoljni.
posebno delovanje potresite
jedilno sivko po jogurtu, ki
bo prav tako pomagal vašemu zaprtju.

http://www.bodieko.si/
pomagajte-si-s-sivko
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OBJAVE V MEDIJIH
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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.
Nogometno prvenstvo (objavljeno, 16. oktober 2012)
Na prvenstvo se je prijavilo pet ekip iz društev gluhih in naglušnih Velenje, Celje, Maribor, Slovenske Konjice in Ljubljana.
Igrali bodo po krožnem sistemu, kar pomeni vsak z vsakimi.
http://www.zveza-gns.si/nogomet/drzavno-prvenstvo-gluhihv-futsalu-2012
Kratko poročilo (objavljeno, 9. september 2012)
V prvi septembrski oddaji Prisluhnimo tišini bomo poročali o
dveh velikih športnih tekmovanjih: na evropskem prvenstvu
gluhih v košarki je slovenska reprezentanca pometla z vso
konkurenco in osvojila naslov evropskih prvakov, naš najboljši
gluhi teniški igralec Marino Kegl pa je postal evropski mladinski prvak. Miss gluhih Slovenije je uspešno zastopala našo
državo na izbiranju za najlepšo gluho Evropejko in miss gluhih
sveta, ki je potekalo v Pragi. Vabljeni k ogledu.
http://tvslo.si/predvajaj/prisluhnimo-tisini/ava2.145289520/
Naši informativni programi in mednarodno priznanje Spletni TV(objavljeno, 17. december 2012)

http://www.zveza-gns.si/slovenija/nasi-informativniprogrami-in-mednarodno-priznanje-spletni-tv

Filmski festival gluhih 2012 (objavljeno, 12. december 2012)

http://www.zveza-gns.si/slovenija/filmskifestival

OBJAVE V MEDIJIH
Prvi mednarodni plesni festival gluhih v Mariboru

(objavljeno, 12.

december 2012)

http://www.zveza-gns.si/gledalisce/prvi-mednarodni-plesnifestival-gluhih-v-mariboru

Delavnica sluha in giba v Mariboru (objavljeno,

12. september 2012)

http://www.zveza-gns.si/slovenija/delavnica-sluha-in-giba-vmariboru

Kviz v DGN Podravja Maribor (objavljeno,

12. julij 2012)

Znanje je največje bogastvo, ki ga pridobivamo z branjem, učenjem in z drugimi načini, tudi s kvizom.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/kviz-v-dgn-podravja-maribor

Državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki (objavljeno 31. avgust

2012)

DGN Podravja Maribor je organiziralo Državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/drzavno-prvenstvo-gluhihv-odbojki-na-mivki

VABLJENI K OGLEDU
VABLJENI K OGLEDU
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RAZVEDRILO
Blondinka se stisne k možu in mu

OKTOBER

reče: "Dragi, daj pokrij me in ugasni televizijo!" "Molči, v kinu sva!" BEDENIK ALOJZ

BLAŽIČ ERNEST
BREZNIK VIKTORIJA
DROZG MARIJA
Mož prinese domov plačo, stopi DRUMLIČ MIRJANA
pred ogledalo in pokliče ženo.
DŽOGAZOVIĆ LAZAR
"Draga, ali vidiš ta denar v ogleFELŠO BRIGITA
FUKS SUZANA
dalu?" "Vidim." "To je tvoj
GORIČAN VIKTORIJA
denar." "Hvala. Kaj boš imel pa
HERIČKO ELIZABETA
ti?" "Moj denar je pa ta, ki ga
KAJA-ZLATKA HOETZL
držim v roki."
KLANČNIK ANDREJ
KMETEC JANEZ
"Ali veš da današnji časopis piše
KOREN HILDA
tudi o meni?" "Ne. Kje pa?" "Res. KOSTANJEVEC MIHAEL
Na 10. strani piše, da je bilo vče- KOTNIK ALEN
raj na tekmi 1000 gledalcev. Med KOTNIK FRANC
KOVJANIĆ ANDREJA
njimi sem bil tudi jaz!"
KRČEK ROBERT
KULAR MELITA
"Gospod doktor, kaj naj storim?
LAH MARJAN
Kar naprej me boli glava."
OPREŠNIK MARJAN
"Gospa, spremembo potrebujeORNIK TEREZIJA
te!" "Sem že poskušala, a je mož OSTREUH MATEJ
OSTREUH SREČKO
preveč ljubosumen."
PERC ANTONIJA
PERKOVIČ ROMAN
ji zašepeta mož.

Pepca zavistno prijateljici Štefki:
“Madona, kako si lepo shujšala.
Kakšna nova dieta?” “Kje pa? Le

krompir, korenje in fižol.” “A res?
Pa si vse to kuhala ali pekla?”
“Okopavala.”
Učiteljica je vprašala Jureta:
"Koliko je dve in dve?" "Štiri!"
"Sedi, pet!" "Aja,
pet je, ja!"

Stran
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PESTIČEK MARIJA
PIHLER KIM
RADIČEVIĆ TANJA
SLANA BARBARA
SUBAN LIZOELOTA
ALEŠ ŠKOF
ŠTAMPFER FRANC
ŠTIBERC BRUNO
ŠTRAUS ANTONIJA
TOPLAK SLAVICA
TREFALT JOŽE
TRNJAR ALEKSANDER
VIČAR IVAN
VIDOVIČ MARTIN
ZAJFRID FRANC
ZORKO MARIJA
ZORMAN DARKO
ZUPANC SONJA

VOŠČILA
DECEMBER

BLAŽ POLONA
BULJUBAŠIĆ MUSTAFA
ČADEŽ EDVARD
DEBEVEC ROBERT
DROZG ANDREJ
FAKIN STANISLAV
GUMZEJ ANDREJA
HERIČKO IVAN
HOETZL MORITZ
HORVAT ANDREJ
HRIBAR VERONIKA
KAR JANKO
KOJC ZVONIMIRA
KOPČIČ MARJAN
KORONIK MARJAN
KRANER STANISLAV
LESKOVAR MARTIN
MAJCEN LIDIJA
MAR JANEZ
MAROLT MILAN
DEBEVEC SANJA
MILENOVIČ RADOVAN
NAMESTNIK HERMINA
OBU JANJA
PERKOVIČ NEŽIKA
PLAJNŠEK ANTON
PLOHL ELIZABETA
POLIČ BARBARA
POTOČNIK MARTINA
REBERNIK SIMONA
SLANA GORAZD
SLAVIČ STANISLAV
ŠIJAN BRANKA
ŠTRAUS VINKO
TERŠAVEC STANKO
TREFALT CECILIJA
TREFALT MARIJA
TREFALT SILVESTER
VEIT SREČKO
VUČKOVIČ KATARINA
ZELENIK KATARINA
ŽIŽEK KATARINA
ŽNIDER CILKA

AHMETAJ MARIJANA
ARTIČ MARICA
BURGGRAF IVICA
DEBEVC MATJAŽ
DEBEVC ANTONIJA
KRAJLAH DARINKA
LEŠNIK MATEJ
MALI IVAN
OPREŠNIK PETRA
PAVLINEK SILVA
PERNAT VEROBIKA-ZVONKA
PLESEC JANKO
PODBELŠEK ALEŠ
PREVORČIČ VERA
PRIVŠEK SILVA
PUFIČ JOŽE
RUSTJA MATEJA
SLANIČ DUŠAN
ŠKOF DIJANA
VIDOVIČ JANEZ
ZIMET IVAN
ZIMET ROMANA

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

NOVEMBER
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VABILA IN OBVESTILA

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 petek 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 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 4 računalnike za brskanje po spletu, video klepet in eučenje 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.
»NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR«
V prostorih društva Maribor bomo v petek 21. 12. 2012 ob 16.00 uri.
Prijave pri Franc Perkovič: Vljudno vabljeni
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VABILA IN OBVESTILA
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.
NOVA NALOŽBA Vljudno vabimo člane društva v prostore društva—sejna
soba, kjer lahko uporabljate multimedijsko tablo vsako sredo 16.00—20.00
ure.
»TRENING NOGOMETA IN ODBOJKE«. Vsaka sobota, osnovna šoli
Destrnik od 16.30 do 18.00 ure. Prijave pri predsedniku športne sekcije Alešu Škofu. Vljudno vabljeni

ZAHVALA KD MC INDIJANEZ
Iskreno se zahvaljujemo Kulturnemu
društvu Mladinski center IndiJanez za
7-kilogramsko čokolado Gorenjka,
katero so nam velikodušno podarili,
Ramiz, Saša in Barbara ter ostali člani
KD IndiJanez.

Dragi mamici JUSTINI VRŠIČ iskreno čestitamo ob rojstvu hčerkice PENELOPE.
Člani društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor in sodelavci Društva.
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OBVESTILA

In pride dan, ko se končajo zadnje upajoče sanje
Besede in izrazi sožalja,
pretresenosti in sočutja so premalo
ob izgubi mame.
Andreju Trifunoviču, izrekamo globoko sožalje
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA IN UKINITEV DEŽURNEGA TELEFONA
S 1. novembrom 2011 uvajamo novost v Klicnem centru za osebe z okvaro sluha – možnost naročanja tolmačev. S tem sledimo željam naših uporabnikov, ki so izrazili željo, da preko klicnega
centra lahko naročijo tudi tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega centra je možno le za registrirane uporabnike.
Vsi dosedanji načini naročanja tolmačev preko SMS sporočila na mobilni številki združenja (031
354 600, 031 752 554) in spletnega obrazca ostanejo še naprej v veljavi.
Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu.
Dežurni telefon (041 789 555) je s 1. novembrom 2011 ukinjen.
JASNA BAUMAN, direktorica
Info Društva
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

OBVESTILO
Svet invalidov Mestne občine Maribor
Obveščamo Vas, da se je informacijska pisarna za invalide preselila na Mestno občino Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 237/II.
Uradne ure: pon. - pet. od 10.00 - 12.00.
Za gibalno ovirane osebe je dostop urejen z dvigalom, vhod z dvoriščne strani občinske stavbe.
Svoja vprašanja nam lahko posredujete telefonsko na 02/2201 202 ali
na e-naslov: invalidi@maribor.si
Info društva
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SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
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URADNE URE:

DOSEGLJIVOST:

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)

STUDIO

2x mesečno
(prvi in tretji petek v mesecu)
Petek: 16:00 - 18:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si

ALEŠ ŠKOF (predsednik

070/ 745 579

športne sekcije)

SAŠO LETONJA

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Jasmina Čuk,
prostovoljka-študentka na praksi v
društvu
Snežana Pauletić, sodelavka
Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 200 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: December 2012
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

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 v
sredo in petek popoldan v času družabništva članov. Glasilo je
prosto dostopno v prostorih Društva v Mariboru in podružnice na
Ptuju.
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

