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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
si izmenjamo z Društvi v Sloveniji
Če tudi vi ţelite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v
sredo in petek popoldan v času druţabništva članov.
Knjiţnica Rotovţ Maribor in Univerzitetna knjiţnica 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
htpp://www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis in na socialnem omreţju http://www.facebook.com, kjer so objavljene številne zanimivosti iz našega ţivljenja v svetu tišine.
Info Društva

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

NAŠ GLAS

ČESTITKE - VOŠČILA

ISKRENE ČESTITKE OB VAŠEM OSEBNEM PRAZNIKU VAM ŢELI
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

ROJENI MARCA
BERDNIK Roza

LAVTAR Igor

BOGDANOVIČ Zvonka

MAČEK Bernarda

BREZNIK Marija

MEZGEC Milan

BUDIGAM Matilda

MOŢIČ Helena

CEHNER Gabrijel

ORNIK Danica

ČAD Miroslava

OTOREPEC Joţe

DIVJAK Bojan

PEVEC Franc

FEKONJA Hilda

PODGORŠEK Antonija

FEKONJA Marjan

RANER SUZANA

FERČEČ Slava

REMŠAK Joţef

GLAVAČ Zmago

RIŢNER Janko

GORIČAN Joze

ROKAVEC Slunjski Mira

JANŢEK Joţef

STRES Joţef

KARAS Janez

ŠIBILA Joţica

KOTNIK Anja

ŠMID Marija

KRAMBERGER Joţe

ŠTURM Oskar

KRAVANJA Tea

UHL Nina

KUHAR Milan

ŢUNEC Joţica

KUNST Eva

ŢVIKART Joţica

V mesecu februarju je rojstni dan praznoval naš član GORAN JAMNIKAR
Tvoje nesebično delo in skrb za urejanje
naše počitniške prikolice v Banovcih,
je hvale vredno.
Iskrene čestitke za tvoj praznik.
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Marec 2012
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skupščine za mandatno obdobje 2012 - 2016. Novo
izvoljeni delegati pa bodo na letošnji redni letni in
volilni skupščini izvolili predsednika društva in
namestnika predsednika za naslednje 4-letno mandatno obdobje. Hkrati bodo na podlagi predhodnih
predlogov izvolili člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, ki bodo
opravljali svoje dolžnosti naslednja 4 leta.
»Pustovanje na Ptuju«

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik

V časopisu Naš glas bo tudi v marčevski številki
veliko zanimivega branja o številnih aktivnostih
društva, ki jih organiziramo v Društvu in podružnici na Ptuju ter člankov gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov in njihovih svojcev. Vljudno vabljeni
k branju našega časopisa.

Letos smo gluhi in naglušni člani prvič v zgodovini
pustnih karnevalov nasploh kjerkoli v Sloveniji
predstavili našo govorico rok – slovenski znakovni
jezik. Organizatorjem Pustnega karnevala smo poslali prijavo za udeležbo našega društva. Številni
gluhi, naglušni, Mariborčani, Ptujčani, odrasli,
otroci, smo načrtovali in pripravljali material za

»Poročila o delu društva za preteklo leto 2011«
Nadzorni odbor je na sestanku pregledal finančno
materialno poslovanje društva. Na sestanku Upravnega odbora smo določili termin za sklic redne in
letos tudi volilne skupščine društva. Na skupščino
Društva, ki bo letos zaradi vedno večjega števila
udeležencev pod Pohorjem v prireditvenem prostoru Arena bomo povabili tudi predstavnike Zveze
gluhih in naglušnih Sloveniji, Mestne občine Maribor ter medije.
»Volitve 2012«
7. marca letos so člani na volitvah, ki so istočasno
potekale v matičnem društvu v Mariboru ter v podružnici na Ptuju izvolili novih štiriindvajset članov

Volitve za člane skupščine
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Maskiranje

maske. V Društvu smo z nasveti pomagali in spodbujali k ustvarjalnem izražanju.
Naša skupina je bila sestavljena iz 25-ih članov
društva in podružnice ter dveh vodij in tolmačice.
Med številne gledalce karnevala smo razdelili veliko letakov in promocijskega materiala (enoročna
abeceda, predstavitveni letak Društva). Bili smo
navdušeni nad odzivom številnih gledalcev, ki so
nas pozivali k sebi in nato ob pomoči naših članov
oblikovali besede z rokami in prsti.
Pred prostori Mestne občine Ptuj, kjer je bilo zbrano največ gledalcev, so moderatorji občinstvu predstavili naše društvo. Nato smo s povezanimi črkami
predstavili in oblikovali različne besede v enoročni
abecedi in zaplesali po promenadi in zato prejeli
velik aplavz občinstva za nastop in predstavitev
enoročne abecede gluhih ljudi.
NAŠ GLAS
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»Gluhoslepi ljudje med nami«

»Šahovski turnir«

V društvu opažamo, da smo s stalnim in intenzivnim obveščanjem širše javnosti o delu društva, o
življenju invalidov sluha spodbudili številne ljudi,
ki imajo težave s sluhom, da se oglasijo v društvu

Šahovski dvoboj

Gluhoslepa članica Melita Kronić

in pridobijo informacije za katere prej niso vedeli.
Med njimi je vedno večje število oseb s kombinirano invalidnostjo; gluhoslepota, naglušnost/slepota,
gluhota/slabovidnost ter naglušnost/slabovidnost.
Zato nadaljujemo s prizadevanji in načrtno informiramo nove člane o njihovih pravicah, jim ponudimo
pomoč in številne možnosti aktivnega sodelovanja
v društvu in podružnici. V vodstvu društva in strokovni službi smo začeli s pripravami za uvedbo
novega posebnega socialnega programa, ki bo izšel
iz obstoječega programa pomoči, svetovanja in
informiranja s poudarkom na delu z uporabniki s
kombinirano invalidnostjo.

Letošnji izbirni šahovski turnir, ki se ga vsako leto
udeleži veliko šahistov in šahistk je bil v znamenju
sodelovanja med matičnim društvom iz Maribora in
podružnice na Ptuju ter Društvom diabetikov Maribor. Navzoči so pozdravili dobro organizacijo turnirja ter čestitali zmagovalcem. Hkrati je bil ta turnir dobra priprava za udeležbo na Državnem prvenstvu gluhih v šahu, kamor so gluhi šahisti odpotovali v začetku marca.
»Svet invalidov - Mestna občina Maribor«
V okviru aktivnega sodelovanja v Svetu invalidov
Mestne občine Maribor opozarjamo na dostopnost
(tolmač znakovnega jezika, indukcijske zanke) na

»Nove zaposlitve v javnih delih«
Opravili smo razgovore s kandidati za udeležbo v
programu javnih del. Zaposlili bomo dve osebi. Ko
bodo vsi postopki zaključeni in pogodbe podpisane
pričakujemo, da bodo z delom lahko pričeli najkasneje v začetku meseca aprila.
»Naši osvojili drugo mesto na futsal turnirju«
Čestitamo našim športnikom za osvojeno 2. mesto
na Mednarodnem turnirju v Rijeki na Hrvaškem.
Najboljši strelec turnirja je bil naš član Aleš Škof
za kar mu iskreno čestitamo. Pohvalno je tudi, da
številne naše članice, kot navijačice spremljajo
naše fante na turnirjih in jih s plakati spodbujajo k
dobri igri.

Marec 2012

Promocijski material razstavljen v
Mestni občini Maribor

vseh prireditvah v Mariboru. Lahko smo zadovoljni, da je vodstvo Mestne občine Maribor zelo razumevajoče za številne predloge in pobude s strani
predstavnikov invalidskih organizacij in tako še
bolj intenzivno sodelujemo in skupaj zagotavljamo
boljše in enakopravnejše pogoje za življenje in delo
v širšem lokalnem okolju.
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»Skupina za izobraţevanje«
Delovna skupina za izobraževanje Sveta invalidov
Mestne občine Maribor si prizadeva, da s številnimi
predlogi in strokovno utemeljenimi mnenji izboljša
številne deležnike za kvalitetnejše izobraževanje
otrok in mladostnikov. Na podlagi opažanj smo se
odločili, da bomo v skupni akciji kjer bo sodeloval
Aktiv ravnateljev osnovnih in srednjih šol pripravilo bazo tehničnih pripomočkov, ki so potrebni za

nja, ne glede na invalidnost, zagotovili kvalitetno
izobraževanje in s tem tudi izboljšali zaposlitvene
možnosti v odrasli dobi.
»Priprave na športno pomlad 2012«
V skupini za šport Sveta invalidov na Mestni občini Maribor smo v sodelovanju z organizatorji Športne pomladi pripravili izhodišča za čim večjo udeležbo članov invalidskih in drugih društev iz Mari-

Seja Svet invalidov MOM

Športniki

boljše vključevanje otrok in mladine z različnimi
vrstami invalidnostmi v izobraževalni ciklus. V ta
namen smo imeli sestanek pri podžupanu Mestne
občine in predsedniku Sveta invalidov g. Milanu
Miklu, kjer smo se dogovorili za nadaljnje korake
pri doseganju tega cilja. Predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor je opozorila na nekatere težave otrok pri uporabi tehničnih
pripomočkov za slepe osebe.

bora. Zato smo se dogovorili, da bomo v program
uvrstili »Športne igre invalidov Maribora« in predstavitve invalidskega športa ter razna predavanja,
kjer bomo predstavili šport med invalidnimi osebami in njihove značilnosti. G. Aleš Antolinc je kot
namestnik direktorja Športnih objektov Maribora
dal vso podporo k uresničitvi predlaganih akcij.
Poudarek je bil tudi na čim večji vključenosti gluhih in naglušnih članov in zagotovitvi tolmačev. K
ogledu športa invalidov in predstavitvam bomo pritegnili različne osnovne in srednje šole, saj bodo
tako iz »prve roke« spoznali številna športna področja invalidnih športnikov.

Marcel Mertik, gluh

Trenutno je še vedno prisotno zelo velika težava pri
izobraževanju gluhih otrok, saj v Republiki Sloveniji obstajajo kar trije različni načini poučevanja te
populacije otrok in mladine. Potrebno bo še kar
veliko prizadevanj in skupnega sodelovanja, da
bomo vsem vključenim v šolski sistem izobraževa6

Gluhe športnice, odbojka
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»Obisk v občini Benedikt«
V letošnjem letu še posebno pozornost namenjamo
sodelovanju z občinami na območju našega delovanja v Podravju. Naš sodelavec Srečko Ostreuh je

je, da z medsebojnim izmenjavanjem izkušenj in
aktivnejšim sodelovanje nadaljujemo tudi še na
drugih sorodnih področjih, ki jih za svoje člane
organiziramo v obeh društvih.

Občina Benedikt

obiskal člane društva v Benediktu, ki so bili obiska
zelo veseli. Nato je po predhodnem dogovoru obiska predstavnike Občine Benedikt in jim v razgovoru predstavil delo društva in izvajanje posebnih
socialnih programov za gluhe, naglušne in gluhoslepe občane te občine. Dogovorili smo se za sodelovanje in vključevanje v različne občinske prireditve. Ob tem smo izpostavili slabšo obveščenost gluhih in naglušnih občanov o njihovih pravicah in
možnostih enakopravnejšega vključevanja v življenje in delo. Zato smo občini ponudili možnost, da v
občini nalepimo predstavitvene plakate Društva.

Ob dnevu ţena

»Sodelovanje z Društvom diabetikov Maribor«
V društvu se pri izvajanju številnih aktivnosti
pogosto povezujemo s sorodnimi organizacijami.
Pri tem lahko izpostavimo izjemno kvalitetno in

Šahisti iz Društva diabetikov na turnirju

plodno sodelovanje na športnem področju z g. Sandijem Trnjarjem, predsednikom športne sekcije
Društva diabetikov Maribor. Naša in njegova želja
Marec 2012

Pogovor o nadaljnjem sodelovanju med društvoma

LJUBEZEN
"Čar prve ljubezni je ta, da ne ve, da bo nekega
dne povsem preminila."
B. Disareli
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»Tečaji SZJ - izpiti«
Začetni tečaj in nadaljevalni tečaj slovenskega znakovnega jezika se je zaključil z opravljanjem preverjanja osvojenega znanja. Komisija sestavljena iz
štirih gluhih oseb je spremljala predstavitve tečajnikov začetnega tečaja slovenskega znakovnega jezika in jim izrekla vso pohvalo za njihov trud in prizadevanje, da se naučijo našega jezika – govorice

Podelitev potrdila o opravljenem izpitu

tečajev učenja in spoznavanja slovenskega znakovnega jezika. Ob tem se zahvaljujem naši mentorici/
tolmačici Kaji Zlatki Hötzl za njen izjemno pozitiven in strokovno raznovrsten pristop k izvedbi

Slikovita predstavitev znanja na izpitu

rok. Še posebej smo bili prijetno presenečeni na
izpitnem delu nadaljevalnega tečaja. Tečajniki so
svoje znanje prikazali na številne izvirne načine s
predstavitvijo receptov, pesmi, pravljic, samostojno
ali v paru, kjer so skupno v dvogovoru osupnili
komisijo. Prav ponosni smo lahko, da v našem
Zahvala mentorici Zlatki Kaji Hötzl

»Aplavz« komisije ob predstavitvi tečajnice

društvu že več kot 20 let izvajamo tečaje slovenskega znakovnega jezika in tako omogočamo številnim polnočutnim osebam, da se naučijo našega
jezika in spoznajo svet tišine. V strokovni službi
bomo še naprej zagotavljali pogoje za izvajanje
8

tečajev zadnja tri leta. Večkrat sami tečajniki izrazijo željo, da je na naših tečajih tako sproščeno in
prijetno vzdušje, da kar nikoli ne bi odnehali s tečaji. Seveda tečaji ne bi mogli potekati brez kvalitetnega pisnega gradiva in dvd-jev s slovarji. Ob tem
imata tako Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije kot Zavod za gluhe in naglušne iz Ljubljane
kar nemalo težav, da sproti zagotovijo potrebno
gradivo. Trenutno imamo na razpolago knjižno gradivo za prvi dve stopnji, medtem, ko je gradivo za
od tretje do pete stopnje še v pripravi. V društvu si
želimo, da bi bili tečaji učenja slovenskega znakovnega jezika po društvih poenoteni. Seveda je potrebno s strani ZDGNS in Zavoda še naprej pravočasno zagotavljati dovolj knjižnega gradiva, dvd-jev in
sprotno širjenje besedišča spletnega slovarja znakovnega jezika gluhih ljudi.

NAŠ GLAS
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»Sodelovanje s FERI«
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je naš stalni partner s katero sodelujemo že
vrsto let na področju raziskovanja, spletne dostop-

Šaljive igre udeleţenk

Andrej Vivod med testiranjem spletne aplikacije

nosti, digitalizacije, tehničnih pripomočkov, računalniškega opismenjevanja predvsem za populacijo
gluhih in naglušnih ljudi. Tako smo tudi letos že
dvakrat izvedli anketo z gluhimi in naglušnimi člani, ki jo je vodila ga. Ines Kožuh sodelavka g. Matjaža Debevca na FERI-ju.
»Dan ţena in kulturni nastop«
Letošnje praznovanje dneva žena je bilo nekaj
posebnega in navdušujočega. S svojo pobudo so
nas prijetno presenetile tečajnice in tečajniki slovenskega znakovnega jezika, ki so predlagali, da v
program ob proslavi uvrsti kulturni nastop tečajni-

dan omogočimo našim članicam praznovanje tega
še posebno spoštovanega praznika ob njihovih prizadevanjih skozi zgodovino za pravice žensk. Za
čudovit kulturni program in neverjetno čudovite
občutke, ki so nas prevevali ob njihovem nastopu v
slovenskem znakovnem jeziku se vsem iskreno
zahvaljujemo.
»Gledališki festival v Mariboru«
Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije so na
sestanku odbora za kulturo pripravili okviren program
aktivnosti na nacionalni ravni. V našem društvu smo
s ponosom prevzeli organizacijo gledališkega festivala gluhih v Mariboru. Skupaj z vodstvom društva in
strokovno službo smo pristopili k rezervaciji Narodnega doma Maribor, kjer bo letos oktobra Gledališki
festival kulturno/umetniških skupin gluhih in naglušnih ljudi. Letošnji gledališki festival bomo še posebej
zavzeto pripravili, saj sovpada z dogajanjem v Evropski prestolnici kulture, katerega nosilec je Mestna
občina Maribor, saj bomo na takšen način »Kulturo
gluhih« predstavili širši domači in svetovni javnosti.
Vsem članicam in članom se zahvaljujemo za članke
in prispevke za naš skupni časopis Naš glas in vas k
sodelovanju vabimo še naprej.
Članke in prispevke prinesite v pisarno društva do 11.
aprila ali pa pošljite po e-pošti. Vsak članek in slike
bomo z veseljem objavili.

Prijeten klepet med članicami

kov začetnega in nadaljevalnega tečaja znakovnega
jezika. Ena od tečajnic pa je povabila otroke iz
Osnovne šole Ludvika Pliberška, da so pripravili
plesno/pevsko kulturno točko pod vodstvom njihove učiteljice. V društvu smo ponosni, da lahko na ta
Marec 2012

Še naprej vas vabim, da se nam pridružite ter tako s
skupnimi močmi in svojimi predlogi pripomoremo k
še boljšemu delu in izvajanju posebnih socialnih programov v matičnem društvu v Mariboru in podružnici
na Ptuju za vse gluhe, naglušne in gluhoslepe prebivalce v Podravju.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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INTERVJU Z MILANOM KOTNIKOM
Komentar nove zakonodaje.
»Spremembe socialne zakonodaje so v prvi
vrsti prizadele ljudi z obrobja, starejše in invalide ter brezposelne ljudi. Sam način pridobivanja socialnih transferjev je sicer poenoten,
vendar preobseţen in za marsikoga, ki je slabše opismenjen, teţka naloga in se zato v veliki
meri obračajo v društvo po pomoč in svetovanje.

»Teţava je v tem, da smo zelo veliko svojih
moči vloţili v njihovo usposobitev za delo v
programih društva. Ko smo končno s sodelavci
zagotavljali nemoteno izvajanje programov se
je nenadoma vse sesulo.
Problem pri vključevanju v ponovno zaposlitev
je vsekakor komunikacijska oviranost in izobrazba, ki so jo pridobili v formalnem izobraţevanju.

Slabo pri novi socialni zakonodaji je to, da niso
poskrbeli za dovolj verodostojnih, jasnih in laiku razumljivih informacij. Pri tem so gluhi,
naglušni in gluhoslepi drţavljani zelo prikrajšani.
Izpostavil bi prejemanje varstvenega dodatka,
kateremu se ljudje mnoţično odpovedujejo. Ţe
tako komaj preţivijo iz meseca v mesec in jim
je varstveni dodatek zagotavljal vsaj redno plačevanje ţivljenjskih stroškov. Ker pa se odpovedujejo dodatku pa so v nadaljevanju še bolj
izpostavljeni hoji po robu prepada. Dovolj je
eden malce večji nepredviden strošek in jih
pahne v začaran krog neplačanih poloţnic,
sodnih postopkov, izterjatev in izselitev.«

Pomoč preko JD—JANA LOGAR

Zelo velik problem je njihova zelo slaba opismenjenost, saj so zaradi tega večinoma teţko
konkurenčni na obseţnem trgu dela in so posledično temu zaposljivi na predvsem na pomoţnih in fizičnih delih
Lahko rečemo, da imamo pri vključevanju gluhih in naglušnih oseb v delovno okolje v društvu zelo teţko delo. Trudimo se, da strokovni
sluţbi društva nudimo zelo raznolik nabor veščin in znanj, ki jim bodo kasneje v delovnem
okolju koristili.«

Milan Kotnik

Javna dela. Brezposelnost med člani, vzroki; ali so nezaposljivi – ali nimajo izobrazbe, ker je sistem neurejen, ali pa jih zaradi
komunikacijske ovire ne zaposlijo?
»V letu 2011 je zaradi drastičnega zmanjšanja
sredstev za javna dela izgubilo zaposlitev kar
7 gluhih in naglušnih oseb, ki so bili pred tem
vključeni v letu 2010 v našem društvu«.
10

Zorko Marija

NAŠ GLAS

ČLANI PIŠEJO, ZDRAVJE

Imate podatek, koliko ljudi prejema nadomestilo z vaših vrst in zakaj je temu tako?
Kje je vzrok, da se ne morejo sami preţivljati?
»Natančnih podatkov o številu brezposelnih
nimamo, ker je gluhota specifična invalidnost
in se pogosto obrnejo po pomoč v društvo,
šele ko vse druge »prijateljske« pomoči odpovejo.
Stiske so takrat še toliko teţje rešljive, ker se
nakopiči še »en kup« drugih teţav (osebnih,
finančnih povezanih s stroški bivanja, starševskih, bivanjskih, socialne izoliranosti, …).«

PRVA ZNAKOVNA MAŠA ZA GLUHE
Prva znakovna maša je bila 15. 1. 2012 ob
15. uri v cerkvi Svetega Oţbalta na Ptuju.
Gospod Edi se je potrudil in uspel dobiti
prostor v tej cerkvi.
Tokrat je bila znakovna maša prvič na Ptuju, ki jo je vodil g. ţupnik Edi. Večina nas
je prišla iz Maribora. Saj radi obiskujemo
mašo in eni drugim pomagamo.
Zaradi malega števila udeleţbe Ptujčanov
smo število povečali Mariborčani. Prvič sta
se udeleţile maše samo dve druţini iz Ptuja in sicer druţina Otorepec in druţina Steiner, vsi ostali smo ţe stari znanci.
Po maši je potekal še druţabni pogovor in
posredovanje informacij o romanju v Francijo.

Pomoč na domu pri IVAJNŠIČIH

Se vam zdi prav, da gluhi delijo usodo z
vsemi drţavljani? Ali imajo gluhi enake
moţnosti kot vsi ostali? Če ne, zakaj pa
potem imajo enake dolţnosti?
»Prav je, da delimo skupno usodo z drţavo in
drţavljani tako v dobrem kot slabem. Ni pa
prav, da smo, kot »enakopravni« drţavljani
prav s strani drţave prepogosto diskriminirani,
odrinjeni na rob dogajanja v druţbi, nimamo
enakih moţnosti pri izobraţevanju. To je pa
tista teţava pogostokrat nepremagljiva teţava
s katero se ljudje, ki ţivimo v svetu tišine vsakodnevno soočamo.«

Udeleţenci maše

Pater g. Jurij nam je še predstavil zgodovino cerkve in nas pogostil s toplim čajem.
Z dobrimi občutki smo odhajali vsak proti
svojemu domu.
Jana Mertik

Če želiš drugim, da bi bili srečni, vadi sočutje.
Če želiš biti srečen, vadi sočutje.
DALAJLAMA

Marec 2012
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BOŢIČNA ZNAKOVNA MAŠA
Dne 25. 12. 2011 je bila popoldne ob 15.
uri zaključna maša za vse gluhe in naglušne vernike v Ljubljani in sicer je bilo v Črni
vasi v občini Barje pri Ljubljani.

Jaslice

Maša je bila v cerkvi Sv. MIHAELA, ki je
stara več kot 400 let po mojem spominu.
Cela je iz lesa, vse škripa…
Iz Maribora se nas je udeleţilo okoli 20
vernikov med njimi najmlajši Marcel. Zbor
je bil na bencinski črpalki in nato skupni
odhod proti LJUBLJANI. Namen znakovne
maše je bil predstavitev Boţiča, ter druţenje. To je druţinski praznik.

Zakaj ravno k tej znakovni maši? Zato ker
nam je laţje, da ţupnik obvlada znakovni
jezik in mašo bolje razumemo in vse ostale
dogodke povezane s tem. Na boţični večer
so maše polnočnice in postavitev jaslic.

Ţupnik obiskuje vse konce Slovenije, da za
gluhe in naglušne vodi mašo v njihovem
znakovnem jeziku, saj kot veste je tudi sam
naglušen.
Naj povem še, da je vsakič vedno več
otrok prisotnih, ki so sami gluhi, naglušni
ali pa imajo gluhe starše. Bilo nas je okoli
80 ljudi. Po maši smo imeli druţenje in
pogostitev.
Vsem, ki so poskrbeli, da smo se posladkali s pecivom prisrčna hvala.
V večernih urah smo se srečni vrnili
domov.
JANA MERTIK

Uspeh ti da marsikaj, ne da ti
pa tiste notranje sreče,
ki ti jo prinese ljubezen.
Sam Goldwyn
Udeleţenci
12
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BOŢIČEK V DRUŠTVU
Vsako leto pišem Boţičku pismo, da mi prinese kakšno skromno darilce, saj vem, da
tudi on nima veliko denarja pa vendar rad
razveseli tudi otroke.
Društvo gluhih in naglušnih Maribor Podravje (DGNP), katerega sem član mi je poslalo vabilo za obisk BOŢIČKA.
Povabil je vse otroke, starše in stare starše. Zelo sem bil vesel in komaj sem čakal
na sredo popoldan 21.12. 2011.

»Kako ti je ime«

Peljala sta me dedi in babi. Saj starša nista
utegnila zaradi sluţbe.
Na društvu je naenkrat nastala velika gneča, bilo je zelo lepo. Prišlo je veliko otrok,
ki jih med letom nisem kaj dosti videl, saj
so oddaljeni od društva. Veliko se jih je
spremenilo, zraslo, zredilo.
Program se je začel s pravljico in prevodom s pomočjo ge. KAJE ZLATKE HÖTZL.

Zelo sem je bil vesel saj sem pravljico
razumel. Po pravljici smo pripravili testo za
piškote. Iz testa smo izdelovali okraske za
jelko in jih pustili posušiti. Starši, pravljičarka in ga. Kaja so mi pomagali.

Za druţbo sem imel Timija in Ţana.
Vsi skupaj smo nato morali priklicati Boţička, kot pri Dedku Mrazu. Nato je prišel v
spremstvu ţivali. Boţiček nas je lepo pozdravil. Nakar opazim da pokliče mene, me
pohvali, da znam dobro plesati, igrati na
boben ter nastopati v dramski skupini v
društvu. Vsi so mi zaploskali in s tem
pohvalili mojo pridnost. Prijazni Boţiček je
razdelil darila, nato pa smo še fotografirali
z njim.

HURA, svoja darila sem moral takoj pogledati in pokazati, da sem dobil lego kocke,
saj jih zbiram. Še bolj sem bil vesel, ko je
pozneje prišla tudi moja mami.
Po obdarovanju sva z mamico odšla polna
lepih spominov proti domu.
po pripovedi Marcela zapisala mama Jana
Marec 2012
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ZAKLJUČEK LETA
V soboto 17. decembra 2011 je Društvo
gluhih in naglušnih organiziralo zaključno
novoletno srečanje članov v restavraciji
Gurmanski hram na Teznu. Stari starši,
moji starši in jaz smo se udeleţili tega prazničnega srečanja.
Organiziran je bil tudi kulturni program in
podelitev priznanj najboljšim športnikom in
športnicam leta. Vmes so še potekale druţabne igre in ples.

Nastanek plesne
Deaf_dancers

skupine

Ţe prej je obstajala skupina z nazivom
»Sweet girls«. Ker nas je ena od punc
zapustila, smo se odločili, da ustanovimo
novo skupino na malo drugačen način in
sicer tako, da bi v plesno skupino vključili
še osebe moškega spola. Tako smo sestavili plesno skupino, ki je vključevala 7 punc
in 4 fante.

Odločili smo se, da bi predstavili naš ples
na mednarodnem turnirju v futsalu in v
odbojki, ki ga je naše društvo DGNP Podravja organiziralo v mesecu januarju 2012.
Pričeli smo z rednimi vajami. Nekaterim
članom plesne skupine ni zneslo redno prihajati na vse vaje zaradi svojih obveznosti
tako, da nas je na redne vaje prihajalo 5
punc in le 1 fant.
Nastopal sem v kulturnem programu in
sicer v gledališki igri »Rojstvo kretnje« in v
plesni skupini. Za presenečenje pa sem še
zaigral na bobne. Vsi so bili presenečeni,
da imam tako dober ritem in občutek za
igranje. Druţenje je potekalo do poznih
večernih ur in prav prijetno sem se zabaval.
Po pripovedi Marcela, zapisala mama Jana Mertik

Na mednarodnem turnirju smo predstavili
plesno točko, z vsebovano glasbo ki predstavlja hip-hop. Na koncu nastopa je bilo
navdušenje s strani gledalcev tako prijetno,
da smo se odločili, da našo skupino ohranimo še naprej in se predstavljamo pod
novim imenom »Deaf_dancers«.
Dijana Škof
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Letovanje za gluhe in naglušne člane
v Termah Banovci
V Termah Banovci, kjer ima naše društvo lastno počitniško prikolico katero smo gluhi in
naglušni člani društva skupaj s prostovoljci
opremili in uredili za čim bolj prijetno bivanje
na zasluţenem oddihu.

Privoščite si lahko uţivanje v dvoje ob penini v
angelski kopeli, si ogrejete telo v najlepši vasici savn s sprostitvenimi programi za vse čute
ali pa obiščete bliţnjega čebelarja in poskusite
prvovrstni med s Panonskih ravnic. Navdušeni
boste, ko boste odkrili ta majhen, a čaroben
kotiček Slovenije, kjer poznajo skrivnostni
recept za nepozaben druţinski dopust.
Terme Banovci namreč slovijo po tradicionalnih animacijskih programih, namenjenih zlasti
druţinam z otroki. Pa ne le otroci, tudi odrasli
se pogosto radi pridruţijo gusarjem, banovskim čarovnicam, detektivu Frančku, banovskim vitezom…

Posebnost Term Banovci je tudi, da imajo prvi
nudistični kamp s termalno vodo v Evropi.
V začetku maja bomo objavili na oglasni deski
društva vsakoletni razpis (1. 6. – 31. 9.) za
letovanje na katerega se lahko prijavite gluhe,
naglušne in gluhoslepe osebe-članice in člani
društva.

V očarljivi panonski vasi vas pričakuje 2.000
m2 vodnih površin, ki ponujajo številne dogodivščine in zdravilno, termalno vodo, bogato s
fluorom.

Vsako leto omogočimo eni socialno ogroţeni
druţini brezplačno 7-dnevno bivanje v prikolici.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

Marec 2012
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Planinarjenje
Moji vtisi. Lani sem se odpravil na Slovensko hribovje. Še vedno nisem prenehal z
vzponi in s sestopi po razgibanih strminah
in hribovjih naše deţele in tudi tujine.
Planinstvo me zelo navdušuje in mi zelo
koristi za zdravje.

Grintovec
Pogosto sem moral biti previden med hojo
na različnih gorskih turah, da ne bi naredil
neumnosti in bi lahko zdrsnil ali padel. Ko
sem plezal z vrvjo sem bil vedno previden
in pozoren.

Naj naštejem nekaj tradicionalnih poti katere sem prehodil: Vincekov pohod na Hrvaškem, Ramšakov vrh in del poti Vinske
gore, Ţerdonarjeva pot - zimski del, Mali
Golaki in Čaven, del Kozjaške poti od
Remšnika čez Zg. Kaplo do Oţbalta,
Šmarna gora in Rašica, del kozjaške poti
od Pernice do Dravograda, poti po Dolenjskem, pohod na Kum v druţbi Ljubljanskih
gluhih planincev, Koralpe na Avstrijski
Koroški, Grintovec, Kamniško sedlo in Brana, del kozjaške planinske poti od Radlja
ob Dravi čez strmino do Mute, Kobariški
Stol in Krn, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Prisojnik, Montaţ v Italiji, tradicionalni pohod
P.D."Planika" na Pohorje, Porezen, Uršlja
gora, Dobrepoljska pot, tradicionalna Maistrova pot iz Maribora do Zavrča, pot na
Andrejev dom čez kočo na Smrekovcu do
Goltov, Rdeči breg na Pohorju, Čez goro k
očetu(iz Slovenije v Avstrijo) - nočni pohod
ter ob dnevu slovenskih planincev po vinorodnih slemenih Jeruzalema ob svoji 60.
letnici obstoja P.D."Ljutomer".

Poleg planinstva sem si tudi ogledoval kulturno-zgodovinske znamenitosti kot so na
primer cerkve, kapele, spomeniki itd.
V našem planinskem društvu so organizirali in izvedli številne izlete in pohode, od lahkih, teţjih, do zelo zahtevnih poti, bodisi od
enodnevnih do večdnevnih tur po domovini
in tujini.
Večinoma sem se pridruţil slišeči druţbi,
ker sem tako imel cenejši prevoz.
Sam sem pogosto organiziral izlet na Kozjaški planinski pohod in tako imam za seboj
mnogo prehojenih kilometrov.

Dokler bom pri
močeh se bom še
podajal na pot po
strmini
gorskih
svetov znotraj in
onstran
naših
mej.

Planinski pozdrav
Radovan Milenovič
Krn
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EPK—PRILOŢNOSTI ZA VSE
Ste vedeli, da kar 8,5 odstotkov slovenskega prebivalstva predstavljajo ljudje s posebnimi potrebami? Natanko ti ljudje so v
mislih snovalcev Evropske prestolnice kulture, v prizadevanjih prilagoditi prizorišča,
vsebine in program EPK, da bodo dostopni
vsem. Obenem je pomembno osveščanje
javnosti, ki je pogosto brezbriţna do teţav
teh ljudi.
V ta namen so nastale povezave s številnim društvi, zavodi in podjetji, ki zdruţujejo
ljudi z invalidnostmi, po drugi strani pa z
umetniki, ki bodo skozi svojo vizijo poskrbeli, da Evropska prestolnica kulture ne bo
prostor izključenosti, temveč v prvi vrsti priloţnosti za vse.
Ljudem s posebnimi potrebami bo prilagojena tudi nova spletna stran EPK, ki bo
podprta s ključnimi standardi in aplikacijami
za dostopnost tako slepim in slabovidnim,
omogočena bo podpora video vsebin s
podnapisi oziroma tolmačem slovenskega
znakovnega jezika za gluhe in naglušne.
Kulturni center plesa pripravlja plesne
delavnice za gluhe in tudi prvi mednarodni
festival plesa gluhih.
Obenem se moţnosti aktivne soudeleţbe
ponuja vsem, ki bi pri EPK radi sodelovali
kot prostovoljci. Leta ali izobrazba niso
pomembna, dovolj sta ţelja in radovednost
ter seveda prijava na prostovoljstvo, kar
lahko storite na spletni strani.

POET
Mlad poet
z vetrom v laseh
divje jezdi sem ter tja
konja ognjenega,
srka kapljice radosti
cvetlice žlahtne razmetava
se z metuljčicami poigrava.
Pred njim vrste se slike časa
zdaj v ognju, zdaj v solzah
podobe skrivnostne
v meglo ovite.
Nanj Morana svojo
mrežo vrže in ga k
tlom pribije.
Stoka, poskuša vstati,
a žal njegov trud je zaman.
Sedaj tam v temi
v spomin
nanj medla lučka mu brli,
zraven uveli cvet leži.
Se morda kdo med vami
še spomnil bo vzdiha poeta.
Janez Lah-Severin

Vir: EPK na dotik
Marec 2012
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Praznovanje ob dnevu ţena
Otroška duša je čista kot bel papir na katerega mi pišemo, zato pazimo kaj in kako
pišemo. Otroška duša je tako mehka, neţna, zato bodimo z njimi v prijateljskih odnosih z veliko ljubezni in potrpljenja.

Udeleţenci tečaja in skupina TIHI SVET
Predstavili so se še nam udeleţenci Tečaja
slovenskega znakovnega jezika za gluhe in
gluhi člani skupine »TIHI SVET«.

LUDVIKI
Natopila je folklorna skupina »LUDVIKI« iz
OŠ Ludvika Pliberška—Maribor.

18
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Udeleţenci tečaja in skupina TIHI SVET
Nazadnje pa so še gluhi člani skupine »TIHI
SVET« skupaj s tečajniki SZJ pod vodstvom tolmačice slovenskega znakovnega
jezika Zlatke-Kaje Hötzl predstavili s pesmijo ansambla Lojzeta Slaka: »Ne priţigaj
luči«.

Marec 2012
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Uršlja gora, 27. 1. 2012
Budilka zazvoni, ko je zunaj še tema. Oh,
ali res moram vstati? Na teletekstu javijo 8*C, v moji postelji pa tako toplo. Na internetu preveriva še temperaturo za Uršljo
goro, -14*C.
Moje misli poromajo v kakšne toplice, topla
voda, savna…ah, to bi bilo fino. A dogovor
je potrebno spoštovati, tako na sebe potegnem tople hlače.
Pri bivšem hotelu Slavija ustaviva, da prisede še naše planinka Beba Maček. Le
kako zgodaj je morala ona vstati, saj se je
pripeljala z avtobusom ţe iz Metave. Pot
nas pelje proti Selnici, kjer se dobimo še z
ostalimi planinci in spijemo kavico. Nadaljujemo pot skozi Dravograd proti Slovenj
Gradcu. Naša zadnja postaja je Poštarski
dom pod Uršljo goro.

Ko vstopimo v kočo nas objame prijetna
toplota in, joj, kako šele diši. Ocvirki, ţganci in kaj bi vse lahko našteval. Popijemo
vsak svoje »borovničke« in se s prijazno
oskrbnico dogovorimo , da se vrnemo na
kosilo. Joj, kako je zunaj mrzlo.

Odločimo se, da se odpravimo na vrh po
teţji in bolj strmi poti, nazaj pa po laţji, da
nam ne bi preveč drselo. Pokrajina je bila
čudovita. Iz meglene in sive doline smo prišli na sonce, sneg pa se je bleščal v vsej
svoji belini. Ker se močno potim, so mi lasje primrznili na glavo. Pijača je bila tako
mrzla, da nisem niti pomislila, da bi jo pila.
Je pa Bebin vinček vseeno teknil.
Na vrhu smo bili po treh urah hoje, nagrajeni pa s čudovitim razgledom. Nebo je bilo
modro kot morje. Podali smo se v kočo in
glej ga zlomka, saj tu je polovica Slovenije!
Joj, kakšna gneča! Zunaj, notri, vse je bilo
polno planincev, ki so si zaţeleli iz sivega
vsakdanjika. Komaj smo našli prostor, da
smo malo nahranili trebuščke, se zunaj
poslikali in nazaj v dolino.
Dol pa niiiiič teţav, noge so kar same hodile, saj smo mislili na toplo in odlično hrano
na Poštarskem domu. Pasulj, bograč,
gobova juha… Pa kaj bi si človek ţelel več
na koncu tako lepega dneva.
Z lepimi spomini smo se na pot odpravili
zvečer, z ţeljo, da bo kmalu pomlad in naši
podvigi še daljši.
Romana Zimet
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TURNIR V FUTSALU – RIJEKA
2012
18. 2. 2012 smo se udeleţili turnirja v futsalu v Rijeki na Hrvaškem.
Osem igralcev in pet navijačev se nas je
zgodaj zjutraj ob treh odpravili iz Maribora
in Ptuja. Do cilja smo potrebovali tri ure,
voţnja je bila prijetna. V dvorani se je zbralo ţe veliko igralcev in navijačev, dveh ekip
iz Slovenije (DGN LJUBLJANA IN DGNP
MARIBOR) in treh ekip iz Hrvaške (Udruga
gluhih Nova Gradiška, MNK SILENT
ZAGREB, MNK Galeb Rijeka). To je bil 1.
turnir futsala, ki ga je organiziralo društvo
gluhih in naglušnih Rijeka.

Kot kapetan svoji ekipi iskreno čestitam.
Zahvaljujem se Dragiši Dvorančič in Vilerju
Jovič, ki sta s svojo igro pomagala do druge uvrstitve. Seveda gre velika zahvala
tudi našim navijačem, saj so nas spodbujali
in prinesli v dvorano veliko dobre volje in
sveţine. Kot edina ekipa smo imeli napisane spodbudne besede na velikem plakatu,
ki so si ga omislila dekleta.

V dvorani, ki je bila odlično opremljena, saj
je imela tudi gumijasta tla, smo odigrali štiri
tekme. Tri smo zmagali, eno pa na ţalost
izgubili. Tako smo osvojili 2. mesto.
Podelitev nagrad
Zabavo smo zapustili ob polnoči, polni
lepih vtisov in dobre volje.

Ekipa z navijači
Po končanem turnirju smo si odšli ogledat
mesto Rijeka, kjer smo popili kavico in
povečerjali, nato pa obiskali njihovo društvo, kjer so za nas pripravili kulturni program. Na koncu so nam podelili pokale.
Kot ţe rečeno, smo osvojili drugo mesto,
Aleš Škof pa je dobil pokal še za izbranega
najboljšega strelca.
Marec 2012

Rezultati:
1. MNK SILENT ZAGREB
2. DGNP MARIBOR
3. NOVA GRADIŠKA
4. DGN LJUBLJANA
5. MNK GALEB RIJEKA
NAJBOLJŠI GOLMAN: MARKO PROŠENSKI (MNK Silent Zagreb)
NAJBOLJŠI STRELEC: ALEŠ ŠKOF
golov 10 (DGNP Maribor)
NAJBOLJŠI IGRALEC: MIRKO VUKIĆ
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ZDRAVJE

RDEČA PESA

GRANATNO JABOLKO

Bolezni srca in oţilja so med vodilnimi v svetu,
zato je pomembno, da jih z ustreznim ţivljenjskim
slogom skušamo preprečiti. Rdeča pesa zaradi
visoke vsebnosti hranilnih snovi, posebej antioksidativnih pigmentov betalainov, pomaga ohranjati vitalnost srca in oţilja.

Granatno jabolko (lat. Punica granatum) je hrustljav, sočen sadeţ ţivo rdeče barve, mamljiv ţe
na prvi pogled. Čeprav je njegova uporaba znana ţe od Perzije in Grčije, pa je pri nas postal
prepoznaven sadeţ komaj v prejšnjem stoletju.
Zaradi številnih pozitivnih učinkov na zdravje se
vse več uporablja v prehrani.

Folna kislina ugodno vpliva na tvorbo rdečih krvnih celic, obnovo krvi ter odpravljanje slabokrvnosti. Zniţuje raven hemocisteina, ki je povezan s
tveganjem bolezni srca in oţilja. Pomembna je
tudi za pravilen razvoj hrbtenjače zarodkov v
prvih treh mesecih nosečnosti.
Med barvili betalaini je zanimiv betain, ki ima
podobno delovanje kot ginseng ter ţivila z vsebnostjo kofeina. Izboljšujejo splošno počutje, delujejo sproščujoče na organizem ter izboljšujejo
razpoloţenje. Danes se rdeča pesa uporablja
tudi kot blago odvajalo, saj zaradi visoke vsebnosti topnih vlaknin pomaga pri odpravljanju zaprtja.
Prehranske vlaknine rdeče pese pozitivno vplivajo na zdravje prebavnega trakta ter na kardiovaskularni sistem. Take učinke lahko pripišemo vsebnosti pektinskih polisaharidov, ki prispevajo k
skupni količini prehranskih vlaknin. Rdeča pesa
spodbuja delovanje jeter ter posledično tudi izločanje toksinov in odpadnih snovi iz organizma.
Antioksidativna učinkovitost ter biološka razpoloţljivosti antioksidantov v rdeči pesi sta enakovredna tistima v brusnici in granatnem jabolku.
Vir: www.nutris.org
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Granatno jabolko je pomemben sadeţ predvsem
zaradi močnega antioksidativnega in protivnetnega učinka. Deluje proti raku, ter preprečuje
predvsem raka prostate in raka na dojki. Pozitivno deluje na diabetes z uravnavanjem ravni glukoze v krvi, ter sodeluje pri preprečevanju srčnoţilnih bolezni in ateroskleroze tako, da zmanjša
vsebnost LDL holesterola v krvi. Granatno jabolko je zanimivo tudi zaradi zdravilnih učinkov na
koţo in ustno votlino. Olje iz semen pomaga pri
regeneraciji koţe ter jo ščiti proti UVA in UVB
ţarkom. Zaradi antimikrobnega učinka deluje
proti bakterijam v ustih ter tako pomaga preprečevati karies. Preventivno deluje tudi proti drugim boleznim ustne votline, kot je npr. vnetje
desni.
V prehrani se granatno jabolko večinoma uţiva
kot sveţ sadeţ. Uporablja se tudi za izdelavo
sveţega soka, sirupa in dţema in kot dodatek
solatam ali sladicam. V Indijski kuhinji se semena uporabljajo tudi kot začimba.

Vir: www.nutris.org
NAŠ GLAS
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Kako doniram 0,5% dohodnine?
PODARITE DEL DOHODNINE DRUŠTVU

Društvo gluhih in naglušnih Podravja
Maribor je na seznamu upravičencev do
donacij, ki je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije.

Ta sredstva za zavezance ne pomenijo nobenih dodatnih stroškov, ampak se 0,5 % odmerjene dohodnine nameni točno določenemu
upravičencu in ne v državni proračun.
Podatki potrebni za donacijo dohodnine
Naziv upravičenca:
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Davčna številka: 56744099

V strokovni sluţbi Društva pomagamo,
svetujemo in informiramo gluhe, naglušne in gluhoslepe ljudi.
Za invalide sluha izvajamo posebne
socialne programe (svetovanje, pomoč
starejšim, druţabništvo, tehnični pripomočki, kultura, znakovni jezik,
informiranje, ohranjevanje zdravja,
šport) s katerimi omogočamo invalidom
sluha enakopravnejše vključevanje v
ţivljenje in delo v druţbi.
Naš moto je:
»RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN«
Donirate lahko največ 0,5 % dohodninske
osnove.
V kolikor ste upravičenca v zadnji prijavi
dohodnine ţe navedli, bo DURS upravičenca
zamenjal.

Za donacijo se vam iskreno zahvaljujemo

Za donacijo se vam
iskreno zahvaljujemo
SVOJO ŽIVLJENSKO
POT JE ZAKLJUČIL

FRANC PAVČIČ
Ul. Borcev 7, Maribor
»Življenjski smisel
ni večnost.
Je ljubezen in spoštovanje.
Kdor ju zmore je večen.«
Družini izrekamo globoko
sožalje.

Društvo GNP Maribor

Marec 2012
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

V medijih so objavljenih članki o naših skupnih aktivnostih in delu v Društvu v Mariboru in podruţnici na Ptuju, ki jih tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten način predstavljamo širši javnosti o našem ţivljenju v svetu tišine. Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispe-

vkov.
Sprememba socialne zakonodaje
Z novim letom 2012 je v veljavo stopila nova socialna zakonodaja, ki prinaša kar
nekaj sprememb.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/sprememba-socialne-zakonodaje
Prisluhnimo tišini, Vključujoča druţba 8.1.2012
Gluhi svojo legitimno pravico do rabe znakovnega jezika v praksi uresničujejo s tolmačem. Tako
se lahko enakopravno vključujejo v ţivljenjsko in delovno okolje, z enakimi pravicami, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/prisluhnimo-tisini-vkljucujoca-druzba-8-1-2012
Rekordna udeleţba na 7. mednarodnem turnirju v futsalu (M) in odbojki (Ţ) v Mariboru
7. mednarodni turnir v futsalu (M) in odbojki (Ţ) je potekal v Mariboru v organizaciji Društva gluhih
in naglušnih Podravja Maribor (DGNP Maribor) v soboto 28. januarja 2012. Skupaj se je turnirja
udeleţilo preko 200 športnikov in 200 navijačev.
http://www.zveza-gns.si/ostalo/rekordna-udelezba-na-7-mednarodnem-turnirju-v-futsalu-m
-in-odbojki-z-v-mariboru
Mednarodni odbojkarski turnir
V soboto, 28. januarja 2012, se je v Mariboru odvijal mednarodni odbojkarski turnir! Vljudno vabljeni k ogledu dogajanja na turnirju!
http://www.zveza-gns.si/ostalo/mednarodni-odbojkarski-turnir
Mednarodni futsalski turnir
V soboto, 28. januarja 2012, se je v Mariboru odvijal mednarodni futsalski turnir! Vljudno vabljeni k ogledu dogajanja na turnirju!
http://www.zveza-gns.si/nogomet/mednarodni-futsalski-turnir
Plesne delavnice za gluhe z afriškim bobnarjem
Res je, gluhi glasbe ne slišijo, čutijo pa vibracije zelo nizkih, glasnih tonov.
Imajo izreden občutek za ritem in sposobnost posnemanja telesnih gibov. V
vsakem primeru pa je ples mogoč tudi v tišini, saj je samozadostno izrazno
sredstvo.
http://www.maribor2012.eu/nc/dogodek/prikaz/1622857/
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH
"Čutim

glasbo, slišim ples"

Gluhota je nevidna motnja, zato gluhih slišeče
okolje ne opazi. Občutek prezrtosti gluhim jemlje
pogum, da bi se samoiniciativno vključevali v
kulturne in umetniške dejavnosti, ki jih pripravljajo
slišeči, zato se zdruţujejo in udejstvujejo le v gluhih skupnostih, kljub temu, da je njihov potencial
na vseh nivojih enak potencialu slišečih vrstnikov; vse kar potrebujejo je, da jim nekdo odpre
vrata.
http://www.centerplesa.si/projekti_ostalo_cgsp.html
Projekti kulturnega društva Center plesa
Predstavitev nekaterih projektov kulturnega društva Center plesa.
http://www.centerplesa.si/projekti_predstave_sbz.html
DGN Podravja Maribor: »Rojstvo kretnje«
Z igro so prikazali znakovni jezik gluhih skozi zgodovino in diskriminacijo gluhih
v izobraţevanju. Šele z uvedbo znakovnega jezika se je gluhim odprlo pri
pridobivanju znanja.
http://www.zveza-gns.si/gledalisce/dgn-podravja-maribor-rojstvo-kretnje
DGN Podravja Maribor: »Policaj«
Komična igra o radovednem policaju, ki brska po zasebnih stvareh v prtljaţniku
avta.
http://www.zveza-gns.si/gledalisce/dgn-podravja-maribor-policaj
Moja gluhota - DGN Podravja Maribor,
Moja gluhota - DGN Podravja Maribor.

http://www.zveza-gns.si/film/moja-gluhota-dgn-podravja-maribor
Pustovanje na Ptuju
V mednarodni pustni povorki na Ptuju je sodelovalo več kot 4500 mask iz več
kot sto skupin in osmih drţav. Med njimi tudi člani Društva gluhih in naglušnih.
http://24ur.com/novice/slovenija/norcavo-vzdusje-se-nadaljuje.html
Info DGNP Maribor
Marec 2012
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ČLANI PIŠEJO

Zaključek tečajev slovenskega
znakovnega jezika
V mesecu februarju in marcu smo uspešno pripeljali do konca dva tečaja SZJ. Začetni tečaj je zaključilo 20 tečajnic, nadaljevalni tečaj pa 12 tečajnic
in 2 tečajnika.
Ko je veliko ljudi po končanem delovnem času,
dijaških in študijskih urah in drugih dnevnih opravilih leglo na kavč, gledalo TV ali preprosto uţivalo s
svojimi najdraţjimi, smo se mi dobivali v našem
društvu. Prihajali smo v deţju, snegu, vetru, lačni
in utrujeni. Ampak, vse je bilo pozabljeno, ko smo
segreli naše prste in se dodobra nasmejali. 40 ur je
hitro minilo, hkrati pa se je ogromno lepega zgodilo. Rodil se nam je tudi Luka, mamici Evi in srečni
druţinici še enkrat iskrene čestitke!
Velikokrat so imeli tečajniki občutek, da se njihovo
znanje nikamor ne premakne in ne vedo veliko. Da
so si besede v kretnji podobne in si jih nikakor ne
bodo zapomnili. Ampak, če ne prej, so bili prepričani v svoje znanje, ko so opravljali izpit. Tudi jaz
sem bila presenečena, kako razširjeno je ţe njihovo besedišče in kako dobro ţe razumejo, da je potrebno uporabljati mimiko in govoriti razločno. V
veliko veselje mi je bilo gledati njihove predstavitve, saj so vedeli, da jih komisija razume in z njimi
ţe krepko klepetajo.
Zelo lep je občutek, da se vedno več ljudi odloča
razumeti gluhoto. Z vsako novo naučeno besedo
se pribliţajo svetu gluhih in naglušnih in zato smo
jim hvaleţni. Lepo je biti razumljen in o tem vedo
največ povedati prav gluhi in naglušni.
Hvala vam za trud in upam, da boste svoje znanje
s pridom uporabljali ter ga nadgrajevali, saj bi bilo
ţalostno, da bi ves vaš trud šel v pozabo.
Dobrodošli na naslednjih tečajih in v Društvu gluhih
in naglušnih Podravja Maribor!
Zahvaljujem se vsem gluhim in naglušnim članom,
ki so nas v času tečajev obiskovali in na ta način
vzpostavili komunikacijo s tečajniki.
Prav tako se zahvaljujem štiri članski komisiji: Bedriji Črešnik, Mariji Črešnik, Joţetu Koserju in Nadi
Pihler.
Marec 2012

Tečaj SZJ 1 so zaključili:
Mateja Kucljak
Mateja Kuhar
Petra Drnovšek
Anja Kotnik
Petra Garmut
Marija Fras Fijacko
Mojca Koser
Andreja Krofl
Nuša Tojnko
Martina Klobasa
Sonja Zimič
Kristina Kračun
Danica Gral
Marja Zalokar
Karmen Ogrizek
Jelena Štajmec
Saša Kavaš
Tatjana Frangeţ
Nermina Simončič
Tjaša Motaln

Tečaj SZJ 2 so zaključili:
Sabina Mojzer
Damijan Cussigh
Marjana Onišak
Tanja Kovač
Nataša Ornik
Jessica Metelko
Tadeja Gregorinčič
Brigita Miklič
Srečko Ostreuh
Branka Kovač Mlinarič
Eva Sternad
Lucija Turin
Nevenka Pinter
Renata Habinger

KAJA ZLATKA
HÖTZL
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OBVESTILA IN VABILA

NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA
IN UKINITEV DEŢURNEGA TELEFONA
S 1. novembrom 2011 uvajamo novost v Klicnem centru za osebe z okvaro sluha – moţnost
naročanja tolmačev. S tem sledimo ţeljam naših uporabnikov, ki so izrazili ţeljo, da preko klicnega centra lahko naročijo tudi tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega centra je moţno le za
registrirane uporabnike. Vsi dosedanji načini naročanja tolmačev preko SMS sporočila na
mobilni številki zdruţenja (031 354 600, 031 752 554) in spletnega obrazca ostanejo še naprej v
veljavi.
Ker Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu, ni potrebe po deţurnem telefonu (041 789 555) in ga s 1. novembrom 2011 ukinjamo.
Prosimo vas, da o ukinitvi deţurnega telefona obvestite vaše člane ter jih seznanite z novostjo
klicnega centra ter jih pozovete, da se registrirajo v klicni center, v kolikor še niso.
Lep pozdrav
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

Marec 2012
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SVETOVANJE IN POMOČ nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih teţav
(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«. Informacije
dobite v pisarni društva v času uradnih ur.
SVETOVANJE IN POMOČ v podruţnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure so vsak petek od 16.00 do 18.00 ure.
Vsako sredo ob 18.30 uri so srečanja članov »DRUŢABNIŠTVO IN
INFORMIRANJE ČLANOV« (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov)
na sedeţu 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 »DRUŢABNIŠTVO 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.
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»ZAČETNI IN 3. NADALJEVALNI TEČAJI UČENJA
SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA«. Vodi tolmačica slovenskega znakovnega jezika Zlatka Hötzl. Tečaji potekajo vsak ponedeljek, torek in četrtek od 16.30 do 18.00 ure v
Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15.
TRENINING BALINANJE. Treningi balinanja potekajo na
Braniku (blizu stadiona Ljudski vrt) vsak torek 15.—17. 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
Vabimo vas na sveto mašo za gluhe in naglušne osebe mariborske
nadškofije v slovenskem znakovnem jeziku, ki jo vodi duhovnik Edi
Strouhal, v župniji Sv. Petra v Malečniku pri Mariboru v božjepotni
romarski cerkvici pri Mariji na Gorci ob 16. uri, vsako prvo nedeljo
v mesecu. Več na http://zupnije.rkc.si/malecnik/?id=7

VABILO 5. 5. 2012 bo organiziran prvomajski izlet na Primorsko. Prijave
zbira: Mitja Tomažič do 25. 4. 2012. Vljudno vabljeni
VABILO IZLET NA POHORJE 2. 6. 2012. Prijave zbira: Bedrija Črešnik do
25. 5. 2012. Vljudno vabljeni
VABILO VLJUČITVE V v PROGRAM SVETOVANJA ZA ZDRAVJE.
Prijave zbira Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni
»VABILO ŠPORTNE IGRE INVALIDOV MARIBORA«.
19. 5. 2012. Prijave zbira Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni
Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnpmb.si in http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo
vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in
podružnice na Ptuju.

Marec 2012
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VOŠČILA

Vsem ţenam, dekletom
in mamam vse najlepše
ob dnevu ţena!

Vsem mamam!
Mama ti si morje mojega srca,
Mama ti si sonce mojega neba,
Mama ti si vse kar na svetu imam,
Nebi te rad izgubil priznam!

Vse najboljše za materinski dan!
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DOGODKI V SLIKI
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DOGODKI V SLIKI

»Daj vsakemu dnevu moţnost, da bo najlepši dan v tvojem ţivljenju.«
Mark Twain
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POEZIJA, RAZVEDRILO

SEKVOJA
Kalifornijska lepotica Pod Rožnim gričkom
domuješ, stoletna mladenka.
Edinka s pajčolanom srebrnim.
Bakreno rdeča se ovijaš v mehka satenasta
oblačila.
Dota pradomovine je čipkasta streha, zavesa.
Najlepša si v zimi.
Globoko zadihaš, brstiš.
Pesem poslušamo tvojo, pesem daljnih ptic...
Majda Senica-Vujanovič

SLAVICI
Srečanja v najinem kraju so bila neznana,
Lahko ti zaupam le, da si mi bila poznana,
A v meni je že dolgo časa želja tlela,
V mojem srcu iskrica je žarela,
Iz upanja se mi je želja izpolnila,
Celo prijateljstvo si mi ponudila,
Iz katerega si bova lahko čas zapolnila.
Šturm Oskar, podružnica Ptuj

Marec 2012

Češnje na drevesu
Polž pleza po deblu češnje. Mimo prileti kos in mu reče:
“Nima smisla, da plezaš po drevesu,
saj ni nič češenj!”
“Ko bom na vrhu bodo že!”
Pritožba
Kuhar ugledne restavracije se pritožuje:
"Kadar skuham slabo sploh ne morem
pojesti."
"Kaj pa kadar skuhaš dobro?"
"Takrat pa vse drugi pojedo."
Kino
Gresta v kino miš in slon. Miš se usede za slonom in se trudi da bi kaj videla! Naslednjič se miška usede pred
slona in mu na koncu predstave zabrusi: »No,a vidiš kako težko je gledati
na platno, če je nekdo pred tabo!!«
Internet
Dve deklici v vrtcu se pogovarjata:"Ali
ti tudi greš kaj na internet?""Ne, mi
hodimo v Interspar.

Literatura
"Vse kar moj sin napiše ljudje z veseljem preberejo."
"Piše romane?"
"Ne, jedilne liste."
Trgovina
Množica ljudi čaka pred vrati trgovine.
V vrsto se vrine gospod,drugi ga porinejo nazaj. Gospod reče: »Že prav, pa
pač ne bom odprl trgovine!!«
35

SLOVARČEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

TUJI ZNAKI

A Bb Cc Čč Dd WW YY
XX Q Q
EE Ff Gg Hh II
Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp RR Ss Šš
Tt Uu Vv Zz Ţž
A

Enoročno abecedo izdelal gluh član društva
Stevica Kronić, računalniški samouk

Članarina 2012:

ŠTEVILKE

0 1 2 33 44 55 615
725 835 945 1055

zaposleni in upokojenci
10,00 EUR

0 1 2

Dosegljivost
Društvo:

Elektronska pošta

BREZPLAČNO
brezposelni prejemniki
socialne pomoči,
študentje, dijaki in otroci
Uradne ure v pisarni Maribor

Telefon:

02 / 252 21 82

Ponedeljek: 09:00 - 12:00

Faks:

02 / 620 88 51

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

Milan Kotnik

GSM sekretar:

041 / 777 132

Bedrija Črešnik

GSM predsednik:

041 / 331 287

dgn.maribor@guest.arnes.si
Petek: 16:00 - 18:00
dgn1.maribor@guest.arnes.si

Studio:
Aleš Škof

Uradne ure v pisarni podružnica Ptuj

GSM vodja športa: 070/745 579

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Druženje in aktivnosti MARIBOR: Sreda in petek: 17:00 - 22:00

GSM sekretar:

041 / 777 132

Sašo Letonja Predsednik GSM 031 / 809 841

Druženje in aktivnosti podružnica PTUJ: Petek: 17:00 - 22:00

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in
Podruţnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, http://www.facebook.com/drustvo.maribor
Časopis urejajo: Milan Kotnik, Lidija Salamon, Jasmina Čuk
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij,
Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

