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NAŠ

NAGOVOR ŽUPANA

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Kabinet župana

Spoštovani
V veliko veselje mi je, da vam kot župan drugega največjega mesta lahko čestitam ob okroglem
jubileju izhajanja časopisa Naš glas – časopisa Društva gluhih in naglušnih Podravja. Že deset let
skrbite za dobro obveščenost vaših članov in jim prinašate zadovoljstvo ob prebiranju časopisa.
Prepričan pa sem, da vaš časopis nima zgolj informacijske vloge, temveč igra tudi veliko socialno
vlogo v življenju gluhe ali naglušne osebe. Skozi zgodbe drugih se mnogi tudi sami opogumijo in
zaživijo bolj polno življenje.
Mestna občina Maribor si prizadeva za enake pravice vseh prebivalcev, kar pomeni tako za arhitekturno, informacijsko in socialno dostopnost. V ta namen smo ustanovili Svet invalidov s ciljem
povezati vsa invalidska društva in inštitucije v Mariboru. Pripravili smo analizo o položaju invalidov
ter akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v našem mestu, prav tako pa si okviru
Sveta invalidov prizadevamo pridobiti listino »Občina po meri invalidov« in tako postati še
prijaznejše mesto osebam s posebnimi potrebami.
Maribor bo leta 2012 Evropska prestolnica kulture, ko bomo celemu svetu pokazali ves potencial
in ustvarjalnost, ki ju premoremo. Verjamem, da bo to leto presežkov in da bomo dokazali, da smo
tako kulturno, športno in turistično središče, kot tudi mesto enakih možnosti za vse prebivalce.
Ob tej priložnosti vam izrekam čestitke in vam želim še veliko ustvarjalnosti tudi v prihodnje.
Franc Kangler
Župan Mestne občine Maribor
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UVOD »NAŠ GLAS«

In spremne besede po 10-ih letih, junij 2010

Uvod v prvo številko, junij 2000
Kot
predsedniku
Društva gluhih in
naglušnih Podravja
Maribor mi je pripadla častna naloga, da
napišem uvod v prvo
številko glasila.
Ko sem se končno
usedel k mizi, da
napišem uvod, sem
ugotovil, da to niti ne
bo lahko naloga. Ali
naj opišem zgodovino društva, namen,
sekcije, program, ali
Predsednik Društva (junij 2000)
pa mogoče samo
Milan Kotnik
eno življenjsko izkušnjo človeka, ki je gluh ali naglušen in mora kljub
gluhoti ali naglušnost hoditi v šolo, se izšolati, hoditi
v službo, imeti družino in se truditi, da bo živel kvalitetno in enakovredno, polnovredno življenje. Vem,
da je danes tako živeti – biti gluh ali naglušen zelo
težko, najbolj pa v današnji dobi, ko v skrbi in borbi
za lasten obstoj pozabljamo na sočloveka in sočutje
ob njegovih stiskah. Živimo v dobi informacij, ki prihajajo vedno znova in znova. Potrebno se je učiti in
spremljati vse dogodke, biti na tekočem in se vključevati v življenje. Toda ali ima ta gluh in naglušen
človek enake možnosti kot ostali ljudje? Tukaj se
moram ustaviti. »NE« je moj odgovor. Ampak tukaj
je društvo s svojim namenom pomagati gluhemu in
naglušnemu pri vključevanju v polnovredno življenje
med sebi enakimi z enakimi ali podobnimi problemi.
In potem se ta »NE« lahko spremeni v
»DA, TUDI GLUH IN NAGLUŠEN JE ČLOVEK,
KI IMA ENAKE PRAVICE IN
OBVEZNOSTI KOT VSI«
In potem sem lahko vesel in ponosen, da se je iz
stenčasa, ki smo ga začeli oblikovati pred štirimi leti
razvila prva številka glasila ki je pred vami. Sedaj
sem si malo oddahnil, kajti uvod se približuje koncu
in samo še kratka misel:
»NAJSLAJŠE JE TISTO, KAR NAREDIŠ SAM«
Pohvale vsem, ki so negovali in sedaj uresničili idejo
o lastnem glasilu, ki bo še bolj pomagalo gluhemu in
naglušnemu človeku živeti enakovredno in polnovredno življenje. Pa lep pozdrav
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Za nami je dolga doba - 10 let izhajanja časopisa, ki
je imel že pred tem daljnega leta 1996 izvor idej in
temelje na oglasni deski in stenčasu.
Počasi so se ideja in izkušnje razvijale in rasle v željo po samostojni tiskani izdaji lastnega glasila v
katerem bi invalidi sluha našli vse sprotne informacije o aktivnostih v Društvu, delu strokovne službe in
izvajanju številnih posebnih socialnih programov s
katerim smo vsa leta pomagali in še sedaj pomagamo številnim gluhim, naglušnim in gluhoslepim ljudem ter njihovim svojcem ter jim tako olajšali življenje v svetu tišine, kar se je izkazalo za izjemno dobrodošlo pridobitev za gluhe in
naglušne člane
Društva ter vseh,
ki so kakorkoli
sodelovali,
pomagali in razvijali ta časopis.
Upam in verjaStrokovni delavec-sekretar
mem, da to svoje
Milan Kotnik (junij 2010)
poslanstvo
pomagati predvsem invalidom sluha uspešno opravljamo. Še posebej smo ponosni, da je časopis našel
svoje mesto v srcih članov, ki ga pogosto nestrpno
pričakujejo in z zanimanjem prebirajo.
Časopis prejemajo upokojenci v Domovih starejših
občanov v območju Podravja, tudi knjižnice dobijo
nekaj izvodov in je tako dostopen tudi ljudem, ki še
niso bili nikoli v društvu. Objavljen je tudi v digitalni
obliki na spletnih straneh http://www.dgnp-mb.si
ter http://facebook.com, kar daje še dodatno težo
dostopnosti in informiranju širše javnosti.
Iz uvoda pred 10-imi leti je videti težnjo, namen in
cilj Društva, da zagotovi invalidom sluha pogoje za
enakopravnejše vključevanje v življenje in družbo v
vseh segmentih družabnega življenja človeka s
katerim dosegamo osnovno vodilo pri medsebojnem
sporazumevanju.
»Razumeti in biti razumljen«.
Tako je sedanji časopis v katerega dopisuje čedalje
več ljudi postajal nujno potrebni informativni medij,
katerega cilj je obveščanje gluhih in naglušnih o
aktivnostih v Društvu, informiranje o njihovih pravicah, seznanjanje s številnimi dogodki iz družabnega
življenja ter ozaveščanje širše javnosti o življenju
ljudi z okvaro sluha.

Predsednik Društva (junij 2000)

Strokovni delavec-sekretar Društva

Milan Kotnik

Milan Kotnik
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PREDSTAVITEV STROKOVNE SLUŽBE DRUŠTVA

Sodelavci v Društvu

Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar,
vodja delovne skupnosti Društva,
mentor za udeležence v javnih delih

Lidija Salamon, strokovna sodelavka,
izvajalka posebnih socialnih programov,
somentorica za udeležence v javnih delih

Bogdan Fras (javna dela),
pomoč v Društvu, urejanje spletnih strani
in časopisa Naš glas

Lea Lukner (javna dela),
družabništvo in spremljanje
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Barbara Slana-Dacaj (javna dela), pomoč
gluhim, naglušnim ostarelim osebam na
domu - osebna asistenca,
(sedaj na porodniškem dopustu)

Tamara Lah (javna dela), pomoč gluhim,
naglušnim ostarelim osebam na domu osebna asistenca

Dominik Mohorko (javna dela),
pomoč gluhim, naglušnim ostarelim
osebam na domu - osebna asistenca

Srečko Ostreuh (javna dela),
družabništvo in spremljanje

Saška Cafuta (javna dela),
pomoč v Društvu in podružnici na Ptuju,
urejanje spletnih strani

Andreja Kovjanić (javna dela), pomoč gluhim, naglušnim ostarelim osebam na domu
- osebna asistenca

Redni delovni sestanek (kolegij) ob torkih intervizija

Polonca Burgar
strokovna nosilka posebnih socialnih
programov in sekretar Društva

Bedrija Črešnik
Predsednik Društva

Delegati skupščine Društva
April 2010
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PROSTORI IN SEKRETARJI DRUŠTVA

Dom invalidskih organizacij Maribora,Trubarjeva 15
Božo Raušl, sekretar Društva v obdobju od 1988 - 1993

Za tako veliko Društvo, ki je iz leta v leto raslo je bilo
potrebno zagotoviti prostore. Tako so naprej koristili
društvene prostore na Ruški cesti.

Na območju delovanja Društva v Podravju se je
število občin spreminjalo in narastlo na sedanjih 41
občin in mest. Dolgoletna želja članov je bila ustanovitev podružnice na Ptuju. Tako smo v letu 2009

V skladu s tedanjimi usmeritvami se je delo vse bolj
usmerjalo v področje sociale in neposredno pomoč
invalidom sluha ter se preselili v nove prostore na
Obrežni ulici v Mariboru.
Programi delovanja in njihovo izvajanje je postajalo
vedno bolj odgovorno in obsežno in zato smo leta
1985 zaposlili prvega profesionalnega sekretarja,
višjega socialnega delavca Dušana Čermelja.

Polonca Burgar, sekretarka (1993 - 2007)
Sedaj strokovna nosilka programov

Dušan Čermelj, prvi profesionalni sekretar društva
(zaposlen 1985 - 1988)

ponovno ustanovili podružnico na Ptuju v najetih
prostorih na Potrčevi ulici 34. Nova prostorska pridobitev se je izkazala za zelo dobrodošlo in koristno, saj smo s tem zagotovili še boljše pogoje za
izvajanje posebnih socialnih programov in družabnih
aktivnosti na ptujskem območju. Kmalu smo ob podpori Mestne občine Ptuj in Zavoda za zaposlovanje
uspeli zaposliti 4 sodelavce v programih javnih del.

Od leta 1990 imamo svoj sedež v Domu invalidskih
društev Maribor na Trubarjevi ulici 15 v Mariboru.
Zasluge za pridobitev prostorov na današnji lokaciji
na Trubarjevi ulici 15 je imel tedanji sekretar društva
Božo Raušl.
Na edinstven način se je takrat s pridobitvijo večnamenskih prostorov povezalo pet povsem različnih
invalidskih organizacij na področju Podravja in Maribora in tudi invalidsko podjetje Sonček je v domu
našlo svoje mesto, na kar smo še danes ponosni.
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Podružnica Društva na Ptuju, Potrčeva ulica 34,
otvoritev prostorov podružnice, 5. 12. 2009
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POLONCA BURGAR - PIKA

pravice še ni bilo, svojim članom smo jo zagotavljali v okviru lastnega socialnega programa, poskrbeli pa smo tudi za
ustrezno izobraževanje tolmačev.

Polonca Burgar

Ko se spomnim na svoje delovne začetke v takratnem
Medobčinskem društvu slušno
prizadetih Maribor moram
povedati, da je bilo delo tajnika
društva povsem drugačno, kot
je njegovo delo danes. Takrat
sem bila resnično le tajnica
organizacije, ki je združevala
odrasle gluhe in naglušne prebivalce Podravja v interesno
združenje. Skrbela sem za
zagotavljanje materialnih
pogojev, potrebnih za delovanje organizacije ter njenih organov, za izvajanje nekaterih
utečenih interesnih dejavnosti
članic in članov, kot so kultura,
šport in družabništvo, sestavljala letne načrte dela s poročili in skupaj z računovodskim
servisom vodila finančne listine društva.
Vedela sem, da je kvalitetna
medosebna komunikacija ena
najpomembnejših sestavin človekovega bivanja in življenja.
Toda komunikacija, ki je ljudem z delno ali popolno izgubo sluha omogočena le med
seboj, niti približno ni to, kar bi
naj bila. Lotila sem se dela s
tolmači znakovnega jezika gluhih, uvedli smo prvo programsko novost za člane:
PRAVICA DO BREZPLAČNEGA TOLMAČA.
Seveda takrat te zakonske
NAŠ GLAS Junij 2010

Program dela z odraslimi gluhimi in naglušnimi člani smo
poleg utečenih vsebin razširili
na izobraževanje in informiranje, pričeli smo z računalniškim
»opismenjevanjem«, spoznavali smo internet, ustanovili
smo video sekcijo, ki je udele-

končala pa kot strokovni odgovorni vodja posebnih socialnih
programov, vodja delovne skupnosti in sekretar društva.
Seveda vseh teh zadolžitev ne
bi mogla izvajati brez sodelovanja zainteresiranih članov društva, tolmačev znakovnega jezika in požrtvovalnih strokovnih
sodelavcev, ki so z delom pričeli v okviru javnih del in ob
pomoči Evropskega socialnega
sklada.
Aktivni člani dajejo društvu živ-

Polonca Burgar, sekretarka (1993 - 2007)
Sedaj strokovna nosilka programov

žencem omogočala izražanje
v sliki in besedi. Ves čas pa
sem se po svojih najboljših
močeh in znanju trudila, da
sem vsakemu, ki je stopil v
pisarno društva, nudila pomoč
v različnih situacijah življenja v
skladu s kodeksom etičnih
načel v socialnem varstvu.
Da, delo nekdanjega tajnika
društva in sekretarja strokovnega delavca, kar sem bila ob
odhodu v pokoj, se ne da primerjati. Začela sem kot tehnično administrativna delavka,

ljenje, kar so odrasli gluhi,
naglušni in gluho slepi prebivalci Podravja dokazali s svojim 77
letnim delovanjem. Seveda pa
današnje društvo ni več le interesno združevanje ljudi z določeno telesno okvaro. Ker izvaja
posebne socialne programe
namesto države, nujno potrebuje ustrezno strokovno moč, ki
skrbi za dolgoročno kvaliteto in
razvoj programov, s katerimi
društvo svojim članom – uporabnikom omogoča enakovredno
življenje in delo.
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bila in je še v tem, da smo v
program vključili brezposelne
gluhe osebe, ki obvladujejo
komunikacijo z gluhim oz.
naglušnim uporabnikom. Sledila je širitev programa na celotno območje države, zato ima
sedaj
program
nacionalni
pomen. Žal pa nam v okviru
Slovenije ni uspelo pridobiti dolgoročno zagotovljena finančna
sredstva, da bi lahko v programu redno zaposlili gluhe oz.
naglušne izvajalce te pomoči.

Z otroci gluhih staršev

V mariborskem društvu so
posebni socialni programi nastali zaradi potreb uporabnikov,
zato jih je potrebno izvajati
naprej. Ocenjujem, da vsi ti
programi odražajo interese,
potrebe in sposobnosti članov
društva, zahtevajo pa tudi veliko dela strokovnega vodje in
njegovih sodelavcev. Program
je potrebno pravočasno načrtovati. Oblikovati je potrebno
njegovo vsebino, opredeliti
namene in cilje, določiti izvajalce ter pridobiti finančna
sredstva, brez katerih programa ni možno izvesti. Sofinancerji v večini primerov ob razpisih zahtevajo ogromno količino podatkov o izvajalcu in njegovih programih, v zaključnem
poročilu pa celo fotokopije
računov za porabljena sredstva.
Nacionalni program javnega
dela je nastal, ker smo nekateri strokovni delavci društev
gluhih in naglušnih v Sloveniji
ugotovili, da velik del naših
8

članov zaradi bolezni, starosti
in obnemoglosti ne morejo več
prihajati v svoje društvo, kjer bi
v pogovoru s sočlani ohranjali
socialne stike in si medsebojno pomagali pri premagovanju
težav. Mariborsko, celjsko in
ljubljansko društvo gluhih in
naglušnih smo ob sodelovanju
republiškega Zavoda za zaposlovanje
pričeli s pilotskim
programom
javnega
dela

Mariborski uporabniki so se v
začetku odzivali različno, v
večini primerov pa so je bili
veseli. Vsi pa si danes ne znajo
več predstavljati življenja brez
te pomoči, ki je prešla v osebno
asistenco ostarelemu gluhemu,

Razgovor s članico Društva

naglušnemu in gluho slepemu
prebivalcu Podravja, ne glede
na njegovo aktivno članstvo v
društvu. Zadovoljna sem, da
sem prispevala svoj delež k
nastanku in razvoju tega programa, ki starostnikom lajša
življenje doma in ohranja komunikacijske vezi s prijatelji.
Polonca Burgar z najstarejšim
članom Društva

POMOČ OSTARELIM GLUHIM IN NAGLUŠNIM NA
DOMU, ki je bil temelj današnjemu nacionalnemu programu. Posebnost programa je

Že pred več kot 10 leti sva s
takratnim predsednikom društva gospodom Milanom Kotnikom ugotavljala, da je zgolj
STENČAS, naša ustaljena oblika informiranja, premalo, da bi
lahko sporočali in ohranjali
informacije o delu v društvu
NAŠ GLAS Junij 2010
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Darila ob upokojitvi so bila dana
iz srca

gluhih in naglušnih. Vedela
sva, kaj je storiti, toda problem
je bil denar. Denar za pripravo
in tisk časopisa NAŠ GLAS. A
današnja jubilejna številka
časopisa je dokaz, da sva pravilno začela. Ob sodelovanju
Zavoda RS za zaposlovanje
Maribor in Mestne občine
Maribor smo v društvu preko
programa javnih del dodatno
zaposlili »informatorja«, nekatere delovne naloge pa smo si
porazdelili ostali zaposleni.
Časopis je prerasel okvirje
skromnega obveščanja bralcev o dogodkih, povezanih z
življenjem in delom članov
društva. Postal je mesečni

informator za vse, ki smo
tako ali drugače povezani z
gluhoto ali naglušnostjo, žal
pa zaradi finančnih omejitev
še ni postal glasilo, ki bi ga
lahko pošiljali vsem članom
društva na dom. Je časopis,
ki ga bralci prelistajo v društvu ali preberejo na spletni
strani izdajatelja. Prispevki v
časopisu niso vedno na visoki profesionalni ravni, toda
dosežejo svoj osnovni namen
– S SLIKO IN BESEDO SEZNANITI OŽJO IN ŠIRŠO
JAVNOST O DELU IN ŽIVLJENJU ODRASLIH GLUHIH, NAGLUŠNIH IN GLUHO SLEPIH PREBIVALCEV
PODRAVJA. Časopis pa je
postal tudi arhivski vir informacij o društvu, ki edino v
Podravju organizirano in strokovno skrbi za pogoje enakovrednega vključevanja odraslih prebivalcev regije z delno
ali popolno okvaro sluha v
življenje in delo.
Polonca Burgar

Pikin odhod v pokoj, skupinska slika ob zaključnem srečanju
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Dopisniki v časopis
Naš glas 2000 - 2010
Milan Kotnik, Polonca Burgar,
Ivica Burggraf, Sašo Letonja,
Sanja Mertik, Zlatka Hötzl,
Andrej Vivod, Lea Lukner,
Bojana Uršej – Bizjak, Lidija
Salamon, Marija Koser, Nina
Jeranko, Bogdan Fras, Mitja
Tomažič, Radovan Milenovič,
Gabrijel Kravanja, Bedrija
Črešnik, Majda Kores, Miran
Klemenšek, Darko Kokol,
Jožica Ivanjšič, Ivan Ivanjšič,
Romana Ilijevič, Lilijana Kmetič, Jože Otorepec, Sabina
Lorenčič, Veronika Hribar,
Ernestina Savski, Ferdinand
Zupanc, Vesna Burk, Bogo
Burk, Dominik Mohorko,
Andrej Klančnik, Marija Trefalt, Slava Andric, Jože
Koser, Vanja Marinček, Melita
Kronič, Ivan Heričko, Franc
Hebar, Marija Serdoner, Janja Feguš, Bernarda Maček,
Milan Mertik, Dijana Škof,
Jana Mertik, Slavica Savec,
Marcel Mertik, Jana Longar,
Mirjana Drumlič, David Vranič, Valerija Škof, Maja Kuzma, Stevica Kronič, Andreja
Vouk, Milan Šabeder, Justina
Vršič, Zdenka Murko, Anja
Kotnik, Alen Kotnik, Sara Črešnik, Zvonko Bizjak, Anton
Pišotek, Suzana Muster, Srečko Ostreuh, Tamara Lah,
Lidija Letonja, Saška Cafuta.
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M
PREDSEDNIKOV UVODNIK

naše gluhe, naglušne člane ter njihove svojce.
Počitniška prikolica je že zasedena vse do
konca septembra. Upamo lahko in želimo si,
da bo nam vsem uporabnikom vreme služilo
ves dopust.
Pred 10 leti se je v našem društvu porodila
ideja, da bi tudi naši člani in članice imeli svoje
glasilo, ki smo mu dali ime Naš glas z namenom, da se naši člani in članice vključijo pri
soustvarjanju časopisa s svojimi članki in se
informira širša javnost. Vemo, da gluhim in
naglušnim predstavljajo besede problem, zato
se preko glasila z branjem učijo in spoznavajo
nove besede. Na začetku je bilo izdanih manj
izvodov, kot danes. S ponosom lahko povem,
da se je v vseh teh 10 letih naš časopis razširil
tudi za zunanjo populacijo in javnost. Danes je
Bedrija Črešnik, predsednik Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor

V mesecu maju smo bili povabljeni s strani
Centra za pomoč mladoletnikom na tridnevni
seminar na temo »Mladi za boj proti revščini in
socialni izključenosti«, katerega se je udeležila
naša sodelavka, ki je zaposlena preko javnih
del. Te delavnice so bile za njo povsem nova
in prijetna izkušnja ter dobra iztočnica za njeno
nadaljnjo delo z gluhimi in naglušnimi ljudmi.
28. 5. 2010 smo se udeležili Športnih iger
invalidov mesta Maribor, katerega je bil organizator Mestna občina Maribor in Svet invalidov,
sodelovale smo vse invalidske organizacije s
koordinatorji in organizatorji po posameznih
športnih panogah. Športne igre so bile namenjene vsem kategorijam invalidov in so potekale na različnih športnih panogah, kot so šah,
nogomet, rusko kegljanje, košarka, bowling in
pikado. Moramo pa vse naše športnike pohvaliti, da so ob izredno močni konkurenci in kot
Društvo gluhih in naglušnih Podravje osvojili
1. mesto v nogometu in 3. mesto posamezno v
šahu. Te igre so pokazale sposobnost, da vsi
invalidi, ne glede na vrsto telesne okvare, stopimo skupaj in ob pomoči Mestne občine Maribor dobro organiziramo športne igre.
Začela se je kopalna sezona in letovanje z
namenom ohranjevanja zdravja. Našo počitniško prikolico v Termah Banovcih smo že generalno očistili ter jo pripravili za uporabo za
10

Zmagovalci športnih iger invalidov Maribora,
28. maj 2010

na razpolago v vseh knjižnicah, v domovih starejših občanov na področju delovanja Društva
v 41 občinah in mestih. Naš glas berejo tudi
ljudje izven našega društva in tako spoznavajo
življenje v svetu tišine in delovanje našega
društva.
16. 6. 2010 ob 10.00 uri bo ob 10. obletnici
izhajanja časopisa Naš glas svečana proslava,
kjer bomo podelili najbolj zaslužnim priznanja
za njihov vztrajno dopisovanje v časopis, hkrati pa bomo odprli vrata za vse obiskovalce in
širšo javnost, ki želijo spoznati delo v našem
društvu in tako pobliže spoznati naš svet tišine
ter našo drugačnost s katero živimo.
Bedrija Črešnik
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ZORKO MARIJA IN IVICA BURGGRAF

Zorko Marija se je rodila 1. 10. 1928 leta. Je
ena izmed najstarejših članic Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor in je gluha oseba.
Koliko let ste že članica našega društva?
Sedaj sem stara 82 let in sem članica društva
že 54 let.
Ali živite v Mariboru?
Imam dve hčerki, ki živita v tujini in po smrti
mojega moža sem ostala sama v stanovanju v
Mariboru. Društvo mi je pomagalo, da sem
enkrat tedensko imela pomoč na domu, ker pa
nisem več zmogla živeti sama sem se pred 15
meseci odločila, da grem živeti v Dom Danice
Vogrinec enota Tabor. Tukaj sem zadovoljna.
Kako sedaj prihajate v društvo?
Ker sama več ne zmorem prihajati , poskrbijo v
društvu z organiziranim prevozom, ki me pripelje in odpelje. To mi je v veliko pomoč in sem
zadovoljna, da tako lepo poskrbijo za starejše
člane.
Ali radi prihajate v društvo in zakaj?

Marija Zorko, ena izmed najstarejših članic Društva gluhih
in naglušnih Podravja Maribor

V društvo zelo rada prihajam, saj se tukaj srečujem s prijatelji, dobim veliko informacij, preberem časopis »Naš glas« in imam tudi dostop
do interneta, ki mi omogoča, da se lahko pogovarjam s hčerkama preko video povezave, saj
se z njima ne vidim prepogosto, ker živita v
tujini.
V časopis Naš glas dopisujete že od vsega
začetka. Kako vidite pomembnost dopisovanja in informiranja invalidov sluha?
V začetku sem zelo veliko pisala. Žal pa sem
zaradi bolezni moža v zadnjem času malo
dopisovala. Z veseljem bom v prihodnjem
obdobju to nadoknadila in napisala še več
člankov.

Ivica Burggraf, dolgoletna dopisnica v časopis
»NAŠ GLAS«

Deset let izdajanja časopisa je že kar lepa
obletnica – kakšni so vaši spomini na začetke izdajanja časopisa?
Naš glas pokažem s ponosom vsem mojim
domačim in tudi drugim. Prva številka izdaje je
bila skromna po obsegu, vsebinsko pa je bila
že takrat izredno zanimiva in bogata.
Kaj menite o vsebini časopisa Naš glas?
To je Naš glas v katerega se naj piše vse kar
nas veseli, pa tudi vse kar nas žuli.
NAŠ GLAS Junij 2010

Kakšen je vaš pogled na delo Društva, strokovne službe in pomoč gluhim, naglušnim
in gluhoslepim osebam.
Humano delo je vedno potrebno, mariborsko
društvo izredno pohvalno izpolnjuje svoje poslanstvo, pomagati nam gluhim in naglušnim
ljudem. Naš dom ni prazna beseda. Vse kar
rabimo nam naši zaposleni v strokovni službi
nudijo na vseh področjih življenja.
Ali bi še kaj sporočili članom Društva?
Bodimo veseli, da imamo osebje v društvu, ki
nam pomaga, predvsem pa, da nas spoštuje
takšne kot smo, »gluhe.«
Bodimo enotni, v tem je moč!
Intervju opravil Srečko Ostreuh
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V sredo 12. maja in četrtek 13.
maja 2010 smo bili s sekretarjem Milanom Kotnikom in
predsednikom Bedrijem Črešnikom na dvodnevnem seminarju v Fiesi. Prišli so predsedniki, podpredsedniki in sekretarji iz vseh društev Slovenije.
V sredo dopoldan nas je pozdravila predsednica ZDGNS
Frida Planinc in predstavila
potek seminarja.
Sekretar Milan Kotnik je
predstavil zaposlovanje gluhih
in naglušnih v programih javnih del v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje ter
občinama Maribor in Ptuj s
katerima skupaj izvajamo številne posebne socialne programe za naše gluhe, naglušne in

Kotnik Milan, sekretar DGNP Maribor

gluhoslepe uporabnike
(program družabništva, informiranja, pomoči ostarelim na
domu, spremljanje in neposredne pomoči invalidom sluha v
njim prilagojenih tehnikah sporazumevanja in komuniciranja
v slovenskem znakovnem jeziku gluhih ter tehnično prilagojenih in opremljenih prostorih).
Brane Drevenšek, direktor
invalidskega podjetja Zaupanje d.o.o. je predaval o podjetju,
ki je leta 1991 Društvo gluhih
in naglušnih Celje ustanovilo
podjetje Zaupanje d.o.o. z
namenom, da bi zagotavljalo
socialno varnost gluhih in
naglušnih oseb. Na trgu delov12

ne sile ponujajo naslednje storitve: slikopleskarstvo, fasaderstvo, parketarstvo in keramičarstvo. Zaposlenih imajo
10 oseb, med katerimi je 5
invalidov, od tega 4 gluhi.

Brane Drevenšek, direktor invalidskega
podjetja Zaupanje d.o.o.

Strokovna delavka DGN Celje Sibila ČATER je predstavila
ugodno ponudbo Tušmobila
za gluhe in naglušne člane
Društev gluhih in naglušnih
Slovenije. V Tušmobilu so seznanjeni, da je po klasifikaciji
Svetovne zdravstvene organizacija (WBO), gluhota ena najtežjih invalidnosti in zato menijo, da lahko intenzivna uporaba napredne tehnologije pripomore k temu, da se lahko tudi
osebe, ki trpijo zaradi okvare
sluha, s pomočjo SMS sporočil, dostopa do svetovnega
spleta, uporabe e-pošte in
komuniciranja s pomočjo videotelefonije, kolikor se le da
nemoteno sporazumevajo in
ohranjajo vezi z okoljem.
Vsem članom Društva gluhi in
naglušni (DGN) so pripravili
naročniški paket, ki vam za
15,00 EUR mesečne naročnine vsak mesec omogoča 1000
poslanih SMS sporočil, 1 GB
prenosa podatkov znotraj Tušmobil, radijskega omrežja, ki je
idealna rešitev za pošiljanje
elektronske pošte, za povezavo z računalnikom in komunikacijo s pomočjo webkamere.

Naročnina vključuje tudi 100
min pogovorov oz. pogovorov s
pomočjo videotelefonijo na področjih, ki tovrstne klice omogočajo. In tudi so ponudili ponudbo ugodnosti za člane DGN ter
njihove sorodnike in prijatelje.
Vsem članom DGN katerih
sorodniki ali prijatelji bodo po
njihovem priporočilu sklenili
novo naročniško razmerje pri
Tušmobilu in se vezali za 24
mesecev bodo v zahvalo podarili eno od dodatnih ugodnosti,
dodatnih 25 min pogovorov ali
video klicev na mesec v vsa
slovenska mobilna in fiksna
omrežja; dodatnih 25 SMS sporočil na mesec za pošiljanje
znotraj Slovenije in iz Slovenije
v vsa območja v tujini;: dodat-

Sibila Čater, strokovna delavka
DGN Celje

nih 25 MMS sporočil na mesec
za pošiljanje znotraj Slovenije;
dodatnih 25 MB prenosa podatkov znotraj Slovenije.
Nataša Kordiš, DGN Ljubljana,
je pripovedovala o Dnevnem
centru, ki ponuja ustrezen prostor, čas, skrb in socialno okolje.
Tam se starostnik srečuje s
sovrstniki, dobi ustrezno pomoč
in podporo za svoje težave in s
tem kvalitetno preživlja svoj
čas. Dnevni center s svojim
programom povezuje uporabnike in jim daje občutek vključenosti in vrednosti, ki ga v današnjih časih in sistemu s
NAŠ GLAS Junij 2010
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starostjo ljudje čedalje bolj
izgubljajo. Skupina pozitivno
vpliva na posameznikovo psihično stanje ter ga spodbuja
pri nadaljnjem osebnostnem
razvoju in je hkrati prostor, kjer lahko podeli svoje
znanje in izkušnje s celo skupino. Za vsako gluho, naglušno in gluhoslepo osebo pomeni ta program posebno psihosocialno rehabilitacijo. Gre za
vodeno oskrbo starih ljubi, ki
potrebujejo oskrbo, varstvo in
družabništvo. Program izvajajo
osebe, tudi gluhe, ki imajo
znanje oziroma same uporabljajo slovenski znakovni jezik
in se s tem znajo lažje prilagoditi potrebam te populacije.
Boris Horvat, Auris Kranj
je predstavil pomen spletnih
strani za prepoznavanje društva. S predstavitvijo spletne
strani želijo poudariti predvsem možnosti, ki jih urejena
spletna stran ponuja pri prepo-

ki želi pridobiti informacijo o
gluhoti jo najlažje dobi na spletni strani.
Vanja Marinšek, MDGN Slovenske Konjice je predstavila
o Sodelovanje s Splošno knjižnico in Centrom za kulturne

Vanja Marinšek, DGN Slovenske Konjice

prireditve. MDGN Slovenske
Konjice že nekaj let dobro
sodeluje s Splošno knjižnico
Slovenske Konjice. Člani društva se redno udeležujejo knjižničnih čajank, predavanj, proslav in drugih prireditev in poleg
tega tudi aktivno sodelujejo pri
oblikovanju njihove vsebine. V
zadnjem času je za vse občane pripravilo kar nekaj predavanj, predstavitev programa
Svit, seznanjanje s slovenskim
znakovnim jezikom, predavanje o Brinjevi gori, ki so bila
lepo obiskana, odzivi udele-

Boris Horvat AURIS Kranj

znavnosti gluhote, naglušnosti,
gluhoslepote in društvene
dejavnosti ter ostalih aktivnosti v širši javnosti, v občinah in
na splošno na Gorenjskem.
Številne povratne informacije
nam potrjujejo, da našo dejavnost spremljajo, pa ne samo
na Gorenjskem ampak tudi v
širni Slovenija in v tujini, tudi
zato, ker je naša problematika
premalo prepoznavna. Oseba,
NAŠ GLAS Junij 2010

Sloveniji. Problematiko popravil slušnih aparatov, zavajanja
uporabnikov slušnih aparatov
s strani pooblaščenih servisov,
načina pridobivanja slušnih
aparatov in reševanja problemov. Velik problem še vedno
predstavlja tudi neprilagojenost prostorov, kjer svoje aktivnosti opravljajo in izvajajo
vladni organi, organi lokalne
samouprave, vršilci in izvajalci
javnih pooblastil pa tudi banke,
pošte, informacijska okenca,
čakalnice in postajališča v jav-

Udeleženci seminarja iz DGNP Maribor

nem potniškem prometu, kjer
se pomembne informacije še
zmeraj predvajajo po ozvočenju. Program odbora naglušnih
Slovenije širi svoje okvirje, saj
so tehnični pripomočki, ki so v
Centru možnosti na razpolago
namenjeni tako gluhih, naglušnim in osebam z polžkovim
vsadkom. Prav tako pa se v
program Zagovorništva vključujejo tudi gluhi, ki potrebujejo
pravne nasvete s področja
zdravstvenega in invalidsko
pokojninskega zavarovanja.
Lea Lukner

Franc Kos, predsednik odbora naglušnih

žencev pa zelo pozitivni in
pohvalni.
Franc Kos, predsednik odbora naglušnih je pripovedoval o
problemih naglušnih ljudi v

»Posameznikova sreča lahko
temeljito in učinkovito pripomore
k izboljšanju celotne človeške
družbe.« Dalaj Lama
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mora biti upravičen do tega.
Zakon o uporabi tehničnih pripomočkov je sedaj
v pripravi in upam, da ga bodo poslanci sprejeli.
Med gluhimi in naglušnimi je vedno več
brezposelnih in to kljub temu, da so pridni
delavci – ovira je samo sluh oz. komunikacija, počutijo se prikrajšani. Kako vi osebno
vidite rešitev problema zaposlovanja teh ljudi?

g. Franc Kangler, župan Mestne občine Maribor

Kaj menite, kako bi lahko izboljšali položaj
gluhih, naglušnih in gluhoslepih prebivalcev? Primer, ko je zdravnik specialist
»nagnal« tolmača SZJ iz ordinacije!

Nisem zasledil, da bi bili manj vredni ali drugače obravnavani gluhi ali naglušni ljudje ali kdorkoli, ki je invalid. Osebno nimam takega občutka, vsaj ne v mojem okolju ali na občini. Čeprav
je za gluhe na razpolago samo pet izobraževalnih programov, to ne sme biti ovira. Danes se
lahko vsi učimo iz knjig. Ob primerni asistenci in

Jaz mislim samo z dialogom in dobrim sodelovanjem z Mestno občino Maribor, z državo na
eni strani in vodstvom društva na drugi strani.
Občina je zadnje čase veliko naredila na teh
projektih, ustanovili smo sosvet invalidov, ki je
posvetovalno telo župana, delamo prijazno
mesto invalidom, naročili smo evropski projekt
za zvočno in svetlobno signalizacijo mesta,
tako, da osebno vidim velik premik za boljše
mesto.
Zdravnik je tisti, ki bi moral prvi prisluhniti, da
gluha oseba potrebuje tolmača Slovenskega
znakovnega jezika. Tudi v občini velikokrat priskrbimo tolmača slovenskega znakovnega jezika
za gluhe, predvsem ob pomembnih dogodkih.
To je en dokaz več, da imamo odnos, da morajo biti deležni sleherni občani o informacijah, ki
se dogajajo.
Gluhi ljudje so edina kategorija invalidov, ki
nima priznanih nobenih tehničnih pripomočkov, kaj bi vi predlagali za ureditev tega problema?
Vsakdo, ki kakorkoli potrebuje tehnični pripomoček zaradi svojega zdravja, je moje mnenje, da

Vsakdo, ki kakorkoli potrebuje tehnični
pripomoček zaradi svojega zdravja,
je moje mnenje, da mora biti upravičen
do tega.
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Ob prebiranju časopisa NAŠ GLAS

močni volji lahko vsak doseže svoj cilj.
Da pa bi bili gluhi ali naglušni neenakovredno
obravnavani pa mislim, da ni nikogar, ki bi mu
odklonil delovno mesto zaradi tega. Mislim, da
ta informacija ni prava, saj gluha oziroma naglušna oseba lahko dela za računalnikom, druga
stvar, je če je potrebna komunikacija s strankami.
Na javnem razpisu Mestne občine Maribor je
v letošnjem letu za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij namenjenih
nekoliko manj sredstev. Zakaj?
O višini teh sredstev ne odločam jaz ampak
posebna komisija in se kot župan ne vmešavam
v delitev teh sredstev, saj to ni v moji
pristojnosti.
NAŠ GLAS Junij 2010
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Eden izmed programov je informiranje članstva! Kakšno je vaše mnenje o našem časopisu Naš glas?
Vsaka informacija v pisni obliki ali preko medijev je za vsakega dobra informacija. Vaš glas
se mora slišati v deveto vas ne glede na to ali
so v tisti vasi naglušni, gluhi ali zdravi ljudje, ki
ne potrebujejo tehničnih pripomočkov.

Mestna občina Maribor je pogostokrat v
podrejenem položaju v odnosu z Ljubljano.
Ali vi menite, da je to podobno tudi v odnosu polnočutnega sveta do gluhih?
29 let sem živel v družini s 100% invalidom,
namreč moja sestra je bila invalid. Menim, da je
velikokrat premalo storjenega za takšne ljudi, ki
potrebujejo rehabilitacijo.
Gluhi se dosti krat potuhnete, vendar to ni prav.
Morate se bolj izpostaviti, biti bolj prodorni.

V županovih delovnih prostorih

Ali je možnost, da občina še kako drugače
pomaga pri izdaji časopisa? Ali obstaja
možnost sofinanciranja stalne zaposlitve za
osebo, ki dela na tem programu?
Mi smo v letošnjem letu zagotovili preko javnih
del več kot 200 delovnih mest tako, da občina
je zmeraj pripravljena, če so dobri programi pripravljeni in so predstavljeni do sprejetja proračuna občine tako, da jih za tekoče leto planiramo. Tako imate tudi vi odprto mesto preko pristojne službe.

Sodelovanje

V našem Društvu je že dalj časa prisotna
potreba in želja po pridobitvi lastnih prostorov. Ali je možnost, da bi tudi občina Maribor pomagala pri zagotovitvi lastnih prostorov za izboljšanje pogojev za izvajanje posebnih socialnih programov?
Možnosti je veliko. Za te vaše probleme sedaj
prvič slišim. Občina ima veliko praznih prostorov, seveda je odvisno od vaših potreb in želja,
vsekakor pa je potrebno preveriti ali ima občina
takšne prostore na razpolago, kot si jih vi želite
tako, da ni razloga, da jih ne bi dobili v najem.
Vse informacije so vam na voljo na uradu za
gospodarstvo.
Z županom se je pogovarjal Milan Kotnik

Sproščen pogovor z županom

»Sčasoma postanejo prijateljstva tako vtkana v
naš vsakdan, da pogostokrat pozabimo, kako so se
rodila, kako zelo se zanašamo nanje, kako neverjetno veliko nam pomenijo in kako dragocena so.«
Dalaj Lama

NAŠ GLAS Junij 2010
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SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

TEČAJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA V DRUŠTVU

Vsako leto je Društvo gluhih
in naglušnih organiziralo tradicionalni 40- urni tečaj slovenskega znakovnega jezika.
Po končanem tečaju smo pripravili zaključno srečanje

Udeleženci tečaja v sezoni 2009-2010

jo. Komisija, ki je bila sestavljena iz treh gluhih ljudi je
ocenila, da smo vsi uspešno
opravili začetni tečaj znakovnega jezika.
Na zaključnem srečanju, ki je
bilo 7. 5. 2010 v nabito polnem družabnem prostoru
Društva v Mariboru je mentorica Kaja vsem tečajnikom
izročila potrdilo o uspešno
opravljenem tečaju skupaj s
predsednikom
Društva
Bedrijo Črešnikom.
Po končani svečani podelitvi
priznanj, so gluhi člani druš-

vseh tečajnikov skupaj z gluhimi in naglušnimi člani.
Tudi jaz sem se udeležil tečaja – učenja slovenskega znakovnega jezika, ki je bil
namenjen učenju govorice
rok. Tečaj je vodila tolmačica
Kaja Zlatka Hötzl. Tečaja se
je udeležilo 9 pridnih in pogumnih tečajnikov. Vsi tečajniki
smo redno prihajali, se učili,
ponavljali znakovne besede,
se trudili in vztrajali do konca
tečaja. Zavedamo se, da je
slovenski znakovni jezik zanimiv tudi za širšo množico ljudi.
V mesecu maju 2010 je bil
preizkus znanja pred komisi-

Daša, najmlajša udeleženka tečaja

natančno v znakovnem jeziku
gluhih povedala pravljico
»Žabji kralj«
Srečen in vesel, da sem tudi
jaz uspešno opravil začetni
tečaj znakovnega jezika, da se
lahko enakopravno vključujem
v vsakdanje delo v našem
Društvu, kar je bila moja želja.

Zadovoljni prejemniki potrdil o
opravljenem tečaju slovenskega
znakovnega jezika

tva pripravili čudoviti kulturnigledališki program in popestrili prijetno druženje ob družabnem in šaljivih igrah. Nastopili so tudi tečajniki.
Največ čestitk in velik aplavz
je dobila najmlajša tečajnica
Daša Krajnc-Bejat, ki je

Udeleženci tečaja z gluhimi člani

Zaradi izpopolnjevanja znanja
se bom vključil tudi v nadaljevalni tečaj, ki bo organiziran
jeseni.
Srečko Ostreuh

RAZVOJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA NA ZDGNS

Udeležila sem se delovnih
sestankov skupine za razvoj
slovenskega znakovnega jezika na Zvezi društev gluhih in
naglušnih Slovenije.
14. 4. 2010 smo bili udeleženci iz društev gluhih in naglušnih iz Slovenije na sestanku in
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so nam povedali, da bomo še
naprej dodajali nove jezikovne značilnosti našega maternega jezika, ga oblikovali in
pripravili za učbenik. 3. 5.
2010 smo z udeležencem
delali cel dan in nadaljevali
dosedanje delo pri obravnavi

besedišča s področja poklicev
ter pregledali in dopolnili kretnje, ki se vežejo na učbenik.
Junija bomo nadaljevali delo
pri obravnavi besedišča.
Lea Lukner

NAŠ GLAS Junij 2010

LETOVANJE V KRANJSKI GORI

Dne od 17. 5. 2010 do 21. 5.
2010 smo letovali v Kranjski
gori preko razpisa ZDGNS za
vsa društva, ki je omogočila
brezplačno petdnevno letovanje za socialno ogrožene. Prijavljeni smo bili štirje in sicer ga.
Burggraf Ivica, ga. Hribar
Veronika, moja žena Irena in
jaz kot šofer.

odpravili po mestu in ogledali
znamenitosti, žičnico, reko
Pišnico, ki je bila zelo lepa in
čista. Res je naša Slovenija
lepa in se mi premalo zavedamo kakšno imamo naravno
dediščino. Po kosilu smo v
Domu malo poklepetali in pripovedovali razne zanimivosti.

Ponedeljek:

Po zajtrku vsem nas je obvestila voditeljica animacije ga.
Lada
Lištvanova
naj
se zberemo pred Domom,
kjer se bomo ukvarjali z različnimi dejavnostmi (risanje, šaljive igre, kviz, sprehodi itd.).
Tudi danes je bilo vreme lepo.
Šli smo na skupinski sprehod
proti reki Pišnici. Tam na jasi
obkroženi z gozdovi nam je
mentorica Lada povedala kaj
bomo delali. Vrnili smo se do
Železniškega doma, kjer je
mentorica razložila pravila
igre, to je bili žrebanje lističev
v parih, napisani so bili –
AVTO, SONCE, URA, GORA,
TRAVA, KAMEN. Šlo je za hitrost iskanja drugega z enakim
imenom lističa, tisti, ki zadnji
najde izpade iz igre. Zmagala
je naša Vera z Bojanom Mežnarjem iz Sl. Konjic. Res je
bilo zanimivo. Druga igra pa je
bila - ELEKTRIČNI ŠOK. Tu
pa smo sedeli na klopi. Ena
vrsta samo moški, na drugi
strani mize pa ženske. Vsi
smo položili roke na mizo.
Prvi, ki vidi kovanec grba se
mora takoj dotakniti naslednjega, do zadnjega, tisti ki je bil
hitrejši, na koncu zgrabi plastenko. Zmagala je ženska vrsta za eno točko (10 : 9). Potem
smo imeli malo odmora za klepet. Po končanem klepetu
smo šli risat. Risali smo z barvicami po skupinah, motivi so

Prihod v Krajnsko goro dopoldne, kjer nas je pričakala oskrbnica ga. Koblar in nam je
dala ključe sobe št. 4, in pos-

Irena, Ivica in Veronika na letovanju v KG

teljnino, nato smo se razpakirali in se odpravili na kosilo v
Železničarski dom. Zaradi
oddaljenosti je ga. Burggraf
komaj hodila. Šefica je bila
mama od znanega gluhega
košarkarja Miha Zupanca. Po
vrnitvi smo spoznavali ostale
člane iz Nove Gorice, Krškega, Novega mesta, Ljubljane,
Slovenskih Konjic. Na večerjo
smo se sedaj peljali z avtom,
tako tudi naprej, saj je bila
naša članica ga. Burggraf najstarejša udeleženka in je težko
hodila. Nato sem našim članom razložil program kaj bomo
delali te dneve.
Torek:
Je bil prost dan in vreme je
bilo zelo čudovito in lepo. Ga.
Hribar, Irena in jaz smo se peš
NAŠ GLAS Junij 2010

Sreda:

bili različni. Slike so bile lepe.
Po kosilu smo prosti čas izkoristili za sprehode v mestu.
Četrtek:
Danes smo ponovili včerajšnje
šaljive igre. Obiskala nas je
ekipa RTV - Prisluhnimo tišini
in so nas intervjuvali. Po kosilu
smo se ponovno odpravili na
pohod do prvega jezera Pišnica ter se kasneje odpeljali na
Vršič. Na vrhu je bilo še precej
snega in tudi precej vetrovno,
da nas je malo zanašalo.
Nazaj grede smo še ustavili pri

Udeleženci letovanja

ruski kapelici, ki je zelo lepo
urejena in pomembna kulturna
dediščina. Po večerji smo se
poslovili, ker je bil to zadnje
srečanje. Lepo smo se razumeli in nam je bilo kar težko
slovo od novih prijateljev.
Petek:
Prišel je dan odhoda domov,
vsi smo pospravili in počistili
sobe ter se slikali z upravnico
Doma go. Koblarjevo, se ji
zahvalili za prijaznost. Slikali
smo se tudi s šefico go.
Zupančičevo in se ji zahvalili
za dobra kosila in večerje.
Domov smo se vrnili srečno in
polni lepih spominov na prijetno druženje.
Mitja Tomažič
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ALEKSANDRA GOSAK IN ANDREJA ČRNKO,
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OE MARIBOR

V Društvu že vrsto let izvajamo svoje posebne
socialne programe na številnih področjih; pomoč
ostarelim ljudem na domu, ohranjevanje zdravja,
informiranje članstva in širše javnosti, družabništvo
in spremstvo ter pomoč pri izvajanju številnih aktivnostih, ki jih organiziramo za gluhe, naglušne in
gluhoslepe ljudi na širšem območju delovanja v
Podravju.
Kako vidite možnost nadaljnjega vključevanja
invalidov sluha v programih javnih del v Društvu, kako bo v bližnji prihodnosti, ali se bodo ti
programi še naprej razpisovali?
Programi javnih del se razpisujejo za posamezno
koledarsko leto, zato morajo prijavitelji, ki bi želeli
izvajati programe javnih del, kandidirati na razpis
vsako leto znova. V kolikor se boste prijavili na razpis in bodo prijavljeni programi izpolnjevali vse
pogoje za izbor, ni razloga, da se ne bi izvajali tudi
v prihodnje. Ena izmed ciljnih skupin za vključitev v
javna dela so tudi invalidi (seveda tudi invalidi sluha) in njihova vključitev je lahko daljša kot eno leto
oziroma lahko traja tako dolgo, dokler ne najdejo
ustrezne ali primerne zaposlitve.
Kakšna je naloga in cilj Zavoda RS za zaposlovanju in pri zagotovitvi izvajanja programov
javnih del?
Naloga Zavoda RS za zaposlovanje je zagotoviti
sredstva za izvajanje programov javnih del, priprava, objava in izvedba razpisa za izbor programov
javnih del za posamezno obdobje in skrb za pravilno izvajanje programov med letom. Namen javnih
del, kot eden od ukrepov aktivne politike zaposlovanje je vključevati v delovno sredino brezposelne
osebe z omejitvami pri zaposlovanju, pridobivanje
novih znanj in delovnih izkušenj in seveda zagotavljanje socialne varnosti udeležencev.
Eden izmed zelo pomembnih programov javnih
del v Društvu je nacionalni program javnih del
pomoč ostarelim gluhim ljudem na domuosebna asistenca. Kako na Zavodu vidite
pomembnost izvajanja tega programa?
Vsak program javnih del, ki se izvaja v posameznem lokalnem okolju, je pomemben tako za izvajalca programa, ki s programom zagotovo daje vsebinam, ki jih izvaja, dodano vrednost, za brezposelne osebe, ki z vključitvijo dobijo novo priložnost, za
lokalno okolje, ki s programi javnih del zvišuje kvaliteto življenja, bivanja in seveda Zavod RS za
zaposlovanje, ki s pomočjo javnih del vključuje v
delovno okolje najtežje zaposljive osebe.
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Drugi izmed pomembnih programov javnih del
v Društvu je informiranje članstva in izdajanje
časopisa Naš glas. Kako na Zavodu vidite
pomembnost izvajanja tega programa in kakšno je vaše mnenje o našem časopisu Naš
glas?
S pomočjo udeleženca javnih del je zagotovo omogočeno boljše in bolj angažirano delovanje in uresničevanje poslanstva društva. Glasilo društva je
bogato s prispevki in slikovnim materialom z različnih področij, na katerih društvo sodeluje in je aktivno. Časopis je zanimiv in privlačen na pogled in ga
je koristno prelistali in prebrati.
Med gluhimi in naglušnimi je vedno več brezposelnih in to kljub temu, da so pridni delavci –
ovira je samo sluh oz. komunikacija med gluho,
naglušno osebo in polnočutno osebo na drugi
strani. Ali namenjate na Zavodu RS za zaposlovanje kakšno posebno pozornost oz. skrb pri
iskanju zaposlitve za te brezposelne gluhe oz.
naglušne osebe?
Gluhe osebe imajo običajno priznan status invalidne osebe z priznano 70% telesno okvaro ali pa so
bile predhodno kategorizirane. Če statusa invalida
nimajo imajo možnost status invalida pridobiti po
ZZRZI. Vse invalidne osebe pa imajo možnost
izkoristiti pravico do zaposlitvene rehabilitacije. Za
gluhe osebe se zaposlitvena rehabilitacija izvaja
pri izvajalcu Racio, kamor jih napotujemo in s skupaj z njimi iščemo možnosti za gluhe osebe.
Kako na Zavodu vidite rešitev vedno večje
brezposelnosti med invalidi sluha?
Invalidi in s tem tudi gluhi imajo prednost pri vključevanju v vse programe aktivne politike zaposlovanja – na ta način bi se naj delo možnost gluhim
osebam. Vključevali pa jih bomo tudi v zaposlitveno rehabilitacijo pri Racio, kjer se bo skupaj z njimi
iskalo ustrezne rešitve.
Vprašanja pripravil Milan Kotnik

»Vsaka ovira, ki jo premagamo, vsak strah, ki ga
presežemo, nas vodita na nivo,
ki ga sicer ne bi dosegli.
Vsako izkušnjo, kjer smo se morali izkazati s
pogumom, lahko uporabimo na poti
do svojega uspeha«
Jim Dornan
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ANDREJ KLANČNIK

Od kdaj ste član Društva
GNP MB?
Član DGNP Maribor sem od
leta 1994.
Kdaj ste oglušeli in izgubili
sluh?
Oglušel sem leta 1968 v času
služenja vojaškega roka.
Ali redno berete časopis
Naš glas? Bi kaj spremenili
v tem časopisu?

Redno prebiram časopis Naš
glas. Takšen kot je mi je zelo
všeč, zato ga ne bi spreminjal.
Ali sodelujete v kakšni sekciji in koliko časa?
Sodelujem v ribiški sekciji in
sem njen član že šest let.
Ali ste že osvojili kakšen
pokal?
Da, kar nekaj se jih je že nabralo, saj mi v povprečju v
enem letu osvojiti tri pokale.

Andrej Klančnik

Intervju opravil Srečko Ostreuh

JOŽE KOSER

Kdo je kupil pokale in medalje?
Pokale je kupilo DGN Podravja Maribor.
Ali ste dobili kaj donatorskih sredstev?
Donatorjev je bilo zelo malo,
verjetno zaradi krize, stroške
za organizacijo tekmovanja je
pokrilo DGNP Maribor.
Jože Koser

Bili ste organizator ribiškega tekmovanja gluhih v
Nebovi, kolikokrat je že bilo
to tekmovanje?
Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor je bilo letos
organizator meddruštvenega
tekmovanja v športnem ribolovu, ki se je odvijalo na ribniku
v Nebovi. Organizator ribiškega tekmovanja sem bil samo
letos. Tekmovanje gluhih, ki
ga organizira Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor,
traja že 13 let zaporedoma.
Kdo vam je pomagal pri
organizaciji tekmovanja?Pri
organizaciji tekmovanja mi je
pomagal g. Andrej Klančnik.
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Ali ste imeli težave pri organizaciji tekmovanja?
Pri organizaciji tekmovanja ni
bilo težav. Pomagal mi je vesten in priden član gluhih g.
Andrej Klančnik, ki je v posameznem tekmovanju osvojil
prvo mesto. Ulovil je 9650 g
rib. Poskrbeli smo za sendviče, organizirali kosila, vabe in
vse potrebno za dobro prijateljsko tekmovanje in ulov.
Koliko je bilo prijavljenih
ekip in koliko tekmovalcev
je bilo v vaši ekipi?
Prijavljenih je bilo skupaj 8
ekip. V naši ekipi DGN Podravja Maribor so bili 3 člani + 2
rezervi.

Katero mesto ste osvojili?
Naša ekipa DGN Podravja
Maribor je osvojila 1. mesto v
skupni uvrstitvi in 1. mesto v
posamičnem tekmovanju.
Kako ste se počutili, ko je
vaša ekipa dobila pokal za
prvo mesto?
Občutek je bil enkraten. Osvojeni pokali nam pomenijo veliko zadovoljstvo in uspeh.
Ali že dolgo sodelujete v
ribiški sekciji?
V ribiški sekciji sodelujem že
veliko let.
Kje trenirate in kolikokrat?
Treniram vedno ob ribniku
Nebova, tam sem član že od
leta 2007.
Kakšne so vaše želje kot
kapetan sekcije ribičev v
Društvu?
Kot kapetan ribškega tekmovanja, si želim, da bi še večkrat zmagali in ulov čim večji.
Intervju opravil Srečko Ostreuh
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VERONIKA HRIBAR

Veronika Hribar

Udeležili ste se državnega
prvenstva gluhih v balinanju, kje je bilo tekmovanje?
Udeležila sem se državnega
prvenstva gluhih v balinanju, ki
je bilo v Kranju.
Ali je bilo dobro organizirano tekmovanje?
Organizacija je bilo dobra.
Moja ekipa ni bila zadovoljna,

gluhi vedno dobijo slabo progo
za balinanje.
Katero mesto ste osvojili?
Osvojila sem 2. mesto.

Kdo je kapetan balinanja v
Društvu?
Kapetan naše ekipe je g. Milan
Šabeder.

To je vaša prva medalja,
kako ste se počutili, ko ste
dobili srebrno medaljo?
Zelo sem bila presenečena in
vesela, saj nisem pričakovala
medalje.

Na katerih področjih še
sodelujete v Društvu?
Sodelujem še na področju kulture, aktivna sem v organih
Društva, kot delegat skupščine
in prej še članica Upravnega
odbora.

Koliko tekmovalcev je bilo v
ekipi?
Ekipo sestavljajo tri tekmovalke in trije tekmovalci. Igrali
smo posamezno.

Večkrat ste nastopila v kulturni sekciji.
Seveda sem nastopala v več
kulturno umetniških predstavah ter tudi v pantomimi. NasAli že dolgo trenirate balinatopali smo v Celju, Ljubljani,
nje?
Velenju in v drugih krajih.
Treniram samo 5 mesecev.
Povabili so nas tudi iz drugih
Kje trenirate in kolikokrat?
društev in organizacij, da smo
Enkrat na teden na balinišču nastopali.
Srečko Ostreuh
Ljudski vrt, vsaki torek od 16.
do 18. ure.

SODELOVANJE MED DIM IN DGN PODRAVJA MARIBOR

ugotovim koliko je občanov
gluhih in naglušnih v občini
Kungota ter jim posredujem
informacije o aktivnostih in
posebnih socialnih programih
za katere niso vedeli, kaj jim
Društvo gluhih in naglušnih
Podravja ponuja.
Goran Jamnikar

Prvi smo bili, ki smo ustanovili
odbor Društva invalidov Maribor v občini Zgornja Kungota.
Sem podporni član gluhih in
naglušnih v Podravju. Moja
žena je naglušna in včlanjena
v to društvo GNP MB. Kot
predsednik odbora DIM-a v
občini Zg. Kungota in v dogovoru s sekretarjem Milanom
Kotnikom, da organiziram in
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Vsak prvi četrtek v mesecu od
16 – 18 uri v pisarni občine
Zgornja Kungota imamo uradne ure za vse člane DIM in
Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor. V času uradnih ur dobijo vse informacije
o aktivnostih v obeh društvih,
dobi se tudi časopis Naš glas.
Za dodatne informacije 02/656
3881 lahko pokličete g. Gorana Jamnikarja 070/707 519.

Prepričan sem, da ima občina
Zg. Kungota mnogo gluhih in
naglušnih oseb, kakor tudi
delovnih invalidov, vendar se
še ne zavedajo kaj jim članstvo lahko doprinese.
Jamnikar Goran

Vsak

prvi

četrtek

v

mesecu od 16 – 18 uri v
pisarni

občine

Zgornja

Kungota imamo uradne
ure za vse člane DIM in
Društva

gluhih

naglušnih

in

Podravja

Maribor.
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I. sestanek za ustanovo društva
gluhonemih
v Mariboru, 26. XI. 1933

Vsako leto gluhi ljudje povsod po svetu meseca septembra praznujemo svoj praznik
»Mednarodni dan gluhih« katerega so sprejeli
na Svetovnem kongresu gluhih leta 1959 v
Wiesbadnu.
V
Sloveniji
organizira
»Mednarodni dan gluhih« vsako leto drugo
društvo. Mariborsko društvo je 27. septembra
2008 ob Mednarodnem dnevu gluhih praznovalo 75. obletnico organiziranega delovanja
društva ob častnem pokroviteljstvu predsednika države dr. Danila Türka.
Kot drugod po Evropi, so se tudi gluhi ljudje
Maribora in okolice že v začetku tega stoletja
pričeli srečevati ob različnih priložnostih. Že
takrat so doumeli, da le skupaj lahko dosežejo
skupne cilje:
- premagovanje komunikacijske ovire
- pomoč gluhim ljudem in njihovim družinam v
stiskah in boleznih
- druženje z ljudmi, ki se med seboj razumejo.
Po pripovedovanjih nekaterih starejših članov
našega društva lahko domnevamo, da je že v
letu 1908 v Mariboru obstajalo združenje gluhih. Prvi začetki organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na področju Maribora in Podravja oz. Spodnje Štajerske segajo v daljno
leto 1933. Dobrodelništvo in samopomoč ter
potrebe po druženju in komunikaciji so bile
osnovne smernice, ki so jih sprejeli gluhi MariNAŠ GLAS Junij 2010

bora daljnega 26. novembra
1933 na svojem ustanovnem
sestanku.
Leta 1935 se v Velikem adresarju Maribora, Celja in Ptuja,
ki ga hranimo v društvu pojavi
na strani 99 med dobrodelnimi in podpornimi društvi tudi
Društvo gluhonemih za dravsko banovino s sedežem v
Mariboru. Imelo je 45 članov,
predsednik društva je bil,
Uršič Alojz, tajnik Konrad
Uršič,
blagajnik
Bogomir
Sagaj. Pri Štajerski posojilnici
Maribor je imelo odprt svoj
račun št. 15.726-gluhonemi.
Tudi Register Društev v Mariboru, ki ga hranijo v Pokrajinskem arhivu Maribor beleži,
da je bil med leti 1933 in 1940
predsednik Viljem Hochwald, ki je stanoval v
Smetanovi ul. 30, tajnik društva pa Bogomir
Sagaj iz Medvedove ul. 28.
Po petih letih delovanja je mariborsko društvo
priredilo masovno srečanje vseh gluhih takratne Kraljevine Jugoslavije. Delovanje društva je
tako dobilo državno razsežnost. Po pripovedovanju danes še živečih sorodnikov takratnih
članov društva so gluhi Mariborčani v svoji
organizaciji pričeli izvajati delovno in denarno
pomoč obolelim, ostarelim in osamljenim sočlanom. Prav tako so pričeli razvijati svojo govorico, da so se lahko sporazumevali. Nemška
okupacija je prepovedala delovanje vseh dotedanjih slovenskih organizacij, združenj in društev. Slovenski jezik se uradno ni smel več uporabljati. Toda, gluhi ljudje so med seboj še vedno ostajali v stiku. Potrebovali so komunikacijo.
To je spoznal tudi okupator in jim leta 1942
organiziral prvi nemški govorni tečaj za slušno
prizadete. Gluhi so ta tečaj izkoristili za vzdrževanje medsebojnih stikov, za informiranje in za
nudenje medsebojne pomoči.
Po koncu 2. svetovne vojne pa so se časi spremenili. Organizacija gluhih je postala aktivni del
družbe, prevzemala je naloge, vezane na omogočanje enakih pogojev za življenje in delo ljudi
z drugačnimi možnostmi in potrebami. Leto
1947 je bilo za našo organizacijo prelomno.
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Spomladi je bila seja skupščine Društva gluhih
Slovenije v Ljubljani, istega leta je bil ustanovljen tudi odbor Zveze gluhih Jugoslavije za
Maribor. Na seji nas je obiskal predsednik
takratnega glavnega odbora za Slovenijo Ciril
Sitar. Program dela se je razširil tudi na zagotavljanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa odraslih oseb z okvaro sluha. Stkala so se nova prijateljstva, pred člani in vodstvom Društva so bile velike naloge.
Jezik gluhih in naglušnih se razlikuje od govorjene in pisane besede. Gluhi in naglušni se
sporazumevamo in pogovarjamo z rokami, s
telesom, z mimiko in očmi, z odgledovanjem z
ustnic. Razumeti in biti razumljen je še danes
osnovno vodilo človeka, da se na določeni razvojni stopnji začne medsebojno sporazumevati. Skozi zgodovino je posamezne glasove
združil v besede, te v stavke, glasove je opremil s pisanimi znaki in te kasneje razvil v pisavo. Pričel je pisati knjige. Te so danes glavni
vir informacij, kako so ljudje živeli in kaj načrtujejo v bodočnosti.
Izguba sluha je po ugotovitvah Svetovne
zdravstvene organizacije druga najtežja invalidnost, takoj za duševno prizadetostjo. Zaradi
izgube sluha posameznik ni več prepričan, če
je govorjeno besedo sogovornika pravilno
razumel, niti ni prepričan, če ga je sogovornik
razumel.

Prejemniki tehničnih pripomočkov - mobilni UMTS
video telefonov

Posebni socialni programi društva
Pomoč odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam za samostojno in enakovredno
vključevanje v življenjsko in delovno okolje
- Pomoč ostarelim in bolnim gluhim, naglušnim
in gluhoslepim na domu, osebna asistenca
- Ohranjevanje zdravja v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci
- Družabništvo in medgeneracijsko povezovanje
- Izdaja lastnega časopisa, fotografska in video
dejavnost, spletna stran društva, okrogle mize
in predavanja kot vir informacij
- Tehnični pripomočki
- Uporaba računalnika za vsakdanjo rabo
- Šport in rekreacija
- Pomoč gluhim staršem pri izvajanju starševstva
- Tečaj slovenskega jezika, neznanih in tujih
besed - opismenjevanje odraslih gluhih oseb v
znakovnem jeziku
- Tečaj znakovnega jezika gluhih kot osnova
za širitev mreže tolmačev
- Kultura gluhih in naglušnih ustvarjalcev.
Posebni socialni programi Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor niso le dopolnilni
programi socialno varstvenih storitev javne
mreže, pač pa so zaradi specifičnih potreb
odraslih gluhih in naglušnih uporabnikov nujno
potrebni za enakopravnejše vključevanje invalidov sluha v okolje, kjer živijo in delajo. Zaradi
izobrazbenih in zaposlitvenih pogojev odraslih
gluhih in naglušnih ljudi iz območja delovanja
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor
(kar 28% naših članov nima končane osnovne
šole, 40% nima končanega poklicnega izobraževanja, le 16% ima zaključeno poklicno šolanje, 12% ima zaključeno srednješolsko

»Ne vem ali ima vesolje s svojimi neštetimi galaksijami, zvezdami in planeti kakšen globlji pomen,
Toda očitno je, da je vsaj na zemlji cilj nas, ki živimo tu, da si zagotovimo srečno življenje.
Zato je pomembno, kako si lahko v največji meri zagotovimo srečo.«
Dalaj Lama
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izobrazbo in 4% ima VI. oz. VII. stopnjo izobrazbe) se naši uporabniki v vedno večji meri
obračajo na društvo, kjer jim brezplačno in ne
glede na plačano članarino zagotavljamo različne oblike pomoči, informiranja in svetovanja,
pa tudi možnost kreativnega in aktivnega preživljanja prostega časa na področju različnih
interesnih dejavnosti.
Na podlagi statističnih podatkov iz evidence
članstva smo naredili socialno strukturo članstva, ki kaže na izredno nizko in slabo izobrazbeno strukturo, posledično temu kar 57% naših
članov živi na pragu revščine in se ob naraščanju cen izdelkov za osnovno preživetje vedno
težje spopada z njo. Hkrati pa je iz statističnih
podatkov razvidno, da imajo invalidi sluha
zaradi slabe izobrazbene strukture posledično
temu tudi slabše možnosti izbire ustrezne
zaposlitve. To hkrati pomeni nizke osebne
dohodke zaposlenih in nizke pokojnine. Zato
se posledice invalidnosti kažejo na vseh življenjskih ravneh.
Izvajani posebni socialni programi v Društvu
gluhih in naglušnih Podravja Maribor so odraz
specialnih potreb odraslih gluhih, naglušnih in
gluhoslepih članov društva in ostalih gluhih in
naglušnih uporabnikov, prebivalcev 41 občin in
mest Podravja, ki izvirajo iz njihove funkcionalne okvare sluha/govora.
Uporabniki v največji meri koristijo programe
za preprečevanje in za odpravo svojih socialnih in življenjskih stisk in težav, ki izhajajo iz
delne ali popolne izgube sluha. Prav tako
pogosto koristijo možnost pridobivanja najrazličnejših informacij za lažje življenje njih samih
in njihovih družinskih članov, saj teh informacij
zaradi komunikacijske ovire še vedno ne morejo neposredno pridobivati v javni ali civilni mreži. Pri izvajanju tovrstnih posebnih socialnih
programov aktivno sodelujemo z javno mrežo
izvajalcev socialno varstvenih, zdravstvenih,
izobraževalnih, zaposlovalnih in podobnih storitev, prav tako sodelujemo s službami lokalne
in državne uprave ter s sodstvom.
Zaradi povečanega obsega dela smo že v letu
2000 ustanovili strokovno službo društva, s
katero zagotavljamo sprotne strokovne storitve
za vse gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike Podravja.
NAŠ GLAS Junij 2010

Strokovna služba društva v mariborskem društvu
(Milan Kotnik, Barbara Slana, Lidija Salamon,
Bogdan Fras) leta 2008

Sekcije društva
Društvo je članom drugi dom, kjer se lahko
enakovredno vključujejo v različne aktivnosti in
kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. Člani
društva z aktivnim-prostovoljnim vključevanjem
preprečujejo socialno izključenost. Skrb društva je, da s svojim delovanjem kar najbolj omogoči razvijanje in ohranjanje socialne identitete.
Te aktivnosti članov društva so se razvile v
okviru kar dvanajstih sekcij:

Številna udeležba na tečaju učenja besed s pomočjo
tolmačice Kaje Zlatke Hötzl in
prostovoljke Slave Andric

»Človek je tisto, kar v srcu misli.«

Dalaj Lama
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Izobraževanje
Predavanja, informiranje članov o pravicah, ki
izhajajo iz okvare sluha in učenje pomena
neznanih besed ob sodelovanju tolmačev.
Informativna dejavnost
Priprava in oblikovanje internega glasila »Naš
glas«, video novic, stenčasa v besedi in sliki,
lastnaspletna stran: www.dgnp-mb.si, sodelovanje na okroglih mizah in dajanje pobud ter
predlogov.

Gluhi
Na srečanjih ugotavljajo specifične potrebe in
posebnosti iz svojega življenja, opozarjajo na
premagovanje komunikacijskih ovir ter opozarjajo in obveščajo javnost o problemih invalidov
sluha.

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

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

Množična uporaba spletne video-klepetalnice

Šport in rekreacija
Sodelujejo na vseh državnih športnih
prvenstvih gluhih in naglušnih, redno obiskujejo športne vadbe v telovadnici in na
igriščih ter organizirajo različna športna
srečanja in prijateljske tekme.

Dedek Mraz med otroci

Slovenski znakovni jezik
Sodelujejo pri razvoju slovenskega znakovnega jezika gluhih Slovenije in sodelujejo na
začetnem in nadaljevalnem tečaju znakovnega
jezika za polnočutne osebe kot »naravni govorci«.

Mladinci
Sodelujejo na mladinskih taborih in kongresih.
Na srečanjih ugotavljajo lastne specifične potrebe in posebnosti mladih ljudi. Hkrati se vključujejo vse aktivnosti društva.

Upokojenci
Organizirajo izlete, družabna srečanja in piknike ter se medgeneracijsko povezujejo s člani.

Naglušni
Vrsto let se že vključujejo v samopomočne
skupine s strokovno pomočjo in opozarjajo ter
obveščajo javnost o problemih naglušnosti.
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Rehabilitacija-ohranjevanje zdravja
Obiskujejo predavanja o zdravem načinu življenja, letovanje v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci, izražajo lastne predloge o

bne informacije za lažje življenje in delo, za
njegove boljše družinske, stanovanjske, zaposlitvene in ekonomske in enakopravne pogoje v
življenju.

vsebini predavanj o ohranjanju zdravja.

Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

ZAHVALA
Izid brezplačne številke so omogočili:
Mestna občina Maribor
Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij
Mestna občina Ptuj
Zavod RS za zaposlovanje OE Maribor
Lastna počitniška prikolica v Termah Banovci

Zavod RS za zaposlovanje OE Ptuj
Elektro Maribor d.d.

Naše želje za naprej
Društvo kot civilna organizacija tako opravlja
družbeno odgovorno in koristno delo na področju delovanja društva v Podravju. Zato mora
tudi Republika Slovenija kot država poskrbeti
za vse svoje državljane, še posebej za invalide
sluha, gluhe, naglušne in gluhoslepe državljane, za njihovo enakopravno vključevanje v življenje in delo v družbi.
Ob tem moramo vedeti, da ima društvo od leta
1998 status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, šolstva in športa, ki
ga je na podlagi poročil o izvajanih posebnih
socialnih programov podelilo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve. Prav tako je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
leta 2003 z odločbo našemu društvu podelilo
status invalidske organizacije.
Ob vsem naštetem želimo, da se društvu zagotovijo redna finančna sredstva za delovanje
tako s strani države kot vseh 41 občin in mest
Podravja tako, da bomo še naprej lahko s svojim delom pomagali vsakemu odraslemu invalidu sluha, ne glede na njegovo članstvo v društvu pri njegovem enakopravnem vključevanju v
življenje in delo v družbi, mu v njemu razumljivi
tehniki in obliki komunikacije posredovali potreNAŠ GLAS Junij 2010

Javni Zavod - Športni center Maribor
Nogometni Klub Maribor d.o.o.
Avto-Divjak s.p. Maribor
Tamstan d.o.o. Maribor
Princeps d.o.o., PE Ancora, Maribor

»Ko darujemo, zavzamemo svoje mesto v redu
stvari in izkusimo globino lastne povezanosti z
vso naravo.
Dajanje je nekaj naravnega; ni nam treba kopičiti.
Ta cikel je podoben stanju v izredno dolgi vrsti, v
kateri z eno roko sprejemamo, z drugo svojemu
zanamcu predajamo tisto kar smo prejeli.
Dar je namenjen darovalcu, zato se vrne predvsem
njemu samemu - nikdar ni zaman.«
Jane Ryan
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Na pobudo naših članov vam
prikazujemo pregled zadnjih
objavljenih prispevkov v medijih. Prispevki/oddaje so objavljeni na spletnih straneh Zveze
društev gluhih in naglušnih
Slovenije, http://www.zvezagns.si.
Oddaja Prisluhnimo tišini,
nedelja 23. maj 2010
V nedeljo je bila oddaja Prisluhnimo tišini na TV Slovenija 1,
kjer smo predstavili programe
javnih del (pomoč gluhim
ostarelim ljudem, družabništvo
in spremljanje, informativna
dejavnost), ki jih že od leta
2000 izvajamo v našem Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor za naše gluhe,
naglušne in gluhoslepe uporabnike. Prispevek si lahko ogledate na tej povezavi:

rih Doma invalidskih organizacij na Trubarjevi 15 v Mariboru
zagotovil zavezo MOM za projekt »Občina po meri invalidov«.
Tednik 7 DNI, Večer, Žurnal
V tedniku 7 DNI, dnevniku
Večer in Žurnalu so objavljenih članki o naših gluhih članih, delu v Društvu ter o naših
tolmačicah, ki tako s skupnimi
močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten način

predstavljamo širši javnosti
naše življenje v svetu tišine.
Večer, 26. 1. 2010

Večer, 26. 1. 2010

http://www.rtvslo.si/
m o d l o a d . p h p ?
&c_mod=rtvoddaje&op=web&f
unc=read&c_id=11253.
Pogovorna oddaja Fokus na
RTS Maribor,
torek 1. junij 2010
V torek je bila oddaja Fokus
na RTS televiziji, kjer smo
predstavniki treh invalidskih
organizacij (Milan Kotnik,
sekretar Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor,
Ivanka Kotnik, predsednica
Medobčinskega društva slepih) predstavili življenje z invalidnostjo, naše probleme ter
sodelovanje z Mestno občino
Maribor, ki sta jo predstavljala
predsednica Sveta invalidov
na MOM ga. Nataša Rebernik
ter podžupan g. Rok Peče.
Župan g. Franc Kangler je s
svečanim podpisom v prosto26

Večer, 2. 3. 2010

Žurnal, 27. 1. 2010

Večer, 16. 3. 2010

Žurnal, 30. 1. 2010

7 DNI, 21. 4. 2010

7 DNI, 12. 5. 2010

7 DNI, 27. 5. 2010
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Enoročno abecedo izdelal gluh član društva
Stevica Kronić, računalniški samouk

Članarina v letu
2010:

ŠTEVILKE

1

1 22 33 44 55
66 77 88 99

Dosegljivost

Elektronska pošta

- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.
Uradne ure v pisarni

Telefon:

02 / 252 21 82

Društvo:

Faks:

02 / 620 88 51

Milan Kotnik

GSM sekretar:

041 / 777 132

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

Bedrija Črešnik

GSM predsednik:

041 / 331 287

Sreda: 18:00 ‐ 19:00

Ponedeljek: 09:00 ‐ 12:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si

Studio:
Andrej Vivod

dgn.maribor@guest.arnes.si

GSM vodja športa:

041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

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

Sreda: 18:00 ‐ 19:00

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

NAŠ GLAS - JUBILEJNA ŠTEVILKA 10. LET, 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
Časopis urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon, Lea Lukner, Srečko Ostreuh
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor,
Mestna občina Ptuj, Zavod RS za zaposlovanje OE Maribor, Zavod RS za zaposlovanje OE Ptuj
Tisk: Dravska tiskarna Maribor
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