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Začetek izhajanja časopisa »NAŠ GLAS«, junij 2000
PRENOVLJENA SPLETNA STRAN:
http://www.dgnp-mb.si/, marec 2018
SPREMLJAJTE OBJAVE
NOVOST - QR koda
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/
-----------------------YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/
UCLVAyyya4_VzqHN31eFQo6g/videos?
view_as=subscriber
------------------------FACEBOOK:
http://www.facebook.com/
dgnp.maribor/
NOVOST: V pripravi novi FB
profil-poslovni
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UVODNIK - PREDSEDNICA, SEKRETAR
»Kulturni večer invalidov v SNG«

Letošnja proslava ob Mednarodnem dnevu gluhih
je potekala v organizaciji Sveta invalidov Mestne
občine Maribor že deseto leto zaporedoma. Tudi
letos je občinstvo napolnilo Kazinsko dvorano.
Tema večera je bila »Naših prvih 10«. Ob 10. jubileju Kulturnega večera invalidov Maribora so bile
podeljene zahvale župana MO Maribor Aleksandra
Saše Arsenoviča »za neprecenljiv prispevek k
bogatenju kulture invalidov« vsem do sedaj sodelujočim invalidskim društvom, med njimi tudi naše
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor ter
režiserka Zdenka Križanič, g. Bojan Maroševič, ki
je kulturne večere invalidov z izjemno nadarjenostjo povezoval in SNG Maribor za omogočanje tehnične podpore in uporabo Kazinske dvorane.

»Karierni sejem«

V društvu smo se odločili, da še drugič v štirih letih
sodelujemo na Kariernem sejmu v Mariboru, kjer
smo predstavili delo društva, gluhoto in poklic
tolmač slovenskega znakovnega jezika.

Priprave so bile zelo intenzivne, saj je bilo potrebno
pripraviti program predstavitve, natisniti zloženke in
drugi promocijski društveni material (skupaj več kot
2000 izvodov, ki smo jih vse razdelilli. Sejem je
potekal dva dni. V sredo je prišlo več kot 3000 osnovnošolcev ter v petek več kot 2000 srednješolcev. Z
zanimanjem so se ustavili na naši stojnici in zavzeto
prisluhnili predstavitvi.

»Sestanek športnikov športne sekcije«
»Kvizi znanja«

Naš sodelavec v programu javnih del Andrej Vivod
je že večkrat, cca. 1x mesečno, organiziral kvize
znanja. Člani so navdušeni in želijo, da bi bilo teh
kvizov še več. Tudi na takšen način se lahko vsi
skupaj naučimo še več o številnih zanimivostih
okoli nas in tako z znanjem obogatimo zavedanje o
svetu. Želimo si, da bi nam tudi v letu 2020 uspela
prijava na javni razpis za programe javnih del.

»Prijava na Javni razpis-projekti«

K prijavi na projekt Active Citizens Fund Slovenija
smo povabili DGN Celje in MOOSVID. Na delovnem sestanku za pripravo projekta smo ugotovili,
da imamo veliko skupnih točk in zavedanje, da lahko s skupnimi močmi pripravimo kvalitetno vsebino projekta, ki bi osebam z okvaro sluha omogočil
opolnomočenje in večje možnosti sodelovanja.

V sredo 27.11.2019 je potekal sestanek športnic in
športnikov, kjer so izvolili novega predsednika športne sekcijje Francija Perkoviča, pregledali letošnje
rezultate in z aplavzom nagradili uspešne rezultate na
številnih državnih prvenstvih gluhih. Nato smo še
soglasno potrdili plan za leto 2020 in prevzem organizacije državnega prvenstva gluhih v šahu. Vsem
športnikom želimo uspešno delo tudi pod novim vodstvom, ki si je zaželelo več dobrega sodelovanja vseh
generacij članic in članov društva.

»Zbiranje starega papirja«

Naše društvo je letos že tretje leto v akciji zbiranja
starega papirja. Iskreno se zahvaljujemo vsem članicam in članom, ki so prinesli stari papir ter tako
pripomogli k doseganju dveh ciljev: ohranjevanju
narave z recikliranjem starega papirja, hkrati pa z
zbranimi sredstvi omogočimo izvedbo društvenih
aktivnosti kot so npr. organizacija izletov.
predsednica
Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar Ernestina Savski
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UVODNIK - PREDSEDNICA, SEKRETAR
»Sprememba Statuta na Skupščini«

»Mednarodni dan invalidov na Ptuju«

V društvu smo 11. decembra na izredni skupščini Naši člani kulturno umetniške skupine »Tihi svet« so
potrdili spremembe Statuta ter ga uskladili s spre- 3. decembra nastopili na mednarodnem dnevu invalidov na Ptuju. Dvora OŠ dr. Ljudevita Pivka je bila
membami aktualne zakonodaje.
nabito polna. S svojim obiskom nas je počastila tudi
županja Nuška Gajšek. Geslo letošnjega praznovanja
je bilo »Vsi vidni, ponosni, sprejeti, vključeni, udeleženi, spoštovani, enakopravni in enakovredni.

»Svečana seja Sveta invalidov MOM«

Svet invalidov MO Maribor predstavlja velik korak
naprej v pretoku informacij med mestnimi službami in invalidskimi društvi na vseh področjih odločanja. Skozi leta aktivnega delovanja potekajo
povezovalne aktivnosti in izobraževalna srečanja,
podprta s strani Mestne občine Maribor, ki se jih
udeležujejo številni invalidi iz različnih invalidskih
društev. Izšla je že 10. številka glasila Svet invalidov, v katerem svoje prispevke objavljajo invalidi
in Svet invalidov MOM. Svet invalidov MO Maribor se je razvil v pomemben podporni člen za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini
Maribor. Še naprej si bomo aktivno prizadevali za
skupno izvajanje ukrepov, s katerimi bomo vodstvo
občine in strokovne službe ter širšo javnost spodbujali k odpravljanju neenakosti, za bolj enakovredno in enakopravno vključevanje ter varovanje in
spoštovanje pravic ter osebne integritete invalidov.

»Obisk - projekt socialna aktivacija«

S predsednico društva Ernestino Savski sva v torek
26. novembra sprejela obisk skupine iz Slovenskega
narodnega gledališča, ki izvajajo program socialne
aktivacije. V društvu smo predstavili gluhoto in delo
društva in izvajanje posebnih socialnih programov.

Nato je Andrej Vivod predstavil slovenski znakovni
jezik ob pomoči tolmačice Anje Kotnik. Socialna
aktivacija je celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajnih brezposelnih oseb in dolgotrajnih
prejemnikov socialne pomoči in izboljšuje možnosti
njihovega ponovnega aktiviranja na trg dela.
strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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predsednica
Ernestina Savski

PRI INFO - OKROGLI MIZI

Vodenje informativne okrogle mize,
predsednica Ernestina Savski

Potrjevanje prisotnosti

Strinjanje in potrjevanje predlaganih
aktivnosti

Diskusija in vprašanja

Pozorno spremljanje dogajanja
in informiranja

Obveščanje o veselih dogodkih
in priznanjih
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DELAVNICE, USPOSABLJANJA
Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS)
si prizadeva pri pomoči ostalim nevladnim organizacijam za vzpostavitev enotne spletne povezave,
ki bi bolj učinkovito spodbujala donatorje, da s
svojimi spodbudami podprejo najboljše organizacije.

Naše društvo se je prijavilo na brezplačne delavnice Arnesove storitve, ki so potekale v Mariboru.
Tečaj sta obiskovala Vivod Andrej in Danilo Žižek
na delavnicah pod naslovom: »Uporaba spleta
Arnes«, »Spletne učilnice Modle«, in »Arnesov
Video portal.«.

V ta namen so organizirali tečaje na katerih bi
tečajniki pridobili znanje, ki so potrebni za registracijo organizacije na spletu. Tečaji so bili brezplačni. Vsi udeleženci tečaja so prejeli povezavo
do spletne učilnice in smernice za pripravo podatkov. Program se imenuje »Active Citizen Fund v
Sloveniji« in ga uporabljajo v petnajstih državah v
Evropi.

Brezplačni tečaj je našemu društvu omogočil, da
sta lahko oba udeleženca pridobila dodatna znanja
na področju spletnega delovanja.

Tečajnika:
Andrej Vivod

Danilo Žižek

Mira Meš Pivec

"Človek uspe, če je ob pravem času na pravem kraju in če zna izkoristiti priložnost tega trenutka
( Božidar Eržen )
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NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR
V petek 6. decembra smo organizirali novoletni
šahovski turnir. Prijavljenih je bilo 12 šahistov, ki
so se med sabo pomerili v tej kraljevski igri.
Kapetan šahovske sekcije Franc Perkovič je pozdravil vse udeležence, podal navodila in jim zaželel
uspešno igro. Igrali smo sedem kol po Švicarskem
Bussholz sistemu. Po štirih kolih smo imeli 15
minut odmora za sendvič in kavo. Po zaključku
turnirja je kapetan razglasil rezultate in najboljšim
trem podelil pokale.
Rezultati:
1.
mesto: Perkovič Roman
2.
mesto: Pihler Srečko
3.
mesto: Perkovič Franc
4.
mesto: Korošec Franc
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

mesto: Kolarič Milan
mesto Kotnik Milan
mesto Trefalt Jože
mesto: Jamnikar Goran
mesto: Trifunovič Andrej
mesto: Maček Bernarda
mesto: Kores Majda
mesto: Majhenič Vili

Šah nas uči, da ne izgubljamo glave v slabi situaciji, ampak vztrajno iščemo možnost,
da se rešimo iz težave.
(Benjamin Frenklin)
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SOCIALNA AKTIVACIJA
Društvo gluhih in naglušnih Podravja sodeluje z
SNG v projektu socialne aktivacije
Pri socialni aktivaciji gre za celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajnih brezposelnih oseb in
dolgotrajnih prejemnikov socialne pomoči. S programi socialne aktivacije bi zagotovili podporo za
ponoven vstop na trg dela.

Trudijo se tudi za povezovanje med slovenskim
gledališkim prostorom in tujino. Podobno usmeritev imajo tudi nekatere organizacije, ki skušajo s
prostovoljstvom aktivirati svoje uporabnike.
Dvanajst slovenskih gledališč je podpisalo zavezo
o sodelovanju, da si bodo gluhi in naglušni lahko
tudi v novi gledališki sezoni ogledali izbrane stalne predstave.

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se delež dolgotrajno brezposelnih in trajanje brezposelnosti še
povečujeta, delež njihovih zaposlitev pa se zmanjšuje.

SNG s svojim projektom in s člani
DGNP Maribor

Letos so zato v času festivala »Borštnikov prstan« v
SNG Maribor začeli izvajanje projekta socialne aktivacije, ki so ga pridobili na razpisu ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve. Svoje delovanje
tudi na robna področja, na povezavo kulture in sociale ter oseb z okvaro sluha. Želijo širiti pomen in
razumevanje kulture v naši družbi tudi na ta način.

S pobudo Gledališki tolmač na odre slovenskih
gledališč skupaj z igralci stopajo tolmači, ki predstave tolmačijo v znakovni jezik in jih z igro interpretirajo ter tako omogočijo spremljanje v živo
tudi gluhim in naglušnim.

Mira Meš Pivec

Tam kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti, tam je mesto tvojega poklica.
(Aristotelj)

Stran 8

40. OBLETNICA ČASOPISA
IZ SVETA TIŠINE
Letos praznujemo 40 let izdaje prve številke časopisa Iz sveta tišine. Praznik je povezan z jezikom gluhih, slovenščino. Za večino ljudi v Sloveniji je slovenščina materin jezik. Gluhe osebe v Sloveniji pa
imajo drug materin jezik. Njihov materin jezik je
slovenski znakovni jezik. Gluhe osebe uporabljajo
znakovni jezik.

Branje je pravica vsakega človeka. Gluhe osebe
težje berejo, zato potrebujejo lahko branje. Zelo
pomembno je, da uredniki časopisov prilagajajo
svoje pisanje čim bolj razumljeno gluhim. Časopis
Iz sveta tišine, ponuja veliko dobrega in poučnega
branja.

Radi prebiramo časopis našega društva
»Naš glas«

Naše članke objavljamo tudi v časopisu
»Iz sveta tišine«

Gluhim osebam zelo koristi branje. V časopisu Svet
tišine imajo gluhi veliko lahkega branja iz socialnega
življenja in družbe nasploh. Z branjem lahko gluhe
osebe slišijo. Pogovarjajo se z rokami in z rokami
pokažejo besede. Za vsako besedo naredijo drugačen
gib. Takemu gibu rečemo kretnja.

Gluhim je branje v veliko korist pri sporazumevanjem z ostalim okoljem

Gluhi imajo veliko možnosti pridobiti največ
informacij iz sveta gluhote, kulturnega življenja,
dela, sociale, športa in zanimivosti, ki se dogajajo
v vseh društvih po Sloveniji.
V časopisu iz sveta tišine lahko tudi naše društvo
objavlja svoje prispevke. Zelo smo ponosni na naš
časopis in želimo še veliko let dobrega dela.

Mira Meš Pivec

"Branje je bistveno za tiste, ki težijo k temu, da bi se dvignili nad povprečnost.
(Jim Rohn)
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LETO 2019 - LETO IZOBRAŽEVANJ
POSEBEN POUDAREK NA IZOBRAŽEVANJU V LETU 2019
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je
aktivno na mnogih področjih družabnega življenja
v naši občini in okolici.

Društvo že vse od začetka svojega delovanja daje
velik poudarek na izobraževanju svojih članov.
Izobraževanje pomeni velik potencial za enakopravno vključevanje gluhih v socialno in družbeno
življenje.

Strokovno predavanje
o zdravi prehrani
Predavanje o našem največjem
Slovenskem pesniku in kviz na to temo

Velik poudarek našega delovanja pa temelji tudi na
sodelovanju s sorodnimi društvi. Ob začetku vsakega leta si zastavljamo jasne cilje, ter načrtujemo
aktivnosti za njihovo uresničitev.

V ta namen so bila organizirana predavanja o, skrbi
za zdravje, boleznih, pravilni prehrani, športu, kulturi, skrbi za varnost v prometu, poznavanje naše
države in poznavanje kultur drugih dežel, poznavanje se spopadati se dostojnim preživetjem in še bi
lahko naštevali.

Predstavitve SZJ na srednjih šolah
v Mariboru in okolici

Predavanje pod strokovnim vodstvom
o zdravem gibanju in zdravem telesu

Tudi najmodrejši um se mora še česa naučiti.
(George Santayana)
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V NAŠEM DRUŠTVU
Zbiramo se večkrat na teden na različnih delavnicah in predavanjih, ki jih organizirajo strokovni
delavci društva, prostovoljci in zunanji strokovnjaki. Pomembna aktivnost društva je tudi sodelovanje na prireditvah v naši občini.

Opravljamo prevoze in spremstva članom, ki so
potrebni pomoči druge osebe, da se lahko vključujejo naše programe. Sodelujem na raznih pomembnih obletnicah in kulturnih dogodkih, ki so
pomembna za naše delovanje. Društvo za svoje
člane redno, vsako leto organizira tudi strokovne
ekskurzije.

Obisk kulturnih prireditev

Usposabljanje na tečajih

Vaje iz dramskega igranja

Dodatno izobraževanje ali usposabljanje je kot
način motiviranja članov za pridobivanje novih
znanj, ter strokovni in osebnosti rasti posameznika
in našega društva.

Kuharska delavnica: teoretično poznavanje
kulture in značilnosti kulinarike po svetu,
ter praktično izvajanje pri pripravi jedi

Mira Meš Pivec

Kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča.
(Lao Tse)

Stran 11

SUZANINE MISLI
Moje delo v Društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor

Moje misli, ki so namenjene vsakemu iz med
mojih varovancev:

Bliža se konec leta 2019 in takrat se tudi meni izteče pogodba o delu v Društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor. Sem invalidka in sem imela srečo, da sem kot brezposelna oseba dobila priložnost
zaposlitve v programu »Javnega dela«.
To je bila lepa izkušnja in doživetje v mojem življenju. Čas zelo hitro beži, ampak ti dve leti zaposlitve sta minili preveč hitro. Še toliko nedokončanih želja je ostalo neizrečenih.

Dragi Albin: -Ostani miren. Ne jezi se, se ne splača. Vsak ima svoje mišljenje.
Moja Jana: - Obdrži dobro voljo in smeh. Bodi še
naprej družabna.
Draga Majda:-Poslušaj svoje telo in pazi nanj. Imej
se rada. In še se smej.
Ljuba Ivica:- Le tako naprej. Ostani še najprej
vsem za vzgled. In ohrani svoj mir in zadovoljstvo.
O, Kristina, Kristina:- Ti si prava duša. Delaj, kar
te veseli in čuvaj se. Življenje je lepo in uživaj v
njem.
Spoštovana Jožica:- Si edinstvena srčna oseba.
Bodi vesela in brez skrbi. Lepo je s teboj.
Gospod Ivan: -Bodi pokončen in dvigni glavo. Z
dobro voljo naprej.

Vesela sem, da sem imela priložnost biti del kolektiva v društvu, kjer sem se naučila pogovora z gluhimi osebami. Spoznala precejšen del življenja
gluhih in sporazumevanja s kretnjami besed. Ponosna sem, da sem z vašo pomočjo pridobila nova
znanja in poznavanja.

Rada sem opravljala svoje delo, posebej rada pa
imam vas, dragi moji, ki sem vas obiskovala na
domu. Vsak posebej je v meni vtisnil svoj pečat.
Hvala vam za prijaznost, za dobro sprejetje, za
sodelovanje in pomoč pri učenju znakovnega jezika.

Tudi vas imam rada, moji začasni sodelavci v društvu. Lepo je bilo delati z vami. Bili smo prava
ubrana ekipa. Spoznala sem, da še obstaja složnost
in spoštovanje drug do drugega. Škoda, da bo
konec. Ali pač ne? Če bo sreča tudi tokrat na moji
strani, ostaja upanje, da bom še v vaši bližini. Upanje umre zadnje. Imamo prijateljstvo, ki se ne sme
pozabiti.
Moj moto življenja: »Dobro se z dobrim vrača«.

Suzana Panić

Ena najbolj čudovitih lastnosti pravega prijateljstvo je to,razumeš in si razumljen.
(Seneka)
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KARIERNI SEJEM
Poklicni – karierni sejem za poklice in nadaljnje V sklopu aktivnosti trajne podpore razvoju kadrov
izobraževanje
je na sejmu sodelovalo naše Društvo gluhih in naglušnih Podravja. Predstavljali smo predvsem program
V sredo, 13. 11. 2019 je bil v Športni dvorani Ljud- poklica za tolmača Slovenskega znakovnega jezika.
ski vrt "Lukna" potekal Karierni sejem - sejem pokli- Predvsem smo želeli mladim približati pogled v
cev in izobraževanja 2019. Sejem je bil namenjen poklic tolmača. V Sloveniji, se na trgu dela kaže
predvsem osnovnošolcem, njihovim staršem, skrbni- veliko pomanjkanje delavcev s takim poklicem.
kom, učiteljem in svetovalnim delavcem.
V petek 15. 11. 2019 je potek potekal tudi Karierni
sejem – sejem poklicev in izobraževanja za srednješolce, ki ga organizira Fundacija PRIZMA, s podporo MO Maribor, Zavoda RS za zaposlovanje Maribor.

Z našo predstavitvijo smo pripomogli, da bodo mladi
lahko odločitev o nadaljnjem izobraževanju lažje
sprejeli.

Obiskovalci kariernega sejma so lahko:
• spoznali posamezne poklice
• spoznali izobraževalne ustanove in programe, ki jih
te izvajajo
• dobili informacije o razmerah na trgu dela
• spoznali organizacije, ki izobražujejo, usposabljajo
ali zaposlujejo.

Mnogi zaposlovalci so ponujali priložnosti za mlade
kadre, ki svojo pot šele začenjajo in zbirajo izkušnje.
Sejma se je udeležilo veliko mladih obiskovalcev, ki
so si ogledali ponujene možnosti za poklic.

minister Zdravko Počivalšek
župan Maribora Saša Arsenovič
sekretar DGNP Milan Kotnik

Mira Meš Pivec

Ali lahko kdo družbi sploh ponudi večji dar, kot je učenje in vzgajanje mladine.
(Mark Tulij Cicero)
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10. KULTURNI VEČER INVALIDOV MOM
Svet invalidov Mestne občine Maribor in mariborska invalidska društva so v četrtek, 7. novembra
2019, v Kazinski dvorani SNG Maribor priredili že
10. Kulturni večer invalidov Maribora.

Med povabljeni je bil tudi znani slovenski pevec in
glasbenik s svojo kitaro Adi Smolar, ki je dejal, da
kljub temu, da nihče od nas ni popoln, je prav, da
smo skromni, dobrosrčni in strpni drug do drugega. S svojimi avtorskimi skladbami nam je nazorno
zapel skladbe, ki se nanašajo na naše življenje.

Zbrani invalidi na prireditvi

Kant avtor Adi Smolar

S kulturnimi točkami so se predstavili člani devetih
invalidskih društev: Medobčinsko društvo Sožitje
Maribor, Sonček — Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, Invalidsko društvo ILCO Maribor,
Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor, Varstveno delovni center Polž Maribor, Društvo vojnih invalidov Maribor, Medobčinsko društvo
delovnih invalidov Maribor in Društvo paraplegikov Podravja.

Predstavniki MOM in Sveta invalidov

Nastopajoči VDC Sonček
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Tolmačica Marija Koser

Med mnogimi nastopajočimi so nastopali tudi gluhi
invalidi s kulturno skupino Tihi svet. Posebej
počaščeni in hvaležni so bili, da so lahko tudi to
leto sodelovali v kulturnem programu, še posebej
pa za prejeto "Zahvalo župana mestne občine Maribor za neprecenljiv prispevek k bogatenju kulture
invalidov".

Jana prejela šopek od pevca Smolarja

Generalka pred nastopom

Gluhi navdušeni nad programom
Poslušam s srcem
V svoji tihoti slišim dežne kaplje, ki tiho hladijo
gozdove in polja. Slišim hladen veter in vidim
sivo nebo, ki prihaja v tišino mojega srca.
Kakšen glas ima voda? Najboljše in najlepše
stvari na svetu mi ne morejo biti slišane.
A vendar jih začutim le s srcem.

Nastop kulturne skupine Tihi svet
To je bil čudovit dogodek, in zelo pozitiven, da se
lahko tudi invalidne osebe pridružijo kulturnim
dogodkom slovenske družbe.

Mira Meš Pivec

"Kultura je stičišče ljudi in življenja samega. Je to, kako upravljamo z življenjem, ljubeznijo, smrt-

jo, rojstvom, razočaranji ... vse to se izraža v kulturi.
(Wendell Pierce)
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USTVARJALNE DELAVNICE
Naši člani so izrazili veliko zanimanja za ročne
ustvarjalne delavnice, s katerimi bi želeli razvijati
lastno kreativnost, krepiti ustvarjalne in ročne
spretnosti, ki dajejo dodano vrednost njihovim potrebam in lastnostim.
Na ustvarjalnih delavnicah bomo spodbujali kreativnost, raziskovanje in izmenjevanje idej. Vse to
pripomore k večjemu zadovoljstvu udeležencev,
vlije zaupanje v njihove lastne sposobnosti, prežene stres in jih spodbuja k razvijanju lastnih idej.

Člani različnih starosti so na delavnicah pod vodstvom Anje Kotnik in Vesne Črešnar izdelovali ročne izdelke, ki so bili v času povezani z dogodki.
Bližal se je dan Noč čarovnic in v ta namen so
ustvarjali buče.

Za prihajajoče novoletne in božične praznike, so
pripravljali adventne venčke, okraske in voščilnice.
Brezplačne delavnice so hkrati namenjene, spoznavati našo ljudsko dediščino in ročne spretnosti ter
jih obujati skozi prenos znanja in izkušenj na mlajše generacije. Privlačne izdelke smo dali na razstavo v naših prostorih, nekaj pa je vsak odnesel s
seboj za okras svojega doma.

Po udeležbi in sodelovanju udeleženih članov, ročne delavnice uspevajo, saj so vsi sodelovali zavzeto, vztrajno in predvsem ustvarjalno, ne glede na
starost in predznanje. Pri tem so vsi udeleženci
osvojili nova znanja in spretnosti, vsak udeleženec
je na delavnicah izdelal po več izdelkov.
Videti je bilo kako in koliko enostavna ročna dela
spremenijo človeka in njegovo razpoloženje na
pozitvno.
Tako je ustvarjenje terapija, kar potrjujejo tudi nasmejani obrazi, medtem ko izpod njihovih ustvarjalnih rok nastajajo unikatni izdelki.

Umetniško ustvarjanje je človekova dejavnost,
ki lahko, da nima drugega namena kot, da je vir
neskončne radosti ob odkrivanju novega.
Mira Meš Pivec
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TEČAJ BESED V SZJ
Slovnica slovenskega jezika obstaja že štiri stoletja, v tem letu je nastala tudi prva slovnica slovenskega znakovnega jezika.

Učimo se predvsem novih in težje razumljivih
besed v slovenskem znakovnem jeziku, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju.
Za tečaj je svoje zanimanje za učenje pokazalo precejšnje število gluhih in naglušnih, ter tudi slušečih.

Tečaj vodil Andrej Vivod
s predhodnim usposabljanjem v učenju
SZJ

Ker je slovenski znakovni jezik slabo raziskan in
gluhi, posebej starejše osebe nimajo možnosti izobraževanja v svojem jeziku, smo v Društvu gluhih in
naglušnih Podravja Maribor organizirali tečaj
besed v slovenskem znakovnem jeziku.

Tečaj poteka vsak torek dopoldan v prostorih društva. Tečaj vodita tolmačica znakovnega jezika
Anja Kotnik in prostovoljka Vesna Črešnar ob
pomoči Andreja Vivoda.

S tem so udeleženci pokazali, da je potreba po
dodatnem učenju še kako potrebna pri komunikaciji z zunanjim svetom in da ostanemo v enakopravnem koraku pri izobraževanju in poznavanju socialnega in družbenega življenja.

Andrej Vivod in Anja Kotnik
nazorno prikazujeta pomen določene besede

Mira Meš Pivec
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ZABAVA
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ISKRENE ČESTITKE ZA ROJSTNI DAN
NOVEMBER
BULJAŠIČ MUSTAFA
DEBEVEC ROBERT
DEBEVEC SANJA
DROZG ANDREJ
GALUN BARBARA
GUMZAJ M. ANDREJA
KORONIK MARJAN
HERIČKO IVAN
HRASTNIK DOROTEJA
HRIBAR VERONIKA
KAR JANKO
KNUPLEŽ ALBIN
LESKOVAR MARTIN
MIHELIČ RADOVAN
POLIČ BARBARA
ŠOŠTARIČ STANKO
TRAFALT MARIJA
VEIT SREČKO
ŽIŽEK KATARINA

DECEMBER
ARTIČ MARICA
BEGANOVIČ RAŠID
BURGGRAF IVICA
BURK BOGO
DEBEVC MATJAŽ
HARI ŠTEFKA
HORVAT ANTON
KRAJLAH DARINKA
LEŠNIK MATEJ
MEŠKO PETER
MIHALIČEK LOREAL
OPREŠNIK PETRA
PAVLINEK SILVA
PERNAT VERONIKA
RUSTJA MATEJA
STEINER SILVA
ZIMET IVAN
ZIMET ROMANA
ŽIŽEK DANILO
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SKUPNE FOTOGRAFIJE V LETU 2019

Na podelitvi priznanj za športnika leta 2018

Pri ogledu vesoljskega centra Vitanje

Na izletu ZOO Slovenske Konjice
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Na informativnem druženju

Po igranju pikada

Med tekmovanjem v vlečenju vrvi na srečanju
gluhih Štajersko Savinske regije

Po poletnem pikniku

Med kulinarično razglednico

V spomin našemu članu

Na prireditvi - donacija baterij za slušne
aparate

Med kostanjevim piknikom

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

INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo ob 18.00 uri okrogla miza
(napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov). Informacije podaja
predsednica društva Ernestina Savski. Vljudno vabljeni.
Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri
DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih
aktivnosti, predlogi članov). Vljudno vabljeni.
Vsako sredo od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3
računalnike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v
družabnih prostorih društva. V sejni sobi društva je urejen
poseben RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljajo
zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo
video filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
DRUŽABNIŠTVO
Vsako sredo obd 17.00 do 20.00 ure so srečanja članov v prostorih
Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15. Vabljeni.
Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si in
https://www.facebook.com/dgnp.maribor/, kjer objavljamo vse
informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju.
SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure so vsak tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure.
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DOPISUJTE V NAŠ GLAS
Vabimo vas, da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih
pošljete po e-pošti ali pa prinesete članek in fotografije v pisarno
društva. Vaš članek bomo z veseljem objavili.

Želimo ustvarjalci časopisa Naš glas
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SKOZI LETO 2019

Razstava v TC QLANDIA
v januarju

Praznovanje dneva žena
v marcu

Donacija Rdečega križa
v maju

Zasedanje skupščine DGNP
v februarju

Športni trenutki na bowlingu
v aprilu

Srečanje gluhih iz Savinsko-Štajerske regije
v juniju

"Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal.
(John Ruskin )
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Gasilska slika po družabnem srečanju, pikniku
v juliju

Pozdrav soncu
v septembru

Sodelovanje na kariernem sejmu
v novembru

Sestanek upravnega odbora
v avgustu

Učenje novih besed SZJ
v oktobru

Druženje med kuharsko delavnico
v decembru

"Dolgčas je bolezen srečnih ljudi; nesrečnim ni nikdar dolgčas, ker so preveč zaposleni.
(Abel Dufresnes )
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OBJAVE V MEDIJIH V LETU 2019
26.11. 2018, Net-TV, 85-letnica Društva gluhih in naglušnih Podravja, https://www.net-tv.si/85letnica-drustva-gluhih-in-naglusnih-podravja/
6.12.2018, MBReport.si, Za boljše življenje invalidov, intervju Milan Kotnik, https://
mbreport.si/izpostavljeno/video-za-boljse-zivljenje-invalidov/
3.1.2019, Večer, Osebna asistenca je postala pravica invalidov https://www.vecer.com/osebnaasistenca-je-postala-pravica-invalidov-6638125
5.1.2019, Večer, Za lepše življenje https://www.vecer.com/za-lepse-zivljenje-6639376
16.1.2019, Nedeljski Mestni pečat za 85-letnico uspehov, »Svet tišine društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, str. 29
16.1.2019, Večer, BOB LETA 2018, http://www.bobubob.si/
27.1.2019, RTV SLO, DOSTOPNO, 85. letnica DGNP MB, https://www.rtvslo.si/dostopno/
prisluhnimo-tisini/174591503
28.1.2019, BK TV, Izbor športnika leta 2018, https://www.youtube.com/watch?v=48fvtL9HwII
29.1.2019, Maribor24, V Mariboru izbrali najboljše športnike za leto 2018, https://
maribor24.si/sport/foto-v-mariboru-izbrali-najboljse-sportnike-za-leto-2018
29.1.2019, Večer, https://www.vecer.com/boljsa-tudi-od-olimpijcev-6653222
31.1.2019, ŠZM, Podeljena priznanja za najboljše športne dosežke v 2018, https://www.szm.si/
podeljena-priznanja-za-najbolj%C5%A1e-%C5%A1portne-dose%C5%BEke-v-2018
11.2.2019, ŠZM, Če slabo slišiš pridi v Podravsko društvo, http://www.zveza-gns.si/novice/ceslabo-slisis-pridi-v-podravsko-drustvo/
13.2.2019, Spletna TV, Prostovoljci gluhim lepšajo dneve, http://www.zveza-gns.si/novice/
prostovoljci-gluhim-lepsajo-dneve/
26.2.2019, IST, Prostovoljstvo med gluhimi, str. 23
27.2.2019, SUZY, Večjezično, Milan Kotnik in Marcos Tavares, str. 64
15.3.2019, IST, 5x članki DGNP MB, str. 26, 27, 27, 28, 34
25.3.2019, Mariborski e-šport, Gluhi šahisti na državnem prvenstvu postali ekipni podprvaki,
str. 4, https://www.szm.si/sites/default/files/zapisniki/mariborski_e-sport_2_2019.pdf
20.3.2019, Spletna TV, Na DP v bowlingu najboljši mariborčani, https://www.youtube.com/
watch?time_continue=10&v=O4aA65F5Z4w
13.5.2019, Večer, Invalidi se merijo v nogometu, šahu, košarki, https://www.vecer.com/invalidi
-se-merijo-v-nogometu-sahu-kosarki-10007199
13.5.2019, NET TV, 10. športne igre invalidov, https://www.net-tv.si/10-sportne-igre-invalidov/
13.5.2019, Športna pomlad, 10. športne igre invalidov, http://www.sportnapomlad.si/
stec_event/10-sportne-igre-invalidov/
13.5.2019, Mariborinfo.com, Na Štuku za gluhe in naglušne kmalu Rejv s poslanstvom, https://
mariborinfo.com/novica/lokalno/na-stuku-za-gluhe-in-naglusne-kmalu-rejv-sposlanstvom/213404
5.6.2019, Večer, str. 26, Ko je druženje enako zmagi - športne igre invalidov
6.6.2019, NET TV, Invalidi med nami, intervju Milan Kotnik v oddaji Regionalno od 21.03 do
21.19 ure
27.6.2019, Večer - Štajerc, Balinanje, Uživali v igri in lepem vremenu – Na balinišču Angela
Besednjaka v Mariboru so tekmovali gluhi in naglušni
30.6.2019, Večer, Postrežba brez dlake na jeziku, Akcija gluhi strežejo v planinskih kočah, str.
10-11

»Na koncu NISO leta življenja, ki štejejo, ampak dejstvo, koliko življenja je bilo v teh letih«
(Abraham Lincoln )
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5.9.2019, Spletna TV ZDGNS, Lions klub Piramida Maribor podaril baterije za slušne aparate,
http://www.spletnatv.si/novice/lions-klub-maribor-piramida-podaril-baterije-za-slusne-aparata/
14.9.2019, Večer, Evropski teden mobilnosti, Gremo peš!, str. 10, https://www.vecer.com/gremopes-10064988
17.9.2019, Večer, Ali sprejemate drugačnost, ali razumete gluhe?, str. 12, https://www.vecer.com/
ali-sprejemate-drugacnost-in-razumete-gluhe-10066056
18.9.2019, Radio Slovenske gorice, Dan mobilnosti invalidov v Mariboru, intervju Milan Kotnik,
predsednik SIMOM, https://www.rsg.si/
18.9.2019, Radio Maribor, RTV SLO, Invalidi so opozorili na svoje ovire v mobilnosti, https://
www.rtvslo.si/radiomaribor/novice/invalidi-so-opozorili-na-svoje-ovire-v-mobilnosti/499905
18.9.2019, Mariborinfo.com, Na Slomškovem trgu namesto avtomobilov parkirani invalidski vozički, https://mariborinfo.com/novica/lokalno/video-na-slomskovem-trgu-namesto-avtomobilovparkirani-invalidski-vozicki/258216
18.9.2019, NetTV, Dan mobilnosti invalidov, https://www.net-tv.si/dan-mobilnosti-invalidov/
19.9.2019, Radio Maribor, RTV SLO, Mednarodni dan gluhih, intervju Milan Kotnik, https://
www.rtvslo.si/radiomaribor/
19.9.2019, Večer, Parkirišča za invalide niso privilegij, str. 10, https://www.vecer.com/parkiriscana-slomskovem-trgu-samo-na-posto-sem-skocil-10066926
19.9.2019, Maribor24, Invalidi zasedli parkirišča voznikom v Mariboru, https://maribor24.si/
lokalno/foto-invalidi-zasedli-parkirisca-voznikom-v-mariboru
28.9.2019, Večer, Več let iščejo službo. In potem obupajo, str. 8-9, https://www.vecer.com/
zaposlovanje-invalidov-vec-let-iscejo-sluzbo-in-potem-obupajo-10070829
6.11.2019, Večer, Že deseti kulturni večer invalidov, str. 9
8.11.2019, Maribor24, Tradicionalni kulturni večer invalidov, https://maribor24.si/kultura/fototradicionalni-kulturni-vecer-invalidov-maribora
8.11.2019, Radio Maribor RTV SLO, Prav je, da smo skromni, dobrosrčni in strpni, https://
www.rtvslo.si/radiomaribor/novice/prav-je-da-smo-skromni-dobrosrcni-in-strpni/504371
8.11.2019, MB Report.si, Svet invalidov za odpravljanje neenakosti in boljše vključevanje invalidov v družbo, https://mbreport.si/novice/svet-invalidov-za-odpravljanje-neenakosti-in-boljsevkljucevanje-invalidov-v-druzbo/
22.11.2019, Ptujčan, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor – Invalidi morajo imeti v družbi enakopraven status, str. 9, http://www.ptuj.si/API/download.php?fid=22014&show=1
28.11.2019, Večer, Vojaški invalidi – opomin vesti, str. 9, https://www.vecer.com/slavnostno-ob25-letnici-drustva-vojnih-invalidov-maribor-10096320
3.12.2019, MB Report.si, Svet invalidov za odpravljanje neenakosti in boljše vključevanje invalidov v družbo, https://www.vecer.com/svet-invalidov-mestne-obcine-maribor-dela-ne-bo-nikolizmanjkalo-10100355
3.12.2019, TV Maribor, Mednarodni dan invalidov, https://www.facebook.com/watch/?
v=534142593842856 video
6.12.2019, NET-TV, Sveti invalidov Mestne občine Maribor v letu 2019, video Kotnik, https://
www.net-tv.si/svet-invalidov-mo-maribor-v-letu-2019/
7.12.2019, Večer, Sveti invalidov Mestne občine Maribor, Dela ne bo nikoli zmanjkalo, str. 11,
https://www.vecer.com/svet-invalidov-mestne-obcine-maribor-dela-ne-bo-nikoli-zmanjkalo10100355
11.12.2019, NET-TV, Dobre prakse zaposlovanja invalidov, video, https://www.net-tv.si/dobreprakse-zaposlovanja-invalidov/

»Če želiš v življenju nekaj novega, se moraš odreči nečemu staremu.«
(John Ruskin )
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ŠPORT SKOZI LETO 2019
Športnica leta
2018 Sanja
Debevec (med
invalidi).
Plaketa za najbolj zaslužno
organizacijo za
šport invalidov
DGNP MB.
Podelitev
plaket na prireditvi Športnik leta 2018 Maribora
ŠAH, izbirni turnir DGNP Maribor - 1.mesto Kos
Hubert, 2.mesto Pihler Srečko, 3.mesto Kolarič Milan
ŠAH, Državno prvenstvo – 16.2.2019, DGN Ljubljana, 2. mesto DGNP Maribor
BADMINTON, Državno prvenstvo – 2.3.2019, DGN
Dolenjske in Bele krajine,
2.mesto Robert Debevec
BOWLING, Državno prvenstvo gluhih – 16.3.2019,
DGN Severne Primorske
Dvojice ženske: 1.mesto Suzana Muster in Sanja Debevec
moški: 1.mesto Aleš Škof in Agim Mersini
Posamezno ženske: 3.mesto Sanja Debevec
moški: 1.mesto Aleš Škof
ŠPORTNE IGRE INVALIDOV – 11.5.2019
MALI NOGOMET: 2.mesto
RUSKO KEGLJENJE: 2.mesto ekipno ženske
ŠAH: 3.mesto Majda Kores
PIKADO: 2.mesto Goran Jamnikar

»Bodite sočutni, kajti resnično videti življenje skozi oči nekoga drugega je lahko najdragocenejša
izkušnja in pomeni tudi živeti bolj polno življenje.«
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ORIENTACIJSKI TEK, Državno prvenstvo gluhih
– 17.6.2019, AURIS KRANJ
2.mesto Žiga Bedenik
3.mesto Agim Mersini
RIBIČ, Prijateljski turnir – 27.7.2019, DGN Koroška
3.mesto DGNP Maribor, 3.mesto Fanci Korošec
FUTSAL, Superpokal – 12.10.2019, ŠZGS – Vransko: 2.mesto DGNP Maribor
ODBOJKA NA MIVKI, Državno prvenstvo –
31.8.2019, DGN Severne Primorske:
Moški: 2.mesto Aleš Škof in Shkelzen Dacaj
3.mesto Žiga Bedenik in Agim Mersini
ŠAH, Novoletni turnir -- 6.12.2019, DGNP Maribor,
1.mesto Perkovič Roman
2.mesto Srečko Pihler
3.mesto Perkovič Franc

"Neuspeh je priložnost, da spoznamo samega sebe.«
(John Killinger )
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INFO, TOLMAČI
NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA
Vsi gluhi uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega centra je možno le za registrirane uporabnike. V pisarni društva dobite vse informacije in pomoč pri
prvi prijavi. Pomoč pri registraciji za klicni center vam nudimo v pisarni društva v času uradnih ur.
Tolmača lahko naročite preko SMS sporočila na mobilni številki združenja (031 354 600, 031 752 554)
in spletnega obrazca. http://www.tolmaci.si/

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu.
SEZNAM TOLMAČIC V PODRAVJU
ANJA KOTNIK

GSM 051 264 082

DORIS PIHLER

GSM 041 616 089

KAJA ZLATKA HöTZL

GSM 040 241 505

LIDIJA LETONJA

GSM 041 282 344

MARIJA KOSER

GSM 031 316 040

TADEJA KOKOL

GSM 031 894 661

SUZANA KRSTESKI

GSM 041 600 201

Šentilj
Sv. Ana

Kungota
Pesnica

Cerkvenjak

Lenart

Selnica ob
Dravi
Lovrenc na
Pohorju

Sv. Jurij

Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor
Duplek

Juršinci

Hoče

Destrnik

Miklavž

Rače-Fram
Oplotnica

Sv. Andraž

Trnovska vas

Ruše

Ormož

Starše

Slovenska
Bistrica

Sv. Tomaž

Ptuj

Dornava
Središče ob Dravi

Hajdina
Kidričevo

Poljčane

Majšperk

Markovci
Videm

Gorišnica
Cirkulane

Podlehnik

Makole
Žetale

Stran 30

Zavrč

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

A Bb Cc Čč
Ff Gg Hh Ii
Ll Mm Nn Oo
Ss Šš Tt Uu
Žž
XX Y Y
A

TUJI ZNAKI

d EE
Jj K k
Pp RR
Vv Z z
W W QQ
D

ŠTEVILKE

0 11 22 33 44
55 615 725 835 945
0

Stran 31

KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI
Uradne ure:

DOSEGLJIVOST:

MARIBOR

ponedeljek:
sreda:

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
16:00 – 18:00

Podružnica PTUJ
1x mesečno
tretji petek v mesecu
16:00 – 18:00

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Mira Meš Pivec
Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 300 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 21. 12. 2019
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
https://www.facebook.com/
dgnp.maribor/

DRUŠTVO
MILAN KOTNIK (sekretar)
ERNESTINA SAVSKI
(predsednica društva)
Andrej Trifunovič, namestnik
predsednice
Franci Perkovič
(predsednik športne sekcije)

TELEFON:
02 2522182
02 6208851
(faks)
041 777 132

ELEKTRONSKA POŠTA:
dgn.maribor@guest.arnes.si

041 319 420
031 365 397
031 584 920

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

MARIBOR:

torek 10-14, sreda in petek: 17-22

podružnica
PTUJ:

petek: 17-22

Glasilo »Naš glas« pošiljamo v vse domove upokojencev na področju
Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije s področja delovanja
društva in ostale pomembne informacije. Glasilo prejemajo tudi vse mestne občine in občine na območju delovanja Društva v Podravju.
Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji.
Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica
Maribor prejemajo naše glasilo z namenom ponuditi ga svojim bralcem v
branje in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v
našem Društvu ali podružnici na Ptuju v sredo oz.
petek popoldan v času družabništva članov.
Glasilo je brezplačno dostopno v prostorih
društva.
Info Društva

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in
podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj.
Izid brezplačne številke so omogočili sofinancerji:
Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij,
Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor,
Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane

