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Št.: 601/19 

 

 

Izjava za javnost ob Mednarodnem tednu gluhih  
 

Začetki organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na področju  Maribora in Podravja oz. 

Spodnje Štajerske segajo v leto 1933. Dobrodelništvo in samopomoč ter potrebe po druženju 

in komunikacije so bile tiste osnovne smernice, ki so jih sprejeli gluhi Maribora 26. novembra 

1933 na svojem ustanovnem sestanku, saj so spoznali, da je lahko le društvo, kjer se med 

seboj brez težav sporazumevajo, vsem v veliko pomoč. Potrebe gluhih in naglušnih ter 

gluhoslepih ljudi se skozi zgodovino niso bistveno spreminjale. Društvo je postalo 

invalidom sluha drugi dom, kjer so od nekdaj uresničevali svoje interese in potrebe. 

  

Skozi dolga leta delovanja so mnogi članice in člani ter polnočutni ljudje dobre volje s svojim 

znanjem in strokovnostjo pripomogli k temu, da smo osebam z okvaro sluha zagotavljali 

enakopravnejše vključevanje v življenje in delo v družbi. 
 

NAŠE VODILO JE 

  

Razumeti in biti razumljen. 
  

Ni pomembno, kakšne tehnike in oblike  medsebojne komunikacije uporabljamo. Ali je to 

komunikacija v znakovnem jeziku gluhih, ali je to poslušanje s pomočjo slušnega aparata,  ali 

je to odčitavanje iz ustnic, ali je to branje pisane besede, ali je to govorica telesa,  prstov, 

dlani, lic, oči, 

  

»pomembno je, da razumemo in smo razumljeni« 
 
Danes šteje društvo 478 članov. Razvili smo posebne socialne programe, ki omogočajo vsem 

odraslim invalidom sluha na področju Podravja v nam prilagojenih oblikah in tehnikah 

komunikacije ekonomsko, kulturno, politično, socialno in športno/rekreativno aktivno 

sodelovanje v življenju in družbi. 

 

Člani v največji meri koristijo te 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 ne morejo 

neposredno pridobivati v javni ali civilni mreži.  

 

Naše društvo je kot eno prvih društev gluhih in naglušnih začelo z izvajanjem programa 

za ostarele invalide sluha v Sloveniji. Program je nastal na osnovi ugotovljenih potreb 

po pomoči ostarelim gluhim osebam v primeru bolezni, onemoglosti, osamljenosti že leta 

2000. Orali smo ledino in se povezali z Zavodom za zaposlovanje, ki je omogočilo zaposlitev 

http://www.dgnp-mb.si/
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prve gluhe osebe v novem programu javnih del, skupno pa smo v vseh teh letih omogočili več 

kot 20-im brezposelnim invalidom sluha vključenost v program javnih del. Program je 

usmerjen k zmanjševanju socialne izključenosti starejše generacije znotraj populacije gluhih 

ljudi. Posameznim uporabnikom programa omogoča pomoč pri oskrbi na domu, vključuje pa 

tudi družabništvo med ljudmi z enakimi komunikacijskimi ovirami v njihovi želji, da bi ostali 

samostojni v domačem življenjskem okolju, pri tem pa jim nudimo pomoč in spremljanje na 

domu ter podpiramo in razvijamo socialne mreže medsebojne pomoči s katero nadomeščamo 

domače življenjsko okolje in zagotavljamo človečnost, zasebnost, toplino, varnost ter 

domačnost. 

  

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. V 

letošnjem letu pa smo začeli s postopki za izvajanje osebne asistence za osebe z okvaro sluha. 

 

Preko sredstev javnega obveščanja (časopis, televizija, radio) ter že uveljavljene spletne strani 

www.dgnp-mb.si in družabnega omrežja FB https://www.facebook.com/dgnp.maribor/ z 

namenom boljše prepoznavnosti naše organizacije o svojem delu in aktivnostih  obveščamo  

širšo javnost. Prav tako pa z internimi objavami, stenčasi, lastnim časopisom Naš glas in 

video novicami sproti seznanjamo o delu, načrtih, problemih in uspehih  Društva gluhih 

in naglušnih Podravja Maribor.  

 

Člani društva se kot uporabniki  aktivno vključujejo v najrazličnejše oblike organiziranega 

preživljanja prostega časa v okviru sekcij društva (informatika, kultura, izobraževanje, 

šport/rekreacija, medgeneracijsko povezovanje in družabništvo), saj le v okviru svojega 

društva lahko medsebojno nemoteno komunicirajo v specialnih oblikah in tehnikah pogovora, 

ki jih uporabljajo  osebe z izgubo sluha.  

 

Z vsemi naštetimi posebnimi socialnimi programi odraslim gluhim in naglušnim uporabnikom 

pomagamo preprečevati posledice socialne izoliranosti, ki je vsekakor ena izmed 

najtežjih posledic izgube sluha. Izguba sluha je po ugotovitvah Svetovne zdravstvene 

organizacije druga najtežja invalidnost, takoj za duševno prizadetostjo. 

 

Začrtali smo si še ogromno dela, največ na področju človekovih pravic za osebe z okvaro 

sluha. Pričakujemo, da država do nas in naših pravic ne bo gluha, da nam končno zagotovi 

osnovno invalidnino, da nam zagotovi dostopnost do vseh informacij in komunikacij, da nam 

omogoči izobraževanje brez komunikacijskih ovir in dosledno uresničevanje Zakona o 

uporabi slovenskega znakovnega jezika, da nam zagotovi enake možnosti zaposlovanja in 

poštenega plačila za opravljeno delo. Država naj bo socialna, pravična in nediskriminatorna 

do vseh svojih državljanov, tudi do nas invalidov sluha. 

 

V času epidemije koronavirusa smo nadaljevali z aktivnostmi v skladu z navodili Vlade RS in 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vendar smo opažali, da imajo osebe z okvaro sluha 

velike težave z uporabo mask, predvsem v situacijah, ko se pogovarjajo oz. urejajo različne 

življenjske zadeve; npr. na občini, pri zdravniku, v trgovini. Zaradi svoje gluhote oz. okvare 

sluha so tudi večinoma socialno izključeni iz socialnega in družabnega življenja večinske 

slišeče okolice. Težava je predvsem razumevanje govorjene besede, saj si veliko pomagamo z 

mimiko obraza in z odčitavanjem z ustnic, kar je ob uporabi zaščitnih mask onemogočeno. 

http://www.dgnp-mb.si/
http://www.dgnp-mb.si/
https://www.facebook.com/dgnp.maribor/
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Prav tako pa veliko težje spremljajo informacije iz različnih medijev, kadar ni prisotnega 

tolmača znakovnega jezika. V veliki meri jim je onemogočeno samostojno urejanje 

vsakodnevnih življenjskih situacij v družbi. Ob tem pa prihaja tudi do situacij, ko 

komunikacije sploh ni mogoče vzpostaviti in gluha oseba obupano opusti nadaljnji pogovor 

oz. urejanje zadeve. Pogostokrat tudi iz društva pokličemo na javno institucijo (občina, 

zdravnik) ter se dogovorimo za obisk gluhe osebe pri njih ob točno dogovorjenem terminu ter 

na kratko predstavimo zadevo, ki jo želi urejati, vendar brez osebne pomoči oz. spremljevalca 

kljub temu veliko težje uredijo svoje zadeve. V društvu jim svetujemo, da se v pomembnih 

zadevah dogovorijo za prisotnost tolmača slovenskega znakovnega jezika. Pomemben 

dejavnik pri posredovanju ključnih informacij o koronavirusu je nacionalna RTV SLO, ki na 

vseh tiskovnih konferencah povezane z epidemijo koronavirusa dosledno omogoča prevajanje 

v slovenski znakovni jezik s tolmači slovenskega znakovnega jezika. Maja in junija smo v 

društvu izvedli akcijo razdeljevanja 2000 zaščitnih mask med člane, ki jih je doniral Lions 

klub Maribor Piramida. S prostovoljci smo donirane maske zapakirali v kuverte in razposlali 

vsem članom društva. Večino naših aktivnosti smo preselili na dvorišče društva. Člani se 

srečujemo na rednih tedenskih družabnih srečanjih ob sredah popoldan v društvu, kjer hkrati 

izvedemo info-okroglo mizo in jih obveščamo ter informiramo o novostih. Organiziramo 

tedenska predavanja in kvize znanja na prostem na dvorišču društva. Organizirali smo izlet na 

Roglo. Zbiramo star papir in z zbranim denarjem izvedemo aktivnosti, ki so tako lahko 

cenejše za člane oz. jim omogočimo cenejši nakup kopalnih kart v Termah Ptuj. Prav tako 

maja smo razdelili 60 paketov hrane, ki jo je na našo prošnjo doniral Rdeči križ Maribor za 

socialno ogrožene člane. O vseh informacijah pa člane redno seznanjamo preko naše spletne 

strani in društvenega Facebook omrežja. 

 

Želeli bi sporočiti, da smo ljudje z gluhoto, naglušnostjo ali gluhoslepoto ravno tako potrebni 

pozornosti, prijaznosti in si zaslužimo, da se z nami lahko družite brez predsodkov, in smo 

hvaležni za vsako obliko pomoči. 

 

»Invalidi sluha nismo tako drugačni, kot nas vidijo polnočutni ljudje« 

 

»Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka« 
 

 

S spoštovanjem in lep pozdrav 
 

 

 

 

 

 

Milan Kotnik         Ernestina Savski 

strokovni delavec-sekretar       predsednica 
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