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Glasilo Sveta invalidov
Mestne občine Maribor

Izdajatelj: Svet invalidov MOM
Spletna stran: www.maribor.si

Naslov:
Svet invalidov Mestne občine Maribor
Mestna občina Maribor, Ul. Heroja Staneta 1
2000 Maribor

Telefon: 02/2201-202

e-naslov: invalidi@maribor.si

Lektoriranje: DigitPEN d.o.o.

Uredniški odbor:
Slavica Jaušovec, Milan Kotnik

Posamezni avtorji prispevkov in fotografij 
so objavljeni na straneh društev, ki v glasilu 
predstavljajo svoje poslanstvo in aktivnosti.

Tisk: Dravski tisk d.o.o.
Oblikovanje: Jure Mlakar s.p.

Naklada: 1.100 izvodov

Obvestilo!

Informacijska pisarna za invalide posluje v 
prostorih Mestne občine Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, soba 216, 2. nadstropje.

Za osebe na invalidskih vozičkih in druge 
gibalno ovirane osebe je dostop urejen z 
dvigalom, 
vhod z dvoriščne strani občinske stavbe.

Svoja vprašanja lahko pošljete tudi na e-naslov 
invalidi@maribor.si 
ali nas pokličete na tel. številko 
02/2201 202.

Uradne ure: od pon. do pet. od 10.00 - 12.00.

INFORMACIJSKA PISARNA ZA INVALIDE, 
Mestna občina Maribor, 
Ul. Heroja Staneta 1,  2000 Maribor
Telefon: 02/2201 202
e-naslov: invalidi@maribor.si
Uradne ure: 
od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro
Invalidom nudimo:

sekretarka: Ana Mandl, 
Kontakt med uradnimi urami: 
od pon. do pet. 
od 10.00 - 12.00 

Telefon: 
02/22 01 202, 
e-naslov: 
ana.mandl@maribor.si

 » osnovne informacije za urejanje 
osebnih dokumentov in drugih 
osebnih opravkov na Upravni enoti 
Maribor in Mestni občini Maribor;

 » informacije o lokacijah in 
delovanju invalidskih društev v 
Mariboru;

 » pomoč pri reševanju problemov, 
napotitve na ustrezne institucije, 
posredovanje kontaktov in 
informiranje o strokovnih službah 
MOM.

SVET INVALIDOV MOM, 
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Spoštovani, 
Letos v Mariboru že dvanajsto 
leto sodelujemo v vsesloven-
skem projektu Občina po meri 
invalidov. Skupaj izvajamo 
številne dejavnosti in aktiv-
nosti, s katerimi pomagamo 
zagotavljati boljše pogoje za 
enakopravnejše vključevanje 
invalidov v življenje in delo v 
družbi v našem prelepem Mari-
boru. Vsi skupaj smo lahko 
ponosni, da dobro in predvsem 
prostovoljno opravljamo svoje 
poslanstvo, ki je prepoznano in 
cenjeno v lokalni skupnosti, pa 
tudi širše v Sloveniji.
Skupne aktivnosti, ki smo 
jih izvedli letos: športne igre 
invalidov, predstavitev inva-
lidskih društev na Art Kampu 
v sklopu Korenine srca na 
Festivalu Lent, dan mobilno-
sti invalidov ter informiranje 
širše javnosti o našem delu in 
delu invalidskih društev, kul-
turni večer invalidov, posvet o 
dostopnosti zdravstvenih sto-
ritev v Mariboru, podajanje 
pobud in predlogov na podro-
čju zakonodaje, ki se dotika 
reševanja problematike inva-
lidov, ter številnih pobud za 
odpravljanje arhitektonskih in 
komunikacijskih ovir v mestu. 
Še bi lahko naštevali številne 
druge aktivnosti invalidskih in 
humanitarnih društev, v kate-

Spoštovane bralke in bralci!
Pred vami je že 12. številka gla-
sila Svet invalidov. Mineva torej 
12 let, odkar je Maribor vključen v 
projekt Občina po meri invalidov. 
S skupnimi močmi nam je tudi 
letos uspelo izvesti številne aktiv-
nosti, s katerimi si prizadevamo 
za izboljšanje enakih možnosti 
za invalide v naši občini, pred-
vsem pri zagotavljanju njihovega 
enakopravnejšega vključevanja v 
življenje in delo v družbi. 
Odpravili smo številne arhitek-
tonske ovire in naredili klančine, 
uresničili smo kar nekaj pobud 
posameznikov in društev. Prav-
kar se uresničuje pobuda za 
vgradnjo dvigala v hramu kul-
ture, Narodnem domu Maribor. 
Ob želji, da bi mesto Maribor 
nekoč postalo dostopno vsem, 
brez arhitektonskih ovir vse od 
Drave do Mestnega parka, ostaja 
zavedanje, da je pred nami še 
precej dela. Ponosen sem na vse 
opravljeno do sedaj in verjamem, 
da smo kot družba nedvomno 
lahko kos vsem izzivom, če bomo 
kot posamezniki le premogli 
dovolj zavedanja, da se pot vsake 
spremembe začne pri nas samih. 

rih si vsi skupaj, vsak po svojih najboljših 
močeh, prizadevamo za boljše pogoje in za 
enakopravnejše vključevanje invalidov v 
družbo.
Želim vam, da s svojimi pobudami, pre-
dlogi in predvsem sodelovanjem še naprej 
uspešno uresničujemo poslanstvo, začr-
tano v Akcijskem načrtu za izboljšanje 
enakih možnosti za invalide.
Iskrena hvala vsem članom sveta invali-
dov, članom delovnih skupin ter vodstvu in 
sodelavcem v strokovnih službah Mestne 
občine Maribor ter drugim sodelujočim 
za dosedanje dobro in uspešno opravljeno 
delo. Hvala tudi medijem, ki so s pozi-

Želim si, da bi se na vsako-
dnevni ravni odzivali na svet 
okoli sebe in potrebe soljudi. 
Sočutje in razumevanje ne 
staneta nič, imata pa nepre-
cenljivo vrednost.   
Svet invalidov je s stalnimi 
spodbudami za odpravo nee-
nakosti in pomanjkljivosti ter 
z aktivnostmi na tem podro-
čju znatno prispeval k temu, 
da je naše mesto za invalide 
prijaznejše. Ponosen sem na 
dosedanje konstr uktivno 
sodelovanje. Želim si, da bi 
tudi v prihodnje ohranili 
obilo volje do povezovanja.
Še naprej bi radi s ponosom 
nosili naziv Občina po meri 
invalidov, zato sem prepri-
čan, da bosta mestna uprava 
Mestne občine Maribor in 
Svet invalidov MOM tudi v 
prihodnje skupaj uspešno 
premagovala dane izzive.
Do prihodnjič vam želim 
predvsem zdravja. Prijetno 
branje!

     Saša Arsenovič,
 župan MO Maribor

tivnim poročanjem pripomogli, da je 
informacija o naših skupnih aktivnostih 
in dejavnostih dosegla širšo javnost.

Milan Kotnik
predsednik Sveta invalidov 
Mestne občine Maribor
predsednik Društva Dom invalidskih 
organizacij Maribor
strokovni delavec-sekretar v Društvu 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Foto 1: Milan Kotnik, predsednik SIMOM
Avtor fotografij: arhiv društva
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DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI 
PODRAVJA MARIBOR

OBISK V IDILI
Avtorica: Darinka Peršin
Foto: arhiv DBMKP Maribor

Naša dolgoletna članica Marija Habulin šteje že več kot 
častitljivih devet križev, kljub temu da ji nikoli prav nihče 
ne bi prisodil njenih let. Zadnje mesece biva v domu staro-
stnikov v Idili. Ker je bila aktivna članica v dramski skupini 
Fuksija – za kar smo ji zelo hvaležni – smo dobro vedeli, 
kako in s čim jo bomo najbolj razveselili. 

Devetega avgu-
sta je zlato sonce 
obsijalo griče, 
mimo kater ih 
smo se v manjši 
skupini peljali 
p r o t i  J u r o -
vskemu Dolu. 
O bi sk  je  b i l 
nenapoved a n , 
zato je Marija 
z  z a d o v o l j -
stvom izpustila 
skupinsko telo-
vadbo. Odpeljali 
smo jo tja, kjer je 
bila vedno naj-
raje – v naravo 
p o d  b r a j d e . 
Miran je veselo 
zaigral na har-
moniko, Majda 
pa je razdelila 

pecivo in pijačo. Marija je bila tako presenečena in vesela, 
da ji je preprosto zastal dih. Ko pa sva se še z Majdo preo-
blekli in zaigrali skeč, so se njene oči iskrile in dlani nežno 
ploskale. Vsa srečna je izrekla besede: »Česa takega kot jaz 
ni v domu še nihče doživel. Hvala, hvala vam! Tega ne bom 
nikoli pozabila!«

Fizioterapevtka Špela me je prosila, da bi Miran zaigral 
nekaj melodij tudi njihovim varovancem, ki so bili zbrani 
pred domom. Z veseljem sva pristopila k njim, raztegnil 

je meh in nji-
ho v a  u s t a  v 
smeh. Najbolj 
pog umni smo 
tudi zaplesali. 
P o s n e t e k  s i 
lahko ogledate 
n a  F a c e b o o k 
strani doma sta-
rejših. 

Nj i ho ve r oke 
so nam mahale 
v slovo z željo, 
da se čim prej 
vrnemo. Polni 
radosti smo se 
odpeljali proti 
domu, kajti nji-
hova sreča se je 
nevede prikra-
dla v naša srca! 

DAN MOBILNOSTI INVALIDOV
Avtorica: Metka Oset
Foto: arhiv DBMKP Maribor

V tednu mobilnosti se je na dan mobilnosti invalidov tudi 
letos zbrala ekipa članov, sicer nekoliko okrnjena, a je ven-
darle zgledno predstavila delo DBMKP Maribor in Klub CVB 
Maribor. 

Stojnice so bile postavljene na Glavnem trgu. Ob nam dode-
ljeno smo postavili dva panoja. Prvi predstavlja dejavnike 
tveganja za možgansko kap, drugi pa pomen prepoznava-
nja znakov možganske kapi in kako ukrepati. Stojnico smo 
opremili z zloženkami in drugo literaturo na to temo. Bol-
niki po možganski kapi se lahko pohvalimo tudi z dobrimi 
športnimi rezultati. Na ogled smo postavili pokale, ki jih 
redno osvajamo na športnih igrah invalidov. Tudi mojstro-
vine iz lesa našega kiparja Ivana Komela so našle primerno 
mesto, da so jih obiskovalci lahko občudovali. S tem smo 
želeli mimoidočim pokazati, da se tudi po možganski kapi 
lahko uspešno vključujemo v različne dejavnosti. Vsem 
zainteresiranim smo z veseljem predstavili svoje zgodbe in 
na kakšen način se spopadamo s posledicami možganske 
kapi. 

Želeli bi si večji obisk na prireditvi, vendar nam ni bilo dolg-
čas, saj se člani dolgo nismo videli in smo si imeli veliko 
povedati. 

Priprava stojnice za dan mobilnosti invalidov

Ekipa na dnevu mobilnosti invalidov

Še na veliko skupnih trenutkov, Marija!

Marija v družbi članov dramske skupine Fuksija
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POMEN PRAVILNE IN URAVNOTEŽENE 
PREHRANE PRI BOLNIKIH 
PO MOŽGANSKI KAPI
Avtorica: doc. dr. Tadeja Hernja Rumpf, specialistka FRM, 
UKC Maribor
Foto: arhiv DBMKP Maribor

Pravilna in uravnotežena prehrana je eden ključnih dejav-
nikov našega zdravja. Nezdrav življenjski slog in nepravilen 
način prehranjevanja vplivata na pojavnosti različnih bole-
zni, predvsem možgansko-žilnih. Glavni prehranski 
problem bolnikov po možganski kapi (MK) je sarkopenija. 
To je sindrom progresivne generalizirane izgube skele-
tne mišične mase in moči, kar močno poveča tveganje za 
slabšo fizično zmogljivost, kakovost življenja in večjo smr-
tnost. Sarkopenija se razvije kot posledica premajhnega 
beljakovinskega vnosa in premajhne fizične aktivnosti. Pri 
bolnikih, ki so hospitalizirani zaradi MK, je po nekaterih 
ocenah kar petina podhranjenih že pred nastankom MK, 
pri večini se podhranjenost med hospitalizacijo še poveča.

Eden enostavnejših, neinvazivnih in zanesljivih načinov 
spremljanja telesne sestave in ugotavljanja sarkopenije je 
bioimpedančna analiza (BIA). Deluje na podlagi različnih 
prevodnosti posameznih tkiv. Iz dobljenih rezultatov lahko 
nato izračunamo skeletno mišično maso, katere nizka vre-
dnost je ob zmanjšani mišični moči ali fizični zmogljivosti 
diagnostični kriterij za sarkopenijo.

Za osnovno prehransko presejanje se največkrat uporablja 
Nutritional Screening Risk 2002 (NRS 2002), ki upošteva 
bolnikovo starost, spremenjene prehranske potrebe glede 
na vrsto bolezni, prehranjenost in zmanjšan vnos hranil. 
Energijske potrebe se v akutni fazi po MK precej razlikujejo 
od tistih pri zdravem posamezniku, predvsem pa se poja-
vijo povečane potrebe po beljakovinah.

OSNOVNA PREHRANSKA PRIPOROČILA
Vzrok prehranskim težavam po MK je kombinacija zmanj-
šanega vnosa hranil in povečanih energijskih potreb. 
Osnovno priporočilo za energijski vnos pri normalno pre-
hranjenem bolniku po MK je > 25 kcal/kg TT/dan, pri 
prekomerno prehranjenih pa < 25kcal/kg TT/dan. Glede na 
trenutno veljavna priporočila naj bi ogljikovi hidrati pokrili 
50 % kaloričnega vnosa, 25 % beljakovine in 25 % maščobe. 
Pri beljakovinskem vnosu to znaša približno 1,5 g/kg TT/
dan. Če z običajno prehrano ni možno zagotoviti primer-
nega hranilnega vnosa, se priporoča uporaba prehranskih 
dodatkov, s katerimi se zagotovi zadosten kaloričen, pred-
vsem pa povečan beljakovinski vnos. Številne raziskave so 
v zadnjih letih potrdile pomen povečanega vnosa beljako-
vin med fizično aktivnostjo, kamor spada tudi rehabilitacija 
po MK. Bolniki s povišanim vnosom beljakovin imajo pove-

čano izgradnjo mišične mase, hitrejšo rehabilitacijo in 
boljši izhod. Priporoča se vadba za moč, saj z njo prepreču-
jemo izgubo mišične mase in izboljšujemo funkcionalnost. 
Posredni učinki vadbe so boljše ravnotežje, večja gibljivost, 
manj zdrsov in padcev, večja kostna gostota, čvrstost tetiv 
in boljša mobilnost.

NAŠI REZULTATI: POJAVNOST SARKOPENIJE PRI 
ČLANIH DRUŠTVA – BOLNIKIH PO MK
V Društvu bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor 
smo 15. julija 2021 v sodelovanju s specialistkama nevro-
logije UKC Maribor dr. Gordano Horvat Pinterić in dr. Katjo 
Karničnik ugotavljali pojavnost sarkopenije pri članih, ki 
so preboleli MK. Prehransko stanje smo ocenjevali s pomo-
čjo bioimpedance. Vključili smo 32 preiskovancev. Glede 
na opravljene meritve nihče ni izpolnjeval kriterijev za dia-
gnozo sarkopenije. 

ZAKLJUČEK
Možganska kap je najpogostejši vzrok zmanjšane funkcio-
nalne zmožnosti oseb, prebolelih MK. Ob dobri in intenzivni 
rehabilitaciji bolnikov po MK in rednem izvajanju vadbe 
mišične moči skozi celo življenjsko obdobje ima velik 
pomen tudi prehranska obravnava. Svetuje se zadosten 
kaloričen in povečan beljakovinski vnos. Z izidi rezultatov 
članov društva smo bili zadovoljni, saj so plod naših rednih 
srečanj in vzpodbud k telesni vadbi, ki jo redno tudi organi-
zirano izvajajo.

ŠE VEDNO SO JUTRA, KI JIH 
POBOŽA PRVI ŽAREK SONCA
Avtorica: Metka Oset

Še vedno so jutra,
ki jih poboža prvi žarek sonca.

Živim!
Danes!

Še je vera, upanje v ljubezen.
Vdihnem ljubezen.

Ljubim!
Danes!

Še za jutri, 
ki ga poboža prvi žarek sonca.

Izvajanje ocenjevanja prehranskega stanja z bioimpedanco

Strokovne sodelavke iz UKC Maribor, ki so sodelovale pri meritvah
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DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR

STOPIMO ŠE TRDNEJE SKUPAJ
Avtorji prispevka: Mirko Topolovec – predsednik, Lidija 
Salamon – sekretarka, Majda Navršnik – podpredsednica
Fotografije: arhiv društva

Koronavirus, ki je v začetku leta 2020 predstavljal le gro-
žnjo od daleč, je zelo posegel v naše vsakdanje življenje. 
V obdobju, v katerem živimo danes, se seveda odzivamo 
vsak po svoje in se relativno uspešno prilagajamo spre-
membam, ki od nas zahtevajo nov način življenja. Za nas, 
ki vodimo društvo, pa zahteva iskanje novih načinov, kako 
se približati vam, dragi člani, kako vam svetovati in poma-
gati. Stiske nekaterih so velike in verjemite, da niste sami, 
le poklicati nas morate. Nekateri izmed vas pa tega ne zmo-
rejo, čeprav so pomoči potrebni. Društvo deluje, zato lahko 
vsi tisti, ki bi želeli pomoč, pokličete in se prijavite na raz-
govor vsako sredo od 9. do 11. ure, ko deluje odprti telefon 
za pomoč in svetovanje. 
Na sestanku izvršnega odbora društva smo govorili, kako 
uresničiti program dela za leto 2021, kako doseči, da osta-
nemo še trdneje povezani, in kako pomagati pomoči 
potrebnim. Veliko skrbi bomo namenili pridobivanju novih 
članov, nastopom v javnosti, povezavi z drugimi občinami, 
v katerih živijo naši člani, in nudenju socialne pomoči 
tistim, ki so je potrebni. Iz različnih virov informacij pogo-
sto zasledimo, da smo sladkorni bolniki ranljiva skupina, 
ki je bolj dovzetna za okužbo in ima lahko večje tveganje 
za razvoj večjih zapletov. Stroka nam svetuje, da bolniki 
skrbno vodimo svojo bolezen, skrbimo za uravnoteženo 
prehrano, se dovolj gibamo in si redno merimo krvni slad-
kor.
DRAGI ČLANI, OSTANITE ZDRAVI IN OSTANIMO ŠE 
TRDNEJE SKUPAJ, SAJ BOMO SAMO SKUPAJ LAŽJE PRE-
MAGALI STISKE IN TEŽAVE.
Mirko Topolovec, predsednik

MERITVE SLADKORJA V KRVI
Nedvomno so meritve vrednosti sladkorja najpomemb-
nejše opravilo vsakega sladkornega bolnika. Z meritvami 
si uravnavamo ritem življenja in prehrano, včasih tudi 
grešimo, pa vendar pazimo na nizke vrednosti. Veliko je 
diabetikov tipa 2, ki si z rednimi vsakodnevnimi meritvami 
kakovostno uravnavajo sladkorno bolezen. In vendar, ali je 
mogoče, da sladkorni bolnik tipa 2, ki se zdravi s tabletami, 
za škatlico (50 testnih lističev) plača več kot 20 €? Torej še 
danes ni upravičen do brezplačnih lancet. Ali ni preventiva 
cenejša kot kurativa? Zakaj zdravstvu ni uspelo prepričati 
zavarovalnice, da naj sladkornim bolnikom tipa 2 pripade 
brezplačna škatlica lancet na mesec, se sprašujemo in se 
glede tega seveda borimo že vrsto let. Proizvajalci lancet s 
prodajo kujejo velike dobičke zavarovalnici, zavarovalnica 

pa že leta to podpira in je gluha za zdravje sladkornih bolni-
kov tipa 2, ki se zdravijo s tabletami.
V Društvu diabetikov Maribor smo na temo meritev in 
sodobne tehnologije 1. junija 2021 pripravili delavnico 
in šolo zdravega življenja, ki jo je vodila profesorica zdra-
vstvene vzgoje Danica Ostanek. Veseli smo bili njenega 
kakovostnega predavanja o inzulinski črpalki z zaprto 
zanko in predstavitve sistema samokontrole glukoze – 
sistema Libre. Kako veseli bi bili bolniki tipa 2, če bi bili 
upravičeni do brezplačnih čitalnikov in senzorjev. To je še 
zelo daleč, čeprav so nekateri zapisali, da boljša urejenost 
sladkorne bolezni posameznikov pomeni tudi nižje stroške 
zdravljenja zapletov, ki se pri sladkorni bolezni lahko poja-
vijo.
Mirko Topolovec, predsednik

ŠPORTNE IGRE INVALIDOV V MARIBORU 2021

Tako kot vsa pretekla leta smo tudi letos tekmovali v 
različnih športnih panogah, le da so tokrat zaradi koro-
naukrepov športne igre potekale tri zaporedne dni, in sicer 
22., 23. in 24. junija 2021. Tekmovanja se je udeležilo 180 
tekmovalcev iz različnih društev. Vsi tekmovalci so pre-
jeli spominske majice. Prvi dan so se naši člani pomerili v 
namiznem tenisu, kjer je Marija Šebjanič osvojila 3. mesto, 
in pikadu, drugi dan v steznem kegljanju, kjer je Toni Kotar-
šek osvojil 3. mesto, in tretji dan v ruskem kegljanju – 3. 
mesto je osvojil Jozo Karapetrič in ekipno 1. mesto Društvo 
diabetikov Maribor. Posamezniki so prejeli medalje, naj-
boljše ekipe pa pokale. Kljub omejitvam in izpolnjevanju 
pogoja PCT so bile športne igre uspešno izvedene.
Čestitke zmagovalcem in vsem tekmovalcem.  
Lidija Salamon, sekretarka

Druženje članov

Meritve sladkorja v krvi

Športne igre - rusko kegljanje
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EDUKATIVNO ZDRAVSTVENO OKREVANJE 
V ZDRAVILIŠČU RADENCI
V mesecu juniju smo se odpravili v Zdravilišče Radenci, saj smo že dol-
goletni uporabniki te destinacije, ki našim diabetikom v veliki meri 
zdravstveno odgovarja. Kljub vsem strogim ukrepom in navodilom NIJZ 
v času koronavirusa naši člani niso kolebali o odhodu v zdravilišče. Na 
lepo petkovo jutro je tja odpotovala velika skupina članov. Po namesti-
tvah po sobah in toplem obroku smo začeli s predstavitvijo celotnega 
programa. Program je bil zelo pester in aktiven in vsak je našel nekaj zase. 
Zraven organiziranih predavanj smo imeli še aktivnosti, kot so: jutranja 
telovadba, telovadba v vodi, plavanje, pohodi, kopanje v CO2 kopeli, pitje 
mineralne vode in drugo. Mineralna voda se ponaša z visoko vsebnostjo 
rudnin, ki jih telo zlahka absorbira in s pridom izkoristi, saj izboljšujejo 
prebavo, pitje trikrat dnevno pa pozitivno vpliva na razstrupljanje telesa, 
pomaga pri obolenju ledvic in sečnih poti ter bolezni presnove. Vsi upo-
rabniki edukativnega zdravstvenega okrevanja so bili zelo zadovoljni in 
izrazili so željo po ponovnem snidenju v jesenskem času. 

DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV MARIBOR

INVALIDSKO DRUŠTVO »DOM«
Avtorica: Mira Meš Pivec
Avtor fotografij: arhiv Društva gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor

Društvo Dom invalidskih društev Maribor se nahaja na 
Trubarjevi ulici 15, tik ob mariborskem Mestnem parku. 
V tej lepo urejeni in s sredstvi petih invalidskih društev 
obnovljeni stari vili si je svoj društveni prostor pripravilo 
devet invalidskih in eno humanitarno društvo, kjer imajo 
svoje pisarne in delovne prostore. Društvo Dom ima pogoje 
za izvajanje posebnih socialnih programov, da se v sklopu 
matičnih društev invalidi vključujejo v čim več aktivnosti v 
svojem lokalnem okolju. Obiskujejo najrazličnejše in razno-
vrstne programe, delavnice in se udeležujejo predavanj. 
Društvo Dom je odprt prostor za druženje različnih genera-
cij invalidov, ki se spoznavajo in aktivno družijo. Aktivnosti 
se oblikujejo glede na potrebe, želje in interese udeležen-
cev. Poleg teh programov so dejavnosti usmerjene tudi v 
informiranje udeležencev ter povezovanje z lokalnimi orga-
nizacijami.

Društvo Dom je prijeten kraj za koristno preživljanje pro-
stega časa za vse generacije. Obkroža ga lepo dvorišče z 
velikim urejenim cvetnim vrtom in zelenico.
V okviru matičnih društev se nenehno odvijajo aktivno-
sti, družabna srečanja ter razne izobraževalne delavnice in 
predavanja, izleti, ustvarjalne delavnice, kulturne priredi-
tve, različni tečaji, krožki, športno-rekreativne dejavnosti. 
Predstavniki posameznih društev tako drugim približajo 
svoje znanje, ideje in pogled na svet. Na ta način se člani z 
različno invalidnostjo med seboj bolje spoznajo, zbližajo, 
naučijo spoštovati medsebojne raznolikosti ter bolje in lažje 
živijo skupaj.
Društvo Dom društvom ima funkcionalne, družbene in 
prostorske pogoje, ki jih potrebujejo za svoje delovanje in 
izvajanje številnih aktivnosti. Prostori društva so razpore-
jeni v treh etažah: v pritličju sta dve večnamenski dvorani, 
ki omogočata druženje in aktivnosti tudi za večje skupine 
članov. V prizidku, pritličju, prvem in drugem nadstropju 
so prostori posameznih društev. Neprenehoma se trudimo, 
da so naše aktivnosti za vse udeležence brezplačne in kot 
take dostopne vsem, ne glede na finančni ali socialni status, 
kar nam uspeva v veliki meri s pomočjo naših srčnih pro-
stovoljk in prostovoljcev ter zaposlenih v društvih.
Poslanstvo društva Dom je, da vključuje različne ranljive 
skupine, razbija predsodke in odstira obzorja v svet tišine, 
teme in drugih oviranosti, s katerimi se naše članstvo 
sooča v svojem življenju z invalidnostjo. V društvu Dom je 
vedno prostor za medgeneracijska povezovanja in druže-
nja med invalidi, ki dajejo družbenemu življenju pestrost z 
različnimi idejami, prepričanji in usmeritvami. Hkrati pa 
številnim invalidom, članom teh društev, omogoča boljše in 
enakopravnejše vključevanje v življenje in delo v družbi. 

ŽIVIMO V PRELEPO UREJENEM OKOLJU
Avtorica: Mira Meš Pivec 
Avtor fotografij: arhiv Društva gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor

Zelenica je pokošena, pohodne površine so pometene. 
Posebno skrb odražajo negovane vrtnice, ki obrobljajo 
pohodne površine in s svojimi barvitimi cvetovi lepšajo 
naše društveno poslopje na Trubarjevi 15 v Mariboru tik 
ob mariborskem Mestnem parku. Vsako leto z navduše-
njem spremljamo lepoto rastlin, ki se bohotijo z balkonov in 
okenskih polic našega društvenega Doma.

Vsem članom želim obilo zdravja.
Majda Navršnik, podpredsednica

Edukativno okrevanje-jutranja telovadba

Društvo Dom se nahaja ob mariborskem Mestnem parku
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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

POMOČ INVALIDOM SLUHA NA DOMU
Avtor: Vitomir Sankovič
Avtor fotografij: arhiv Društva gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor

V DRUŠTVU POMAGAMO IZBOLJŠATI 
KAKOVOST ŽIVLJENJA

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor izvaja pose-
ben socialni program in storitve pomoči na domu za gluhe, 
naglušne in gluhoslepe osebe že od leta 2000. Številni člani 
imajo bivalne in druge pogoje za življenje, vendar se zaradi 
starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskr-
bovati sami, zaradi okvare sluha in komunikacijske ovire 

NAŠE DVORIŠČE – VRT
Avtorica: Danica Padežnik

Na Gospejni ulici 11, kjer je sedež našega društva, imamo 
prekrasen vrt, na katerem se veliko dogaja. 
Postavljeno je vrtno kegljišče, na katerem vse leto, če je le 
lepo vreme, kegljamo in se družimo. Letos smo organizirali 
dvanajsturni maraton v vrtnem kegljanju za slepe in sla-
bovidne, ki se ga je udeležilo osem ekip iz Kranja, Murske 
Sobote, Ptuja in Maribora. Zmagala je naša ženska ekipa. 

Tekmovanje je potekalo ves dan s prijetnim druženjem in 
športno vnemo. 
Dvorišče nam je omogočilo, da smo lahko izvedli tudi zbor 
članov našega društva, saj ga zaradi situacije s koronaviru-
som v zaprtih prostorih ne bi mogli. Po koncu uradnega dela 
pa je bilo še prijetno druženje s piknikom.
Naši člani, najemniki, stanovalci, uslužbenci si na vrtu 
sredi našega Maribora lahko pričarajo vaško okolje, pose-
dijo, pomalicajo in uživajo v dobri družbi.

Pomoč pri učenju SZJ Faik in Besnik Shala

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
MARIBOR

Za člane raznih invalidskih društev in seveda za 
vse druge obiskovalce smo tukajšnjo okolico lepo 
uredili. Le zgled naše okolice daje pravo sliko o 
tem, kje in kako živimo. K lepemu in urejenemu 
okolju s svojim odnosom prispeva vsak izmed 
nas, ponosni smo na pohvalo in si želimo, da se ta 
trend nadaljuje tudi v prihodnje. Smo v podobni 
situaciji kot marsikatera druga društva po Slove-
niji, ki temeljijo na prostovoljnem delu.
Naša hiša je bila že večkrat opažena. Horti-
kulturno društvo Maribor je Društvu Dom 
invalidskih društev v okviru vsakoletne svečane 
prireditve podelilo priznanje ZLATA VRTNICA 
za najlepše in skrbno oblikovano ter vzdrževano 
okolje. Ob tem so nas pohvalili in izrazili vese-
lje, da kot invalidska ustanova z urejeno okolico 
dajemo zgled svojim članom in drugim prebival-
cem Maribora.
Društvo Dom je prostor povezovanja med vsemi 
tistimi, ki bi radi negovali kulturo bivanja v 
mestu in jo varovali. Na ta način širimo dejaven in 
odgovoren odnos slehernika za kakovost javnega 
prostora, ki je naša skupna in nenadomestljiva 
dobrina. S svojim delovanjem si prizadevamo 
skrbeti za okolje in z zgledom vplivati na odgovor-
nejši odnos do našega okolja in narave.

Prostovoljec Sead Mešanovič redno pokosi travo na dvorišču Doma

Sodelavka Doma Mira Meš Pivec skrbi z vrtnice
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pa jim druge institucije ne morejo ali ne znajo pomagati. 
Večinoma potrebujejo pomoč pri opravljanju lažjih gospo-
dinjskih del, pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov, 
spremstvo v trgovino in po drugih opravkih, družbo in 
pogovor v njim razumljivem slovenskem znakovnem jeziku 
ter da so vsaj malo v stiku z zunanjim življenjem. Upra-
vičenci pomoči na domu so osebe z okvaro sluha – člani 
društva, ki za samostojno, kakovostno in dostojno življe-
nje potrebujejo na svojem domu organizirano neposredno 
pomoč. Pomoč na domu zajema: pomoč pri lažjih gospo-
dinjskih opravilih, prinašanje obroka hrane, pomoč in 
prinašanje potrebščin iz trgovine ter zdravil, priprava enega 
obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno 
čiščenje bivalnega dela prostorov, spremstvo ob vsakdanjih 
aktivnostih, k zdravniku in po drugih opravkih, družabni-
štvo, spremstvo, pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov 
in usposabljanju za lažje vključevanje v družabno življenje.

OB OBISKU NA DOMU SMO SKUPAJ S 
ČLANI POVEDALI NEKAJ SVOJIH MISLI:

Vitomir Sankovič
Letos sem se zaposlil v programu javnih del z nazivom 
pomoč invalidom sluha in spremstvo, kjer pomagam 
gluhim, naglušnim in gluhoslepim članom društva. Tako 
jim poskušam popestriti in omogočiti izboljšanje kakovosti 
življenja v njihovem domačem okolju ter hkrati preprečiti 
njihovo socialno izoliranost in izključenost iz družbe zaradi 
njihove okvare sluha in posledično komunikacijske ovira-
nosti. V društvu sem se vključil v tečaj učenja slovenskega 
znakovnega jezika, saj se tako lažje pogovarjamo in med 
seboj razumemo. Delo je zelo pestro in zanimivo ter ga z 
veseljem opravljam.

Aleška Lešnik
Pred tremi leti sem se ponovno včlanila v društvo, o kate-
rem sem pridobila podatke, da imam možnost za pomoč pri 
svojih težavah. Poleg gluhote imam še precej drugih zdra-
vstvenih težav, ki mi onemogočajo pristen stik z normalnim 
življenjem. Doma živiva skupaj s sestro in obe potrebu-
jeva pomoč. Zelo sem vesela, da imam lahko stike še s kom 
drugim. Zelo sem hvaležna našemu društvu in sodelavcu 
v programu javnih del, da mi nudita pomoč in da z njimi 
ohranjam stike preko osebe, ki pride k meni domov. Rada 
se pogovarjam in zanima me veliko stvari. Zelo rada berem 
časopis Naš glas, ki ga prejmem po pošti, ker iz njega mnogo 
izvem o številnih aktivnostih, ki jih izvajajo za nas člane 
društva. Hvaležna sem društvu in vsem, ki delajo v naše 
dobro.

Kristina Bukovec
V društvo sem včlanjena štiri leta. Imam polžev vsadek. 
V začetku sem lahko prihajala v društvo, ker je pome pri-
hajal prostovoljec Sead z društvenim prevozom, saj mi s 
prevozom nihče drug ne pomaga. Zaradi koronasituacije 
in omejevalnih ukrepov ter zaprtja družbe sem zelo pogre-
šala druženje v društvu. Omogoča mi tudi pomoč predvsem 
v smislu družabništva in lažjih gospodinjskih opravil. 
Z možem živim na deželi, kjer je lepo, ampak pogrešam 
družbo. Rada berem časopise, tudi Naš glas, društveni 
časopis, iz katerega izvem marsikaj zanimivega, gledam in 
brskam po spletu. Zelo sem hvaležna, da redno tedensko 
pride k meni kdo iz društva in mi pomaga, predvsem potre-
bujem družbo in pogovor. Zelo sem zadovoljna z njihovim 
delom in prijaznostjo.

Ivica Burggraf
Mnogo let sem že članica društva. Ko sem bila mlajša, 
sem zelo rada hodila v društvo in se družila z vsemi člani, 
prostovoljci in zaposlenimi. Bila sem tudi aktivna na več 
področjih, rada sem pisala zgodbe in članke za društveno 
glasilo Naš glas, sodelovala sem tudi v kulturni skupini Tihi 
svet. Ampak leta prinesejo svoje. Tudi sedaj sem v stiku s 

svojimi gluhimi in naglušnimi prijatelji, ker mi društvo 
omogoča, da prostovoljec Sead z društvenim avtom vsako 
sredo pride pome na dom in me odpelje na sedež. Zelo rada 
sem v njihovi družbi. Imamo se lepo, veliko se pogovar-
jamo, poslušamo predavanja in sodelujemo v kvizih znanja, 
gremo skupaj na izlete ter tudi potelovadimo. Društvo nam 
nudi še pomoč na domu v okviru programa javnih del. V ta 
program sem vključena že več kot štirinajst let. Vsi, ki so in 
še prihajajo k meni na pomoč, so zelo dobri in prijazni. Vse 
imam zelo rada. Rada spremljam delo v društvu in bi jih ob 
tej priložnosti pohvalila in jim zaželela vse dobro. Društvo 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor je moj drugi dom.

Alojzija Virc
V program pomoči na domu sem vključena že dvanajsto leto. 
Živim popolnoma sama, občasno pride na obisk moj sin in 
kaj postori pri hiši. Zaradi bolezni potrebujem pomoč druge 
osebe. V veliko pomoč so mi v Društvu gluhih in naglušnih 
Podravje Maribor. Pomagajo pri marsikateri težavi, ki je 
sama ne bi mogla rešiti. Redno vsak teden me obišče sode-
lavec iz društva, ki mi pomaga pri različnih opravilih, se 
z mano pogovarja in me občasno tudi zapelje k zdravniku 
ali v trgovino. Zato sem jim zelo hvaležna. Rada ohranjam 
stike z njimi, v ta namen redno prebiram društveni časopis 
Naš glas, iz katerega izvem veliko novega. Pred leti, ko sem 
še lahko, sem sama rada hodila v društvo na druženja in se 
vključevala v razne aktivnosti. Srečna sem, da so v društvu 
taki ljudje, ki radi pomagajo in nikoli ne pozabijo na nas, ki 
potrebujemo pomoč. Naj še dolgo dobro delajo.

OSEBNA ASISTENCA
Avtor: Faik Shala
Avtor fotografij: arhiv Društva gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor

Moje ime je Faik Shala in sem osebni asistent, zaposlen v 
Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
Osebna asistenca je storitev, ki osebi s posebnimi potre-
bami pomaga pri vseh tistih stvareh, ki jih sama ne more 
opraviti. To je delo kot vsako drugo, vendar pa je pri meni 
drugače, ker sem osebni asistent svojemu otroku. Moj sin je 
gluh in ima status invalida po Zakonu o socialnem vključe-
vanju invalidov. Pri nas je toliko težje, ker smo v Slovenijo 
preseljeni iz druge države. Zakon o osebni asistenci je pri-
ložnost za družine in osebe s posebnimi potrebami, da 
postanejo enakopravni drugim državljanom. Je tudi pri-
ložnost za aktivne ljudi, ki želijo delati in hkrati skrbeti za 
svojega otroka.
Po pomoč in informacije za delo ter izvajanje osebne asi-
stence sem se obrnil na Društvo gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor, kjer mi je sekretar Milan Kotnik predsta-
vil osebno asistenco, pomagal pri postopkih za vključitev 
in pri pisanju vlog za pridobitev ustreznih odločb. Ko smo 
dobili odločbo Centra za socialno delo, mi je sekretar 
pomagal in me informiral o nadaljnjih korakih za vključi-
tev sina v osebno asistenco in postopke za mojo zaposlitev 
kot osebni asistent v društvu. Nato mi je razložil delovne 
obveznosti, potek dela in naredil načrt za izvajanje osebne 
asistence. Opraviti sem moral usposabljanje in tečaj var-
stva pri delu. Po uspešno opravljenih tečajih sem se lahko 
zaposlil. Zelo sem hvaležen sekretarju Milanu Kotniku 
za ponujeno priložnost in možnost za boljše življenje za 
mojega sina. Hvala tudi ostalim zaposlenim v društvu, ki 
so meni in mojemu sinu pri tem pomagali. V društvu sva 
oba pridobila ogromno informacij s področja socialnega in 
družbenega življenja.
Vključil sem se v tečaj učenja slovenskega znakovnega 
jezika, ki mi ga plača društvo, zato da se bom lahko s svojim 
gluhim otrokom še lažje sporazumeval. Utrjujem tudi svoje 
znanje iz slovenskega jezika in tako lahko pomagam sinu, 
da se počasi uči slovenskega znakovnega jezika. V dru-
štvu se s sinom veliko druživa tudi z ostalimi gluhimi in 
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naglušnimi člani ter se vključujeva v številne društvene 
aktivnosti.
Moja družina je srečna, ko lahko omogoči svojemu članu, da 
se enakopravno vključi v družbeno življenje.

POMOČ – PAKETI RDEČEGA KRIŽA
Pomoč društva v času krize, ko so posamezni člani sami 
nemočni, ko so potrebni pomoči in prijazne besede, vseka-
kor zajema nenehno spremljanje vsakodnevnih razmer in 
skrb za sočloveka. Vseh teh sprememb in sočutnega pogleda 
na življenje, ko veliko pomenijo solidarnost, sodelovanje, 
človekoljubje, se v društvu še posebej zavedamo in temu 
namenjamo posebno pozornost. Stiske gluhih oseb so v teh 
časih še posebej velike. V okviru posebnih socialnih pro-
gramov in humanitarnih dejavnosti se v Društvu gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor izvajajo programi, namenjeni 
posameznim osebam z okvaro sluha, ki si ne morejo zago-
toviti sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere sami ne 
morejo vplivati. V ta namen se društvo povezuje z Območ-
nim združenjem Rdečega križa Maribor, na katerega vsako 
leto naslovi prošnjo za pomoč v obliki prehrambnih pake-
tov.
Program pomoči materialno ogroženim je namenjen tisti 
skupini prebivalcev, ki živijo na meji revščine ali pod njo. 

S podporno mrežo našega društva želimo pomagati in vsaj 
nekoliko izboljšati položaj socialno ogroženih članov ter 
jim omogočiti dostojnejše življenje. Tokrat nam je Rdeči 
križ Maribor 7. 6. 2021 doniral 70 prehrambnih paketov in 
prav toliko pralnega detergenta. V društvu se v ta namen ob 
pomoči predsednice Ernestine Savski in sekretarja Milana 
Kotnika pripravi seznam socialno ogroženih članov ter 
načrt za dostavo in prejem paketov. Vsakega posameznika 
predhodno obvestimo z SMS sporočilom ali video telefonijo 
in ga seznanimo s terminom predaje in prevzema paketa 
pomoči.
Predaja paketov je tokrat potekala pred matičnim društvom 
v Mariboru in podružnico na Ptuju v skladu s predpisi 
NIJZ. V primeru, ko upravičenci sami niso zmogli prevzeti 
paketa, so v društvu organizirali dostavo pomoči na dom. 
Pri tem so pomagali prostovoljci in zaposleni v društvu, 
ki pakete po predhodnem dogovoru pripeljejo na dom. V 
društvu skrbimo za svoje najbolj ranljive člane in ni nam 
vseeno za ljudi, saj želimo, da bi vsak ne glede na socialne 
ali druge okoliščine bil sprejet in deležen pomoči in prija-
zne besede.

Mira Meš Pivec
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Predsednica društva Ernestina Savski pomaga pri dostavi paketov rdečega križa

Prostovoljec Sead Mešanovič s paketi Rdečega križa

Prostovoljci Rdečega križa in Društva skupaj pomagamo
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DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV LILIJA MARIBOR

POROČILO O DELU DRUŠTVA 2020
AVTOR: Aleksander Trnjar
FOTOGRAFIJE: Andrej Mihelič

V letu 2020 smo pričeli z redno skupščino, na kateri smo 
sprejeli načrt dela za leto 2020. Žal je ostalo časa za samo 
dva dogodka. To so bile igre na snegu in piknik na Trubar-
jevi, ki smo ga izvedli še pravočasno. Kot vsi vemo, je med 
nami udaril virus covid-19. Ta bolezen oz. kasneje pan-
demija nam je povsem spremenila življenje. Zapirati so se 
začele šole, vrtci, obrati, nekateri so pričeli delo na daljavo, 
skratka, nastal je kaos. Prav tako so se začele zapirati regije, 
država je omejila gibanje med občinami in nazadnje se je 
zaprla tudi država. Pojavljali so se veliki problemi, bolezen 
se je bliskovito širila, začelo se je pomanjkanje zaščitnih 
medicinskih pripomočkov – mask. Hitro sem kontaktiral 
Ministrstvo za zdravje, vendar brez uspeha. Po večkratnem 
neuspelem klicanju mi je nazadnje vendarle uspelo po ele-
ktronski pošti vzpostaviti stik s pomembno osebo. Opisal 
sem mu, kdo smo in kaj najbolj potrebujemo. Dotična 
oseba me je poklicala po telefonu in nam donirala 5000 
zaščitnih mask, ki smo jih morali že naslednji dan dvi-
gniti v Ljubljani. Poklical sem kolega Rada, s katerim sva 
se kljub zaprtju občin odpravila v 
Ljubljano. V skladišču blagovnih 
rezerv naju je pričakalo prijetno 
presenečenje. Namesto 5000 naju 
je pričakalo 10.000 mask. Z veli-
kim veseljem sva jih naložila v avto 
in jih odpeljala v Maribor, kjer sva 
jih razdelila vsem bolnikom na 
perietonalni dializi. Prav tako so 
maske prejeli bolniki na hemodi-
alizi in transplantirani bolniki. 
Dala sva jih tudi prevozniku, ki 
vozi naše bolnike na dializo. Ker je 
bila potreba po maskah večja, smo 
se dogovorili z enim od dobavite-
ljev za nakup. Tudi sam je dializni 
bolnik in nam je z veseljem prisko-
čil na pomoč. Maske nam je dobavil 
po zelo ugodni ceni, da so jih lahko 
kupili vsi bolniki. Prodalo se jih je 
19.000 komadov. Še naprej smo 
budno spremljali vsa dogajanja, 
kaj drugega pa tako ni bilo mogoče. 
V letu 2019 bi morali v mesecu 
decembru obeležiti častitljivo 25. 
obletnico. Načrtovali smo kulturni 

program z nastopajočimi, vendar ga žal nismo mogli izve-
sti. Nismo pa pozabili na svoje člane, saj smo za vsakega 
nabavili brisačo z logotipom našega društva. Izročili smo 
jih vsem članom, prav tako smo jim podarili še revijo Svet 
invalidov MOM (Mestna občina Maribor).
V kontaktu smo bili z zvezo društva. Ves čas pandemije 
smo budno spremljali njen razvoj. Z zanimanjem smo spre-
mljali dogodke v UKC Maribor, skratka, z vsem smo bili na 
tekočem. S člani izvršnega odbora smo bili na telefonski 
zvezi. Jaz in Rado sva se srečevala zaradi tekočih admini-
strativnih zadev. Tako smo končali leto v upanju na lepšo in 
svetlejšo prihodnost, da bo naslednje leto lepše in boljše in 
bo za vse skupaj zasijal žarek upanja.

OBELEŽITEV 25. OBLETNICE 
DELOVANJA DRUŠTVA LEDVIČNIH 
BOLNIKOV LILIJA MARIBOR
10. decembra preteklega leta je društvo praznovalo 25. 
obletnico delovanja, žal pa smo morali praznovanje presta-
viti zaradi pandemije covida-19. Čakali smo vse do meseca 
maja in takrat postavili nov datum, in sicer 20. junij 2021. 
Ker smo želeli dogodek obeležiti svečano, smo pričeli iskati 
nastopajoče in ustrezno dvorano. Odločili smo se za hotel 
Merkur City. Ostali pa so nam še nastopajoči. A tukaj se je 
vse zalomilo. Ansambel, ki ponavadi igra na naših sreča-
njih, žal ni mogel priti, ker niso izpolnjevali zahtev PCT, 
mažoretke, ki so nam obljubile svoj nastop, so morale na 
državno prvenstvo, pevec Adi Smolar prav tako ni izpolnje-
val zahtev PCT. Ampak svečani dogodek smo izpeljali tudi 
brez njih. Hotel je pripravil praznično kosilo za 40 naših 
članov, ki so bili prisotni na prireditvi. Svečanosti se je 
udeležila podžupanja gospa Alenka Iskra, ki nam je pode-
lila priznanje MOM. Ob tem nam je zaželela veliko uspehov 
pri nadaljnjem delu in širitvi našega poslanstva. Nagovorila 
je naše člane, potem pa vsem zaželela prijetno druženje. 
Seveda ni šlo brez fotografiranja in zahvale ob predaji pri-
znanja. Po njenem odhodu so nam postregli s svečanim 
kosilom. Po kosilu pa smo člani še nekaj časa ostali ob prije-
tnem druženju.

Skupščona DLB Lilija

Lilija-25let 20. 6. 2021
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DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

KLJUB KORONI PESTRO IN AKTIVNO LETO
Avtorici: Nataša Mauko Zimšek in Alenka Gajšt 
Fotografije: arhiv društva

PROJEKT PRAVA SMER – IZBOLJŠANJE 
DOSTOPNOSTI ŠTUDIJA NA DALJAVO
Projekt je nastal kot odziv na spremembe v izvajanju štu-
dijskega procesa, saj se je le-ta že marca 2019 prestavil v 
spletno okolje in se nato na podoben način izvajal tudi v 
študijskem letu 2020/2021. V začetku projekta smo pri štu-
dentih s posebnimi potrebami na različne načine preverjali, 

kako se spoprijemajo s študijem na daljavo, in razmišljali, 
kako jih lahko pri tem podpremo. Na podlagi tega smo pri-
pravili nekaj priporočil za študente, ki smo jih objavili na 
naši spletni stani pod zavihkom Študij na daljavo. Prav tako 
smo zanje izvedli nekaj spletnih srečanj, na katerih smo 
se pogovarjali o njihovih izzivih in težavah, jim svetovali, 
predvsem pa so bila srečanja priložnost za izmenjavo mnenj 
in izkušenj med študenti. Ključne ugotovitve s srečanj 
smo zbrali v priporočilih, ki smo jih delili tako s študenti 
kot z zaposlenimi v visokem šolstvu. Poleg tega smo med 
celotnim projektom dnevno skrbeli za okrepljeno podporo 
študentom s tematskimi FB objavami in informiranjem: • 
Drobtinice za boljši študij, • Pozitivne misli, • Namig dneva, 
• Slovenski športniki o vztrajnosti. Študente smo povabili 
tudi k soustvarjanju društvene revije Ekstravaganca in jih 
tako vzpodbudili h kreativnemu izražanju ter deljenju težav 
in uspehov v »ekstravagantnem« obdobju 2020–2021. 

Od sredine novembra 2020 do konca marca 2021 smo na 

podlagi zaznanih potreb za visokošolske učite-
lje pripravili 21 priporočil za dostopnejši študij 
na daljavo. Priporočila smo tedensko pošiljali na 
e-naslove slovenskih visokošolskih institucij, 
pooblaščenim osebam za študente s posebnimi 
potrebami in preostalim zainteresiranim posa-
meznikom. Priporočila in smernice smo sproti 
objavljali tudi na društveni spletni strani v zavihku 
Visokošolsko osebje. Pripravljena priporočila smo 
umestili v naslednje vsebinske sklope: Prilagoditve 
spletnih predavanj in vaj, Prilagoditve študijskih 
gradiv in Prilagoditve spletnega preverjanja znanja. 
Vsa priporočila in revijo Koronca si lahko preberete 

na naši spletni strani 
pod zavihkom Projekti, 
kjer boste našli vse o pro-
jektu Prava smer. 

V februarju in marcu 
smo izvedli dve tematski 
spletni delavnici »Izzivi 
pri izvajanju študija na 
daljavo«, na katerih so 
zaposleni na fakultetah 
lahko pridobili podrob-
nejše znanje o delu s 
študenti s posebnimi 
p ot r eba m i .  D o d at no 
sta bili izvedeni še dve 
delavnici v sklopu Didak-
tUM dogodkov »Izzivi 
peda goškega procesa 
na daljavo«. Delavnice 
so bile med drugim tudi 
priložnost za izmenjavo 
izkušenj in posvetova-
nje med zaposlenimi z 
različnih fakultet in uni-
verz. Projekt je bil podprt 
s sredstvi Programa ACF 
v Sloveniji 2014–2021. 

PROJEKT URBANE 
AKTIVNOSTI 
MLADIH 

(YOUTH URBAN ACTION)
V projektu smo se povezale različne organiza-
cije iz Italije, Španije, Litve, Bolgarije in Slovenije. 
Naš namen je izboljšati možnosti za vključevanje 
mladih invalidov v mladinske dejavnosti v urbanih 
okoljih. 
Med projektom bomo zbrali primere dobrih praks, 
ki jih v sodelujočih organizacijah že izvajamo, in 
upamo, da bodo v spodbudo tudi drugim. Da pa bi 
izvajanje vključujočih projektov še nadgradili, smo 
že izvedli usposabljanje za mladinske delavce, ki 
je potekalo avgusta v Bolgariji. Pripravljamo se na 
drugo usposabljanje, ki bo vključevalo tudi mlade 
invalide, ne zgolj mladinskih delavcev, in ga bomo 
junija prihodnje leto gostili v Sloveniji. Projekt 
bomo zaključili z mednarodno mladinsko izme-
njavo v Španiji, na kateri bo sodelovalo 30 mladih 
invalidov. Projekt je podprt s sredstvi programa 
Erasmus+. 

Udeleženci usposabljanja v Bolgariji 
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DŠIS FITNES SIVIH CELIC
Zaradi epidemije smo se zadnji dve poletji soočali s speci-
fičnimi situacijami in v društvu smo razmišljali, kako bi 
lahko popestrili poletni čas. Ker združujemo študente in 
diplomante, smo se odločili, da pripravimo različne izzive 
za razgibavanje možganov, ki smo jih poimenovali DŠIS 
fitnes sivih celic.

Poleti 2020 smo pripravili 16 različnih izzivov, ki so jih 
člani enkrat na teden prejeli na svoje elektronske naslove. 
Naloge so bile zelo različne, od logičnih, matematičnih do 
besednih premetank. Pri tem smo bili pozorni, da so bile 
vse naloge prilagojene tudi za slepe in slabovidne. Ko smo 
v začetku oktobra 2020 zaključili z izzivi, smo najboljšim 
trem podelili tudi praktične nagrade za njihov trud.
Tudi v letošnjem poletju smo se odločili za odprtje DŠIS 
fitnesa sivih celic, vendar z manj nalogami. Tokrat smo 
pripravili različne uganke in matematične izzive, s kate-
rimi smo članom popestrili poletne dni. Ob zaključku smo 
dvema najboljšima podelili praktični nagradi.

BRALNI KROŽEK NAS JE POVEZOVAL 
IN NAVDAJAL Z OPTIMIZMOM V 
ČASU OMEJENIH STIKOV
Na DŠIS od študijskega leta 2019/2020 izvajamo bralni 
krožek, ki smo ga poimenovali Berem, da se zberem. Ime 
ni naključje, saj za branje potrebujemo določeno zbranost, 

obenem branje povečuje našo zbranost, z branjem pa lahko 
spoznavamo tudi sami sebe, kar lahko pripomore k temu, 
da smo mirnejši in samozavestnejši ter posledično bolj 
zbrani v vsakdanjem življenju.

Krožek vodita naši članici, ki sta študirali oziroma študi-
rata psihologijo, in tako pomagata, da udeleženci uvidijo 
tudi kakšna globlja sporočila. Med udeleženci se je ustvarilo 
prijetno vzdušje, ki pripomore k temu, da svoja razmišljanja 
o prebranih knjigah delijo sproščeno in se drug od drugega 
veliko naučijo.

Srečanja so vsak drugi mesec, da imajo bralci dovolj časa za 
branje in poglabljanje v knjige. Knjig ne izbiramo naključno, 
temveč si v vsakem študijskem letu izberemo določeno 
temo. V tem letu smo izbrali medosebne odnose in beremo 
romane, ki obravnavajo tematiko družine, partnerstva, 
sosedskih odnosov ipd.

Bralni krožek se je v času epidemije izkazal za zelo kori-
stnega, saj so udeleženci ob branju knjig pozabili na 
vsakodnevne težave in ovire, poleg tega pa so srečanja 
preko Zooma pripomogla k zmanjšanju občutka izoliranosti 
in osamljenosti.

Spodbudne misli 
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DEL AKTIVNOSTI V LETU 2021
Avtor: Slavica Jarc
Fotografije: arhiv društva

V MDCIV Maribor smo tudi v letošnjem letu organizirali in 
sodelovali na kar nekaj dogodkih, od športnih tekmovanj in 
kulturnih dogodkov do druženj na ekskurziji.

ŠPORTNI PROGRAM
V vrtnem kegljanju so se naši člani pomerili z DU Rogoza 
na meddruštvenem turnirju, s člani MDCIV Celje pa na pri-
jateljskem srečanju. V vrtnem kegljanju so tekmovali tudi 
na 30. ŠI CIVS, ki so se odvijale na Korenskem sedlu. V dvo-
rani Golovec v Celju so se udeležili 26. ŠI CIVS v steznem 
kegljanju, v Solkanu pa so sodelovali na športnih igrah CIV 
v hoji in pikadu. Naše društvo je v hotelu Zarja na Pohorju 
organiziralo tudi 31. športne igre CIVS v šahu za posame-
znike, v Novem mestu pa se je ekipa članov MDCIV Maribor 

udeležila tekmovanja 
v streljanju z zračno 
puško.

DRUŽABNA 
SREČANJA IN 
EKSKURZIJA 
PO PRLEKIJI
Člani MDCIV Mari-
bor smo se 22. junija 
udeležili slavnostne 
proslave ob 50. oble-
tnici organiziranega 
delovanja ZDCIV Slo-
venije, ki je bila v 
L inhar tov i dvorani 
Cankarjevega doma 
v Ljubljani. Po kul-
turnem programu ter 
nagovorih gostov in 
predsednika ZCIVS so 

na proslavi podelili priznanja članom in drugim posame-
znikom. Iz MDCIV Maribor sta posebni priznanji prejela 
predsednik društva Leon Piliger za doprinos k izvajanju 
socialnih programov in k delovanju društva ter za dolgole-
tno aktivno sodelovanje v organih ZDCIV in Dezider Cener 
za aktivno delovanje na področju kulture, ustvarjanje na 
glasbenem področju in zasluge za to, da je MDCIV Mari-
bor prejel zahvalo župana MOM za neprecenljiv prispevek 
k bogatenju kulture invalidov. Zlati znak zveze je prejel 
ustanovni član in prvi predsednik MDCIV Maribor Jožef 
Ferjančič, dolgoletni podpredsednik društva in član uprav-
nega odbora društva, na ZDCIV je bil več mandatov član 
statutarno pravne komisije in predsednik disciplinskega 
sodišča. Ker se podelitve osebno ni mogel udeležiti, smo mu 
priznanje izročili na domu in mu hkrati voščili ob njegovem 
jubileju, 90. rojstnemu dnevu, ki ga je pred kratkim prazno-
val.

V avgustu smo v Malečniku s športnim ribolovom ob ribni-
kih imeli športno-rekreativno in družabno srečanje članov 
društva, ki smo ga sklenili z odličnimi pečenimi ribami. 

Zaradi epidemije covida-19, ki je zaznamovala leto, smo 
ekskurzijo v Prlekijo organizirali šele 3. septembra. Najprej 
smo se odpravili v Razkrižje na ogled kovaškega muzeja z 

najstarejšo še vedno 
delujočo kovačijo v 
Pomurju. Ob prihodu 
nam je gospa Horvat 
postregla z okusnimi 
prigrizki. V kovaškem 
muzeju, ki je vpisan 
tudi v register kul-
turne dediščine, smo 
si og leda l i  bogato 
zbirko starih pred-
metov, povezanih z 
zgodovino kovaštva, 
in kovaško orodje, med katerim je tudi orodje, staro več 
kot 200 let. Gospod Horvat nam je pripovedoval o delu v 
kovačnici, napornem delu, ki ga je opravljal od mladosti. 
Izvedeli smo več o izdelovanju kmečkega orodja, plugov, 
bran, motik in seveda o zelo pomembni veščini podkovanja 
konj. Nazorno nam je v nekaj zamahih pokazal tudi, kako se 
izdela žebelj. Odkar se je pred tremi leti upokojil, izdeluje 
predvsem okrasne predmete: podkvice, obeske za ključe in 
spominke. Vesel je, da ga bo s prikazi kovaštva v muzeju 
nasledil njegov vnuk. Pred odhodom smo si ogledali še nji-
hovo prav tako zanimivo zbirko kolarskega muzeja. Pot smo 
nadaljevali mimo romarske cerkve sv. Janeza Nepomuka, 
ki je simbol prizadevanj za ohranitev maternega jezika, 
saj je šele leta 1994 z dekretom Svetega sedeža v tej cerkvi 
uradni jezik postal slovenski. Ustavili smo se pri stojni-
cah z lokalno pridelanimi izdelki (bučno olje, med, zelišča, 
napitki). Sledil je obisk prazgodovinske naselbine Gradi-
šče na Šafarskem. Rekonstrukcija prave zgodovinske vasi 
je zgrajena na mestu arheoloških izkopavanj. Na ogled nas 
je pospremil gospod Gašparič, ki skrbi tudi za kulturno 
dediščino »šoštarskega« in »dimnikarskega« orodja. Člani 
Turistično narodopisnega društva Razkrižje so nam pri-
kazali življenje prebivalcev izpred 5500 let in njihov način 
prehranjevanja. Pokusili smo kruh, pečen v prapeči, pri-
kazali so nam obdelavo zemlje s kamnitim ralom. Povabili 
so nas, da smo skupaj podoživeli daljne čase. Ker nam je 
koncentracija že rahlo popustila, smo potrebovali malce 
oddiha. Lakoto in žejo smo si potešili v Gostilni na Gmajni. 
V Svetem Juriju ob Ščavnici smo imeli organiziran voden 
ogled Tehnično-etnološkega muzeja. V njem so razstavljeni 
pozabljeni predmeti, ki so jih naši predniki uporabljali za 
pomoč pri opravilih v kmetijstvu, gospodinjstvu in obr-
tnih dejavnostih. Ogledali smo si veliko zbirko starodobnih 
vozil, traktorjev, motorjev, mopedov in koles, v kletnih pro-
storih muzeja pa urejeno vinoteko.

Dan je hitro minil, domov smo se vrnili bogatejši za nova 
spoznanja in v upanju, da se kmalu spet vidimo.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO 
CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR

pri kovaču

ob ognjišču

na ribičiji
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE MARIBOR

PLANINSKA SEKCIJA MEDOBČINSKEGA 
DRUŠTVA SOŽITJE MARIBOR

Najtežjemu vrhu sledi najboljši razgled
(neznani avtor)

Avtorici: Mojca Poš in anonimna članica društva (prispevek 
Krvavec)
Fotografije: arhiv društva

Glavno poslanstvo že večkrat predstavljenega Medobčin-
skega društva Sožitje Maribor je nuditi pomoč, podporo, 
razbremenitev in prizadevanje za aktivno, kakovostno, 
smiselno in polno življenje naših članov in njihovo vključe-
vanje ter prepoznavnost v širšem socialnem in družbenem 
okolju.  
Med številnimi aktivnostmi in pestrimi programi, s kate-
rimi želimo osebam z motnjo v duševnem razvoju in 
njihovim družinam omogočiti vključenost v širše družbeno 
okolje, med drugim izvajamo programe ohranjanja psiho-
fizičnega zdravja družin, vikend seminarje, izobraževalna 
druženja, sprostitvene rehabilitacije ipd. Veliko pozornost 
dajemo izvedbi športno-družabnih dogodkov v okviru pla-
valne sekcije in planinske sekcije, ki ji bomo v tem članku 
posvetili še posebno pozornost. 
Glede na koronsko obarvan čas letošnjega leta, ko je izvedba 
srečanj in druženj večjega kroga ljudi vedno pod vprašajem 
vse do dneva izvedbe, smo zelo ponosni, da nam je uspelo 
varno izpeljati veliko programov in aktivnosti iz programa 
predvidenih dejavnosti. 
Člani društva so bili zelo veseli izvedbe junijskega izobra-
ževalnega druženja oziroma ohranjanja psihofizičnega 
zdravja družin v Kranjski Gori, kjer so se lahko poglobljeno 
posvetili tako izobraževalnim uricam kot prijetnemu spro-
ščenemu medsebojnemu druženju. Jeseni so svoje vtise 

preteklih mesecev lahko strnili ob ponovnem snidenju 
na ohranjanju zdravja na vikend seminarju v Moravskih 
Toplicah ter na vikend seminarju v Portorožu. Oboje je bilo 
namenjeno izobraževanju, izmenjavi izkušenj in druženju, 
kar smo v prijetnem prekmurskem ter morskem ambientu 
tudi izkusili. Več kot 50 naših članov z motnjo v duševnem 
razvoju se je v letošnjem letu razporedilo na različne temat-
sko obarvane tabore vseživljenjskega učenja Zveze Sožitje. 
Z njihovo vključitvijo v te programe jih z različnimi vsebi-
nami spodbujamo k odraslosti, samostojnosti, pozitivni 
samopodobi, samoodločanju, krepitvi lastne vrednosti, 
vplivu na lastno življenje, širjenju socialne mreže, pridobi-
vanju novega znanja ipd. Stanovalci stanovanjske skupine 
so se udeležili pestrega tedenskega letovanja v Osilnici ter 
tridnevne sprostitvene rehabilitacije na Rumičevem bregu. 
Ob vseh naštetih programih pa aktivno deluje planinska 
sekcija, ki vedno znova išče nove podvige in izzive v naših 
hribih. Že nekaj časa sodelujemo v programih Planinstvo za 
invalide/OPP inPlaninec, ki sledi viziji širjenja dostopnosti 
za vse v planinstvu in katerih ideja je na osnovi inkluzije 
zaživeti slogan Planinske zveze Slovenije »planinstvo kot 
način življenja«. Razvijajo idejo razumevanja in sprejemanja 
drugačnosti skozi spoznavanje. Prepričani so, da invalidi/
OPP zmorejo veliko, dokazali so, da lahko premikajo meje 
možnega in da so edine prepreke v naših glavah. Moramo 
jim samo dovoliti, jih podpreti in jim pustiti, da nam 
pokažejo, da zmorejo. Velikokrat se z uporabniki varstveno-
-delovnega centra in stanovanjske skupine pridružimo tem 
inkluzijskim pohodom udeležencev iz celotne Slovenije ter 
prispevamo k širjenju vizije planinstva za invalide. 

V organizaciji društva smo se v letošnjem letu uspeli pov-
zpeti na Šmarno goro in Krvavec. Omenjeni avanturi bolj 
podrobno predstavljamo v nadaljevanju. 

ŠMARNA GORA
Uporabniki VDC-ja in stanovanjske skupine ob spremstvu 
zaposlenih iz VDC-ja smo se zbrali v prekrasnem jutru ob 

Uporabniki VDC in SS Sožitja Maribor na vrhu Šmarne gore
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nežnih sončnih žarkih, ki so iskali svojo pot skozi posa-
mezne meglice in nam vlivali upanje na idiličen dan v 
planinah. Polni pozitivne energije, dobre volje in vzhičeno-
sti za nova doživetja smo se odpravili proti Šmarni gori. Kot 
se spodobi, smo se na poti okrepčali ob dišeči kavici s pri-
boljškom, da bomo pot zmogli polni energije. 
Bolj kot smo se Mariborčani bližali Ljubljani, slabše je bilo 
vreme, več je bilo megle, strašile so nas posamične dežne 
kaplje in brezskrbna izvedba pohoda nas je že rahlo skr-
bela. Ampak kot zagnane pohodnike nas tudi to ni odvrnilo 
od podviga ali nam vzelo dobre volje, in ko smo prečkali 
most čez Savo in našo dogodivščino začeli na parkirišču 
pod Šmarno goro, smo ponovno z optimizmom zrli proti 
vrhu Šmarne gore. 
Od izhodišča nas je pot vodila do zadanega starta v gozd 
po poti »Čez spodnjo kuhinjo« in odločno smo zakorakali 
navkreber. Pot, ki naprej poteka skozi gozd, se višje položi 
in nas pripelje na ravnico. »Spodnja kuhinja« je bila pot, za 
katero smo vedno znova v sebi iskali energijo, vztrajnost, se 
trmasto spoprijemali s pomanjkanjem kondicije, občasnim 
pomanjkanjem volje, se tu in tam spočili na leseni klopci, 
a ohranjali stalno odločnost in motivacijo, da osvojimo 
cilj. Grizli smo v hrib z mislijo, da se je za najlepše stvari v 
življenju treba potruditi. Vztrajati. Včasih malo boli. Včasih 
čevelj tišči. Malo je prevroče. Pa žejni smo in zadihani ... Ja, 
plezati na vrhove ni vedno enostavno. Se pa vedno izplača!
Razgibana pot, občasno čez korenine, spet drugič čez 
gozdne stopnice, pa kdaj čez območje lepe ravnice, nasle-
dnjič spet vzpon … kot se za pravo planinsko pot spodobi, 
nas je vodila mimo prve kapelice in nadalje mimo kapelice 
sv. Sobote vse do cilja, doma na Šmarni gori, kjer nas je pri-
čakalo toplo sonce. Razumeli smo tisti občutek sreče, ki te 
preplavi ob osvojenem vrhu. Občutek, ko je trud poplačan z 
najlepšimi razgledi. Razgledi, ki segajo čez globoke doline, 
na sosednja hribovja in vrhove, v neskončnost. Uživali smo 
tudi v občutku, ki te preveje v trenutku, ko na vrhu usmeriš 
pogled nekam v daljavo in se ustaviš. V tej lepi naravi smo si 
tudi mi vzeli čas za zaslužen počitek in za krepilno malico. 
Naredili smo še »giro« po vrhu Šmarne gore, se fotografirali 

za spomin na svojo vztrajnost in uspeh, pozvonili na zvonec 
želja in mu zaupali svoje skrite želje. Bomo videli, če se nam 
bo kaj uresničilo. 
Veliko nas je razmišljalo, kako lepo je, ko si na vrhu. A če 
bi stalno bivali na vrhu, bi izgubil čar. Čar je v tem, da pre-
hodiš vso pot do tu, da se vrneš v dolino in ponovno prideš 
na ta vrh ... S skupno podporo in medsebojno pomočjo smo 
nato tudi mi zmogli pot navzdol in ponosno smo si zaplo-
skali ob prihodu v dolino. 
Zaslužili smo si še zadnjo pijačo na poti domov, ki smo jo 
izkoristili za slovo od čudovitega dneva, preživetega v 
naravi in v pozitivno naravnani pohodniški družbi. Domov 
smo se vrnili s spomini, ki bodo ostali med nami in Šmarno 
goro. 

»Zemlja in nebo, gozdovi in polja, jezera in reke, gore in morje 
so odlični profesorji, ki nas naučijo več kot vsaka knjiga.« (John 
Lubbock)

KRVAVEC
Na izlet na Krvavec, ki se je organiziral v septembru 2021, 
se je popeljal cel avtobus članov. Vikend se je popestril tudi 
stanovalcem Stanovanjske skupine Polž in Stanovanjske 
skupine Sožitje, ki so se udeležili tega izleta. 
Doživetje vožnje s kovinsko žičnico je bilo za vse adrena-
linsko in zanimivo. Poskrbljeno je bilo tudi za prevoz od 
kovinske žičnice do koče na Krvavcu. Prepeljali so jih z 
avtom, kar pa je bilo spet adrenalinsko doživetje strmine 
in ovinkov. Drugi smo se odpravili peš po poti s trebuhom 
za kruhom na dobro kosilo, ki nas je čakalo na terasi koče. 
Pred kosilom smo se individualno sprehodili po poti, ki jo je 
posameznik zmogel. Tako je kosilo še bolj sedlo v že prazen 
trebuh. Zadovoljni s svojim vzponom smo se nato odpravili 
proti žičnici. Eni peš, eni ponovno s prevozom. Sledila sta 
spust z žičnico v dolino in prevoz domov. Seveda brez tro-
janskih krofov nismo mogli. 
Preživeli smo naporen, vendar lep dan, poln smeha in dobre 
volje. 
Svoj prispevek o planinski sekciji Medobčinskega društva 
Sožitje Maribor bi sklenili z besedami, ki so verjetno blizu 
večini, ki rada hodi v hribe: 
»V gorah ni nazivov, ni strahu, kaj bo kdo rekel, ni napisanega 
bontona vedenja, ni pravil poslovnih pogovorov … V dolini je že 
toliko zaigranega, da pozabimo, da je zaigrano v resnici igra. 
Igro smo vzeli za resničnost. Zato nas presenetijo občutki, pogo-
vori in življenje v gorah – ker so to, kar bi morali biti vsak dan. 
Pristni. Preprosto si. Sproščen, umirjen, čeprav zadihan in malo 
lačen.« (iz knjige Gora avtorice Petre Škarja)

Člani MD Sožitja Maribor v Kranjski GoriUtrinek s Krvavca
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SONČEK – MARIBORSKO DRUŠTVO ZA 
CEREBRALNO PARALIZO

LETO 2021 – LETO, V KATEREM SE 
POČASI VRAČAMO V OBIČAJNOST 
IN NAČRTUJEMO NOVE IZZIVE
Avtor prispevka: Anja Rešeta, Lidija Šestak Zorič 

Leto 2021 se je v našem društvo pričelo umirjeno in glede 
na ukrepe za preprečevanje okužbe z novim virusom Covid-
19 v omejenem delovanju.
Poudariti je treba, da program osebne asistence (ki se izvaja 
po Zakonu o osebni asistenci od 1. 1. 2019 dalje) poteka 
nemoteno in redno, brez opaznih izpadov. Storitev osebne 
asistence mora biti vsakodnevno zagotovljena za vsakogar, 
ki jo potrebuje. Če na kratko povzamemo: storitev osebne 
asistence zajema storitve, namenjene osebni pomoči upo-
rabnika, storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in 
pri drugih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delov-
nem mestu in v izobraževalnem procesu ter pomoč pri 
komunikaciji. Tovrstne storitve izvajajo pri našem društvu 
zaposleni osebni asistenti. Vsak osebni asistent nudi pomoč 
enemu uporabniku v obsegu ur, za katerega je zaposlen 
(polni ali krajši delovni čas).
V prvi tretjini letošnjega leta so preostale aktivnosti 
društva mirovale. Začele so se izvajati ponovno v spomla-
danskem času. Tako smo v maju 2021 spet odprli vrata naše 
Dobrodelne trgovine Sonček, ki je med Mariborčani dobro 
obiskana. V Dobrodelni trgovini Sonček izvajamo tudi pro-
gram dnevnega centra Vetrinjska, vključujemo naše člane 
kot prostovoljce prodajalce. V trgovini je zagotovljena stalna 
pomoč in podpora s strani društva. Je dnevni prostor, v 
katerem poteka prodaja, druženje, usvajanje vsakodnevnih 
veščin, stik s strankami, skrb za trgovino, socializacija. Je 
prostor v središču mesta, ki pomeni vsakodnevno vklju-
čenost v samem središču Maribora. O pomenu našega 
prostora je bilo poročano tudi že s strani lokalnih medijev 
(časopis, radio), 3. decembra bomo obeležili deveto oble-
tnico delovanja.

V mesecu maju se je začela tudi Slovenska liga v tekmova-
nju boccie, to je dvoransko balinanje za gibalno ovirane, 
je tudi paralimpijska disciplina. V tem letu so se izpeljala 
tri tekmovanja posameznikov in tekmovanje v dvojicah. 
Najboljši tekmovalci so se pomerili na državnem tekmo-
vanju 18. septembra 2021. Rezultati so odlični (Aleš Pipuš, 
srebrna medalja, kategorija OPEN, in Štefka Peklar, zlata 
medalja, kategorija BC1), za kar iskreno čestitamo. Prav 
tako so se naši člani udeležili športnih iger v Izoli (pikado 
in namizni tenis) ter tudi tam dosegli odlične rezultate. 

Udeležili pa smo se tudi inkluzivnega pohoda na Boč (26. 9. 
2021) v okviru projekta Gibalno ovirani gore osvajajo 2021 
(Projekt Gogo s sodelovanjem več organizacij in Planinske 
zveze Slovenije).
V mesecu juniju se je pričela aktivnost plavanja na Fontani, 
ki pa je izvajana v omejenem obsegu. Treba je poudariti, da 
program jahanja oz. terapij s pomočjo konj poteka v polnem 
obsegu (odrasli člani jahajo dvakrat na teden, tudi s pomo-
čjo osebnih asistentov), ne glede na vreme (najeto imamo 
pokrito dvorano). 
V petek, 18. junija 2021, pa je Bralni klub Sonček izve-
del jubilejno 50. srečanje (ki je bilo prvotno načrtovano 
za lansko leto). Med zveste bralce in člane društva smo 
povabili pisca kriminalnih zgodb Avgusta Demšarja, ki ga 
večina povezuje z junakom in primeri inšpektorja Vrenka. 
Srečanje je potekalo sproščeno na dvorišču doma društev 
invalidskih organizacij Maribor. 
Plesni tečaj na invalidskih vozičkih se je z manjšimi preki-
nitvami izvajal redno. Plesalci so se predstavili občinstvu 
na posnetku. Posnetki so s pomočjo strokovnjakov in pod-
pornega osebja nastali 22. junija 2021 v Amfiteatru II. 
gimnazije.
Največji program društva pa so zdravstveno-terapevtske 
kolonije, ki jih društvo izvaja že preko dvajset let za otroke, 
mladostnike s cerebralno paralizo in družine. Izvedli smo 
dva termina zdravstveno-terapevtske kolonije na Debe-
lem Rtiču, kjer so udeleženci sami s spremljevalci. Izvedba 
tovrstnega termina je izjemno zahtevna, saj je za vsakega 
udeleženca treba zagotoviti svojega spremljevalca oziroma 
osebnega asistenta. Pri izvedbi so še bistvenega pomena 
vodja, strokovni vodja, nevrofizioterapevt, športni vodja. 
Za uspešno izpeljavo kolonij vsakoletno kandidiramo na 
državnih razpisih in tudi razpisih občine Maribor. Izpe-
ljali smo tudi termin, v katerem vključujemo predšolske 
otroke skupaj z družinami. Poudarek tega termina je pomoč 
in nudenje storitve za celotno družino. Otroci so dele-
žni terapij (nevrofizioterapije, delovne terapije, terapije s 
pomočjo konj), starši in svojci pa so vključeni tudi v šole za 
starše in individualne terapije oz. svetovanja s strani stro-
kovnjakov (psihoterapevtka, psihologi). V tem letu smo 
poskusno izpeljali kolonijo na otoku Pašman, v katero so 
se vključile odrasle osebe s cerebralno paralizo skupaj 
z osebnimi asistenti. Posebnost kolonije je poleg rednih 
aktivnosti zagotoviti še adrenalinske aktivnosti (vožnja s 
supom, blazino, banano), ki je osebam z gibalno oviranostjo 
v običajnem okolju nedostopna. Tudi tovrstne aktivnosti 
pomenijo enakopravno vključenost in imeti možnost izbire 
dejavnosti, tako kot za vse druge.

Produkcija Plesne skupine Sonček 2021

Obeležitev svetovnega dneva cerebralne paralize na Glavnem trgu
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V sredo, 6. oktobra 2021, smo obeležili svetovni dan cere-
bralne paralize. Gre za mednarodno gibanje World CP day, 
ki je namenjeno ozaveščanju splošne javnosti o življenju 
oseb s cerebralno paralizo. Letošnje geslo je bilo »Milijon 
razlogov«, ob tem pa je nastala tudi poslanica Zveze Sonček, 
v kateri poudarjamo vključujočo družbo, polnopravno 
vključenost odraslih z vsemi državljanskimi pravicami, 

vključno z volilno pravico ter dostopnost okolja in storitev 
za vsakogar. V Mariboru smo dogodek obeležili na Glavnem 
trgu, kjer smo se zbrali člani in naši podporniki, znanci, 
prijatelji. Ob stojnici smo na LED zaslonu prikazovali aktiv-
nosti in programe društva skozi leta. Dogodek na Glavnem 
trgu je bil uspešno izpeljan v popoldanskih urah, o nas so 
poročali mediji (intervju in prispevek v oddaji TV Slove-

nija Tele M, informativna oddaja Odmevi, 
časnik Večer).  
V sodelovanju z Mestno občino Maribor 
nam v počastitev svetovnega dneva cere-
bralne paralize fontano na Glavnem trgu 
in Mariborski grad obarvajo v zeleno, ki 
je barva svetovnega gibanja za cerebralno 
paralizo. V večernih urah smo se kljub 
deževnemu vremenu nekateri člani zbrali 
v središču mesta in ovekovečili dogodek.
Prav tako pa je obeležitev svetovnega 
dneva cerebralne paralize potekala 
vseskozi tudi na družabnem omrežju 
Facebook, kjer so se naši člani predstavili 
kot ambasadorji Sončka in navedli svoje 
dosežke, ustvarjalnosti in aktivnosti ter 
svoj razlog, da se njihov glas sliši.
Objave na društveni strani Facebook so 
dosegle veliko posameznikov in deljenj 
ter všečkov – na ta način smo nagovorili 
dodatno množico ljudi, saj so družabna 
omrežja v zadnjem času postala prav 
tako pomemben medij in deležnik našega 
vsakdana.
Načrti za prihodnost so v drugi polovici 
leta usmerjeni v pridobivanje prostorov 
za namen osebne asistence in za vzposta-
vitev dnevnega prostora za člane društva 
ob podpori osebnih asistentov. Trenutno 
potekajo dogovori za najem prostorov v 
središču Maribora. 
Kot društvo Sonček si v skladu z vizijo 
Sončka želimo razvoj in biti gradnik za 
razvoj kakovostnih storitev za osebe z 
gibalno oviranostjo v skupnosti. Zave-
damo se, da je za uresničitev tega 
potrebno še mnogo, predvsem pa prepri-
čati lokalno skupnost in državo, da je to 
pomemben korak k deinstitucionalizaciji, 
prehod z institucionalnih na skupnostne 
storitve. 
Tako veliko mesto nujno potrebuje doda-
tne rešitve za osebe z oviranostjo, da 
bodo lahko živeli po svojih prepričanjih 
in z možnostjo izbire, tako kot vsi drugi 
prebivalci mesta Maribor.

Jubilejno 50. bralno srečanja z gostom

Poslanica ob letošnjem svetovnem dnevu cerebralne paralize

Fontana na Glavnem trgu obarvana v zeleno, 6. oktober 2021
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ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, 
PODRUŽNICA MARIBOR

ŽIVI ZDRAVO, POTUJ TRAJNOSTNO
DAN MOBILNOSTI INVALIDOV V MARIBORU
Avtorica: Slavica Jaušovec
Foto: Irena Krajnc in Mojca Krenčnik

Leto je naokoli in v četrtek, 16. septembra, smo v Mari-
boru že dvajsetič obeležili Evropski teden mobilnosti. V 
tej evropski pobudi, ki ima za cilj spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, naše mesto sodeluje od vsega začetka. Letošnji 
slogan »Živi zdravo, potuj trajnostno« je izpostavil pomen 
dostopnosti in motiviranje posameznika, da izbere trajno-
stni način prevoza, to je javni prevoz, kolesarjenje ali hojo. S 
tem pripomoremo k izboljšanju ozračja, zdravja in dobrega 
počutja. 
V okviru jubilejnega 20. Evropskega tedna mobilnosti v 
Mariboru je potekal že trinajsto leto tudi dan mobilnosti 
invalidov. Pod pokroviteljstvom Sveta invalidov Mestne 
občine Maribor smo se drugim invalidskim društvom pri-
družili tudi člani Združenja multiple skleroze Slovenije, 
podružnice Maribor. Na stojnici smo delili brošure: Multi-
pla skleroza in medicinski pripomočki, Multipla skleroza 
in aktiven način življenja, Multipla skleroza in prehrana ter 
druge. Spregovorili smo o težavah oseb z multiplo sklerozo, 
katerih posledica je gibanje z invalidskimi pripomočki, o 
težavah pri parkiranju in pri vstopanju v javne ustanove. 
V dopoldanskem času je delovna skupina za dostopnost pri 
Svetu invalidov Mestne občine Maribor na Slomškovem 
trgu pripravila akcijo ozaveščanja o težavah, ki jih pogo-
sto imamo na invalidskih parkirnih prostorih po mestu. Na 
petih običajnih parkirnih mestih smo postavili invalidski 
voziček z napisi: »Pridem takoj«, »Samo na pošto skočim«, 
»Samo za minutko nekam skočim«. Z akcijo smo želi opo-
zoriti na pomanjkanje parkirnih mest za invalide ter na 
pogosta parkiranja voznikov, ki neobzirno zasedejo par-
kirna mesta za invalide.
Ob 10.30 sem se priključila skupini: Približati Maribor 
osebam s posebnimi potrebami. Projekt iz participativnega 
proračuna MOM 2021–2022 ima namen prikazati mesto in 
njegove znamenitosti ter hkrati opozoriti na infrastruk-
turne težave, s katerimi se srečujemo osebe s posebnimi 
potrebami. Gospa Nina Tenko nas je popeljala od Glavnega 
trga do stolnice in po starem delu mesta nazaj. Na Glav-
nem trgu, ki je drugi največji mariborski trg, smo si sicer 

od daleč ogledali nekatere znamenitosti. Najprej je sprego-
vorila o Marijinem kužnem znamenju, ki so ga prebivalci 
v letih 1680 in 1681 postavili v spomin na skoraj petino 
umrlih prebivalcev mesta zaradi epidemije kuge. Med zani-
mivejše stavbe na trgu sodi v začetku 16. stoletja zgrajena 
Mestna hiša oziroma Rotovž. Vodička nam je omenila, da 
stolp z uro ni v sredini zgradbe, ampak je malo premaknjen. 
Mojstru, ki je stavbo gradil, namreč niso plačevali, pa se 
jim je na ta način »maščeval«! Spregovorila je še o stavbi 
bivšega Kazina, ki stoji na vogalu pri mostu čez Dravo, in o 
prvi mariborski pivovarni iz 18. stoletja, ki je bila na mestu 
nekdanje gostilne Koper, sedaj Maribor. 
Z Glavnega trga smo se počasi pomikali po nam neprija-
znih granitnih kockah do Slomškovega trga. Ena izmed 
osrednjih znamenitosti trga je stolna cerkev sv. Janeza 
Krstnika, zgrajena v 12. stoletju. Trg je v zadnjem času pre-
poznaven zaradi prvega slovenskega svetnika, škofa Antona 
Martina Slomška, ki ima v cerkvi svoj grob in na trgu kip. 
Pred cerkvijo pa se razprostira park z bazenčkom in kipcem 
»Korleka«. Slomškov trg naredijo še privlačnejši mogočne 
stavbe, ki ga obkrožajo: stavba Univerze v Mariboru, Slo-
vensko narodno gledališče in poslopje Pošte Maribor. Po 
programu so si lažje gibljivi udeleženci ogledali še stari del 
mesta. Gibalno močneje ovirani pa smo se po isti poti vra-
čali na staro lokacijo.

Ob vrnitvi smo na kolesu pri stojnicah zagle-
dali župana našega mesta Aleksandra Sašo 
Arsenoviča, ki si je vzel nekaj časa za nas. Vse 
prisotne, ki smo bili tisti trenutek na Glav-
nem trgu, je pozdravil in izrazil zadovoljstvo 
nad raznolikim dogajanjem in ponudbo pri-
pomočkov za gibalno ovirane osebe, ki sta jih 
predstavila podjetje SOČA OPREMA in zavod 
Brez ovir. Najbolj zanimiva je bila predsta-
vitev pokritega skuterja, s katerim se je kar 
dosti mimoidočih, pokretnih in nepokretnih 
prebivalcev, popeljalo na poskusno vožnjo 
po trgu. Ob mini vozilu Maister smo dobili 
vizitko s podatki za brezplačen klic za stori-
tve prevoza po mestnem jedru. 
Celoten program dneva mobilnosti invalidov 
je vodil in povezoval g. Robert Zajšek z ekipo 
Radia Maribor. V slovenski znakovni jezik je 
tolmačila Marija Koser. 
Skupaj lahko z majhnimi koraki naredimo 
velike spremembe za izboljšanje ozračja, 
zdravja in dobrega počutja!

»Približati Maribor osebam s posebnimi potrebami«

obisk župana Aleksandra Saše Arsenoviča
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INFO-FON65+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info-fon65+ je brezplačna telefonska številka. Na vaš klic se odzovejo svetovalci – 
prostovoljci, ki vam nudijo informacije in pomoč na področjih aktivnega življenja, 
mobilnosti, javnega prevoza za starejše, domovih za starejše, varnega življenja doma, pomoči 
na domu, pokojninske in socialne pravice, ipd...  
 
Veseli bomo vaših  predlogov za izboljšanje kakovosti življenja starejših, pomanjkljivostih, 
slabostih in ovirah za varno in kvalitetno življenje.  
 

Pokličete lahko vsak delovnik med 9. in 13. uro 
 
Program je nastal na pobudo Sveta za starejše MO Maribor, ki ga tudi financira,  
nosilec projekta pa je Dnevni center aktivnosti za starejše TOTI DCA Maribor.  
 

PABLO NERUDA: Živi za danes 
... 

Počasi umira, kdor uničuje lastno ljubezen, 
kdor ne dovoli, da bi mu pomagali, 

kdor preživi dneve z jamranjem nad lastno smolo 
ali nad neprestanim dežjem. 

Počasi umira, kdor opusti načrt še preden ga poskusi izvesti, 
kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve, 

kdor ne odgovori, ko je vprašan o tistem, kar ve. 
Ne dovoli si počasnega umiranja! 

Tvegaj in uresniči želje še danes! 
Živi za danes! 


