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POTEKA TEDEN SLEPIH
Luka Pavlin
V prvem tednu v juniju vsako leto obeležujemo Teden slepih. Ob tej priložnosti potekajo številne redne in izredne
aktivnosti, ki so namenjene tako slepim in slabovidnim kot tudi videčim, saj je poleg aktivnosti za uporabnike glavni
namen tedna slepih ozaveščanje videčih o potrebah in prilagoditvah, ki jih slepi in slabovidnih vsakodnevno
potrebujemo, ter o pomenu skrbi za vid.
Vsako leto znova opozarjamo na različne
vidike in področja, kjer se slepi in
slabovidni še vedno srečujemo z velikimi
ovirami in nedostopnostjo (na področju
grajenega okolja, informacij, spletnih mest,
knjižnega gradiva, medicinskih, tehničnih
in drugih pripomočkov, različnih storitev in
produktov, javnega prevoza itd.). V
letošnjem letu želimo še posebej
izpostaviti
nedostopnost
učbenikov,
delovnih zvezkov in drugega učnega
gradiva v šolah, s čimer se soočajo slepi in
slabovidni učenci, dijaki, študenti in njihovi
starši, in zaplembo posestva na Okroglem
pri Naklem s strani Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, ki ga je slepim in slabovidnim pred več kot 80 leti podaril msg. Tomo Zupan.
Ob iztekajočem se šolskem letu, ko že potekajo priprave na prihodnje šolsko leto in ko šole objavljajo sezname
učbenikov za prihodnje leto, so starši slepih in slabovidnih otrok zaskrbljeni, saj se sprašujejo, ali bo njihov otrok
septembra pravočasno prejel vse učbenike v njemu dostopnih oblikah. Prilagajanje učbenikov in delovnih zvezkov
namreč ni sistemsko urejeno. Starši so večinoma prepuščeni samim sebi in lastni iznajdljivosti. Učbenike prilagajajo
sami, s pomočjo spremljevalcev ali se obračajo na Center IRIS oz. Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. V okviru
naše Zveze učbenike delno prilagajamo s pomočjo nizkih pavšalnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, večinoma pa s sredstvi FIHO. Kljub prizadevanjem marljivih knjižničarjev in zunanjih sodelavcev ne moremo
priskrbeti učbenike v zvoku in brajici vsem, ki se na nas obrnejo
Odločno zagovarjamo, da vsi slepi in slabovidni učenci in dijaki pod enakimi pogoji kot videči prejeti vse učbenike in
drugo gradivo v njim dostopni obliki (brajica, zvok, povečan tisk). Dobri volji učiteljev in spremljevalcev oziroma
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iznajdljivosti svojih staršev ne bi smeli biti prepuščen nihče. Na problematiko smo nedavno opozorili tudi državno
sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Martino Vuk, ki nam je zagotovila odgovore do konca
maja, vendar jih še nismo prejeli. Upamo, da bo čim prej prišlo do ustrezne rešitve.
Glede posestva slepih in slabovidnih na Okroglem pri Naklu smo kljub izraženi podpori lokalne skupnosti, Sveta za
invalide in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naleteli na popolno gluhoto s strani Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Uradniško rigidno vztrajajo na stališču, da je »pretekla družbena lastnina«, ki so jo
slepi in slabovidnih imeli celo v zemljiškoknjižni posesti, last Republike Slovenije, zato nam odrekajo vse pravice iz
naslova oporočne volje msg. Toma Zupana do 10 hektarjev velikega posestva.
Na pragu praznovanja 100-letnice delovanja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije prihodnje leto ne moremo
govoriti o urejenih rešitvah za potrebe slepih in slabovidnih, pri čemer smo našteli dve najbolj aktualni v tem trenutku.
Odprtih izzivov, težav in problemov je še izredno veliko (osebna asistenca, odpoved najemne pogodbe za knjižnico
slepih in slabovidnih, dostop do vseh potrebnih tehnično-medicinskih pripomočkov, usklajevanje socialnih transferjev,
dostop do informacij v programih TV Slovenija, ureditev avtorskih pravic v novi zakonodaji, dostopnost do spletnih
mest, idr.), čeprav smo občasno tudi deležni manjših rešitev, ki dajejo videz urejanja skrbi za slepe in slabovidne.
Ostanite z nami na naši spletni strani www.zveza-slepih.si ali na našem FB profilu Knjižnice slepih in slabovidnih Minke
Skaberne https://www.facebook.com/knjiznica.slepih.slabovidnih/.
Aktivnosti v tednu slepih
V tednu, posvečenem slepim in slabovidnim, bodo na državni in lokalni ravni izvedene številne aktivnosti:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Zveza za šport invalidov – Paralimpijski komite je od 27. maja do 3. junija v Zagrebu organizirala evropsko prvenstvo v
kegljanju za slepe in slabovidne.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v soboto, 1. junija 2019, organizirala 29. državno prvenstvo v branju in
pisanju brajice ter desetprstnem tipkanju za slepe in slabovidne. Obenem je bila v okviru Čarne mavrice izvedla
delavnica z naslovom Življenje v temi, kjer sta bili na igriv in zanimiv način predstavljeni slepota in slabovidnost.
Predstavniki ZDSSS se bodo 4. junija 2019 udeležili zaključne konference projekta AD LAB PRO (Audio description: a
laboratory for the development of a new professional profile) oziroma Zvočno opisovanje: Laboratorij za izoblikovanje
novega poklicnega profila. Na konferenci bo sodelovalo tudi MDSS Nova Gorica, ki bo skupaj z Zavodom Gost
predstavilo socialno aktivacijo slepih in slabovidnih.
V Kopru je v prostorih MDSS Koper 31. maja in 1. junija potekal mednarodni turnir v govorečem pikadu.
MDSS Kranj je v soboto, 1. junija, organiziral družabno srečanje za člane in spremljevalce V Domu oddiha Zveze društev
slepih in slabovidnih na Okroglem.
MDSS Ptuj pripravlja v torek, 4. 6. 2019, ob 13. uri likovno delavnico.
Združenje prijateljev slepih Slovenije ob svoji 15-letnici delovanja pripravlja prireditev »Slepi Celju, Celje slepim«, ki bo
potekala v torek, 4.6.2019 ob 18.00 uri, v veliki dvorani Narodnega doma Celje. Na prireditvi bo med drugim sodelovalo
9 slepih in slabovidnih glasbenikov in pevcev.
Na MDSS Ljubljana bodo v sredo 5. 6. 2019 na sedežu društva organizirali vrtno kegljanje in se oglasili pri dveh starejših
članih, ki živita sama v Zasavju. Poleg tega bodo potekali redni treningi v showdownu, pikadu, članice pa se bodo srečale
na tečaju joge.
Komorni zbor MDSS Murska Sobota organizira v četrtek, 6. 6. 2019, ob 19.25 v cerkvi Sv. Križa Črenševci koncert skupaj
z ljudskimi pevkami iz Črenšovec.
MDSS Maribor pripravlja v četrtek, 6. 6. 2019, ob 15. uri na društvenem vrtu družabno srečanje za člane in
spremljevalce.
MDSS Ptuj pripravlja v četrtek, 6. 6. 2019, srečanje pri najstarejši članici skupine za samopomoč.
MDSS Ptuj pripravlja v petek, 7. 6. 2019, pohod po Haloški poti.
MDSS Novo mesto organizira v torek, 11. 6. 2019, ekskurzijo za slepe in slabovidne v Ljubljano, kjer si bodo ogledali
Etnografski muzej in ljubljanski grad.

2

VSE O VITI
Maša Vavpot
O društvu za pomoč osebam s poškodbo glave VITA
malokrat kaj slišimo v slovenskih medijih. Zato je naš
urednik Borut Pogačnik pripravil polurno oddajo na to
temo, ki bo predvajana v nedeljo 9. junija med 19.15 in
19.45 na valovih Radia Celje. To je oddaja Sončni žarek,
ki jo Radio Celje predvaja že več kot dvajset let.
Gostja oddaje, ki smo jo posneli pred tednom bo Eva
Otoničar, strokovna sodelavka v društvu VITA.
Gostja bo govorila o dejavnosti društva, kakor tudi o
posebnih socialnih programih ter še posebej o dnevnem
centru v Ljubljani, kjer je tudi sama kar največkrat
prisotna.

Foto: B.P.

Voditelj oddaje in gostja sta ob tej priliki posebej opozorila starše in tudi otroke, da naj si pred vožnjo s kolesi
in motornimi kolesi, obvezno nadenejo čelade, ker te vsaj nekoliko ublažijo udarec v glavo, če pride do trčenja
ali padca. Vsekakor pa ni najbolj modro kupovati otrokom, ki so še brez vozniškega dovoljenja in brez znanja
o prometnih predpisih, motorna kolesa. Prav zdaj je čas različnih verskih praznikov, ko želijo botri nagraditi
otroke s tovrstnimi darili, ki se velikokrat izkažejo kot neposredna pot v invalidnost zaradi poškodb glave.
Društvo VITA je sicer ena od manjših in mlajših invalidskih organizacij, ki deluje na področju države.
Oddaji lahko prisluhnete na frekvencah: 95,1, 95,9, 100,3 in 90,6 MHz.

MINILO JE STO DNI
Jože Zupanc

Borut Sever, predsednik NSIOS

Po 100 dneh dela novega vodstva Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, sklicujem izredno sejo NO
NSIOS, ki bo 17. junija 2019 ob 10.00 v pritlični galeriji Društva distrofikov Slovenije na Linhartovi 1 v Ljubljani.
Predmet seje bo zanimiv pogovor s predsednikom NSIOS o uresničevanju predvolilnih zagotovil.
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PARAWING 2019 – MOTORISTI Z ZLATIMI SRCI IN KRILI V SPOMIN JANIJU TRDINI
Jože Globokar
Letošnje, že osmo srečanje z Gold Wing motoristi, ki sta ga organizirala
Združenje Goldwing Slovenija in Društvo paraplegikov Gorenjske, je bilo
posvečeno glavnemu pobudniku in organizatorju naših motorističnih
izletov in članu Društva paraplegikov Gorenjske Janiju Trdini.
Na prvo junijsko soboto jih je v Kranju pričakalo hladno in oblačno vreme.
Pred sedežem Društva so se začeli zbirati člani pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije, motoristi na Honda Goldwing motorjih pa so poleg
dobre volje in tradicionalnih trojanskih krofov pripeljali tudi sonce.
Zbrane motoriste, člane društev in krajane Krajevne skupnosti Bratov Smuk je nagovorila predsednica Manja Zorko,
pozdravil pa jih je tudi podžupan Mestne občine Kranj Robert Nograšek. Predsednik Društva Peter Robnik se je zahvalil
motoristom Združenja GWS za nas tako adrenalinsko izkušnjo, kot tudi za finančno donacijo, ki so jo letos namenili
Janijevi družini. Na kratko je opisal potek dogodka, nato pa besedo predal predsedniku Združenja GWS Jožetu Planincu.
Po kratki predstavitvi njihovega poslanstva je zbrana sredstva predal Janijevi ženi Barbari, v spomin Janiju pa predlagal
minuto molka.
Sledila je kratka predstavitev posebnih airbag brezrokavnikov Helite za večjo varnost motoristov v primeru nesreč in
transferje na motorje. Tokrat jih je pot peljala na Jezersko. Po kratkem postanku in okrepčilu v gostišču ob jezeru, za
katerega je poskrbel župan Občine Jezersko Andrej Karničar, so se vrnili v Kranj. Druženje je popestrilo dogajanje na
bližnjem igrišču - Smukfest, ki ga vsako leto organizira KS Bratov Smuk in tradicionalna likovna delavnica slikarjev ZPS
in njihovih prijateljev na sedežu Društva, ki jo tradicionalno organizirajo s pomočjo Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti.
V ožji zasedbi so člani Združenja GWS v krogu Janijeve družine položili cvetje na Janijev poslednji dom na pokopališču
v Škofja Loki. Kljub pestrosti in zanimivosti celotnega druženja je še vedno najpomembnejša vožnja z motorji.
Neprecenljivi nasmehi sopotnikov na motorjih pa dodaten razlog za željo, da se ponovno snidemo.
Še enkrat iskrena hvala srčnim motoristom, ki nam na zlatih krilih pričarajo nepozaben dan, KS Bratov Smuk, ki je
poskrbela tudi za prehrano in Občini Jezersko ter donatorjem Ormega MM, TIK Kobarid, Lions club, Arifaj d.o.o. in bar
Zamorček.

VSAKOLETNA LIKOVNA DELAVNICA NA GORENJSKEM
Jože Globokar
Društvo paraplegikov Gorenjske je 1. junija 2019 v svojih
prostorih pripravilo tradicionalno likovno delavnico članov
Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije in njihovih
prijateljev. Pod mentorskim vodstvom Jožeta Potokarja –
Cvrča so ustvarjali v akrilu in olju na platnu, risbi in grafiki.
Med njimi seveda tudi slikarji, ki slikajo z usti in so člani
VDMFK. S čopiči in barvami pa so se preizkusili tudi otroci, ki
jih vsako leto presenetijo s svojim umetniškim talentom.
Letošnja delavnica je sovpadala z tradicionalnim Parawing
srečanjem, ki sta ga organizirata Društvo paraplegikov Gorenjske in Združenje Goldwing Slovenija, zato so
svoja
dela
lahko
predstavili
res
številnim
obiskovalcem.
Za pomoč pri izvedbi delavnice se zahvaljujemo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, ki že dolga leta
podpira naše ustvarjanje.
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LJUDJE Z GLUHOSLEPOTO SKUPAJ Z LIONSI V SEČOVELJSKIH SOLINAH
Irena Ipavec Dobrota

Foto: DLAN

V torek, 28. maja 2019, smo se člani Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ˗ ljudje z gluhoslepoto, njihovi
osebni asistenti, prostovoljci in zaposleni, odpravili po poteh slovenskih solinarjev. Strokovno ekskurzijo v
Krajinski park Sečoveljske soline je organiziral in omogočil Lions klub Ljubljana.
Kljub deževnemu vremenu smo se pred združenjem zbrali v velikem številu. Vsak udeleženec je dobil svojega
spremljevalca, ki ga je ves dan spremljal in mu tolmačil v njegov način sporazumevanja. Tako je postal
njegove oči, ušesa in povezava z zunanjim svetom. Že na avtobusu je donela pesem Med iskrenimi ljudmi, ki
jo je vsak od članov sprejel in izvedel na svoj način: nekateri so lahko besedilo občutili z različnimi taktilnimi
načini sporazumevanja ali s pomočjo tehničnih pripomočkov, drugi so se pridružili z glasnim petjem ali v
slovenskem znakovnem jeziku. Nagovorili so nas tudi sekretarka združenja asist. dr. Simona Gerenčer Pegan,
predsednik združenja Janko Plesec in Dunja Olga Bohorič, predstavnica Lions kluba Ljubljana, ki je prijazno
poskrbela, da je vse potekalo po načrtih.
V Portorožu smo se najprej okrepčali s sladoledom in kavo, nato pa nas je pot peljala v Sečovlje. S steklenim
električnim vlakcem smo se odpeljali v Muzej solinarstva, kjer smo si ogledali tradicionalno solinarsko hišo,
solinarske kanale in bazene. Vodička nam je povedala veliko zanimivosti o pridobivanju soli nekoč in danes,
poskusili in otipali pa smo tudi solne kristale. Svež morski zrak in močan vonj soli sta še posebej izostrila naše
čute za vonj, okus in dotik. Medtem ko je bila vsa Slovenija že več dni ovita v meglo in dež, smo z dobro voljo
s koščka neba pregnali oblake in priklicali sončne žarke. Druženje na Obali smo zaključili ob tipičnem istrskem
kosilu v Kantini Rikardo v Luciji, tisti najbolj pogumni pa smo tudi namočili noge v mrzlo morje. V Ljubljani
nas je ponovno pričakal dež, vendar smo se razšli s pristnim zavedanjem, da so »med iskrenimi ljudmi, res
preproste vse reči« in da bomo sonce še dolgo nosili v svojih srcih.
Iskrena hvala srčnim članom in predstavnikom Lions kluba Ljubljana, da ste ljudem z gluhoslepoto omogočili
to nepozabno doživetje. Posebej se zahvaljujemo Dunji Olgi Bohorič za spremstvo, prijaznost in
požrtvovalnost. Hvala tudi podjetju Telekom Slovenije d. d., ki nam je podarilo dežnike in torbice.
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ODPRTA SCENA
KAKO TRDEN JE BALON EU ?
Nadaljevanje in konec
Roman Vodeb
»Po bitki s(m)o generali vsi,« se glasi pregovor. Vsi smo se
razgovorili in razpisali o minulih volitvah poslancev v EU – kaj
pretirano novega in pametnega pa doslej še ni bilo uradno in javno
povedanega. Ko sem gostoval v 299. Faktorju sem se – moram reči
– kar malo »pripravil«, in na koncu relativno malo povedal, pač
glede na to, koliko sem imel »na zalogi«. In moram se malo
nadoknaditi. Tokrat se bom dotaknil zmagovalcev.
Tale mladenka Irena Joveva je pol Slovenije na rit pometala. Mnogi
se hudujejo in moledujejo, češ, da si ne zasluži EU, da je premlada,
premalo pametna, premalo načitana oz. izobražena, kljub drugi
stopnji Bolonjske stopnje. Nekateri jezni desni zavistneži ji
pripisujejo celo »bedastost«. Meni se ne zdi ravno taka– verjetno
zato ne, ker nimam posebnega motiva, da bi jo videl »bedasto« in
nesposobno. Nič me ne moti, da je bila izvoljena. Se pa sprašujem:
ali ljudstvo ne ve, da EU-parlament ni mesto, kjer bi se poslanci
bahali in blesteli s svojo pametjo?! V EU se uveljavljajo zelo
Foto:Rtvs.si
premišljeni interesi strank, ki jih strankarski pripadniki – beri: EUposlanci – uveljavljajo oz. skušajo zagovarjati. EU-poslanci v resnici
nimajo svoje osebne svobodne bolje. Tudi Joveva in ostalih sedem novi poslancev bo t. r. »hlapčevala« svojim
strankam. Joveva (in Grošelj) pa toliko bolj, ker sta bila izvoljena natančno zaradi Marjan Šarca – tudi Slavko Bobovnik
(prava izbira LMŠ) bi bil izvoljen (deloma morda celo zato, ker ona pa vendarle ima všečno »ime« in navidezno karizmo
– ampak tudi v primeru Bobovnika bi ljudje v resnici volili Šarca in/oz. LMŠ).
Šarca je namreč sočutno in lojalno levo volilno telo apriorno podprlo, ker se desnica tako brezsrčno izživlja nad njim.
Tudi desni politični analitiki in/oz. desni mediji ne skoparijo z zlivanjem gnojnice po Šarcu. Meni se zdi, da LMŠ ne bi
imel dva poslanca, če se desnica ne bi tako sadistično in apriorno izživljala nad Šarcem. Izvolitev Joveve in Grošlja bi se
dalo povezati s filmom »Reševanje vojaka Ryana«; in ta »vojak Ryan« je Marjan Šarec, ki (se) ga je reševalo; reševalo
ga je sočutno levo volilno telo (ki ne mara Janše/SDS in slovenske desnosti). In dobro se (pač) z dobrim vrača, slabo pa
s slabim … Desnici se je »slabo« vrnilo s slabim – torej z dvema poslancem LMŠ … Šarcu se je doslej – v skoraj dvoletnem
političnem angažiranju na nivoju državne politike – apriorno očitalo domala vse. Slabo se je desnici vrnilo tako, da je
prav Šarec dobil mandatarstvo in sestavil Vlado, in ne Janša, ki bi si to nekako bolj zaslužil, glede na to, da je bila njegova
stranka SDS relativna zmagovalka zadnjih državnozborskih volitev.
Bes desnice, vključno z vsemi desnimi mediji in desnimi novinarji/analitiki/komentatorji ter desno-pristranskimi volivci,
je sedaj »pokasirala« ravno Irena Joveva, ki se ji očita domala vse, kar je povezano z njo – od tega, da je Makedonka,
da je premlada, neizkušena ... Nekateri svojega latentnega sadizma ne znajo krotiti – celo do te mere, da so ji skozi
»fake news« naprtili določeno neznanje. Seveda tega, da bi se veselila službovanja v Bruslju, »ker še nikoli ni bila na
Nizozemskem«, nikoli ni rekla. Se je pa s to lažno novico totalno razgalil Mitja Iršič (kolumnist in politični »analitik«
medijske hiše Nova24TV). To, da Joveva ni vedela, kaj je (sto let stara) Trianonska (mirovna) pogodba, ni nikakršna
njena hiba. EU-parlament ni »zbor znanstvenikov« in poslanci v EU niso v Bruslju na kvizu »Milijonar«, pač pa bodo
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tam zgolj in samo »ovce« v glasovalnem stroju« – torej »ubogljivi hlapci in dekle«, če že ne kar sužnji oz. marionete
svojih matičnih strank in ideologij; razpravljali bodo in glasovali po diktatu svojih nadrejenih. In tudi desni EU-poslanci
bodo svoj politični angažma v EU-parlamentu podredili zahtevam svojih političnih voditeljev iz Slovenije. Še najbolj
avtonomna bo v Bruslju verjetno Ljudmila Novak, morda Franc Bogovič – Milan Zver in Romana Tomc bosta zagotovo
»plesala« po notah Janeza Janše (zaradi katerega sta bila ne nazadnje v EU-parlament tudi izvoljena). Tudi Tanja Fajon
in Milan Brglez nimata oz. ne bosta imela bistveno več manevrskega prostora, kot jima ga zakoliči matična stranka SD
oz. leva (promigrantska in profeministična) ideologija. Slednjima dvema Židan tudi ni take vrste šef, kakršen je Janša
tandemu Zver-Tomc. V preteklem mandatu so imeli kar precej svojo voljo (mimo tega da so bili sužnji svojega
nezavednega z značilno samocenzuro) celo štirje poslanci – ob Francu Bogoviču še Igor Šoltes, Ivo Vajgl in Lojze Peterle.
Za konec naj rečem, da je bistveno bolj analizabilen sadizem, revanšizem in psihopatija tistih, ki bi političnih
nestrpnežem, ki hočejo svojim političnim nasprotnikom apriori naprtili neke domnevne grehe. Svoje projekcijo
negativizma pri sebi niso sposobni niti priznati, kaj šele, da jo izolirale od javnih eskalacij v medijski eter ali eter različnih
družbenih obrežij.

Uredništvo ne cenzurira in ne posega v tekste rubrike Odprta scena. Za resničnost navedb je odgovornost
izključno na piscih.

Vabimo vas na dobrodelno prireditev GLUHOSLEPI MED NAMI, ki bo potekala 15. junija 2019 na Pogačarjevem trgu
in jo organizira Rotary Klub. Dogodek bo potekal od 9.00 do 13.00. Glede na to, da gre ves izkupiček Združenju
gluhoslepih Slovenije DLAN, vas vljudno prosimo, da dogodek podprete in ga delite po svojih socialnih mrežah.
Posamezna vstopnica stane 2,00 EUR za katero dobite kozarec pijače brezplačno. Vsi, ki želite podpreti organizacijo
Združenje DLAN pa lahko pošljete tudi SMS z besedo DARUJEMO ali DARUJEMO5 na 1919. SMS donacije bodo odprte
od 1. 6. 2019 do 20. 6. 2019.
Vstopnice se lahko kupijo v Združenju DLAN in v Rotary klubu.
Na dogodku bodo s svojim kulturnim programom nastopale tudi osebe z gluhoslepoto. Zanimivo bo.
Vljudno vabljeni.
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STALNO MORAMO VADITI SVOJ UM
Maša Vavpot
Demenca je epidemija današnjega časa, zato ji tudi na naših oddajah
namenjamo vso pozornost. Spremlja tudi invalidsko populacijo in
vedno znova odkrivamo v kako pošastnih razsežnostih se je že
˝udomačila˝ tudi pri nas.
To soboto boste lahko med 14. in 15. uro poslušali pogovor Boruta
Pogačnika z dr. Zlato Felc, ki je ena izmed prvih pobornic za boj proti
vsem vrstam demenc.
Kot mlada zdravnica je pričela na neonatalnem oddelku Mestne
porodnišnice v Celju, še dandanes pa je zelo dejavna tudi v Združenju
dr. Zlata Felc
Spominčica. Zelo rada se spominja prvih začetkov ozaveščanja
strokovne in laične javnosti o vseh vrstah demenc še posebej pa o Alzheimerjevi.

Foto: B.P.

Zelo zanimivi oddaji lahko prisluhnete na frekvencah Radia Štajerski val, ki sta: 93,7 in 87,6 Mhz.

IGRAJ SE Z MANO
Matej Rovšek

Končno smo dočakali sonce! Konec šolskega leta je že pred vrati in misli počasi uhajajo na počitnice, 12.
mednarodna potujoča likovna razstava "Igraj se z mano" pa si poletje želi preživeti pri vas!
Izbrana likovna dela 12. mednarodnega likovnega natečaja "Igraj se z mano" so bila začetek marca prvič razstavljena
v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Otvoritev je spremljal inkluzivni likovni dogodek Bodi umetnik "Igraj se z mano". Likovna razstava tje gostovala že v Laškem, v Sežani, Ljubljani in celo v Novem Sadu, v kratkem pa
bo tudi v Tolminu in v Vipavskem Križu. Vabimo vas, da razstavo gostujete tudi v vašem kraju! Z razstavo in
otvoritvenim dogodkom lahko popestrite zaključek ali pričetek šolskega leta, kulturni dan, šolsko proslavo, počitniško
varstvo ali kak pomemben dogodek vaše organizacije. Lahko z njo ovekovečite konec ali pa pričetek šolskega leta,
teden otroka, občinski praznik in še marsikatero drugo priložnost.
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