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BODO ŠTUDENTJE INVALIDI OPROŠČENI PLAČEVANJA NAJEMNIN SKOZI POLETJE?
Katarina Lukešević

mag. Črtomir Remec

Foto: B.P

Študenti invalidi so postavili vprašanje gostu oddaje Odprta dlan na Radiu Zeleni val, mag. Črtomirju Remcu,
predsedniku Stanovanjskega sklada RS, ali bodo v prihodnje oproščeni plačevanja najemnine v času, ko ne traja
študijsko leto, to je od julija do vključno septembra. Direktor Č. Remec je povedal, da je vprašanje zelo smiselno in da
bodo to možnost proučili, ko bodo prihodnje leto na Gerbičevi ulici v Ljubljani odprli Skupnost za mlade Gerbičeva za
110 mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti.
V pestri oddaji je sodelovalo še več poslušalcev, ki so imeli tudi konkretna vprašanja v zvezi z novogradnjami po drugih
krajih države ter predlagali določene nove investicije v tem pogledu. Direktor sklada je podrobno obrazložil, kaj morajo
v tem pogledu storiti občine, ki naj bi pripravile komunalno urejena zemljišča za vso infrastrukturo. Ta vložek občin je
zelo pomemben, pobudo za gradnjo pa lahko dajo tudi občani in občinski sveti.
V naši državi je trenutno in tudi verjetno več 10.000 ljudi, kamor spadajo tudi mlade družine, ki nujno potrebujejo svoj
prostor pod streho in ne samo pod soncem. Da pa bi ugotovili, koliko je res teh in takšnih prosilcev, pa tudi na drugi
strani, koliko je res prostih nezasedenih stanovanj, bo pokazala posebna analiza in študija, ki so jo v Stanovanjskem
skladu RS že naročili. Vesela novica za vse, ki iščejo najemno stanovanje pa je, da bodo že v prihodnjem letu
zagotovljenih več kot 700 stanovanj v Ljubljani in Mariboru. V načrtu pa so še druga slovenska mesta ter kraji.
Stanovanjski sklad je namreč po sklepu Vlade RS, odkupil tri obsežna zemljišča od »slabe banke« ali DUBT.
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ZLORABA INVALIDNOSTI
Mladen Veršič
Obveščamo vas, da se po različnih krajih Slovenije pojavljajo posamezniki, ki se pretvarjajo, da so gluhi ali
naglušni ter da zbirajo sredstva zase ali za organizacije gluhih in naglušnih v Sloveniji. Izjavljajmo, da Zveza
društev gluhih in naglušnih Slovenije ter vsa njena društva, nimajo nič s tem, ter da gre za morebitne zlorabe.
Naše organizacije se ne poslužujejo tovrstnih oblik zbiranja sredstev, saj predstavljajo kršitev slovenske
zakonodaje. Vse vljudno naprošamo, da v kolikor vidijo kogarkoli, ki bi na takšen ali podoben način zbiral
sredstva za gluhe ali naglušne oz. za organizacije gluhih in naglušnih, da le to nemudoma sporočijo policiji.

Primer zlorabe:

Foto: ZDGNS

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
je skupaj s svojimi 13 društvi po vsej
Sloveniji
reprezentativna
invalidska
organizacija za osebe z okvaro sluha in sicer
za gluhe, naglušne, osebe s polževim
vsadkom in osebe z gluhoslepoto. Vljudno
prosimo vse, da ne zlorabljajo invalidnosti z
namenom okoriščanja ali zavajanja, za
dosego svojih interesov.

Mladen Veršič je predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

NAŠI BRALCI PIŠEJO IN FOTOGRAFIRAJO

Foto: Veronika Vodnik

Veronika Vodnik nam je poslala to lepo simbolno fotografijo s svojih počitnic na jadranski obali.
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MISEL TEGA TEDNA

»Največ časa ljudje izpolnijo s tem, da povzročajo zlo, večji del, da nič ne
delajo, a vse življenje delajo tisto, kar ne bi bilo potrebno…«, Lucij Anej Seneka
(3 pr.n.št. – 65.n.št.)

ZAVAJAJOČA OGLASNA SPOROČILA
Mladen Veršič
Obveščamo vas, da so ljudje po različnih krajih Slovenije v poštne nabiralnike prejeli zavajajoča oglasna
sporočila, ki oglašujejo »inteligentni ojačevalec sluha«, in jih primerjajo s slušnimi aparati.
V omenjenem oglasu gre za zavajanje, ki je podprto z lažnimi strokovnimi raziskavami in izjavami
posameznikov, saj nerealno in neresnično navajajo, da lahko »inteligentni ojačevalec sluha« 100% povrne
slušne sposobnosti, učinkovito prepreči izgubo sluha in tudi resne, dolgotrajne težave s sluhom. Vsebina
oglasa ne temelji na strokovnih utemeljitvah dognanjih medicinske stroke.
V primeru oglasa ne gre samo za zavajanje, temveč tudi za neposredno škodljivost oglasa, saj lahko oseba, ki
slabše sliši in nujno potrebuje zdravniško pomoč ali celo operacijo, le to zaradi zvedenenosti z vsebino oglasa
opusti. Pri okvari sluha gre za stanje, ki ga mora zdravnik najprej diagnosticirati, šele potem se odloči za način
zdravljenja in rehabilitacije. Prav tako je uporaba individualnih neprilagojenih pripomočkov za krepitev zvoka
iz okolice lahko škodljiva in dodatno okvari ostanke sluha.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, že dlje časa opaža in je seznanjen z porastom različnih oglasov za
prodajo pripomočkov, zdravil in prehranskih dopolnil. Oglasi se pojavljajo tudi na svetovnem spletu ter v
dnevnem časopisju in revijah, ki potrošnikom nudijo čudežne rešitve za njihove težave, pri katerih se v večini
primerov izkaže, da je prodajalec podjetje iz tretjih držav, ki potrošnikom ne priznavajo enakega varstva
pravic, kot mu jih zagotavlja slovenska zakonodaja.
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je skupaj s 13 društvi po vsej Sloveniji reprezentativna invalidska
organizacija za osebe z okvaro sluha in sicer za gluhe, naglušne, osebe z gluhoslepoto in polževim vsadkom.
Želeli bi predvsem opozoriti, da ne nasedajte oglasom za reševanje vaših težav s sluhom z cenenimi slušnimi
aparati ali različnimi pripravki. V Sloveniji je za vsako zavarovano osebo zagotovljena pridobitev
standardnega slušnega aparata brezplačno. Kakršna koli uporaba pripomočkov in ojačevalcev zvoka, ki ni
medicinsko indicirana, je lahko zdravju škodljiva, na kar opozarja tudi medicinska stroka v Sloveniji.
Pripombe uredništva:
V hrvaških tiskanih medijih se takšna sporočila pojavljajo dnevno. Gre za celostranske oglase, kjer so
navedeni »znani doktorji«, ki pa na internetnih straneh sploh ne obstajajo. Prav tako ne obstajajo »občani«,
ki da so pravkar pričeli normalno slišati in govoriti. Enako je s sladkorno boleznijo, spolnimi disfunkcijami, itn.
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V SPOMINČICI PRAZNOVALI
Alenka Virant

Foto: Spomincica.si

V petek, 12 julija, smo v prostorih Spominčice, obeležili natanko dve leti, odkar sta Štefanija L. Zlobec,
predsednica Spominčice in Vlasta Nussdorfer, nekdanja varuhinja človekovih pravic, odprli 1. Demenci
prijazno točko v Sloveniji – na Uradu varuha človekovih pravic v Ljubljani.

Foto: Spomincica.si

Po odprtju 1. Demenci prijazne točke so številne organizacije izkazale velik interes za odpiranje DPT. Do sedaj
smo jih odprli že 140: v domovih za starejše, na centrih za socialno delo, v lekarnah, na Socialni zbornici
Sloveniji, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na Fakulteti za socialno delo,
na točki Info65+ v Ljubljani, v večgeneracijskih centrih, v knjižnicah, na ZOD-u in na Rdečem križu Slovenije.
Demenci prijazne točke so namenjene ozaveščanju vseh, ki živijo in delajo v lokalni skupnosti kot so policisti,
gasilci, bančni in poštni uslužbenci, trgovci, farmacevti, zaposleni v knjižnicah. Pomembno je, da tudi sosedje
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prepoznajo osebo z demenco in vsi vedo, kako k njej pristopiti, se z njo sporazumevati in ji pomagati najti
pot domov v primeru, ko se izgubi.
Vzpostavljanje mreže Demenci prijaznih točk po vsej Sloveniji smo na sedežu Spominčice v Savskem naselju
proslavili s simboličnim praznovanjem z nekdanjo varuhinjo, Vlasto Nussdorfer, nekdanjim ministrom za
zdravje, prof. dr. Božidarjem Voljčem in direktorjem DSO Ljubljana-Šiška, Simonom Strgarjem.
Nekdanji varuhinji smo ob tej priložnosti podarili fotografijo z odprtja 1. Demenci prijazne točke. Kot se za
rojstni dan spodobi smo ga proslavili s torto in baloni.

ZA IZBOLJŠANJE SPOMINA TOMBOLA
Katarina Lukešević

Foto: B.P.

Uporabniki programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja v Združenju invalidov – Forumu Slovenije, so
pripravili tombolo sredi tega vročega julijskega tedna. Skupaj so preizkusili svojo srečo na žrebanju številk za
tombolo in kot v pravem športnem duhu držali pesti drug za drugega.
Tombola je družabna igra, ki je primerna za vse letne čase. Je igra za dva ali več članov. Tisti, ki ima vsa števila
na kartici, torej prvo tombolo, je imenovan za zmagovalca. Če se zgodi, da med igro istočasno več igralcev
kliče tombolo pa zmaga tisti, ki ima na kartici večjo vsoto števil. Nagrade so bile simbolične.

Sporočevalca izdaja Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3, p.p. 2539, 1109 Ljubljana
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik
Telefon: 041/381-679
e-naslov: info@zifs.si
Mednarodna standardna serijska številka: ISSN 2630 – 3639
Uredniški odbor sestavljajo: Borut Sever (NSIOS), Luka Pavlin (ZDSSS), Adem Jahjefendič (ZDGNS), Jože Globokar (
ZPS), Pavel Kranjc (ZMS), Drago Perko (ZŠIS), Jože Ocvirk (Društvo za zdravje naroda), Klemen Porenta (Sonček), Niko
Kostjukovskij (predstavnik bralcev)
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