Društvo
gluhih in naglušnih
Pomurja Murska Sobota

Gluhota in naglušnost nimata
dramatičnega zunanjega
videza,
zato pa imata
dramatične posledice.

„ Nevidna invalidnost “


Pri invalidih sluha in govora gre za nevidno invalidnost,
vendar doživljenjsko oviro govorno socialne komunikacije.



Društvo gluhih in naglušnih si prizadeva identificirati
socialne potrebe članov društva ter izvajati programe, s
katerimi
jim
pomaga
zadovoljevati
vsakodnevne
življenjske potrebe in interese.

Poslanstvo društva
gluhih in naglušnih Pomurja







Prizadevanje za uveljavljanje specifičnih potreb gluhih in
naglušnih ter pripadnost njihovemu socialnemu okolju.
Ustvarjanje pogojev za popolno vključitev gluhih in
naglušnih v življenjsko in delovno okolje ter družbeno
življenje.
Namen delovanja je identificirati socialne potrebe članov
ter izvajati programe, s katerimi članom pomaga
zadovoljevati vsakodnevne življenjske potrebe in interese.
Naš moto delovanja je, dajanje podpore osebam z okvaro
sluha, da najdejo voljo, željo in moč za premagovanje
težav, ki jih povzroča izguba sluha.

Posebni socialni programi
društva
1.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne
izključenosti

2.

Informativna dejavnost

3.

Psihosocialna pomoč - a) osebna asistenca, b) družabništvo in pomoč
osebam z okvaro sluha

4.

Kulturna dejavnost

5.

Rekreacija in šport

Namen izvajanja posebnih socialnih programov


Preprečevanje socialne izključenosti ter enake možnosti, blaženje ter



Omogočiti uresničevanje demokratičnih načel in uveljavljanje človekovih
pravic ter enakopraven dostop do blaga in storitev oseb z okvaro sluha.
Zagotoviti pravočasne in ustrezne informacije ter enake možnosti.



Uveljavitev gluhih v širši družbi, prepoznavnost gluhote, boljša
samopodoba gluhih in naglušnih, sodelovanje s šolami na kulturnem
področju, seznanjenost slišečih z znakovnim jezikom, seznanjenost
družinskih članov znakovnim jezikom in kulturo gluhih.

odpravljanje socialne izključenosti starejših gluhih, naglušnih in
gluho-slepih oseb.

Programi zapolnjujejo vrzel v mreži javnih služb, ki tem osebam ne
zagotavlja.
 Zadovoljive in enakopravne ravni psihosocialnega funkcioniranja.




Organiziranje: tematskih in ročnih delavnic, piknikov, družabnih srečanj,
ekskurzij, srečanj z predavanji in podajanja informacij, seznanjanjem z
novostmi (pripomočki...)

Cilji programa


Premagovanje komunikacijskih ovir, dostopnost do informacij. Informiranje oseb z okvaro
sluha o njihovih pravicah ter njihovo uresničevanje.



Psihosocialna pomoč ostarelim gluhim, naglušnim in gluho-slepim članom in nečlanom društva
na njihovem domu ali delo s tako skupino ali posameznikom v prostorih društva.



Spodbujanje in podpora članov in nečlanov k aktivni vlogi ter iskanju volje, poguma in
inspiracije za spoprijemanje z gluhoto in naglušnostjo. Vzpodbujanje, da živijo polno,
neodvisno in ustvarjalno življenje kljub komunikacijski oviranosti v običajnem okolju.



Uveljavitev gluhih v širši družbi, prepoznavnost gluhote, boljša samopodoba gluhih in
naglušnih, sodelovanje s šolami na kulturnem področju, seznanjenost slišečih z znakovnim
jezikom, seznanjenost družinskih članov znakovnim jezikom in kulturo gluhih.



Druženju s sebi enakimi, težnja k zdravemu načinu življenja s ciljem krepitve pozitivne
samopodobe, vzpodbuja se notranja težnja po razširitvi meja svojega jaza, razvija osebno
iniciativo zdrave podobe, integracija uporabnikov, ohranjanje in izboljšanje zdravja,
ohranjanju psihofizičnih sposobnosti, zadovoljevanje osebnih potreb po razvedrilu.



Potrebe po ohranitvi socialnih stikov družabništvo, preprečevanje socialne izključenosti
posameznika.



Psihosocialna rehabilitacija, razvijanje socialnih spretnosti in veščin.



Pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in vključitvi v življenje in delo ter obče socialno
okolje z njo.

Pomoč pri premagovanju
komunikacijskih ovir

 Tehničnimi

pripomočki gluhim in naglušnim

osebam.
 Strokovna

jezika.

pomoč

tolmačev

znakovnega

Spoznavanje znakovnega jezika in
zagotavljanje enakih možnosti osebam z izgubo
sluha - tolmačenje

Tolmač za znakovni jezik je oseba, ki gluhim osebam tolmači
govorni jezik v znakovni jezik in slišečim osebam tolmači
znakovni jezik v govorni jezik.

Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne


Slušni aparati



Posebni tehnični pripomočki

Storitve in aktivnosti


Svetovanje in pomoč osebam ob izgubi ali nenadni okvari sluha.



Individualna strokovna pomoč uporabnikom v vseh življenjskih
situacijah.



Informiranje o novih zakonih s področja gluhote in socialnega varstva.



Informiranje o pravicah in njihova uveljavitev.



Blaženje psihosocialnih posledic gluhote in ustvarjanje enakih
možnosti.



Informiranje o tehničnih pripomočkih in njihov preizkus.



Pravilnik o tehničnih pripomočkih.



Tečaj znakovnega jezika gluhih.



Odkrivanje in evidentiranje oseb z okvaro sluha.

Storitve in aktivnosti


Opozarjanje pristojnih služb na specifične potrebe oseb z okvaro
sluha.



Obiski in pomoč na domu ter pomoč pri institucionalnih nastanitvah.



Neformalni pogovori z osebo z okvaro sluha pri reševanju težav.



Iskanje dodatnih virov za materialno pomoč socialno ogroženim.



Individualna pomoč mladim osebam z okvaro sluha.



Usposabljanje za uporabo klicnega centra.



Pogovorne delavnice, skupine za samopomoč.



Rehabilitacija in zaposlitev.

Svetujemo in pomagamo


Gluhim



Naglušnim



Gluho-slepim



Osebam s polževim vsadkom



Osebam s tinitusom – zvenenje v ušesih



Staršem otrok z izgubo sluha



Družinskim članom in svojcem oseb z izgubo sluha



Strokovnim delavcem



Širši javnosti

Okvara sluha


Gluhota in naglušnost nikoli ne bi smela biti tista nepremostljiva in
nevidna invalidnost, ki posameznika ločuje od družbe.



Nezmožnost slišati in razumeti predstavlja oviro sporazumevanja na
vseh življenjskih ravneh, od stika z družino, prijatelji, predvsem pa
razumevanje okolice in njenih vrednot, v kateri živimo.



Razumevanje in ozaveščenost javnosti o potrebah ljudi z okvaro sluha
naj bi bilo osnovno vodilo k oblikovanju posebnih socialnih programov
in raznolikih aktivnosti, ki izboljšajo pozitivno psihosocialno
samopodobo vsakega uporabnika v vsakdanjem življenju.

Zaključek


Zavest in potreba po premagovanju komunikacijskih ovir in ljudi z
okvaro sluha nas je trdno združilo v organizacijo, ki si prizadeva
lajšati težave svojih članov pri vključevanju v delovno in obče
socialno okolje.



Potreba in želja po premagovanju komunikacijskih ovir ljudi z okvaro
sluha sta gluhe, naglušne, gluho-slepe in osebe s polževim vsadkom v
Pomurju združili v Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota.

Hvala vam
za vašo pozornost!
V Lendavi, dne 15. 12. 2018

KONTAKT
Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Ulica Staneta Rozmana 11/A
9000 Murska Sobota
Tel.:02/521-11-51
E-mail: dgnpms@siol.net

Domača stran: www.dgn-pomurja.si
Uradne ure:
VSAK DAN od PON do PET
8.00 - 15.00
SREDA
8.00 - 17.00

