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Teden slepih
RADIO PTUJ, 03.06.2014, POROČILA, 17:32

Naročnik: DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Consensus

Prvi teden v juniju Slovenska zveza slepih in slabovidnih obeležuje teden slepih. Ob tej priložnosti želijo
v zvezi nagovoriti svoje člane, vsem videčim pa sporočiti, da so tudi slepi in slabovidni enakopraven del
družbe, ki potrebujejo dodatno podporo. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj je pripravilo v
tem tednu veliko aktivnosti. Že konec minulega tedna so se iz društev iz vse Slovenije srečali na Ptujski
gori. Kaj vse pa se še bo dogajalo, nadaljuje predsednik Janez Solina.
JANEZ SOLINA (predsednik MDSS Ptuj): Danes odpiramo to razstavo, s katero pač obeležujemo kreativnost
naših članov na vseh področjih, kjer se udejstvujejo. V sredo, se pravi 4., bomo poskrbeli za športni del
naših aktivnosti, saj se udeležujemo regijskega tekmovanja v vrtnem kegljanju v Murski Soboti. In kar z 4
ekipami in še nekaj posamezniki, tako da bo tudi zelo velika naša udeležba. Nadaljevali bomo v četrtek s
skupino za samopomoč, kjer se bomo udeležili rojstnega dneva naše članice v Trnovski vasi in tudi moram
reči, da največ nam pomeni nekako bogastvo in to nas najbolj krepi, če lahko pomagamo konkretno
posameznemu človeku in se posvetimo tudi posamezniku. Tako, da tudi za ta del skrbimo. Nenazadnje
bomo v petek opravili ogled Ormoške lagune, kjer bomo z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic
organiziramo, da bi opravili to učno pot, ki bi bila primerna tudi za slepe in slabovidne in opremili z
določenimi zvočnimi zapisi in pa brailico za slepe in slabovidne.
VODITELJICA: Razstava ročnih del bo v klubskem prostoru društva na ogled do konca tega tedna, vsak
dan od 8. do 14. ure.

