Ptuj

• Teden slepih in slabovidnih

Enotne talne označbe za samostojnost slepih in slabovidnih
Prvi teden v juniju slepi in slabovidni Slovenije že desetletja obeležujejo kot teden slepih. V tem času skušajo najširšo Javnost še dodatno opozoriti nase in na vse probleme, ki
Jih s seboj prinaša slepota oz. slabovidnost v vsakdanjem življenju.
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»Te težave je ob razumevanju družbe največkrat možno
v veliki meri omiliti, včasih pa
celo povsem odpraviti, je po-

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

vedal Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in
slabovidnih Slovenije. V letošnjem tednu dajejo na državni
ravni poudarek talnemu taktilnemu vodilnemu sistemu.
Ta je v Sloveniji še redkost, a
ga je ponekod že srečati. Gre
za sistem iz posebnih reliefnih
talnih oznak, ki v kombinaciji z naravnimi ali urbanimi
danostmi omogočajo samostojno gibanje tudi slepemu
ali močno slabovidnemu, kar
pomembno prispeva k njegovemu neodvisnemu življenju.
Sistema TTVS se je treba naučiti, kar ni pretežko. „Vsak, ki
si res želi biti samostojen, bo
hitro razumel njegovo logiko
in ga bo s pridom uporabljal.
Mora pa biti TTVS po vsej državi enak, upoštevati ista pravila in standarde, da ga bodo
slepi in slabovidni lahko upo-

rabljali," poudarja Wraber,
ki pričakuje, da se bo TTVS
pojavil v čim več slovenskih
mestih in naseljih, povsod na-

mreč živijo slepi in slabovidni.
Posebno pa zavezuje občine,
ki se ponašajo z listinami Občina po meri invalidov, med
temi je tudi MO Ptuj.

Ustvarjalni in
inovativni

V aktivnosti tedna slepih

2014 se je vključilo vseh devet

medobčinskih

društev

slepih in slabovidnih, tudi
Medobčinsko društvo slepih
in slabovidnih (MDSS) Ptuj.
Začeli so ga z zahvalno mašo
za slepe in slabovidne, ki je
bila v cerkvi na Ptujski Gori
31. maja. Tretjega junija pa so
v klubskem prostoru odprli
razstavo ročnih del članic in
članov, največ je kvačkanih
izdelkov, tudi pletenih, izdelkov iz papirja, Polona Perger
pa razstavlja slike na platnu.
Razstava je na ogled še danes.
Marjana Šibila je povedala, da
je v medobčinskem društvu
zelo aktiven aktiv žena, pa tudi
komisija za kulturo. Ustvarjajo
v delavnicah in doma. Zapela
je tudi pevska skupina medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Ptuj, ki jo vodi
Marija Zamuda.

..Poudarek tedna slepih
2014 v MDSS Ptuj je na ustvarjalnosti članov, druženju in
športnih aktivnostih, predvsem pa želimo javnosti povedati, da želimo biti enakopravni člani družbe," je povedal predsednik Janez Solina.
Udeležili so se regijskega tekmovanja v vrtnem kegljanju,
sestala se je tudi skupina za

samopomoč

Mavrica. V sode-

lovanju z DOPPS so si v petek
ogledali še ormoško laguno.
Želijo označiti učno pot, ki bo
primerna tudi za slepe in slabovidne, jo opremiti z zvočnimi zapisi, zapisi v brajici in
oznakami ovir.

Z razstave ročnih del Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj

