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Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor (Društvo GNP Maribor)  ustanovljeno 1933 leta.  

TRR: 04515-0000800176, DŠ: 56744099, šifra dejavnosti: 94.991 

Invalidska organizacija odraslih gluhih in naglušnih prebivalcev 41 občin in mest Podravja s statusom društva v javnem interesu 

 

Maribor, 5.12. 2020 

št.: 661/20 

 

 

Izjava za javnost ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva 
 

Vsako leto 5. decembra obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, praznik vseh 

prostovoljcev in prostovoljk, ki opozarja, koliko prispevajo k družbeni blaginji. Z 

razglasitvijo dneva prostovoljstva leta 1985 so Združeni narodi želeli poudariti pomen 

solidarnosti za preživetje in socialni napredek naše družbe. 

 

Letošnji mednarodni dan prostovoljstva še posebej izpostavlja, da skupaj zmoremo. 

 

Prostovoljstvo ima tudi v našem Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor dolgo 

tradicijo, je pomemben člen delovanja in izvajanja skupnih aktivnosti in samopomoči članov, 

ki pomembno prispeva k povezovanju članov društva in njihovemu lažjemu življenju in 

premagovanju stisk in težav, ki izhajajo iz njihove okvare sluha. 

 

Iz Poročila o prostovoljstvu v za leto 2019 je razvidno, da je 7 prostovoljcev opravilo kar 

1.202 ur prostovoljskega dela, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k 

uspešnemu izvajanju društvenih aktivnosti, ki so namenjene gluhim, naglušnim, gluhoslepim 

osebam in osebam z polžkovim vsadkom. 

 

Društvo je osebam z okvaro sluha drugi dom, kjer od nekdaj uresničujejo svoje 

interese in potrebe v življenju v svetu tišine. 

 

 »V društvu smo zelo ponosni, da so med nami ljudje, ki dokazujejo s svojim delom, ravnanji 

in dobrimi deli, kako je pomembno je, da »Razumemo in smo razumljeni«. 
 

V teh težkih časih epidemije koronavirusa, bi bilo številnim članom brez solidarnosti 

prostovoljcev bistveno težje.  

 

V imenu vodstva Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor in v imenu vseh, ki so deležni 

vaše pomoči,  iskrena HVALA vsem prostovoljcem. S svojim delom vsak dan prinesete v 

življenje v svetu tišine, veliko upanje in hkrati zavedanje, da nismo prepuščeni samim sebi in s 

tem skupaj preprečujemo socialno izoliranost, ki je vsekakor ena izmed najtežjih posledic 

izgube sluha. 

 

S spoštovanjem in lep pozdrav 
 

 

 

 

 

Milan Kotnik         Ernestina Savski 

strokovni delavec-sekretar       predsednica 
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