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pomoč pri celoviti obravnavi oseb z govornojezikovnimi motnjami ob uporabi metode
“Zavestna sinteza razvoja”1 in “Vlaja”2 ;
pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do
ravni celovite rehabilitacije ob hkratnem znižanju
potrebnih izdatkov družbe za to dejavnost;
izvajanje tečajev retorike in angleškega jezika;
organiziranje različnih predavanj in delavnic;
organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v
naravnem okolju;
vodenje vaj sproščanja in koncentracije;
nudenje svetovanja in strokovne pomoči;
aktiviranje prostovoljcev in skupin za samopomoč;
izdajateljsko in založniško dejavnost.
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nuditi stalno strokovno pomoč osebam z
govorno-jezikovnimi motnjami;
odpravljati stres pred javnim nastopanjem;
izvajati treninge kontroliranega, sproščenega in
tekočega govora pred poslušalci;
ohranjati psihofizično zdravje;
celovito vključevati osebe z govorno-jezikovnimi
motnjami v socialno okolje;
razvijati pozitivno samopodobo;
pomagati premagovati govorne in socialne
težave, napetosti, stiske in vzpostaviti boljše
medsebojne odnose;

Ko sem se vključila v terapijo, mi je bila dana tudi možnost, da se včlanim in
spoznam društvo Vilko Mazi, ki druži ljudi z motnjo govora, njihove svojce in prijatelje.
Vaje posameznih stopenj terapije zelo pomagajo k izboljšanju govora, tisto prepotrebno
samozavest pa dobivaš, ko pri druženju s člani društva ugotoviš, da si na pravi poti
in veš, da napreduješ. Ko sem se prvič družila z njimi, sem spoznala prijetne otroke
in njihove starše, mlade in njihove prijatelje in vse, ki s svojim znanjem bogatijo
naša srečanja. Zato so izleti, ki jih društvo pripravi, prijetni, poučni in pomagajo
graditi samozavest vsem, ki si želimo pomagati. Na srečanjih se preizkusimo z vajami,
pridobljenimi s terapijo, tudi v naravnem okolju, tečaju
retorike in z medsebojnim komuniciranjem. Ta pomoč
in sodelovanje bosta dobrodošla in potrebna tudi, ko
bomo stopnje terapije zaključili, a bomo še vedno
potrebovali potrditev svojega napredka.
Metka, 66 let

Moje ime je Jernej in sem že več let član društva Vilko
Mazi. Društvo je zelo delavno in prisrčno. Vsako leto imamo tudi
vaje govora
v naravnem okolju. Udeležujem se raznih izletov v naravo. Obiskujemo kulturne
znamenitosti. Meni kot mladostniku je najbolj ostal v spominu izlet v Kobarid. Ker
me zanima zgodovina mi je bil ogled muzeja o bojih v prvi svetovni vojni v Kobaridu
pisan na kožo. Dolino Soče si je treba ogledati, ker se njene lepote ne da opisati.
Zanimiv je bil tudi izlet na Plitvice. Najbolj me je prevzelo prelivanje vode iz jezera
v jezero, nazadnje še veliki slap. Ves čas pa nas je spremljalo regljanje žab.

1

Avtor te metode je dr. Cvetko Brajovi}.
2
VLAJA = Vsestransko logopedsko aktiviranje jecljavcev v
adaptaciji na `ivljenjsko okolje. Metoda je plod dolgoletnega
dela in izkušenj Vlaste Podbre`nik, prof. def. in Jane
^epeljnik, prof. def..

V decembru smo se odpravili na Dunaj. Videl smo veliko lepe arhitekture, tudi
mojstrovine slovenskih mojstrov. Schönbrunn si je lepo ogledati v vsakem letnem
času. Pri ogledu opere na Dunaju smo zapeli slovensko himno, vendar ne zamenjam
lepe Slovenije za vse bogastvo Dunaja.
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Namen in cilji programa so:
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je prvo in edino društvo v Sloveniji, ki
nudi strokovno pomoc osebam z govornojezikovnimi motnjami, njihovim svojcem
in strokovnjakom;
osvešča širšo javnost, goji in zagovarja
strpnost do oseb z govorno-jezikovnimi
motnjami, ter dviga kakovost življenja
članom in njihovim svojcem;
v svojem članstvu združuje osebe z
govorno-jezikovnimi motnjami,
strokovnjake z različnih področij, starše
oseb z govorno-jezikovnimi motnjami in
vsemi, ki jih to področje zanima;
ima status humanitarne organizacije;
je bilo ustanovljeno 30. junija 1987 in
deluje na celotnem podrocju Slovenije;
je ustanovila skupina zanesenjakov pod
vodstvom Vlaste Podbreznik, ki je bila tudi
prva predsednica društva;
je nevladna in neprofitna organizacija;
ima trenutno 150 članov.
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Program Društva vsebuje:

Srecanje z društvom Vilko Mazi

Društvo Vilko Mazi:

Pred dobrim letom je v meni dozorela odločitev, da kljub zelo zrelim letom poizkusim
narediti nekaj proti motnji v govoru, ki mi je mnogokrat grenila življenje in mi
jemala samozavest.

Društvo je nadgradnja osnovne
obravnave. V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana,
strokovnjaki timsko in celostno obravnavajo osebe z
govorno jezikovnimi motnjami, zlasti jecljanje, po metodi
“Zavestna sinteza razvoja” in po metodi “Vlaja”.

Z vajami v naravnem okolju sem pridobil veliko na samozavesti in samospoštovanju.
Toliko lepih in prisrčnih spominov je ostalo v meni, da bi težko vse opisal.
Jernej, 14 let

VILKO MAZI
Društvo mi omogoča, da svoje govorne sposobnosti utrjujem in
izpopolnjujem med ljudmi, ki poznajo in razumejo moje težave. Tako
se lažje soočim s svojimi strahovi. Z branjem in prepevanjem pred
občinstvom jih uspešno premagujem. S tem si krepim samozavest, se
bolj cenim in vedno rajši nastopam. Govorne vaje v naravnem okolju,
zlasti nastopanje pred mikrofonom, mi pomagajo da lažje premagujem
neprijetne situacije v življenju.
Miha, 25 let

Sem mlad fantič in imam težave z govorom. Obiskujem logopedinjo
Vlasto, ki deluje v okviru društva Vilko Mazi. Naučila me je vaj, ki mi
pomagajo pri izgovarjanju besed. Z društvom hodimo tudi na izlete,
na katerih imamo samostojne nastope. Nastopi mi pomagajo pri
premagovanju strahu pred kamerami, govorom, mikrofonom, množico.
Da se mi bo govor še izboljšal, bom moral še marsikaj storiti, vendar
mi ni težko.
Matej, 12 let

Vilko Mazi se je rodil 4. julija. 1888 v Črnomlju. Preživljal je
težko otroštvo, saj je že zelo zgodaj ostal brez staršev. Postati je
želel prometnik na železnici, vendar ga zaradi kratkovidnosti v
železničarsko službo niso sprejeli. Po študiju je postal odličen
pedagog, surdo-pedagog, in pionir slovenske logopedije.
Društvo za pomoč gluhonemi mladini je ustanovil že leta 1930.
Kot surdo-pedagog je napisal odmevne knjige in to Usoda
gluhoneme mladine, Pomoč gluhonemi mladini in Pomoč
najbednejšim.
Kot prvi slovenski logoped se je z vsem srcem ukvarjal z
logopedsko dejavnostjo. Na področju govorne patologije je napisal
deli Govorne motnje s posebnim ozirom na jecanje in
Preprečevanje in zdravljenje jecljanja.
Njegova skrb za lepo, pravilno izražanje in popolno artikulacijo
je znana tudi po tem, da je poslušal govor radijskih
napovedovalcev. Pri poslušanju radijskih oddaj je ocenjeval, kdo
je primeren za opravljanje tega zahtevnega poklica, saj radijske
oddaje posluša več tisoč ljudi naenkrat. Oceno je posredoval tudi
vodstvu RTV.
Bil je tudi izvrsten publicist, pisec literarnih zapisov, kartograf,
in pisec planinskih novic. V časopisu Planinski vestnik je od
njegove prve številke dalje redno objavljal članke. Narisal je tudi
t.i. Videokrog - razgled s Triglava. S svojim izrednim spominom
je presenečal mnoge, saj je med drugim znal na pamet celotno
Prešernovo Poezijo.
Zaradi vsega njegovega dela in prizadevanj Društvo za pomoč
osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi nosi ime v spomin
nanj, ki je starosta slovenske logopedije.

Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami
VILKO MAZI
Vojkova cesta 74, p. p. 3
1000Ljubljana
Telefon: (01) 58 00 528 (01) 58 00 527
Faks: (01) 56 82 527
e-pošta: info@drustvo-vilko-mazi.si
Davčna številka: 31911447
Matična številka: 5277558
TRR: 05100-8010463188 (A Banka, Dunajska cesta 48)

