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V letošnjem letu je naše društvo, z gradivom na stojnici v Slovenj Gradcu, zastopal naš član in glavni organizator 
Festivala drugačnosti, Stojan Rozman. Stojan, ki mu življenje ni prizaneslo, je lahko s svojim delom, vztrajnostjo, 
pogumom, premagovanjem ovir ter drugačnostjo velik vzgled vsem tistim, ki nam kdaj pa kdaj zmanjka volje, da 
na svoji poti še vztrajamo. O letošnjem festivalu je zapisal: 
»Skupaj z 18. Mirovniškim festivalom smo v petek, 23.9. v centru mesta na Bazarju gostili 21 organizacij 
invalidov in tudi toliko humanitarnih organizacij – skupni moto je bil » V iskanju boljšega jutri, gradimo mir!«. 
Nastopi na odru, delavnice, spremni dogodki obeh festivalov so si lepo harmonično sledili, se prepletali in 
ustvarili prijetno vzdušje. Zabavno in poučno se je bilo sprehoditi po vseh stojnicah v centru mesta, po atriju 
graščine in galerij. Paraplegiki smo predstavljali uporabo invalidskega vozička in psa pomočnika; društvo slepih 
in slabovidnih brailico, uporabo bele palice in psa vodnika; društvo Slo-Canis šolanje takšnih psov; društvo 
diabetikov je merilo sladkor v krvi; koronarno društvo pritisk; …prava uspešnice so bile razne kratke nagradne 
igre. MKC je pripravil vrsto poučnih in zabavnih delavnic,… Kulturni program se je lepo prepletal med nastopi 
šol in invalidskih društev. Višek tega je bil glasbeni nastop Ditke Čepin, a nič kaj niso zaostajali tisti od Lastovk, 
Lare in Adrijane, ali Flash Mob osnovnih šol. Stojnica, ki je nekako izstopala, je bila tista od III. osnovne šole. 
Otroci ob njej so kar žareli in pripovedovali o maskah, o zmagovalnem videospotu Zrcalce, o svojih izdelkih, … 
Video se je prikazoval tudi v avli galerije…V igri trojic v košarki na invalidskih vozičkih je ekipa župana MOSG 
zopet premagala ekipo Društva paraplegikov Koroške, ki se je pomerila še z ekipo zaposlenih na občinski upravi. 
Posebno ponosni smo na poučni del FD-ja: učno uro »Bontonček« Društva YHD, ki je bila letos na OŠ Šmartno in 
predavanje Zavoda Vozim na Šolskem centru.« 

 

 
 
 
 
 
 
 


