DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR
Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor
tel.: 02/2522182, gsm: 041/777 132
faks.: 02/6208851

e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si
spletna stran: www.dgnp-mb.si
Podružnica Ptuj, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj

Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka

Info - okrogla miza - 42. teden
Maribor, 17.10. 2018
VABILA-AKTIVNOSTI:
Razpis za uporabo počitniških kapacitet – božično-novoletni ter zimske počitnice, ZDGNS, prijave do 9.11. v pisarni društva
Društvena spletna stran v urejanju – ogled na http://www.dgnp-mb.si/, sporočite vaše mnenje in predloge
Napišite članke o življenju gluhih za Bilten b 85. obletnici, rok oddaje člankov 26.10. pri Milan Kotnik in Mira Meš Pivec
Sreda, 17.10., Kostanjev piknik
Sobota, 20.10., Gledališki festival gluhih, Krško
Sobota, 20.10., Delovna akcija-čiščenje Pohorja, ob 10 uri
Torek, 23.10., AIKI-DO, predavanje in praktična predstavitev ob 10 uri
Četrtek, 25.10., Ogled filma, MDGN Velenje
Četrtek, 8.11., Predstavitev Zakona o osebni asistenci, MO Ptuj, ob 11 uri, prijave do 29.10. v pisarni društva
Ponedeljek, 12.11., Kulturni večer invalidov, SNG, SIMOM, ob 17 uri
Sreda, 14.11., Dan slovenskega znakovnega jezika + film, ZDGNS, ob 18 uri
Sobota, 17.11., 12. Filmski festival gluhih, Novo mesto, prijave do 25.10. v pisarni društva
Sobota, 17.11., 7. Martinov turnir v futsalu, Kidričevo, ob 85. obletnici društva, rok prijave do 30.10. pri Valeriji Škof
Ponedeljek, 26.11., Tiskovna konferenca 85. obletnica delovanja društva, o pomenu gluhote in predstavitev SZJ
Sreda, 28.11., Dan odprtih vrat v društvu, 10-18, ob 85. obletnici društva
Sreda, 5.12., Proslava ob 85. obletnici društva, Narodni dom Maribor, rok prijave do 31.10. v društvu
Četrtek, 27.12., Novoletno srečanje, gostišče Černe, rok prijave do 19.12. pri Andrej Vivod
Vsak torek ob 10 uri: kuharska delavnica vodita Mira Meš Pivec in Andrej Trifunovič, pikado vodi Danilo Žižek,
šah vodi Franci Perkovič, rusko kegljanje vodita Goran Jamnikar in Vesna Burk (kuhinja, dvorišče, velika sejna soba)
Vsak petek ob 16 uri trening balinanja Balinarsko društvo A. Besednjak – vodi Vesna Burk
Vsako sredo, trening šah v društvu – vodi Franci Perkovič
Vsak ponedeljek, torek, sreda in četrtek: rekreativna telovadba-ohranjevanje zdravja ob 8 in 13 uri pod vodstvom Suzane Panić.
ZLOŽENKE, LITERATURA in STALNA RAZSTAVA v društvu:









Koledar aktivnosti 2018, DGNP MB+podružnica Ptuj
Pravico imam slišati in razumeti, Center možnosti, ZDGNS
Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi
Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim, ZDGNS
Dohodnina, 0,5 DONIRAJ za delovanje društva
Tehnični pripomočki nekoč in danes.
Fotografije z aktivnosti 1933 – 2018

- Koledar državnih prvenstev gluhih v Sloveniji
- Slovenski znakovni jezik, MDDSZEM
- Polžev vsadek, ZDGNS
- Razumeti in biti razumljen, DGNP MB
- Zbiranje starega papirja.
- Glasilo Naš glas 2000-2018
- Strokovna literatura, knjižno gradivo
Ogled primerov dobre prakse zaposlovanja gluhih oseb: https://signsforhandshakes.eu/sl/.

OBJAVE V MEDIJIH:
- 14. september 2018, Spletna TV ZDGNS, YouTube, Državno prvenstvo gluhih v balinanju ekipno,
https://www.youtube.com/watch?v=nyni-4TYvDo
- 17. september 2018, VEČER, str. 25, Balinanje, Nemi boji in glasno prijateljstvo, Državno prvenstvo gluhih - ekipno
- 18. september 2018, RTV SLO TELE M, Dan mobilnosti invalidov, https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174563030
- 24. september 2018, VEČER, Ko naročiš pivo v znakovnem jeziku, https://www.vecer.com/ko-narocis-pivo-v-znakovnemjeziku-6574113
- 15. oktober 2018, ŠPORTNIK, Državno prvenstvo gluhih v balinanju ekipno
- 16. oktober 2018, IST, Državno prvenstvo gluhih v balinanju ekipno
VAŽNA OBVESTILA:
 Pravica gluhe osebe do osebne asistence-komunikacijski dodatek, začetek veljavnosti 1.1.2019, pomoč v pisarni društva
 Pravica do tehničnih pripomočkov (TP) za gluhe, naglušne in gluhoslepe člane.
 Pravica gluhe osebe do tolmača – uporaba klicnega centra, pomoč pri prijavi v pisarni.
 Klic v sili za gluhe osebe na številko 112 – možnost SMS sporočilo, pomoč pri uporabi.
UGODNOSTI ZA ČLANE: Prijave urejanje zadev v pisarni društva v času uradnih ur:
 Kopanje, Terme Ptuj, karte kupite v pisarni društva, cena 7,50 €.
 Bio Life Therapy, uporaba za namen samozdravljenja.
 Nalepka znak gluhi (za osebno in zdravstveno izkaznico).
 Prevozi starejših članov v društvo, voznik-prostovoljec Sead Mešanovič.
 Izposoja tehničnih pripomočkov za člane (za predavanja, …).
Vsa vabila in obvestila so objavljena tudi na oglasni deski v prostorih društva Maribor in Podružnice Ptuj, v glasilu Naš glas, na
spletni strani http://www.dgnp-mb.si in https://www.facebook.com/dgnp.maribor/.
Informacije za obveščanje članov in ostalih uporabnikov urejamo in pripravljamo v strokovni službi Društva.
Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar

Ernestina Savski
predsednica

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

