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

86 let

Maribor, 24. 3. 2020

Info-okrogla miza, 13. teden
ZA ČAS VLADNIH UKREPOV Z NAMENOM PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
KORONAVIRUSA SO VSE DRUŠTVENE AKTIVNOSTI PRELOŽENE
PROSTORI DRUŠTVA SO ZAPRTI
ZA INFORMACIJE IN NUJNO POMOČ SMO DOSEGLJIVI
GSM: 041 777 132 in
e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si
Koronavirus – KLJUČNE INFORMACIJE smo objavili na spletni strani:
http://www.dgnp-mb.si in https://www.facebook.com/dgnp.maribor/.
Informacije o izvedenih aktivnostih s strani predsednice in sekretarja:
− Podana pobuda na delovnem sestanku za pomoč osebam z okvaro sluha in ustrezno prilagajanje
informacij v slovenskem znakovnem jeziku v zvezi s preprečevanjem koronavirusa pri
podžupanji Mestne občine Maribor (MOM), Helena Kujundžič Lukaček (10.3.2020).
− Poslana pobuda za ustrezno prilagoditev informacij v slovenskem znakovnem jeziku za osebe z
okvaro sluha o preprečevanju širjenja koronavirusa na Nacionalni institut za javno zdravje
(NIJZ) (10.3.2020).
− Poslan predlog za dovoljenje, da v društvu pripravimo ustrezne prilagoditve v slovenskem
znakovnem jeziku na NIJZ (11.3.2020).
− Objavljene ključne informacije za preprečevanje koronavirusa na naši spletni strani in FB
(11.3.2020).
− Objava info-okrogla miza 12.teden na naši spletni strani in FB (16.3.2020).
− Oddaja prijav/vlog na javni razpis sociala, zdravje za leto 2020 na MOM (17.3.2020).
− Posredovano obvestilo Ajpesa o preložitvi roka za oddajo letnega poročila društva (18.3.2020).
− Posredovan dopis in podpora našemu članu dr. Matjažu Debevcu v zvezi z izobraževanjem in
dostopnostjo informacij za invalide sluha na Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
(NSIOS) in na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) (22.3.2020).
− Poslan predlog za omogočanje neomejenega prenosa mobilnih podatkov s strani vseh slovenskih
operaterjev za osebe z okvaro sluha kot vladni ukrep za čas izrednih razmer na NSIOS in
ZDGNS (23.3.2020).
− Poslana prijava/vloga na LPŠ pilotski program - šport invalidov na ZŠIS-POK (23.3.2020).
− Vsakodnevno smo v stikih s člani preko sms sporočil ter video-telefonije.
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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

