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Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka

86 let

Maribor, 22. 7. 2020

Info-okrogla miza, 30. teden
Obvestila, vabila, informacije:
 Objava, info-okrogla miza 29. teden na naši spletni strani in FB.
 Naš glas, letos praznujemo že 20 let izhajanja, članke prinesite v pisarno društva do konca avgusta.
 Navodila Vlade RS in NIJZ (razkuževanje rok, 1,5 m socialna razdalja, zaščitne maske obvezne v notranjih
prostorih, druženje od 10 do 50 oseb poimenski seznam z naslovom in kontaktno številko) od 8.7.2020 dalje.
 Predavanje in kviz znanja, 22.7.2020 na dvorišču društva, prijave pri predsednici Ernestini Savski.
 Predavanje in kviz znanja, 29.7.2020 na dvorišču društva, prijave pri predsednici Ernestini Savski.
 Art kamp, 21.8.-29.8.2020, v mestnem parku, predstavitev SZJ, gluhote, kulture gluhih itd.
 Športno-rekreativno srečanje invalidov, SIMOM, 28.8.2020, prijave pri Perkoviču.
 DP odbojka na mivki, DGN KP, 29.8.2020, prijave pri kapetanu do 19.8.2020.
 Turnir bowling, futsal, karte, pikado, Češka republika, Nove Zamky, 19.9.2020, prijave pri Perkoviču.
 Športne igre invalidov, SIMOM, 23., 24. in 25.9.2020, prijave pri Perkoviču.
 Kopalne karte za Terme Ptuj se dobijo v pisarni društva v času uradnih ur.
 Brezplačen javni prevoz tudi za upokojence, VLOGA za novo enotno izkaznico javnega prevoza.
 ZDGNS prijave za letovanje – aplikacija, turistični boni – (DA Piran, K.Gora, NE Fiesa, Moravci).
 Odločba MDDSZEM, DGNP MB bo izvajalec osebne asistence – pravilnik, postopki in navodila.
 Uradne ure v času letnih dopustov – poletje (sreda 29.7. odprto), (avgust pisarna zaprto).
ZA INFORMACIJE IN NUJNO POMOČ SMO DOSEGLJIVI: GSM: 041 777 132 (sms, video klic) in epošta: dgn.maribor@guest.arnes.si
Koronavirus – KLJUČNE INFORMACIJE: https://nijz.si/sl, https://www.gov.si/teme/koronavirus/,
http://www.dgnp-mb.si, https://www.facebook.com/dgnp.maribor/, http://www.spletnatv.si/.
Objave v medijih:
 10.5.2020, Bistriške novice, https://novice.si/page/tolmacica-slovenskega-znakovnega-jezika-anja-kotnikrada-pomagam-gluhim/.
 20.5.2020, Radio Maribor, Radijska tribuna, intervju Milan Kotnik epidemija koronavirusa v življenju
invalidov,
https://www.facebook.com/radiomaribor/photos/rpp.189485311985/10156838031286986/?type=3&theater
 21.5.2020, IST, Informiranje gluhih v času epidemije, str. 11, Podravsko društvo v času epidemije, str. 27-28
 21.5. 2020, ŠTAJERC VEČER, ČS PTUJ, str. 20, Z zasebnikom do novih prostorov
 29.5.2020, SPLETNA TV, ZDGNS, http://www.spletnatv.si/novice/drustva-gluhih-in-naglusnih-medepidemijo/
 23.6.2020, SPLETNA TV, ZDGNS, http://www.spletnatv.si/novice/prisluhnimo-tisini-napovednik/

lep pozdrav

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

