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

87 let

Maribor, 10.3.2021

Info, 10. teden
Obvestila, vabila, informacije:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Državno prvenstvo invalidov veleslalom 5.3.2021, 1.m Robert Debevec, 3.m Kaja Debevec, 3.m Marcel Mertik, 4.m Jaka
Debevec, 5.m Samo Jevremovič. ČESTITAMO
Predavanje zdrava prehrana, Viš.pred. Nataša Vidmar, dipl.m.s., univ.dipl.org., Center zdravja Maribor, 30.3.2021 ob 10 uri,
preko aplikacije ZOOM – video+tolmačenje v SZJ, prijave v pisarni društva do 29.3.2021.
Naš glas št. 116, januar-februar 2021. V kolikor še ne prejemate na dom nam sporočite vaš naslov.
Nadzorni odbor DGNP, 12.3.2021.
Upravni odbor ZDGNS, 16.3.2021.
Upravni odbor DGNP, 18.3.2021.
Družabna srečanja, vsako sredo od 16 ure dalje, max. 10 oseb.
Info-okrogle mize, vsako sredo od 16 ure dalje, max. 10 oseb.
Podružnica na Ptuju, vsak 3. petek od 16 ure dalje, max. 10 oseb.
Skupščina bo izvedena korespondenčno (dopisno oz. ZOOM) konec marca – odvisno od ukrepov in navodil Vlade RS in NIJZ.
Organizirane vadbe (šah, kolesarjenje, pikado, telovadba, rusko kegljanje).
Društvo je pričelo z izvajanjem osebne asistence s 1.2.2021. Prijave za pridobitev osebne asistence pri sekretarju društva.
Informacije OA na spletni strani https://www.dgnp-mb.si/osebna-asistenca/.
Društvo dobilo Odločbo o statusu nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa.
PKP7 - Ureditev plačila tolmačenja SZJ na daljavo, velja plačilo z vavčerji oz. s strani javnih institucij.
Namenitev dela dohodnine za donacijo v višini 1%. Z donacijo pomagate osebam z okvaro sluha v društvu. Navodila za
izpolnitev obrazca na spletni strani: https://www.dgnp-mb.si/dohodnina/.
Strategija mladi, poslati predloge do 31.3.2021.
Gluhi strežejo 2021. Več info na: https://youtu.be/FY1Vg96rets.

ZA INFORMACIJE IN NUJNO POMOČ ČLANOM SMO DOSEGLJIVI:
GSM: 041 777 132 (sms, video klic, ZOOM) in e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si.

Koronavirus – VAŽNE 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 YouTube DGNP MB:
−
−

9.12.2020, DGNP MB, kultura, film Moja gluhota: https://www.youtube.com/watch?v=CNfyOVLcr_w.
11.12.2020, DGNP MB, kultura, film Osamljen popotnik, https://www.youtube.com/watch?v=R6-Zeqi50uk.

Objave v medijih:
-

4.3.2021, maribor24.si, Da se bo položaj gluhih izboljšal bodo potrebna desetletja, https://maribor24.si/drustva/dnevna-da-se-bo-polozajgluhih-izboljsal-bodo-potrebna-desetletja, predsednica Ernestina Savski, članice Ivica Burggraf, Majda Kores
4.3.2021, RTV SLO – Studio Maribor, Mednarodni dan polževega vsadka in svetovni dan sluha, 1:29:45-1:40:30,
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/P-1080822-000-2021-045?s=tv, strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
6.3.2021, Štajerski tednik, Gluhota ti lahko vzame možnosti za uspešno življenje, str. 11, https://www.tednik.si/druzba/24030-gluhota-tilahko-vzame-moznosti-za-uspesno-zivljenje, strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
6.3.2021, Štajerski tednik, Ko stopiš iz sveta tišine-polžev vsadek, str. 13, https://www.tednik.si/druzba/24035-polzev-vsadek-spremenilzivljenje-lucije-barbare-ko-stopis-iz-sveta-tisine

lep pozdrav in ostanite zdravi

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

