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

85 let

Maribor, 17. 12. 2019

Info-okrogla miza, 51. teden
VABILA-AKTIVNOSTI:
-

Ponudba Aktivni oddih Rdeči križ – Punat za starejše
Kupončki, AudioBM za brezplačne baterije SA
Kupon-popust -10% Fructal Tezno
Sreda, 18.12., Članki za Naš glas, oddate pri sekretarju
Sobota, 21.12., Novoletno srečanje ob 13 uri, Gurmanski hram, prijave pri Andrej Vivod do10.12.
Sobota, 21.12., Dedek Mraz ob 17 uri, Gurmanski hram, prijave v društvu do10.12.
Letovanje ZDGNS, prijave v aplikaciji
Vsak ponedeljek ob 12 uri, trening telovadba
- Vsak torek ob 10 uri, trening rusko kegljanje
Vsak torek ob 10 uri, kuharska delavnica
- Vsako sredo ob 18 uri, Info-okrogla miza
Vsako sredo ob 16 uri, trening šah
- Vsako sredo ob 16 uri, Družabništvo
Vsako sredo ob 14 uri, trening pikado
- Vsak petek ob 16 uri, trening balinanje
Vsako soboto ob 10 uri, trening kolesarjenje.

ZLOŽENKE, LITERATURA in STALNA RAZSTAVA v društvu:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Koledar aktivnosti 2019, 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 – 2019
Zloženka Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

- Koledar državnih prvenstev gluhih v Sloveniji 2019
- Slovenski znakovni jezik, MDDSZEM
- Polžev vsadek, ZDGNS
- Razumeti in biti razumljen, DGNP MB
- Zbiranje starega papirja
- Glasilo Naš glas 2000-2019
- Strokovna literatura, knjižno gradivo (v društveni knjižnici - sposoja)
- Ali slabo slišite? – informacije, strokovna pomoč in svetovanje v društvu
Ogled primerov dobre prakse zaposlovanja gluhih oseb: https://signsforhandshakes.eu/sl/ .

OBJAVE V MEDIJIH:
-

6.11.2019, Večer, Že deseti kulturni večer invalidov, str. 9
8.11.2019, Maribor24, Tradicionalni kulturni večer invalidov, https://maribor24.si/kultura/foto-tradicionalni-kulturni-vecer-invalidov-maribora
8.11.2019, Radio Maribor RTV SLO, Prav je, da smo skromni, dobrosrčni in strpni, https://www.rtvslo.si/radiomaribor/novice/prav-je-da-smoskromni-dobrosrcni-in-strpni/504371
22.11.2019, Ptujčan, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor – Invalidi morajo imeti v družbi enakopraven status, str. 9,
http://www.ptuj.si/API/download.php?fid=22014&show=1
28.11.2019, Večer, Vojaški invalidi – opomin vesti, str. 9, https://www.vecer.com/slavnostno-ob-25-letnici-drustva-vojnih-invalidov-maribor10096320
3.12.2019, MB Report.si, Svet invalidov za odpravljanje neenakosti in boljše vključevanje invalidov v družbo, https://www.vecer.com/svetinvalidov-mestne-obcine-maribor-dela-ne-bo-nikoli-zmanjkalo-10100355
3.12.2019, TV Maribor, Mednarodni dan invalidov, https://www.facebook.com/watch/?v=534142593842856 video
6.12.2019, NET-TV, Sveti invalidov Mestne občine Maribor v letu 2019, video Kotnik, https://www.net-tv.si/svet-invalidov-mo-maribor-v-letu2019/
7.12.2019, Večer, Sveti invalidov Mestne občine Maribor, Dela ne bo nikoli zmanjkalo, str. 11, https://www.vecer.com/svet-invalidov-mestneobcine-maribor-dela-ne-bo-nikoli-zmanjkalo-10100355
11.12.2019, NET-TV, Dobre prakse zaposlovanja invalidov, video, https://www.net-tv.si/dobre-prakse-zaposlovanja-invalidov/

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.

UGODNOSTI ZA ČLANE:
−
−
−

Kopanje, Terme Ptuj, celodnevne vstopnice za kopanje lahko 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, dogovor v pisarni društva.

Urejanje zadev v pisarni društva MB v času uradnih ur: pon 9-12, sre 9-12, 16-18. Podružnica Ptuj, tretji petek v mesecu 16-18
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 intere su

