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Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka
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Maribor, 28.4.2021

Info, 17. teden
Obvestila, vabila, informacije:












Predavanje in kviz znanja, 28.4.2021, prijave pri predsednici Ernestini Savski do 28.4.2021.
Predavanje Telesna aktivnost – gibanje bo 29.4.2021 ob 10.00 uri na ZOOM=video+tolmač. Za pomoč pri uporabi ZOOM-a
pišite na: 041777132 (sms, video klic) in e-pošta: dgn.maribor@gmail.com.
Kolesarski maraton AJM Team Time Ride, 30.5.2021 (start Kamnica), prijave pri Andrej Vivod do 28.4.2021.
Prijateljski turnir v šahu, petek, 21.5.2021, v društvu, prijave pri Franc Perkovič do 19.5.2021.
Javni razpis Poletje za ohranjevanje zdravja ZDGNS. Prijave na ZDGNS do 15.5.2021 na predpisanem obrazcu. Pomoč in
informacije v pisarni društva v času uradnih ur. Turistični bon lahko koristite v Kr. Gora in Piran.
42. Kolesarski maraton Okoli Pohorja, 19.6.2021 (start Trg svobode Maribor), prijave pri Andrej Vivod do 27.5.2021.
Festival Lent Art Kamp Korenine srca Mestni park, 25.6.-3.7.2021, prijave pri predsednici Ernestini Savski do 12.5.2021.
Društvo izvaja osebno asistenco od 1.2.2021 dalje. Pomoč pri prijavi pri sekretarju društva. Več informacij na spletni strani
https://www.dgnp-mb.si/osebna-asistenca/.
Vadbene skupine: telovadba, rusko kegljanje, kolesarstvo, pikado in šah. Omejitev max. 10 oseb ob upoštevanju zaščitnih
ukrepov (maske, razdalja 2m, razkuževanje, brezstično).
1. mednarodni turnir v pikadu (junija oz. septembra), v kolikor bodo razmere zaradi epidemije koronavirusa dopuščale izvedbo.
Namenitev dela dohodnine za donacijo v višini 1%. Z donacijo pomagate osebam z okvaro sluha v društvu. Navodila za
izpolnitev obrazca na: https://www.dgnp-mb.si/dohodnina/.

Vse aktivnosti objavljene: http://www.dgnp-mb.si, https://www.facebook.com/dgnp.maribor/
ZA POMOČ ČLANOM SMO DOSEGLJIVI: mobitel: 041 777 132 (sms, video klic,
ZOOM) in e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si, dgn.maribor@gmail.com, v pisarni: pon 9-12, sre 16-18.

Koronavirus – VAŽNE INFORMACIJE: https://nijz.si/sl, https://www.gov.si/teme/koronavirus/,
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-polozaj-gluhihizboljsal-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-ti-lahkovzame-moznosti-za-uspesno-zivljenje, strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
23.3.2021, VEČER, Intervju Milan Kotnik, str. 9, https://www.vecer.com/maribor/aktualno/intervju-milan-kotnik-gluhi-mizar-bi-moral-bitimojster-a-ni-ker-ne-slisi-10238335
24.3.2021, RTV SLO – Radio Maribor, Radijska tribuna, Realizacija akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide,
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174763272?fbclid=IwAR20ik--4Ow5-7WsM7dXQLwE-1O0e6qOPEK2ctqlxaTcuPLTehyLlcWkYH0,
Milan Kotnik, predsednik Svet invalidov Mestna občina Maribor, Alenka Iskra, podžupanja Mestna občina Maribor, 27 minut

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

