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

88 let

Maribor, 2.2.2022

Info, 5. teden
Obvestila, vabila, informacije:


















9.2.2022, Predavanje Prešeren – kultura, vodi Simona Kristl, prijave pri Ernestini Savski.
11.2.2022, Izbirni šahovski turnir, prijave pri Franc Perkovič.
12.2.2022, Državno prvenstvo invalidov v smučanju – veleslalom, prijave pri Franc Perkovič.
16.2.2022, Predavanje, Valentinovo – kultura, vodi Simona Kristl, prijave pri Ernestini Savski.
19.2.2022, Državno prvenstvo gluhih v šahu, MDGN MS, prijave pri Franc Perkovič.
Treningi (rusko kegljanje, pikado, šah, kolesarjenje in telovadba) potekajo po urniku vadbe. Prijave pri Milan Kotnik.
Telesna okvara nov seznam, višje za 10%. Mora nova vloga na ZPIZ, pomoč v pisarni društva v času uradnih ur.
Olajšava za vzdrževane družinske člane za leto 2021 (vlogo oddate preko portala E-davki ali oddate po pošti) do 5.februarja.
Društvo izvaja osebno asistenco od 1.2.2021 dalje. Pomoč pri prijavi in vlogah pri sekretarju društva. Več informacij na spletni
strani: https://www.dgnp-mb.si/osebna-asistenca/.
Koledar družabnih in športnih aktivnosti 2022.
Info-okrogle mize vsako sredo ob 18 uri.
Zloženka DGNP MB »Razumeti in biti razumljen«.
Zloženka »Ali ste vedeli?«
Prodaja cenovno ugodnih kvalitetnih baterij Duracell, 3,00 eur/paket/6 kom za slušne aparate za naše člane.
Vstopnice (celodnevne) za Terme Ptuj cena za člane 8 eur/kom, se dobijo v pisarni društva v času uradnih ur.
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.
Uradne ure v pisarni: pon 9-12, sre 16-18 ure. podružnica Ptuj vsak tretji petek 16-18 ure.


Od 27. do 31.12.2021 pisarna zaprta (letni dopust).

ZA VSTOP V PROSTORE DRUŠTVA MORATE IZPOLNJEVATI POGOJ PCT!
Koronavirus – VAŢNE INFORMACIJE: https://nijz.si/sl, https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Želimo vam veliko uspeha in zdravja v letu 2022

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

