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, 27.7.2022

Info, 30. teden
Obvestila, vabila, informacije:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nova številka Naš glas, maj-junij št. 124, s prilogo o tehničnih pripomočkih za osebe z okvaro sluha.
Članke za naslednjo številko Naš glas pošljite do 24.8.2022.
Info-okrogle mize in Družabna srečanja vsako sredo od 16. do 20. ure.
Donacija, prevzem baterij (TIP 10, 13, 312, AAA) v času uradnih ur pri sekretarju društva.
Vstopnice za Terme Ptuj so pošle.
Anketa o spremljanju TV vsebin, ZDGNS.
15.6.2022, digitalni bon, začetek veljavnosti. Pomoč pri uveljavljanju pravice v pisarni društva v času uradnih ur. Starejši nad 55
let subvencionirani tečaji osnovnih digitalnih veščin od septembra 2022 dalje.
Vloga za oprostitev plačila letne dajatve za vozila – pogoj 80% TO, pomoč v pisarni društva v času uradnih ur.
Tehnični pripomočki, nov seznam, pomoč pri pisanju vloge v pisarni društva v času uradnih ur.
1.-16.8.2022, ni prevozov.
16.8.2022, Vaje kulturne skupine. Vodi Srečko Veit.
26.8.2022, Športno rekreativno srečanje invalidov Fontana, SIMOM. Prijave pri Franc Perkovič do 19.8.2022.
7.9.2022, Družabno srečanje članov in piknik, cena 7 €, prijave pri Ernestina Savski do 1.9.2022.
11.9.2022, Likovna kolonija, DOOS CE, prijave v pisarni do 27.6.2022.
17.9.2022, Mednarodni dan gluhih, »Vse je v naših rokah«, ZDGNS, prijave pri Ernestina Savski do 1.9.2022.
11.11.2022, Kulturni večer ob dnevu SZJ, ZDGNS.
26.11.2022, 1. festival pantomime in poezije v SZJ, DGN LJ, prijave pri Srečko Veit do 28.9.2022.
Trening pikado, ponedeljek 8-10 ure, sreda 16-18 ure. Prijave pri Franc Perkovič.
Trening telovadba, ponedeljek 12-14 ure, petek 10-12 ure. Prijave pri Franc Perkovič.
Trening rusko kegljanje, torek 10-12 ure, sreda 14-16 ure. Prijave pri Franc Perkovič.
Trening šah, sreda 18-20 ure. Prijave pri Franc Perkovič.
Trening kolesarjenje, sobota 10-12 ure. Prijave pri Franc Perkovič.
Prodaja cenovno ugodnih kvalitetnih baterij Duracell, 3,00 eur/1 paket=6 kom za slušne aparate za naše člane.
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/
V času letnega dopusta 1.8.-9.8. in 25.8.-2.9.2022 je pisarna društva zaprta.

ZA NUJNO 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: ponedeljek 9-12 ure, sreda 16-18 ure. podružnica Ptuj vsak tretji petek 16-18 ure.

Vljudno vabljeni

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

