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Podružnica Ptuj, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj

let delovanja

Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka

Info - okrogla miza - 3. teden
Maribor, 17. 1. 2018
Informacije o društvenih aktivnostih pripravlja strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
Na okrogli mizi informacije posredujeta predsednik Društva Bedrija Črešnik in
predsednik podružnice na Ptuju Žiga Bedenik.
NOVO = VABILA:
Sreda, 17.1.2018, Ponovoletni sprejem pri županu MOM
Četrtek, 18.1.2018, Javni razpis Šport MOM
Sobota, 20.1.2018, Bob leta
Torek, 23.1.2018, Sestanek Kultura, ZDGNS
Sreda, 24.1.2018, Slovenska bakla-otvoritev projekta Maribor-Evropsko mesto šport
Nedelja, 28.1.2018, Odhod v Španijo DCL 2018
Torek, 6.2.2018, Pustno rajanje veselih maškar
Javna dela 2018, novi sodelavci
Koledar aktivnosti 2018, DGNP MB+podružnica Ptuj, Svet invalidov MOM
ZLOŽENKE, LITERATURA in STALNA RAZSTAVA v društvu:
 Koledar aktivnosti 2018, DGNP MB+podružnica Ptuj
- Koledar državnih prvenstev gluhih v Sloveniji
 Pravico imam slišati in razumeti, Center možnosti, ZDGNS
- Slovenski znakovni jezik, MDDSZEM
 Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi
- Polžev vsadek, ZDGNS
 Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim, ZDGNS
- Razumeti in biti razumljen, DGNP MB
 Dohodnina, 0,5 DONIRAJ za delovanje društva
- Zbiranje starega papirja.
 Tehnični pripomočki nekoč in danes.
- Glasilo Naš glas 2000-2018
 Fotografije z aktivnosti 1933 – 2018
- Strokovna literatura, knjižno gradivo
 Ogled primerov dobre prakse zaposlovanja gluhih oseb: www.youtube.com/channel/signsforhandshakes.
OBJAVE V MEDIJIH:
 4. december, Za čim boljše vključevanje invalidnih oseb v družbo, Invalidne osebe so enakopravni in enakovredni člani
družbe, zato se moramo tako mi kot tudi država z ministrstvi truditi, da se jim omogoči tako zaposlitve kot tudi vključevanje
v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje, Oddaja Poročila ob 18, RTS 24,
https://www.facebook.com/rts24novice/videos/1920124021350025/
 5. december 2017, Velik interes za brezplačen prevoz za invalide. Za največji problem, s katerim se srečujejo invalidi,
izpostavljajo zaposlovanje, Večer.
VAŽNA OBVESTILA:
 Pravica gluhe osebe do tehničnih pripomočkov (TP) za gluhe, naglušne in gluhoslepe člane.
 Klic v sili za gluhe osebe na številko 112 – možnost SMS sporočilo, pomoč pri uporabi.
 PRAVICE GLUHE OSEBE DO TOLMAČA – uporaba klicnega centra, pomoč pri prijavi v pisarni.
UGODNOSTI ZA ČLANE:
 Kopanje, Terme Ptuj, karte kupite v pisarni društva, cena 7,50€.
 4-urno kopanje v Termah Fontana+savna (s člansko izkaznico je cena 8,00€), kupite na blagajni Fontane.
 Bio Life Therapy, uporaba za namen samozdravljenja - Prijave v pisarni društva v času uradnih ur.
 Nalepka znak gluhi (za osebno in zdravstveno izkaznico), se dobi v društvu.
 Prevozi starejših članov v društvo, voznik-prostovoljec Sead Mešanovič. Dogovor za prevoze v pisarni društva.
 Izposoja tehničnih pripomočkov za člane (za predavanja, tečaji) v pisarni društva.
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 http://www.facebook.com/drustvo.maribor.
Informacije za obveščanje članov in ostalih uporabnikov urejamo in pripravljamo v strokovni službi Društva.

Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar

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

