Informace – NRZP ČR je pobouřena nehorázným požadavkem
České spořitelny
Předsednictvo NRZP ČR je pobouřeno nehorázným požadavkem
České spořitelny. Ta totiž žádá od Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR náhradu za zrušení systému téměř 204 milionů korun.
Podle předsednictva Česká spořitelna od prvopočátku věděla, že zavádění
výplaty dávek prostřednictvím sKaret je velmi riziková záležitost, proti které se
staví nejen řada politiků, ale především sami příjemci jednotlivých dávek.
V červenci 2011 na společném jednání s Českou spořitelnou NRZP ČR jasně
sdělila svoje důvody, proč nemůže souhlasit s tímto systémem, a že udělá vše
proto, aby projekt sKarty nebyl realizován. Česká spořitelna nerespektovala
jejich výhrady a celý projekt byl realizován z pohledu uživatelů diskriminujícím
a nátlakovým způsobem.
NRZP ČR je přesvědčena o tom, že Česká spořitelna, a. s., šla do rizikového
projektu, a tudíž nemá právo požadovat po daňových poplatnících náhradu za
ukončený projekt.
Zdroj: NRZP ČR - www.zpravy-pro-neslysici.cz

Ze světa
Šimpanzi, kteří umějí znakovat, se přistěhovali do Kanady
Tatu a Louis jsou dva 36 a 37letí šimpanzi, kteří se už odedávna učili
komunikovat prostřednictvím amerického znakového jazyka.
Vloni v září byla tato dvojice přesunuta z výzkumného zařízení státu
Washington v USA do svého nového domova v Montrealu v
Kanadě. Tam dosud žijí.
O jednoho ze šimpanzů, Louise, se zajímají vědci, kteří ho považují
za velmi unikátního. Obzvlášť proto, že Louis se naučil znakový jazyk přímo od
jeho adoptivní šimpanzí matky. Louis je tedy první šimpanz, který se naučil
lidský jazyk od jiného zvířete, a ne od člověka.
Původní objekt v USA byl postaven pro usídlení pěti opic. Dva
šimpanzi zde ale zemřeli. Proto bylo rozhodnuto, že ostatní
šimpanzi (Louis a Tatu) potřebují být více v kontaktu s ostatními šimpanzi, tak
se přestěhovali za jinými jedenácti šimpanzi do Kanady.
Jejich nová ošetřovatelka, která také ovládá znakový jazyk, říkala, že doufá, že
nový domov jim umožní najít nové přátelé, seznámit se s jinými šimpanzi a
vytvořit mezi nimi nové vztahy, které možná vyústí v nové sociální skupiny.
Zdroj: H3.tv, canada.com, dailymail.co.uk
www.zpravy-pro-neslysici.cz
Správná tajenka křížovky – Krásné Vánoce přeje CDS

Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno
Telefon: 541 212 401 Tel./fax: 541 211 389
Mobil-SMS: 777 912 936, 733 123 177
Webové stránky: www.neslysici-brno.estranky.cz
E-mail: cds.brno@seznam.cz, ooVoo: cdska1
IČ: 86771396
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PROSINEC
Provozní doba
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Tlumočnické služby
ambulantní
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
8:00 - 14:00
terénní
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
8:00 - 14:00

Sociálně aktivizační služby
ambulantní
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Čt: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Pá: 8:00 - 14:00
terénní
Po:
--Út:
11:30-15:00
St:
--Čt:
11:30-16:30
Pá:
---

V pondělí dopoledne jsou porady, supervize a administrativní práce.
V tuto dobu budou přijímáni pouze objednaní klienti.

Tlumočnické služby finančně podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Jihomoravský kraj a Magistrát města Brna.

Dále nás podporuje: DESO development, s.r. o.
Sociálně aktivizační služby finančně podpořili: Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Jihomoravský kraj.

V úterý 10. 12. 2013 je CDS z provozních důvodu
ZAVŘENO.
Nebudou se poskytovat tlumočnické a aktivizační služby!
O vánočních svátcích 24. 12., 25. 12., 26. 12. 2013 je CDS ZAVŘENO!!!
18. 12. 2013 - Vánoční posezení s CDS
Taneční vystoupení - od 17:00 h
04. 12. 2013 - Kroužek ručních prací
vede: Mgr. Marta Novotná - od 16:00 h
18. 12. 2013 - Kroužek vaření
vede: Mgr. Marta Novotná - od 16:00 h
Pondělní akce – vede: Mgr. Marta Novotná
02. 12. 2013 - 14:30 h – Slova podle abecedy
09. 12. 2013 - 14:30 h – Z jakého materiálu je vyrobena
16. 12. 2013 - 14:30 h – Hříčky s písmeny
11. 12. 2013 - Středeční trénování paměti – MgA. Robert Milič od - 16:00 h
Klub Beruška - vede: Bc. Anna Pokorná, DiS.
02. 12. 2013 - Téma: „Zimní radovánky“ 16:00 h – 18:30 h
16. 12. 2013 - Téma: „Vyrábíme dárky“ 16:00 h – 18:30 h
Kurz Anglického jazyka
V prostorách CDS probíhají vzdělávací aktivity – kurzy Anglického jazyka.
Většina pracovníků, kteří v kurzech vyučují, ovládají český znakový jazyk,
znakovanou češtinu a artikulaci, v případě potřeby je přivolán tlumočník
znakového jazyka.
Kurzy AJ probíhají:
mírně pokročilí: - přítomný tlumočník znakového jazyka - ZJ
po: 16:00 - 17:00 hodin, út: 14:30 - 15:30 hodin, pá: 11:15 - 12:00 hodin
pokročilí:
út: 15:30 - 16:30 hodin
zájemci o začátečníky: napřed kontaktujte pracovníky CDS - emailem:
cds.brno@seznam.cz nebo osobně na adrese: Vodova 35, Brno
Kurz práce na počítači
Kurz práce na PC - po domluvě s pracovnicí Mgr. Martou Novotnou
- email - cds.brno@seznam.cz
Kurzy jsou určeny pouze pro osoby se sluchovým postižením a jsou
ZDARMA

Recept – Kroužek vaření – POHANKOVÉ RIZOTO
Suroviny:
Postup:
250g pohanky loupané
Pohanku propláchneme, přebereme a zalijeme
250g čerstvých žampiónů
vodou (vývarem), tak aby hladina sahala palec
1 větší cibule
nad pohanku. Za občasného míchání vaříme 102 stroužky česneku
12 minut do měkka. Na oleji orestujeme
rostlinný olej
pokrájenou cibuli a česnek, přidáme nadrobno
konzervovaný hrášek a
nakrájené žampióny a mrkev, vše do měkka 7
kukuřice
min. podusíme. Ke směsi přidáme zbytek
mrkev, paprika
zeleniny a prohřejeme. Na závěr vše smícháme a
sójová omáčka
libovolně dochutíme solí, pepřem, petrželí a
petržel, sůl, pepř
strouhaným sýrem.

07. 12. 2013 – Mikuláš od 14:00 h
Klub seniorů
26. 12. 2013 – Štěpánovské posezení od 14:00 h
Klub seniorů
KLUB SENIORŮ
07. 12. 2013 – 14:00 h
21. 12. 2013 – 14:00 h
26. 12. 2013 – 14:00 h
BSN – KLUB TURISTIKY
NENÍ
KARTY
11. 12. 2013 - 17:00 h

RUSKÉ KUŽELKY
04. 12. 2013 - 17:00 h

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY
04. 12. 2013 - 16:00 h

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO
NEHRAJE SE

