Lidem se sluchovým postižením se bude u T–Mobile lépe
komunikovat
V prodejně T-Mobile je nová služba pro sluchově postižené zdarma.
Jedná se o službu simultánní přepis na dálku. Sluchově postižený zákazník
požádá v prodejně, aby mu byl zapůjčen tablet s aplikací online přepisu a spojí se
tak s přepisovatelem. Od této chvíle se to, co řekne prodejce v prodejně,
zákazníkovi zobrazí v textové podobě na tabletu.
Sluchově postižený se nemusí bát ani zneužití osobních údajů, protože přepisy se
nikde neukládají a po přečtení jsou ihned smazány.
Taková služby přináší zákazníkům se sluchovým postižením užitek a velkou
svobodu v komunikaci – mohou se takto lépe dorozumět.
Podle odhadů žije v České republice až 500 tisíc neslyšících nebo
nedoslýchavých, přičemž znakový jazyk ovládá pouze cca 1,2 % z nich – většinou
jde o neslyšící od narození (při ztrátě sluchu úrazem nebo v pozdějším věku je již
těžké se znakový jazyk naučit). Zhruba pětina z celkového počtu osob se
sluchovým postižením zároveň nepoužívá naslouchadlo. Právě pro tyto osoby
představuje písemný záznam mluvené řeči v reálném čase ideální způsob
komunikace.
Zdroj: http://www.helpnet.cz/aktualne/lidem-se-sluchovym-postizenim-se-bude-u-t-mobile-snazekomunikovat

Ubytování v nových bytech CDS
Kdo je osoba neslyšící, nebo nedoslýchavá a má předběžný zájem o
ubytování v nových bytech CDS – ať se přihlásí k pí Simoně Šumberové
nejlépe ve středu 14:00 – 18:00 hod.
Jiný den poslat SMS zprávu na tel: 777 912 936, nebo email:
cds.brno@seznam.cz, či osobně v kanceláři ředitelky na základě
předchozí domluvy. Poté vyplní přihlášku.
Po vyplnění přihlášky a po ukončení stavby v CDS, Vodova 35 Brno
budou zájemci o bydlení pozváni na informační schůzku, kde se poté
s paní Šumberovou rozhodnou, zda je ubytování pro ně možné a
vhodné.

BULLETIN

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Vodova 35, Brno
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
Facebook: CDS Akce - www.facebook.com/cds.akce
IČ: 86771396

INFORMACE
PROSINEC

CDS + BSN 2015/12
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.

Kroužek vaření – vede: Petra Bauerová
16. 12. 2015 - 16:00 h – 17:00 h - Téma: „Vánoční hvězdičky“
Kroužek ručních prací – vede: Regina Holíková
02. 12. 2015 - 16:00 h – 17:00 h - Téma: „Vánoční výrobky“
Pondělní trénování paměti - vede: Michaela Halamová, DiS.
07. 12. 2015 - 15:30 h – 16:30 h - Téma: „Optické klamy“
Středeční trénování paměti– vede: Michaela Halamová, DiS.
09. 12. 2015 - 16:00 h – 17:00 h - Téma: „Vánoční kvíz“
Pondělní akce – vede: Regina Holíková
07. 12. 2015 - 14:30 h – 15:30 h - Téma: „Hraní se slovy“
14. 12. 2015 - 14:30 h – 15:30 h - Téma: „Zábavná matematika“
21. 12. 2015 - 14:30 h – 15:30 h - Téma: „Citlivé ruce“
28. 12. 2015 - 14:30 h – 15:30 h - Téma: „Vánoce“
Klub Beruška – vede: Petra Bauerová
07. 12. 2015 - 16:00 h – 18:30 h - Téma: „Pohádky“
-

Cvičení s fyzioterapeutkou – v prosinci nebude.
Cvičení začne zase v únoru nebo v březnu 2016.
……………………………………………………………………………………..

SOBOTA 05.12.2015

VÝTVARNÉ ČINNOSTI
Od 14:00 h v CDS
Srdečně vás na akci zveme!
Bližší informace budou na nástěnce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLUB SENIORŮ – 5. prosince 2015 – od 14.00 hod.
„Posezení s Mikulášem“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO o. s. - nebude
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSN
Šipky -

16. prosince 2015 – v 16.30 hod.
oslava – odměny s balíčky

Karty –

9. prosince 2015 – 16.30 hod.
poslední hraní s oslavou

BSN – AKCE
Sobota 5. prosince 2015 – v 14.00 hod. – Mikuláš
Sobota 26. prosince 2015 – v 14.00 hod. – Štěpánské posezení
Středa 30. prosince 2015 – v 14.00 hod. – Předsilvestrovské posezení
BSN – KLUB TURISTIKY
12.12.2015 – BSN Brno: Rozhledna v Soběšicích – Soběšická naučná stezka –
10 km
Další informace u p. Brabce.
Veškeré informace jsou na nástěnce.

