Dne 30. 3. 2014 je začátek letního času - “02:00

03:00“

Zprávy z domova
Neslyšící důchodci získají novou možnost bydlet.
V připravované půdní vestavbě.
Brno - Královo Pole - Nové byty chráněného bydlení pro
sluchově postižené vzniknou v Centru denních služeb pro
sluchově postižené na Vodové ulici. Úprava budovy začne
ještě letos. Budova Centra má v současné době nevyužívanou půdu. "Tam
plánujeme udělat čtyři byty a klubovnu pro sportovní oddíly, ranou péči a
podobně. Upravíme rovněž druhé patro domu, kde vznikne jeden byt a garsonka",
vysvětlil ředitel SNN Jaroslav Paur. Dům také dostane novou střechu a stěny
dělníci zateplí. Nové bydlení využijí rodiny s malými dětmi, studenti, ale i
důchodci. "Neslyšící totiž mívají velký problém dostat se do klasických domovů
důchodců. Mají problémy se dorozumět, proto je tato zařízení obvykle odmítají",
poznamenal Paur. Úpravu posvětili i brněnští radní. "Odhadovaná cena prací je
přes devět milionů korun", informoval mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára.
Většinu nákladů má pokrýt evropská dotace. "Než začneme stavět, musíme
uspořádat výběrové řízení na dodavatele. To bychom měli vypsat v únoru", dodal
Paur.
Zdroj: deník Rovnost
Zprávy ze světa
Škola pro neslyšící v Ghaně stále čeká na peníze od vlády
V Africkém státě Ghana byla v roce 1971 založena škola pro
neslyšící Ghana Sekondi School for Deaf. Tato škola se
nachází v západní části Ghany, je jedinou školou v této oblasti
a dochází do ní 328 studentů. Přestože tato škola existuje v Ghaně již několik
desítek let a dochází do ní hodně neslyšících žáků a studentů, stále jí chybí vlastní
administrativní budova, větší místnost pro přednášky a vlastní jídelna. Kromě toho
má škola jen jeden školní autobus, který už toho hodně pamatuje.
Peníze pro školu od vlády docházely pozdě, což způsobilo dluhy školy, které se
stále navyšují. Začátkem února řekl hlavní správce školy místním novinářům, že z
finančních důvodů musí studenti a studentky sdílet stejnou kolej, což ale není pro
studenty ideální.
Tato situace je špatná, škola opakovaně žádá o přidělení finanční pomoci od
oddělení, která má na starosti vzdělávací služby pro studenty. Peníze jim byly již
v roce 1992 přislíbeny pro stavbu nové ubytovny pro studenty. Od té doby
uplynulo již víc jak 20 let a škola stále tyto peníze nedostala.
Zdroj: http://www.zpravy-pro-neslysici.cz/11450-zpravy-skola-pro-neslysici-vghane-stale-ceka-na-penize-od-vlady/
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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.

05. 03. 2014 - Kroužek ručních prací - vede: Mgr. Marta Novotná – od 16:00 h
19. 03. 2014 - Kroužek vaření - vede: Mgr. Marta Novotná - od 16:00 h
12. 03. 2014 – Přednáška - 16 h
Trénování paměti - přednáší – Mgr. Miroslava Dohnalová
Pondělní akce – vede: Mgr. Marta Novotná
03. 03. 2014 - 14:30 h – Western
10. 03. 2014 - 14:30 h – Activity - kreslení
17. 03. 2014 - 14:30 h – Uno
24. 03. 2014 - 14:30 h – Stolní Curling
31. 03. 2014 - 14:30 h – Farma
Pondělní trénování paměti - vede: Bc. Jana Schmerglová
03. 03. 2014 - 15:30 h – Práce s čísly
10. 03. 2014 - 15:30 h – Tvorba asociačních řetězců
17. 03. 2014 - 15:30 h – Galerie pravé mozkové hemisféry
24. 03. 2014 - 15:30 h – Cvič. koncentrace pozornosti – Bc. Kristýna Bruncková
31. 03. 2014 - 15:30 h – Kvízy a zábavné hry na procvičení paměti

Klub Beruška - vede: Bc. Anna Pokorná, DiS.
10. 03. 2014 - Téma: „Barevný svět“ 16:00 h – 18:30 h
24. 03. 2014 - Téma: „Vítán jara“ 16:00 h – 18:30 h
Recept – Kroužek vaření – Piškotový puding s ovocem a šlehačkou
Suroviny:
Postup:
Ve studeném mléce rozmícháme puding s cukrem a
 mléko
vaříme do zhoustnutí (podle návodu). Když je puding
 balíček pudinku
uvařený, nalijeme ho do studenou vodou vypláchnutých
 60 g cukru
 lžíce ovocného sirupu misek a vložíme do nich piškoty, které jsme pokapali
 půl balíčku dětských ovocným sirupem. Necháme vychladnout a vyklopíme
na talířky. Můžeme ještě dozdobit ovocem a šlehačkou.
piškotů
Zdroj: http/www.toprwcwpty.cz/recept/670 ovoce
piskotovy-puding-s-ovocem-a-slehackou/

15. 03. 2014 - Brněnský putovní pohár – JOKER 42 + Placka
Zahájení: 9:00 h, start: 10:00 h
Místo: Vodova 35, Brno
26. 03. 2014 – Členská schůze
16:30 h
KLUB SENIORŮ - nebude
BSN – KLUB TURISTIKY
22. 03. 2014 – BSN Turistika
Muchova bouda
Sraz: hlavní nádraží Brno – 9:30 h, trasa: 10 km
KARTY
05. 03. 2014 - 17:00 h
19. 03. 2014 - 17:00 h

RUSKÉ KUŽELKY
12. 03. 2014 - 17:00 h
26. 03. 2014 - nebude

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY
12. 03. 2014 - 16:00 h
26. 03. 2014 - nebude

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO o.s.
15. 3. 2014 - Přátelský zápas v kopané - Česká republika + Maďarsko
Výkop: 12:00 h
Stadion: Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno
Adresa: Sladovnická 17, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice

