Informace – sKarta – Úřady práce přestanou vydávat sKartu
Úřady práce dostaly pokyn, aby přestaly vydávat karty sociálních systémů –
sKarty. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová to uvedla v úterý
7. května 2013 na happeningu Národní rady zdravotně postižených ČR a KDUČSL před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Vydávání sKaret jednotlivé úřady utlumují už od února.
Předávání klientům se oficiálně zastavuje poté, co vláda
přijala usnesení, kterým ministryni doporučila zahájit
intenzivní jednání a legislativní kroky k ukončení projektu
sKaret. Ministryně Ludmila Müllerová se setkala s několika desítkami účastníků
mítinku a mimo uvedla, že na takových akcích není možné nikoho přesvědčovat
o výhodách karty.
Nalézt řešení projektu sKaret má nyní společná pracovní skupina expertů MPSV,
Úřadu práce ČR a České spořitelny. Podle ministryně není možné připustit, aby
vládou doporučené ukončení projektu sKaret znamenalo pro jejich držitele
jakýkoliv problém. Dávky se vždy musí včas a řádně dostat ke klientům.
Zdroj: helpnet.cz

Informace – Víte, že Zprávy pro neslyšící mají nový znak a logo?
Naše www.zpravy-pro-neslysici.cz mají několik novinek, s nimiž bychom vás
chtěli seznámit.
Na úvod bychom chtěli představit náš nový znak. Po dlouhém přemýšlení a
výběru z několika návrhů se náš tým shodl na tomto znaku, který vidíte na videu.
Znak vypadá takto, protože naše zprávy jsou nejen z ČR, ale i ze světa a
podáváme je v českém znakovém jazyce, proto vznikl tento znak.
Další novinkou je nové logo, kterého si můžete všimnout na videu v
pravém rohu nahoře. Tento znak obsahuje dvě ruce, tvarově to vypadá
jako svět a uvnitř je ZN – jako zkratka pro naše zprávy, které jsou pro
neslyšící.
Naše videozprávy jsou k vidění samozřejmě na našich webových stránkách:
www.zpravy-pro-neslysici.cz, ale i na facebooku, google+ i Twitteru. Na
facebooku uvidíte fotku figurantky a vedle ní jinou fotku, stačí kliknout na odkaz
a dostanete se přímo na naše webové stránky s videozprávou. Snažíme se
zařazovat každý den minimálně tři zprávy, kromě víkendu. Pokud nám chcete
poslat informaci o nějaké akci, ať už kulturní nebo sportovní, která byla nebo
bude, nebo se s námi podělit o jinou zajímavou informaci, určitě nám pošlete text
s fotkou nebo nám můžete poslat informaci přes video youtube.com.
Máte nějaké nápady, názory, kritiku nebo přání? Můžete se na nás obrátit
e-mailem, ozvat se přes skype nebo oovoo Jirkovi Mašláňovi.
Zdroj: http://www.zpravy-pro-neslysici.cz
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Ředitelka CDS a TZJ:
Šumberová Simona
Zástupce ředitelky CDS a TZJ: Oračková Věra
Předsedkyně BSN:
Winklerová Zdeňka
Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. et Mgr. Kasková Silvie
Tlumočnice ZJ:
Mgr. Černá Karolína
Pracovnice pro kroužky:
Mgr. Novotná Marta
Sociální pracovnice a TZJ:
Bc. Kočková Miroslava
Pracovník v soc. službách:
Bc. Pokorná Anna, DiS

Provozní doba

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

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

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

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

terénní
--11:30-15:00
--11:30-16:30
---

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

Recept – Kroužek vaření – Bretaňské fazole
Suroviny: 200 g bílých fazolí, 25 g sádla, 1 ks cibule, 15 g hladké mouky,
¼ kostky masoxu, 1 stroužek česneku, 1,5 lžíce rajčatového protlaku nebo 2,5
lžíce kečupu, pepř, sůl, petržel
Postup: Přebrané, omyté a namočené fazole uvaříme doměkka. Na
sádle zpěníme drobně nakrájenou cibuli, zasypeme moukou a za
stálého míchání osmažíme dozlatova. Podlijeme vývarem z fazolí,
v kterém jsme rozmíchali masox, přidáme rajský protlak nebo kečup, utřený
česnek, pepř, sůl a společně povaříme. Vzniklou, ne příliš hustou omáčku podle
chuti okyselíme nebo přisladíme, vmícháme uvařené a scezené fazole a
necháme přejít varem. Jednotlivé porce sypeme najemno nasekanou petrželkou.
Podáváme s bílým chlebem.
12. 06. 2013 - Kroužek vaření
od 16:00 h vede: Bc. Anna Pokorná, DiS.
26. 06. 2013 - Kroužek ručních prací
od 16:00 h vede: Mgr. Novotná Marta
Pondělní individuální trénování paměti – vede: MgA. Milič Robert
03. 06. 2013 - 14:30 h – Zeměpis
10. 06. 2013 - 14:30 h – Osobnosti neslyšících
17. 06. 2013 - 14:30 h – Vizuální paměť
24. 06. 2013 - 14:30 h – Matematika (Bc. Anna Pokorná, DiS.)
Pondělní akce - vede: Mgr. Novotná Marta
03. 06. 2013 - 15:30 h – Filmová klasika
10. 06. 2013 - 15:30 h – Zákony ČR (Bc. Anna Pokorná, DiS.)
17. 06. 2013 - 15:30 h – Cestování země EU
24. 06. 2013 - 15:30 h – Bylinky a rostliny
19. 06. 2013 - Skupinové trénování paměti
od 16:00 h
vede: MgA. Milič Robert
05. 06. 2013 – Přednáška - „Rodinné finance“
od 15:00 h
přednáší p. Petr Novák

KLUB BERUŠKA
Kroužek pro děti se sluchovým postiženým a děti neslyšících pra/rodičů.
03. 06. 2013 – Téma: Pohádka „Hrajeme si na školu“ - 16:00 h – 18:30 h
17. 06. 2013 – Téma: Pohádka „Zraněný medvídek“ (základy první pomoci obvázat medvídkovi ruku, dát obklad...) - 16:00 h – 18:30 h
Kde: malý sál CDS, Vodova 35, 612 00 Brno - vede: Bc Anna Pokorná, DiS

08. 06. 2013 – Karty – JOKER42 jednotlivci
Klub seniorů
22. 06. 2013 - CRICKET – Šipky – 9:00 h
Červnová noc – 14:00 h
Den dětí – 14:00 h + Klub seniorů
KLUB SENIORŮ
08. 06. 2013 – 14:00 h, 22. 06. 2013 – 14:00 h, 29. 06. 2013 – 14:00 h
BSN – KLUB TURISTIKY
15. 06. 2013 - Výlet po městě Vyškov
Místo sraz: Brno hlavní nádraží v 8:30 hod, nebo Vyškov vlak. nádraží v 9:50 h.
Odjezd: Brno hl. n. v 9:00 h - vlak (rychlík) do Vyškova
Veškeré informace u pana Brabce
KARTY
12. 06. 2013 - 16:30 h
26. 06. 2013 - 16:30 h

RUSKÉ KUŽELKY
05. 06. 2013 –16:00 h
19. 06. 2013 - 16:00 h

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY
05. 06. 2013 – 16:00 h
19. 06. 2013 - 16:00 h

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO
08. 06. 2013 - Mistrovství ČR v atletice mužů, žen a mládeže 2013 - od 9:00 h.
Místo: stadion VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Technická 2, Brno
15. 06. 2013 - Mistrovství ČR v plážovém volejbalu mužů a žen 2013
Start: 8:00 h. Místo: Sportovní areál KáČaTa, ul. Svratecká 449, Brno
15. 06. 2013 – 9. kolo mistrovství ČR ve fotbale 2013
SKN Brno – SPORTNES Ostrava
Start:: 11:00 h. Místo: hřiště SK CHRLICE, Blümlova 764/41, Brno
22. 06. 2013 – SKN Brno – oddíl bowlingu
Start: 11:00 h. Místo: OD Kostka, Kaštanová 70, Brno

