Simultánní přepis mluveného slova
Simultánní (souběžný) přepis mluvené řeči je doslovný
přepis z náslechu v reálném čase (v přítomnosti), který je
určen pro osoby se sluchovým postižením. Může se
používat na konferencích, přednáškách a mnoha dalších akcích. Přepisovatel či
přepisovatelka přepisují mluvenou řeč na elektronické klávesnici připojené k
počítači. Text simultánního (souběžného) přepisu může být zobrazován na
monitoru, pokud je text určen pro jednu osobu, na větší obrazovce pro malou
skupinu, anebo promítáním na velkou plochu pro větší skupiny.
Simultánní přepis nemusí být omezen místem. Text může být pořizován na místě,
anebo může být podle potřeby přenášen na dálku přes internet či satelit.
Součástí projektu simultánního (souběžného) přepisu mluveného slova je také
návrh pravidel všech zúčastněných stran, což zahrnuje: organizátoři přepisu,
mluvčí a účastníci přednášky. Dále byl také zformulován návrh etického kodexu
přepisovatele mluvené řeči. Jednotlivá pravidla lze najít na prepis.cun.cz.
Zdroj:http://prepis.cun.cz/index.php?option=com_content&task=blogsection&
Pozor na podvodníky
Poslední dobou přibývá případů podvedených lidí, především seniorů, kterým je
často i velmi agresivně vnucováno určité zboží na předváděcích akcích.
Pořadatelé těchto akcí nejprve vzbudí v důchodci klamný dojem, že něco vyhraje
(nebo už vyhrál), když se dostaví na určité místo (vyzvedne si výhru). Ve
skutečnosti ale žádná výhra neexistuje, nebo je dosažitelná pouze, když si člověk
na místě ještě něco zakoupí. Prodejci vyvinou na lidi psychický nátlak a oni
snadno podlehnou a zakoupí si předraženou nebo nepotřebnou věc. Podvodní
prodejci organizují dokonce i takto zaměřené zájezdy pro seniory.
Množí se také případy podvodů konaných na zdravotně postižených lidech.
Někdy si dokonce podvodníci vytipují zdravotně postiženého člověka, přijdou za
ním domů a nabízejí mu „zázračnou“ kompenzační pomůcku,
která všechny jeho problémy vyřeší a která stojí i desetitisíce
korun (fyzioterapeutické lehátko, léčivá lampa apod.).
Podle informací na serveru Aktuálně.cz podvodů při předváděcích akcích během
prvního čtvrtletí přibylo. Inspektoři z České obchodní inspekce provedli 113
kontrol a porušování zákona o ochraně spotřebitele zjistili v 92 případech –
nejčastěji šlo o nekalé praktiky včetně agresivních.
Seniorům, kteří byli podvedeni na předváděcích akcích, pomáhá například
Sdružení Spotřebitel net. Sdružení založilo instituci tzv. Spotřebitelského
ombudsmana, který hájí práva oklamaných spotřebitelů. Spolupracuje i se
živnostenskými úřady. Více informací a kontakty najdete na
www.spotrebitel.net.
Zdroj: Lucie Křesťanová- zprávy pro neslyšící
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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:
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.

V červenci bude omezená provozní doba poradny CDS:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00 hodin
administrativa (ZAVŘENO)
8:00 – 18:30 hodin
8:00 – 15:30 hodin
administrativa (ZAVŘENO)
Srpen normální provoz
KLUB BERUŠKA

Kroužek pro děti se sluchovým postiženým a děti neslyšících pra/rodičů.
1. 7. 2013 – Téma: „Co je to za zvíře“
16:00 h – 18:30 h
Kde: malý sál CDS, Vodova 35, 612 00 Brno - vede: Bc. Anna Pokorná, DiS.
15. 7. 2013 - Téma: „Pexeso“
16:00 h – 18:30 h
Kde: malý sál CDS, Vodova 35, 612 00 Brno - vede: Bc. Anna Pokorná, DiS.
29. 7. 2013 - Téma: „Hrajeme si s plastelínou“
16:00 h – 18:30 h
Kde: malý sál CDS, Vodova 35, 612 00 Brno - vede: Bc. Anna Pokorná, DiS.

Kroužek vaření + Kroužek ručních prací
v červenci nebudou
Pondělní individ. trén. paměti + Pondělní akce
v červenci nebudou
Skupinové trénování paměti + Přednáška
v červenci nebudou

KLUB SENIORŮ
13. 7. 2013 – 14:00 h
27. 7. 2013 – 14:00 h
BSN – KLUB TURISTIKY
13. 7. 2013 – BSN – cykloturistika
Sraz: Brno hlavní nádraží v 6.30 hod.
Start: Senetářov
Trasa 20 km: Senetářov-Ostrov u Macochy - Větrný mlýn – Macocha - Skalní
.
Mlýn – Blansko.
Veškeré informace u pana Brabce
4.- 7. 7. 2013 - Výlet na Šiklandu
Program: pátek: 5. 7.2013 - Strašidelný zámek DRAXMOOR
KROKODÝL PARK
sobota: 6. 7. 2013 - Westernové městečko Šiklův mlýn
WESTERN MOTOSRAZ
neděle: 7.7.2013 - Rožná - restaurace
SLOVÁCKÁ CHALUPA
Veškeré informace u pana Brabce
KARTY
RUSKÉ KUŽELKY
v červenci se nehraje
v červenci se nehraje

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY
v červenci se nehraje

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO
13. 7. 2013 – 19. Brněnský turnaj v beachvolejbalu
Sportovní areál KÁČATA, ul. Svratecká 449, Brno
Zahájení: 9:00 h
13. 7. 2013 - 17. Brněnský turnaj v nohejbalu
Sportovní areál KÁČATA, ul. Svratecká 449, Brno
Zahájení: 9:00 h

