Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící je nucen omezit
poskytování tlumočnických služeb
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící informuje, že
vzhledem k tomu, že v prvních 4 měsících letošního roku se zvýšil objem
objednávek, CZTN došly peníze, které obdržel na projekt Tlumočnické
služby pro neslyšící.
CTZN je proto z finančních důvodů nucen omezit poskytování tlumočnických
služeb. Od 2. června 2014 dojde k omezení proplácení účelů tlumočení.
CZTN bude neslyšícím klientům hradit tlumočení pouze:
- u lékaře, na policii, v zaměstnání, při řešení smluv všeho druhu, na úřadě
(rodičovské příspěvky, sociální dávky, úřad práce, vyřízení dokladů, atd.)
(neplatí pro pojišťovnu, banku, spořitelnu apod.)
Omezení se nevztahuje na objednávky, které byly ujednány před tímto omezením.
Až se situace změní, bude vás CZTN informovat. Klientům se doporučuje obracet
na jiné poskytovatele Tlumočnických služeb pro neslyšící. Seznam poskytovatelů
je k dispozici na webových stránkách, například na SNN nebo ČUN.
Operátoři vám seznam na požádání zašlou. CZTN se omlouvá za veškeré
komplikace a nepříjemnosti způsobené tímto omezením. Zdroj: Bc. Barbora
Herzánová, koordinátor projektu, http://www.zpravy-pro-neslysici.cz/13917

Bazény na Dobráku popraskaly kvůli tunelům. Opravy se odkládají
Opravy oblíbeného brněnského koupaliště Dobrovského mají zpoždění a
není jisté, zda bude koupaliště v příští letní sezoně otevřené. Královopolská radnice musí znovu vypsat zadávací řízení. S rekonstrukcí za 29
milionů korun by se tak mohlo začít na začátku příštího roku. Dobrák
byl kvůli havarijnímu stavu zavřený už letos v létě.
Zadávací řízení na firmu, která koupaliště opraví, zrušil
ÚOHS a radnice jej nyní vypíše znovu. "Předpokládáme,
že by se stavět mohlo začít v zimních měsících. Firmu
budeme vybírat i podle toho, jak rychle dokáže koupaliště opravit," řekl
starosta městské části Roman Vykoukal.
Součástí rekonstrukce je zkrácení plaveckého bazénu na 40 metrů, rekreační
bazén se rozdělí na tři menší a v areálu bude více místa pro lehátka. Areál i
bazény budou také přístupné tělesně postiženým.
Na Dobrák chodí v letní sezoně až 1500 lidí denně. V minulých letech měli
provozovatelé problémy s připomínkami od hygieny, bazény navíc
popraskaly kvůli výstavbě blízkých Královopolských tunelů. „Udělat jen
menší opravy by se nevyplatilo," zdůvodnil zavření areálu Vykoukal.
Zdroj: http://www.centrumnews.cz/zpravodajstvi/brno-sever
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INFORMACE
ČERVENEC

2014/7
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.

OTEVÍRACÍ DOBA CDS BĚHEM PRÁZDNIN
V červenci od 17 do 25. 7. 2014 bude omezená provozní doba poradny CDS:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00 hodin
administrativa
8:00 – 18:30 hodin
8:00 – 15:30 hodin
administrativa

!!! UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V CDS!!!
PŮDNÍ VESTAVBA
Z technických důvodů až od října 2014 budou
probíhat stavební práce v Centrum denních
služeb pro sluchově postižené na ulici Vodova 35 v Brně. Budou se provádět
vestavby půdních prostor pro účely bydlení a s tím související stavební úpravy
v.CDS.
V této souvislosti bude omezena provozní doba poradny CDS.
Na probíhající stavební práce předem budou klienti upozorněni, přesto
prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu.
Děkujeme za pochopení CDS
Pondělní a Středeční trénování paměti - v červenci trénování paměti nebude
Kroužek ručních prací a kroužek vaření - v červenci kroužky nebudou
Pondělní akce a Klub Beruška - v červenci akce a klub nebude
Recept – Kroužek vaření – Čočková polévka - 28. 5. 2014
Suroviny:

Postup:

250 g čočky
1 cibule
1 mrkev
Olej
2 brambory
2 l masového vývaru
1 lžička majoránky
4 kuličky nového koření
3 bobkové listy
2 stroužky česneku
sůl, pepř
2 lžíce másla
2 lžíce mouky

Čočku nasypeme do hrnce a několik hodin ji necháme
namočenou ve studené vodě. Do hrnce nalijeme
trošku oleje a orestujeme nakrájenou cibuli a mrkev.
Podlijeme trochou vývaru a dusíme 5 minut. Z
namočené čočky slijeme přebytečnou vodu. Čočku
přidáme do hrnce, zamícháme, dolijeme zbytek
vývaru a okořeníme novým kořením a bobkovým
listem. Brambory nakrájené na kostičky vložíme do
polévky. Za občasného míchání vaříme, dokud nám
čočka a brambory nezměknou. Poté polévku
zahustíme jíškou, kterou jsme si připravili z másla a
hladké mouky. Na závěr přidáme utřený česnek se
solí, pepřem a majoránkou.

Zdroje: http://www.mezdravi.cz/surovina-mesice-cocka

KLUB SENIORŮ
12. 07. 2014. 2014 – 14:00 h
26. 07. 2014. 2014 – 14:00 h
BSN – KLUB TURISTIKY
05. 07. 2014 – BSN Brno – cykloturistika
Hrad Pernštejn
Veškeré informace u p. Brabce
12. 07. 2014 – BSN Brno – turistika
Rozhledna Velký Košíř – trasa 15 km
Veškeré informace u p. Brabce
KARTY

RUSKÉ KUŽELKY
V červenci se nehraje

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO o. s.
05. 06. 2014 - M – ČR v tenise 2014 pro všechny kategorie mužů a žen

Časový plán: v 10.00 h – 18.00 h
Místo: tenisové kurty – TK BRNO – CHRLICE,
ul. Blümlova, Brno - Chrlice
12. 06. 2014 – 20. Brněnský turnaj vmužů, žen a mládeže
Časový plán: zahájení 9:00 hod., ukončení 18:00 hod
Místo: CENTRUM VIKTORIA, Vodařská 2, Brno - Komárov
12. 06. 2014 - 18. Brněnský turnaj v nohejbalu
Časový plán: Zahájení 9:00 hodin, ukončení 18:00 hodin
Místo: CENTRUM VIKTORIA, Vodařská 2, Brno - Komárov
Správná tajenka osmisměrky: TRAPAS CO?

