Z domova
Strážnici se naučí znakovou řeč
Liberečtí strážníci se budou od podzimu učit rozumět neslyšícím a mluvit s nimi.
Stanou se průkopníky mezi městskými policisty z celého Česka. Zdroj: IDNES.cz
Firmy budou znovu dostávat od státu příspěvky na mzdu zdravotně
znevýhodněných zaměstnanců
Firmy budou znovu dostávat od státu příspěvky na mzdu
zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Tuto kategorii
pracovníků obnoví novela zákona o zaměstnanosti, kterou
8. července podepsal prezident Miloš Zeman.
Na toho, kdo pracoval v chráněných dílnách, dostával
zaměstnavatel příspěvek na každé chráněné místo. Ale na toho, kdo pracoval v jiné
firmě, byl dosud příspěvek zrušený. Nyní bude opět obnoven. Základní dotace
bude činit až 5000 korun měsíčně. Vláda ji navrhovala původně o 1000 korun nižší.
Za zdravotně znevýhodněné občany budou znovu považováni zaměstnanci, kteří
sice mohou pracovat, ale kvůli horšímu zdravotnímu stavu jen omezeně na
chráněném pracovním místě. Toto postavení bude přiznávat Česká správa
sociálního zabezpečení.
Kategorie zdravotně znevýhodněných pracovníků byla v zákoně jako podkategorie
osob se zdravotním postižením do konce loňského roku. Pokus o její včasné
zachování ale zmařilo loňské rozpuštění Sněmovny. Zdroj: helpnet.cz, novinky.cz

Ze světa
SUPER! Nová aplikace umí přeložit znakový jazyk do mluvené řeči
Gesta jsou přirozenou částí lidské komunikace. Můžeme jimi vyjádřit
emoce jako například dobrý, špatný, nenávist, láska. Používají je i
slyšící lidé a proto jejich pocitům mohou neslyšící porozumět.
Gesta jsou také součástí znakového jazyka. Avšak velká většina lidí
znakový jazyk neumí nebo mu nerozumí a tak mohou mezi slyšícími a neslyšícími
lidmi vznikat komunikační bariéry.
Americká společnost Google však tyto bariéry bourá. Ve spolupráci se studenty
školy pro komunikaci a marketing Bergh ve Stockholmu v rámci projektu vyvinuli
novou aplikaci Google Gesture, která má umožnit snadnější komunikaci mezi
lidmi, kteří znakový jazyk ovládají a lidmi bez znalosti znakového jazyka. Na ruce
znakujícího se připevní dva elektromagnetické pásy, které
umí identifikovat svalové pohyby předloktí. Z pásů se
informace přenáší do mobilu a aplikace pak převádí znakový
jazyk do mluvené řeči. Tato aplikace však ještě není veřejně
dostupná.
Zdroj: m.androidcentral.com, http: www.zpravy-pro-neslysici.cz

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
IČ: 86771396
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SRPEN
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.

Srdečně Vás zveme na akci v rámci Výtvarných dnů
Téma: Výroba šperků
Kdy: 30. srpna 2014
Čas: 14:00 – 19:00 hod
Program: výroba různých typů šperků
Kde: velký sál CDS, Vodova 35, Brno
Vede: Mgr. Petra Nezvalová
Tlumočník: Simona Šumberová
Akce proběhne v rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením a v rámci tlumočnických služeb

Pondělní a Středeční trénování paměti - v srpnu trénování paměti nebude
Kroužek ručních prací a kroužek vaření - v srpnu kroužky nebudou
Pondělní akce a Klub Beruška - v srpnu akce a klub nebude

KLUB SENIORŮ
09. 08. 2014 – 14:00 h
23. 08. 2014 – 14:00 h
BSN – KLUB TURISTIKY
02. 08. 2014 – BSN Brno – cykloturistika
Čihošť
Veškeré informace u p. Brabce
22 - 24. 08. 2014 – TNP Praha – turistika
Valtická pahorkatina
Veškeré informace u p. Brabce
30. 8. 2014 – BSN Brno – turistika
Šinklad
Veškeré informace u p. Brabce
KARTY

RUSKÉ KUŽELKY
V srpnu se nehraje

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO o. s.
09. 08. 2014 - VI. Mezinárodní turnaj v tenisu mužů a žen
“BRNĚNSKÝ POHÁR”
Místo: tenisové kurty TK BRNO – CHRLICE, ul. Blümlova
Brno - Chrlice
Zahájení: 10:00 hodin, ukončení asi do 18:00 hodin
Nápověda: Najdi 8 rozdílů

Zdroj: http://www.zsspecrymarov.cz/

