Parkovací průkaz
Nyní již existují nové parkovací průkazy. Dříve byly parkovací průkazy pro osoby se
zdravotním postižením s označením 01, nyní mají označení 07. Parkovací průkaz má
symbol vozíčkáře.

Průkaz s označením 07 je vydáván všem držitelům ZTP, ale s výjimkou sluchového
postižení. Automaticky je vydán těm, co mají průkaz ZTP/P. U neslyšících průkazy
ZTP/P mívají většinou děti do 15 let.
V praxi to znamená, že neslyšící osoba, která má průkaz ZTP, tak nárok nemá. Ale
neslyšící osoba, která má ZTP/P už na ten parkovací průkaz 07 nárok má.
Parkovací průkaz 07 se symbolem vozíčkáře mimo jiné opravňuje stát po
dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání (pokud tím
nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je -li to naléhavě
nutné). Takto označená vozidla mohou vjíždět na místa se zákazovou
značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo
dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je -li to naléhavě nutné lze
tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulko u "Jen zásobování" nebo
"Jen obsluha".
Neslyšící osoba, která má „pouze ZTP“ si může vyzvednout jiný parkovací průkaz se
symbolem ucha, s označením 02. Ale tento průkaz s uchem má pouze informativní
charakter – aby ostatní řidiči viděli, že vozidlo řídí osoba sluchově postižená. Bohužel
na takový průkaz se symbolem ucha se nevztahují žádné další výhody.
Všechny parkovací průkazy jsou vyřizovány na Odboru sociální
péče Magistrátu města Brna, Koliště 19.

Zdroj:
http://socialnipece.brno.cz/skupina/osoby-s-kombinovanym-a-jinym-zdravotnim-postizenim/
http://www.tichezpravy.cz/nesmyslny-pozadavek-uradu-na-vymenu-parkovacich-prukazu/
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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.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REKONSTRUKCE BUDOVY CDS
V centru denních služeb pro sluchově postižené na ulici Vodova 35, Brno
probíhají stavební práce.
Provádí se vestavby půdních prostor pro účely bydlení a s tím související
stavební úpravy v CDS.
Rekonstrukce potrvá asi do 30.9.2015.
V době rekonstrukce prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu.
Děkujeme za pochopení, CDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Kroužek ručních prací a kroužek vaření – v srpnu nebude
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Pondělní a středeční trénování paměti - v srpnu nebude
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Akce o prázdninách – vede: Mgr. Anna Pokorná, DiS.
Pondělí
03. 08. 2015 - 14:30 h – 15:30 h – Téma: „Hádanky“
17. 08. 2015 - 14:30 h – 15:30 h – Téma: „Příroda“
31. 08. 2015 - 14:30 h – 15:30 h – Téma: „Etiketa“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Klub Beruška - vede: Mgr. Anna Pokorná, DiS.
Čtvrtek
06. 08. 2015 - 13:30 h – 15:00 h – Téma: „Prstem po mapě“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cvičení s fyzioterapeutkou – v srpnu nebude - cvičení začne až v září

Akce Zahradní
Zahradní slavnost
slavnost se
se vv srpnu
srpnu zz důvodu
důvodu stavebních
stavebních prací
prací
Akce
CDS nekoná!
nekoná!
vv CDS
Akce se
se přesouvá
přesouvá na
na 26.září
26.září 2015.
2015.
Akce

Více informací
informací uvedeme
uvedeme vv příštím
příštím čísle
čísle Bulletinu
Bulletinu vv září.
září.
Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLUB SENIORŮ – není
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSN – KLUB TURISTIKY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO o. s.

VIII. mezinárodní turnaj ve tenise mužů a žen
"Brněnský pohár"
8. srpna 2015 v 9,30 hodin
tenisové kurty TK Chrlice, Blűmlova ul., Brno
Pořadatel: SKN Brno – oddíl tenisu
Datum konání: sobota 8. srpna 2015 Sraz: 9.00 hod.
Losování: na místě od 9.30 hod. do 9.45 hod.
Začátek: v 10.00 hod. do asi 18 hodin
Místo konání: tenisové kurty – TK BRNO – CHRLICE, ul. Blümlova, 6430 Brno – Chrlice.
Povrch má 6 kurtů s antukou.
Ředitel: Aleš Matuškovič
Rozhodčí: Z řad hráčů
Hrací systém: vylučovací systém na 2 vítězné sety nebo skupinově dle účasti, pak
postup ze skupin vylučovací systém, podle pravidel tenisu. Hraje se na 6 kurtech.
Přihlášky k účasti: e-mail: a.matuskovic@seznam.cz - do 2. srpna 2015!!.
Podmínky účasti: míčky dodá pořadatel (vlastní raketu s sebou, sportovní úbor a
tenisky s hladkými podrážkami).
Vklad: členové 150,- Kč / 1 osobu – každý člen předloží průkaz ČSNS a členský příspěvek
na rok 2015, kdo tento průkaz ČSNS má schovaný u předsedy klubu, musí požádat
předsedu klubu o písemné potvrzení se souhlasem zúčastnit se akce. Můžete předsedu
požádat e-mailem o zaslání potvrzení. Nečlenové 250,- Kč / 1 osobu ten kdo nemá
průkaz ČSNS a potvrzení o členském klubovém příspěvku zaplatí 250,- Kč
Občerstvení: zajištěno
Upozornění: vlastní raketu a míček (při turnaji dodá míčky pořadatel), sportovní úbor,
tenisky s hladkými podrážkami - vzít sebou. Nemůžou hrát slyšící hráči- hrají pouze
neslyšící. Nesmějí hrát hráči se sluchadlem! Hráči startují na vlastní nebezpečí.
Ceny: Za 1.–3. místo budou na místě předány poháry.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------

