Poplatek za odpad v roce 2016 – změny u seniorů a
malých dětí
Sníží se poplatek za komunální odpad v Brně v r. 2016 – ale pouze seniorům
nad 70 let a dětem do tří let.
Staří lidé nad 70 let – budou platit 500 Kč.
Děti do tří let – budou platit 500 Kč.
Ostatní lidé – zůstane stejný poplatek 670 Kč.
Poplatky se musí zaplatit stejně jako
v minulých letech do konce května 2016.
Poplatek se mohl snížit kvůli tomu, že se snižuje množství komunálního odpadu
a odpad se třídí. Pokud budou lidé odpad třídit i dále, mohlo by dojít k zlevnění
poplatku u všech lidí – v budoucnosti.
Zdroj: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-snizi-poplatek-za-odpadseniorum-a-rodinam-s-detmi/

V lednu je nutné podat žádost o mobilitu
Ten, kdo pobírá příspěvek na mobilitu (který byl přiznán v letech 2012 a 2013),
si musí podat novou žádost.
Nová, vyplněná žádost, se musí odevzdat na
pracovišti Úřadu práce ČR
od 1.1.2016 do
31.1.2016.
Je nutné žádost odevzdat pouze v lednu 2016!
Pokud byste ji odevzdali v prosinci 2015, nebo až
v únoru 2016, nedostali byste příspěvek na
mobilitu za leden.
V případě, že potřebujete s žádostí pomoci, informujte se v kanceláři CDS.
Zdroj: přijatý dopis od ÚP
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CDS + BSN 2016/01
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.

Vážení klienti,
děkujeme za vaši dosavadní přízeň.
Přejeme Vám úspěšný vstup do nového
roku a těšíme se na vás i v roce 2016!
Pracovníci CDS
……………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

Přednáška
27.01.2016 Téma: „Průkaz osoby se zdravotním postižením a Příspěvek na
mobilitu“ od 16:00h.
Vede pracovnice CDS Bc. Eliška Koutníková, DiS.
Tlumočí Bc. Miroslava Zrnečková
Kroužek vaření – vede: Petra Bauerová
13. 01. 2016 - 16:00 h – 17:00 h - Téma: „Ovocný salát“
Kroužek ručních prací – vede: Regina Holíková
06. 01. 2016 - 16:00 h – 17:00 h - Téma: „Jáhelníčky“
Pondělní akce – vede: Regina Holíková, Petra Bauerová
04. 01. 2016 - 14:30 h – 15:30 h - Téma: „Druhy ryb“
11. 01. 2016 - 14:30 h – 15:30 h - Téma: „Tajenky“
18. 01. 2016 - 14:30 h – 15:30 h - Téma: „Domino“
25. 01. 2016 - 14:30 h – 15:30 h - Téma: „Slova začínající stejně“
Klub Beruška – kdo má zájem o klub Beruška, prosím, ať se přihlásí u Petry
Bauerové, program a termíny v lednu budou dle dohody.
Pravidelně klub Beruška začne v únoru 2016.
-

Pondělní a středeční trénování paměti - v lednu nebude.
Cvičení s fyzioterapeutkou – v lednu nebude.
Trénování paměti a cvičení začne zase v únoru nebo v březnu 2016.
V lednu budeme rozdávat DOTAZNÍKY. Prosíme o vyplnění dotazníků, při
neporozumění dotazníkům vám poradíme v kanceláři CDS.
Dotazník je anonymní.

Kroužek vaření - recept: Dýňová polévka – 18. 11. 2015
Postup:
1 menší dýně
Oloupeme dýně, nakrájíme na kostky.
1 l vody
Nakrájenou dýni dáme do hrnce, zalijeme vodou
2 bujony
a necháme vařit. Dýně rozmixujeme do hladka.
1 šlehačka 12%
Přidáme jíšku, sůl, pepř. Potom přidáme šlehačku
2-3 lžičky hladké mouky +
a necháme chvilku projít varem.
půl skleničky vody = jíška
Dobrou chuť.
Sůl, pepř, muškát
Suroviny:

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

KLUB SENIORŮ – 2. ledna 2016 – od 14.00 hod.
16. ledna 2016 – od 14.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO o. s. – v lednu nebude
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------…..

BSN
Šipky -

13. ledna 2016 – v 15.30 hod.
27. ledna 2016 – v 15.30 hod.

Karty –

6. ledna 2016 – 16.00 hod.
20. ledna 2016 – v 16.00 hod.

Kuželky –

13. ledna 2016 – 17.00 hod.
27. ledna 2016 – v 17.00 hod.

BSN – AKCE
Sobota 16. ledna 2016 – v 14.00 hod. – Karneval
BSN – KLUB TURISTIKY - 15.01.2016 – Veletrh Brno – GO - Regiotour
Další informace u p. Brabce.
Veškeré informace jsou na nástěnce.

