PROGRAM UNB – BŘEZEN 2019
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pondělí 4. března v 17 hod.

ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA: PO STO LETECH OD ZLATÉ HOREČKY
Přednášet bude Olga Janičková.
Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková
čtvrtek 7. března v 17 hod.

JAK PŘEŽÍT V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
Jistě Vás zaujme i tentokrát vyprávění vojáka
Pavla, který již několikrát zaujal svými
zážitky.
Tentokráte to bude z akce, která probíhala
v Krkonoších.
Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček
čtvrtek 14. března v 17 hod.

28. VEČER W.PLCHA SE ZOJOU MIKOTOVOU
Waldemar Plch ve svém tradičním 28. pořadu uvítá českou
režisérku a vysokoškolskou pedagožku na Divadelní fakultě
JAMU pí Zojou Mikotovou. Výtvarnice, grafička a divadelní
technička bude vzpomínat na své bohaté životní období.
Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková
čtvrtek 21. března v 17 hod.

OČNÍ VADY
ze zkušeností optometristů z Neo kliniky Brno.
Čeho se můžete vyvarovat, aby nenastaly potíže, které se
stupňují až zapříčiní zelený, či šedý zákal a také další
informace k problematice očí.
Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková a Eliška Šotíková
čtvrtek 28. března v 17 hod.

INVESTICE A FINANČNÍ GRAMOTNOST
Oblast, kterou řeší každý z nás, přijde opět otevřít
Barbora Šimková, finanční poradkyně.
Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI DUBNU
V měsíci dubnu nás bude čekat Zdeněk Junák, který bude hostem Waldemara
Plcha, prevence nemocí štítné žlázy endokrinoložky MUDr. Hrbkové nebo i akce
„Seniorská obálka“, na které se dozvíte něco o postupech vhodných při
onemocnění, či náhlých příhodách seniorů.

AKCE PRO ŽENY
Unie neslyšících Brno připravuje Ozdravná setkání pro ženy, která budou
zaměřená na různé oblasti jejich života. Začneme jógovým cvičením pod vedením
lektorky Eleny Kianičkové. Cvičení bude probíhat za účasti tlumočnice a bude
zaměřené na oblasti svalového a pohybového aparátu.
Kdo má zájem, prosím, přihlaste se v kanceláři UNB anebo SMS: 777 111 120.
Maximální počet žen je 7.
Časy a cena jednotlivé lekce budou upřesněny v dubnovém programu.

!!!!VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!
Pokud nerozumíte smlouvám, úředním dokumentům nebo jiným písemnostem,
prosím, nic nepodepisujte a obraťte se na nás v kanceláři UNB
nebo u našich sociálních pracovnic.
Rádi vám poradíme.

SENIOR BUS
Znovu připomínáme pro osoby nad 70 let, držitele
průkazu ZTP, ZTP/P, že je možnost odvozu ze
čtvrtečních akcí v UNB.
Objednáte- li si službu 14 dní předem na čísle
731 518 348 v pracovních dnech od 7:00 – 15:00 hod.
Jedna jízda: 50,- Kč.
PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI
Vaše přání a stížnosti můžete napsat
a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi.
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SVĚTOVÁ VÝSTAVA TITANIC
vstupte na palubu legendárního Titaniku
Datum:
sobota 23. března 2019
Sraz:
Brno – hlavní brána BVV v 10:00 hod.
Vstupné: 220,- Kč (ZTP)
Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková
Vedoucí akce: Petra Lištvanová.
Po skončení výstavy se sejdeme v centru města Brna na kávu, kde si budeme
připomínat 100 let od založení Českého spolku hluchoněmých markrabství
moravského se sídlem v Brně.

PŘIPRAVUJEME –
JEDNODENNÍ VÝLET
– KUTNÁ HORA A ŽLEBY
Datum:
sobota 18. května 2019
Doprava:
vlastní
Plán výletu: památky v Kutné Hoře (chrám sv. Barbory,
Kostnice, …) a zámek Žleby
Kdo má zájem, nahlásit do 26. dubna 2019 u paní Lenky Juřicové.

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
V BESKYDECH
Ubytování:
Strava:
Termín:

srubový hotel Grůň, Mosty u Jablunkova 1112
polopenze (snídaně a večeře)
4. června – 8. června 2019
(úterý - sobota)
Doprava:
vlastní
Cena:
2 400,- Kč/1 osoba
(ve všech pokojích je sociální zařízení,
televize, lednice a připojení k internetu)
Více informací najdete na www.hotelgrun.cz
Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 1 400 Kč / 1 osoba
do 21. března 2019.
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PORADENSTVÍ S PC
Zájemci se mohou přihlásit na poradenství přes rezervační
https://goo.gl/noaXh8 a vyčkejte na odpověď s potvrzením rezervace.

systém

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ-PaedDr. Karla Hrabčíková
Pokud máte rodinný nebo osobní problém, přijďte se poradit do naší poradny
v UNB.
Tlumočí Drahuše Szymusiková.
Čtvrtek: dle individuální dohody

KURZ POSLECHOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
PRO UŽIVATELE SLUCHADEL
V UNB probíhá kurz poslechových a komunikačních dovedností pro uživatele
sluchadel.
Pro koho je kurz určen? Pro začínající uživatele sluchadel
Náplň kurzu: základní znalosti o sluchadlech, údržba a ošetřování sluchadel,
rozeznávání základních zvuků, trénink v poslechu slov a vět,
rozdíly v mužské a ženské intonaci, návyk na poslech v rušivém
prostředí a praktický návyk na pravidelné používání sluchadel
Po tomto kurzu již vaše sluchadlo nikdy neskončí zapomenuté v šuplíku nočního
stolku!

NOVINKY A PROBĚHLÉ AKCE NA FACEBOOKU
Můžete sledovat čerstvé novinky, či fotky z proběhlých akcí na
našem facebooku – Unie neslyšících Brno, z.s. nebo na facebooku
Kavárny u Žambocha.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Absolventi škol, nezaměstnaní a zájemci o zaměstnání mohou sledovat různé
pracovní nabídky, které k nám chodí. Kde? Na nástěnce u hlavního vchodu UNB
nebo na facebooku: Unie neslyšících Brno, z.s.
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KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR
Více informací najdete na webové stránce: www.pomuckyproneslysici.cz
Je možné koupit kompenzační pomůcky i přes internetový obchod (e-shop).

SMS NA TÍSŇOVOU LINKU PRO NESLYŠÍCÍ - 724 002 156
SMS linka pro neslyšící umožňuje strážníkům brněnské Městské
policie nabídnout spoluobčanům se sluchovým postižením potřebnou
pomoc či radu.
Cena za zprávu je účtována dle tarifu vámi zvoleného operátora.
https://www.mpb.cz/osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici/
Od Nového roku do konce dubna můžete v kanceláři UNB platit členské příspěvky
na rok 2019.
Pracující
200 Kč
Důchodci, nezaměstnaní, děti od 10 let, studenti
160 Kč
Děti do 10 let a osoby starší 80 let (dlouholetý člen) členské příspěvky neplatí.
Výhody členství v UNB:
Den matek – zákusek + káva zdarma pro ženy
Den otců - překvapení
Den dětí + Mikuláš – větší balíčky pro děti
Vánoční besídka – večeře zdarma + malé překvapení atd.

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí - pátek:
Sobota – neděle:

10 – 20 hod.
zavřeno

MÁTE NAROZENINY, VELKOU OSLAVU A NEVÍTE, KDE JE OSLAVIT?
JE MOŽNÉ OSLAVIT JE V KAVÁRNĚ U ŽAMBOCHA.
POMŮŽEME VÁM S PŘÍPRAVOU, VÝZDOBOU,
ZAJISTÍME OBČERSTVENÍ A PRŮBĚH OSLAVY.
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CO SE UDÁLO V ÚNORU
7. 2. – Přednáška: Podané ruce

14. 2. – Večer Plcha s judistou Charvátem

16. 2. – Turistika z Chudčic do Rozdrojovic

21. 2. – Přednáška: Zajímavosti v mobilní robotice

23. 2. – Soutěž jednotlivců v kartách „Joker 42" – 28 hráčů hráli
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TLUMOČNICKÉ SLUŽBY ZAJIŠTUJÍ:

- dle domluvy

Do kanceláře UNB můžete volat či posílat SMS na telefonní číslo:
725 605 216
UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na sociální služby:
- tlumočnické služby
- odborné sociální poradenství
Činnost UNB podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.

Unie neslyšících Brno, z.s., člen
Palackého třída 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, mobil, SMS: 725 605 216,
www.unieneslysicichbrno.cz, www.pomuckyproneslysici.cz, www.cmjn.cz,
email:unb@cmjn.cz, IČO:65761201
8

