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PROGRAM  
LEDEN 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Své narozeniny oslaví: 
   7. 1. Rauerová Jana   30 let 
   12.1. Veselý Josef  80 let 

 
Přejeme vše nejlepší! 

 



 
čtvrtek 8. ledna v 17 hod. 
JOS – INFO DAY 
 
Srdečně Vás zveme do UNB na první setkaní v novém roce. Radka 
Kulichová Vás bude informovat o projektu JOS, do kterého je zapojena 
ČMJN. JOS  se týká oblasti technických oborů, ukážeme Vám výukové 
materiály pro kurz elektroniky a kurz AutoCADu – speciálně připravené 
pro Neslyšící.  
 
čtvrtek 15. ledna v 17 hod. 
DOBROVOLNÁ SLUŽBA VE ŠVÉDSKU 
 

Do UNB přijde Kamil Panský a bude nám 
vyprávět o svém pobytu ve Švédsku. Byl 
tam 10 měsíců jako dobrovolná služba – 
program "Mládež v akci"- ve školní budově 
neslyšících ve městě Orebro. Uvidíte také 
fotky od města Malmo na jihu až po 
město Kiruna v Laponsku na severu, kde je 
ledový hotel. 
 
čtvrtek 22. ledna v 17 hod. 
EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ – OČ JDE? 
 

Do UNB přijde paní PaedDr. Karla Hrabčíková a Ing. Bc. Eliška 
Vondráčková. Budou si s Vámi povídat o výchově dětí a možnostech, jak 
ovlivnit jejich nevhodné chování, jak tomuto chování i předcházet a tím 
zlepšit atmosféru v rodinách. Seminář se zaměřuje na poznání základních 
potřeb dítěte, jejichž naplňování vede ke zlepšení chování, k posílení jeho 
zodpovědnosti a ochoty spolupracovat s dospělým.  
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
čtvrtek 29. ledna v 17 hod. 
VOLNÁ BESEDA 
 

Přijďte do UNB popovídat si s přáteli.  



POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
MOBIL: 725 605 215 

Máte možnost využít tlumočnických služeb v UNB. Pokud potřebujete 
tlumočení, můžete kontaktovat kancelář UNB nebo se osobně domluvit s paní  
Drahuší Szymusikovou – ve dnech:  
 Středa 9 – 10 h 
  Čtvrtek 18 – 19h 
 
NOVOROČNÍ VÝŠLAP NA BABÍ LOM 
 

Kdy:   1. 1. 2009 
Sraz:   10:50 na nádraží v Kr.Poli, zastávka autobusu č.43 
S sebou:   dobrý obuv, dobré oblečení a hlavně dobrou náladu 
 

Od ledna do konce března můžete v kanceláři UNB platit členské 
příspěvky na rok 2009.  
   Pracující – 160 Kč 
   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, … - 120 Kč 

 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NA TÉMA FOTOPŘÍBĚH 
 
V UNB výstava fotografií ještě pokračuje 
do 31. ledna 2009, kterou tvořily děti ze  
Základní školy pro sluchově postižené  
v Brně - Řečkovicích.  
Přijďte se podívat, jak jsou děti šikovné.  
 
 

 

 
UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na tyto sociální služby:                             

- tlumočnické služby 
- odborné sociální poradenství 

 



 
PŘIPRAVUJEME: 
 

POBYTOVÁ AKCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
v chráněné krajinné oblasti ŠUMAVY 

 

Max.počet:   20 osob 
Ubytování: SPORTHOTEL OLYMPIA Zadov ve 2-lůžkových pokojích 

(možnost přistýlky) s vlastním sociálním zařízením a TV 
Strava:   polopenze (snídaně a večeře) 
Termín:   6. – 10. května 2009 
Doprava:   vlastní 
Cena:   1600 Kč/1osoba 
 

V hotelu je k dispozici: sauna, posilovna, 
stolní tenis, biliár, lanové centrum, bowling 
(cca 300 m).  
 

Více informací najděte na internetové 
stránce: www.sporthotelolympia.eu 
 

Kdo má zájem, přihlaste se v UNB do 19. února 2009 a zaplatit zálohu   
600 Kč/1osoba. 
 

 
Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí , JMK, Magistrát města Brna. 

 
 
 
 
 

 

Do kanceláře UNB můžete volat či posílat  
SMS na telefonní číslo:  

725 605 216 
Drahuše Szymusiková – tlumočnické služby – kontakt: 

725 605 215 


