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PROGRAM
LEDEN 2012

Své narozeniny oslaví:
    11. 1. Krupicová Kateřina 85 let
    14. 1. Sedláčková Matylda 60 let

Přejeme vše nejlepší!



čtvrtek 5. ledna v 17 hod.      
VOLNÁ BESEDA
Přijďte do UNB v novém roce, sejít se s přáteli a podělit se o vánoční a 
novoroční zážitky.

čtvrtek 12. ledna v 17 hod. 
NESLYŠÍCÍ A SOCIÁLNÍ ZMĚNY OD LEDNA 2012

Sociální změny Vám vysvětlí a odpoví na otázky sociální pracovnice 
Markéta Šildbergerová. Dozvíte se odpovědi na tyto otázky: Jaké 
příspěvky na pomůcky jsou zrušeny? Kdo má nárok na příspěvek na 
pomůcky, a kolik se bude doplácet? Změny kde, a jak žádat o příspěvek na 
pomůcky? Kdy končí platnost průkazů ZTP? Co je to karta sociálních systémů 
(nová karta ZTP) a kde a jak o ni žádat? 

čtvrtek 19. ledna v 17 hod. 
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Přijďte do UNB seznámit se s novým občanským zákoníkem. Advokátka Mgr. 
Silvie Walterová nám vysvětlí, co přinese nový občanský zákoník. Změny, které 
se dotknou každého „od kolébky do hrobu“. Stručný souhrn změn s následnou 
diskuzí.
Tlumočí: Szymusiková Drahuše

čtvrtek 26. ledna v 17 hod. 
BESEDA O ZDRAVÉM SVĚTLE
Přijďte do UNB na besedu o zdravém světle - Led žárovky, 
které nám šetří energii. Tyto žárovky jsou zdravotně nezávadné 
a úsporné (úspora elektrické energie). Besedu povede pan 
Antonín Partyka. 
Tlumočí: Kulichová Radka



PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ - pan Leoš Prušvic
Každé pondělí a středa od 9,00 – 17,00 hod jsou v UNB zajištěny poradenské 
služby pro nedoslýchavé: orientační měření sluchu audiometrem, kontrola, drobné 
opravy sluchadel a jejich příslušenství, přístrojové čištění sluchadel včetně 
čištění tvarovky, prodej baterií,… Pokud máte audiogram, vezměte jej s sebou. 

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
PaedDr. Karla Hrabčíková - pokud máte rodinný nebo osobní problém, přijďte 
se poradit do naší poradny v UNB. Tlumočí Drahuše Szymusiková.   
Termíny: čtvrtek v 16h: 5. 1., 19. 1.

NOVOROČNÍ TÚRA „PALACKÉHO VRCH“
Datum: neděle 1. ledna 2012
Sraz: Kroftova (zastávka Vrázova – trolejbus č. 29, 30, 36) v 9,45 hodin

(odjezd: 10,00 hodin)
Podrobnější informace u pana J. Hvězdy. 

TURISTIKA „Z ADAMOVA DO ÚTĚCHOVA“
Datum: sobota 21. ledna 2012
Trasa: 3,5 km
Sraz: hlavní nádraží Brno v 9,40 hodin (odjezd: 10,03 hodin)
Podrobnější informace u paní Juřicové. 

V UNB prodáváme: 
Kalendář na rok 2011 29 Kč
Pohlednice s prstovou abecedou 10 Kč
Létající lampión 59 Kč
Reflexní vesta s potiskem – neslyšící pro dospělé 149 Kč

pro děti 147 Kč 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI
Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit je do schránky umístěné v hlavní chodbě

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek.



POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB
Drahuše Szymusiková     Úterý 9 – 10 hod.
MOBIL: 725 605 215 Čtvrtek 18 – 19 hod.
Radka Kulichová dle domluvy
Markéta Šildbergerová Pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.
MOBIL: 608 211 949 Pátek dle domluvy
V UNB Vám nabízíme služby on-line: základní sociální poradenství a tlumočnické 
služby. 

pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.
pátek 10 – 14 hod.

Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Markéta 
Šildbergerová. Je možné komunikovat i přes web kameru. 
Adresy UNB: MSN: unieneslysicibrno@windowslive.com

Skype: unieneslysicibrno
ICQ: 456067298
Oovoo: unieneslysicibrno     

Ceník za využití služebního telefonu UNB (telefonické tlumočení): 
hovor z pevné linky na pevnou ZDARMA 
hovor z mobilu na mobil 2 Kč/min
hovor z mobilu na pevnou linku 4 Kč/min.

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

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



PLÁNUJEME
Výuka PC kurzy v UNB bude opět probíhat po Novém roce. 
Bude rozdělena do třech modulů:

PC kurz pro začátečníky
PC kurz pro pokročilé
PC kurz – přednáška

Výuka bude vést pan Lubomír Hykl. 
Více informací bude pověšené od 1. ledna 2012 na internetové stránce: 

www.neslysici.net

KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR

Více informací najděte na nové webové stránce: www.pomuckyproneslysici.cz. 
Novinkou je, že je možné koupit kompenzační pomůcky i přes internetový obchod 
(e-shop). 



PRÁVNÍ PORADCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Poskytuje základní právní pomoc, např. sepis smluv (např. nájemní, darovací, 
kupní atd.), závěti, návrhu na nesporný rozvod, právní poradenství, a to ve všech 
oborech práva, zejména obchodního, občanského, rodinného, pracovního a 
správního. 

Po konzultaci Vašeho problému a prvotním prostudování Vámi předložených 
dokumentů Vám bude sdělen navrhovaný postup řešení. 

Cena:  200 Kč/hodinu – při 1. setkání
Cena za další služby a další setkání – dle individuální domluvy a podle typu služby 

(zvýhodněné sazby pro klienty se sluchovým postižením). 

Kontakt: Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová
e-mail: widdy@volny.cz

BLESKOVÉ INFORMACE NESLYŠÍCÍCH Z BRNA A MORAVY
Pokud Vás zajímají informace o neslyšících z Brna a Moravy, máte možnost se 
podívat na stránky: www.neslysici.info


