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PROGRAM 
ČERVEN –ČERVENEC - SRPEN

2013
                
                                                                                                        

                                             

Společné foto před hotelem Čertův hrádek 
ve Starých Hamrech na pobytové akci, konané dne 7. - 12. 5. 2013.

Autor fotografie: Lištvanovi
Své narozeniny oslaví:

12. 6. Strejček Milan 75 let
27. 6. Kumhalová Věra        93 let
27. 6. Jedličková Anna 83 let
3. 7. Galdunová Věra 65 let

18. 8. Matoušek Jaroslav 55 let

  Přejeme vše nejlepší!



UNB SE STĚHUJE DO NOVÝCH PROSTOR… 
SLEDUJTE NOVÉ INFORMACE A ZMĚNY

čtvrtek 6.června v 1700hod. 
NEKONÁ SE PŘEDNÁŠKA V UNB

čtvrtek 13.června v 1700hod.                  
NEKONÁ SE PŘEDNÁŠKA V UNB

čtvrtek 20.června v 1700hod.                
OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR, VOLNÁ BESEDA                                                               
Všichni dobře víte, že se UNB stěhuje. Srdečně Vás zveme 
na seznámení s novými prostory.

                                             
čtvrtek 27.června v 1600hod
PRVNÍ DEN DĚTÍ KONANÝ V NOVÝCH 
PROSTORÁCH 
V odpoledních hodinách bude v nových prostorách probíhat 
zábavný program pro děti. Srdečně zveme rodiče, přátelé a 
všechny ostatní.
                                                
Červenec – srpen  2013
VOLNÉ BESEDY SE KONAT NEBUDOU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

!!!!VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!
OD 1. 6. 2013 BUDOU I BĚHEM PRÁZDNIN BUDOU 

VEŠKERÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  POSKYTOVÁNY 
V NOVÉM PROSTORU

PALACKÉHO TŘÍDA 114 (vchod z ulice Kollárova 9)



!!!!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.

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.   
Čtvrtek  18:30 hod – 19:30 hod    27.6.2013                 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl
Z důvodu stěhování UNB se poradenství s PC neposkytuje. PC jsou mimo provoz.

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

Více informací najděte na nové 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 sluchově postiženým spoluobčanům potřebnou pomoc či radu. 
Cena za zprávu je účtována dle tarifu vámi zvoleného operátora.
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici

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
MOBIL: 608 326 030

Jitka Tarabová pondělí          10 – 17 hod.
MOBIL: 776 888 120 úterý 10 – 17 hod.
                                         středa 10 – 17 hod.

čtvrtek 12 – 19 hod

Michala Wu dle domluvy
MOBIL: 733 131 997
on-line tlumočení sudý týden

                              úterý 8 – 10 hod.
                                          středa 8 – 10 hod.
                            lichý týden  

čtvrtek 9 – 13 hod.
                

On-line tlumočení pomocí aplikace programu OoVoO - ID: tkcnvideo1   nebo 
přes www.tkcn.cz/content/tlumoceni-line/ nebo tlumočení on-line přes iPhone nebo iPad nebo 
iPod firmy Apple přes Wi-Fi pomocí aplikace OOVOO nebo FaceTime (tkcn@tkcn.cz)

V UNB Vám nabízíme služby on-line: základní sociální poradenství a tlumočnické 
služby.       Pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.

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

Skype: unieneslysicibrno
ICQ: 456067298
Oovoo: unieneslysicibrno     

                 
Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK, Statutární město Brno.

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



JEĎTE S UNII NESLYŠÍCÍCH BRNO NA JEDNODENNÍ VÝLET 
DO JEVIŠOVIC

Datum: sobota 15. června 2013
Sraz: v 7,00 hod  - Ústřední autobusové nádraží 

Brno – Zvonařka na nástupišti 100 
(odjezd autobusu v 7,30 hod)

Program: krokodýlí farma – prohlídka chovu krokodýlů 
nilských (máme zarezervovanou prohlídku po 
11. hodině)

podle času – jevišovický zámek, hrad 
Bližší informace u paní Petry Lištvanové.

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

UNB PRODÁVÁ
Pohlednice s prstovou abecedou 10 Kč
Létající lampión 59 Kč
Reflexní vesta s potiskem – neslyšící pro dospělé 149 Kč

pro děti     147 Kč 

BYDLENÍ PRO NESLYŠÍCÍ A SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Společnost Century 21 zajišťuje speciální službu pro

neslyšící a lidi sluchově postižené.
Zabývá se především zprostředkováním prodeje a pronájmu 

nemovitostí a jejich financováním. 
Zajišťuje prodej a pronájem bytů, výměny bytů, pronájem a 

prodej rodinných domů, chat a chalup, zprostředkování 
prodeje a pronájmu pozemků, garáží a další.

Více informací: www.bydleniproneslysici.cz



PRÁVNÍ PORADCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Právní poradnu bude od 1. 10. 2012 zajišťovat: 

Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová
(ovládá znakovanou češtinu, rozumí znakovému jazyku) ve spolupráci 

s Advokátní kanceláří - JUDr. Jiří Rafaj.
Cena právních úkonů stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 
177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
právních služeb (advokátní tarif).
Kontakt: Advokátní kancelář - JUDr. Jiří Rafaj, Cejl 12/14, 602 00 Brno 

Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová
E-mail: widdy@volny.cz,  raf.ak@volny.cz
Tel.:  +420 545 211 562,        Mobil: +420 602 703 048

S-LINKA
NEMUSÍTE CHODIT DO UNB, MŮŽETE PROBLÉM VYŘEŠIT PŘES        

S-LINKU!!!
Sociálně informační tlumočnická linka Unie neslyšících Brno, o.s. (dále jen        
S-linka) zprostředkovává kontakt s odborníky na téma

- sKarta, kompenzační a komunikační pomůcky
- postup jak získat příspěvek (na mobilitu, kompenzační pomůcku aj.)

       - krizové pomoci v nouzi a další odpovědi na Vaše dotazy.
Jak funguje? Klikněte na S-linku UNB, napište dotaz. On-line „textový“ 
tlumočník ho přetlumočí do mluvené řeči odborníkovi na danou oblast a pak Vám 
přepíše odpověď zpět.
Kdy? V pracovní dny v době od 09:00-17:00, v pátek do 15:00.
Kde? S-linka je dostupná na www.tkcn.cz/.

Zeptejte se nás On-line!

TKCN
Tel.: +420 800 142 142 Fax:+420 800 147 147 SMS: +420 722 147 147 
Psací telefon: 800143143 Mobil: www.tkcn.cz/content/mobil
E-mail: neslysici@o2.com
Webová adresa: www.tkcn.cz
E-Psací telefon: www.tkcn.cz  
Tlumočení on-line: www.tkcn.cz



INZERÁT – NABÍDKA PRÁCE
Společnost Unie neslyšících Brno, sociální podnik s.r.o. hledá zaměstnance na 
pozici barman/číšník do nově otevřené kavárny v Brně v Králově Poli, Palackého 
tř. 114, Brno (plán otevření kavárny – říjen 2013)

Požadavky:
- práce na plný úvazek
- časová flexibilita
- osoba starší 18 let
- osoba se sluchovým postižením splňující kriteria pro osoby se 

zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti (tzn. uznaná orgánem sociálního zabezpečení jako 
invalidní (1., 2. nebo 3. stupeň invalidity)

- komunikativní, přátelská povaha, ochota se vzdělávat, přístupnost v 
komunikaci se slyšícími zákazníky, spolehlivost a zodpovědnost, 
zdvořilé a příjemné vystupování k zákazníkům a ke spolupracovníkům

Nabízíme:
- zaškolení
- stálá pracovní doba s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
- motivující finanční ohodnocení
- zajímavá práce v novém a příjemném prostředí

V případě zájmu zašlete Váš životopis s aktuální fotografií na e-mailovou adresu: 
radka.kulichova@neslysici.net

Životopis by měl obsahovat:
1/ osobní informace (jméno, příjmení, věk, stupeň invalidity, případně 

další info)
2/ kontaktní informace - adresa, e-mail, telefon
3/vzdělání
4/praxe (jakákoliv)
5/jazyky (český znakový jazyk, český jazyk, anglický jazyk, německý 

jazyk ...)
6/zájmy



Unie neslyšících Brno, o. s., člen Českomoravské jednoty neslyšících
„Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí“ Palackého tř. 114, 612 00 Brno, 

tel./fax: 541 245 321, mob. 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201, www.unieneslysicichbrno.cz, 
www.cmjn.cz, e-mail: unb@cmjn.cz

LETNÍ  INTENZÍVNÍ  KURZ  ZNAKOVÉHO JAZYKA

Základy znakového jazyka

Informace o kurzu:

Výuka probíhá dvakrát týdně v bloku 2 hodin (120 minut) v prostorách Unii neslyšících Brno, Palackého 
tř. 114, v Brně-Králově Poli v moderní učebně s využitím výpočetní 
a multimediální techniky.

Kurz trvá 1 měsíc a po jeho úspěšném ukončení absolventi obdrží Osvědčení o absolvování kurzu, bez 
akreditace. Zápisné do kurzu je 990,-Kč. Platba složenkou nebo převodem na účet před zahájením kurzu.

Výuku kurzu vede slyšící lektor se vzděláním v oblasti surdopedie za účasti neslyšícího asistenta. 

Osnova kurzu:

Praktická část – výuka znakového jazyka

Teoretická část – zásady správné komunikace s osobou se sluchovým postižením

KURZ JE URČEN LIDEM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ SEZNÁMIT SE ZNAKOVÝM JAZYKEM A 
KULTUROU NESLYŠÍCÍCH.

Bližší informace a přihlášku naleznete na http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php 


