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Tento Bulletin
je s programem pevný.
Dobře si ho, prosím,
uschovejte.
Kdyby se něco změnilo,
dáme Vám vědět písemně
zvlášť.
Když budete potřebovat
pomoci něco vyřídit,
přijďte do klubu.

Milí přátelé,
jsme v době, kdy se všude šíří nemoc
koronavirus a v ČR máme nouzový stav.
Stejně tak i u nás v sociálních službách,
proto věnujte pozornost informacím
v našem Bulletinu.
Prosíme, dodržujte nařízení a opatření
od vlády a musíme věřit optimisticky
na dobrý čas.
Letošní Velikonoce budou trochu jiné.
Vaše Lenka Doušová

TELEFONNÍ ČÍSLA PRACOVNIC:
Bc. Noema Čapková
Mgr. et Bc. Lenka Doušová
Bc. Marcela Žáková
Jana Kadlčková

722 719 101 (telefon + SMS)
727 879 624 (telefon + SMS)
777 885 460 (pouze SMS)
607 628 910 (telefon + SMS)
720 309 652 (pouze SMS)
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VÁŽENÍ KLIENTI,
oznamujeme Vám, že v souvislosti s šířením koronaviru má
SPOLEK NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV, z.s., od 16. BŘEZNA 2020
až do odvolání tato preventivní opatření:

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY - KANCELÁŘ PRO KLIENTY POUZE:
PONDĚLÍ A STŘEDA 13:00 – 17:00 HOD.
Při vstupu do kanceláře dodržujte následující postup:
•
•
•
•

Osobně přijďte jen v nejnutnějších případech a pokud jste úplně zdraví
Doporučujeme předem se objednat
Čas v kanceláři omezte na co nejkratší dobu - nejlépe pod 15 minut
Dodržujte odstup od zaměstnance 2 metry

Další možnosti, jak můžete kontaktovat zaměstnance:
Marcela Žáková 607 628 910 (telefon + sms)
606 162 590 (WhatsApp)
Noema Čapková 727 879 624 (telefon + sms + WhatsApp)
Lenka Doušová 777 885 460 – neslyšící (jen SMS + WhatsApp)
Skype: snbreclav
Email: snbreclav@seznam.cz
Další možnost on-line tlumočení můžete využít přes aplikaci Deafcom
(pondělí - pátek: 7 - 19 hod.)
AMBULANTNÍ a TERÉNNÍ TLUMOČENÍ
– bude poskytnuto pouze v případě ohrožení života, zdraví, finančního zabezpečení, bydlení apod.
Objednané tlumočení, které není akutní a může být odloženo, doporučujeme zrušit!
ON-LINE TLUMOČENÍ
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.
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Objednat tlumočníka můžete:
osobně: v kanceláři SNB
SMS: viz. telefonní čísla pracovnic
Skype: snbreclav
e–mail: snbreclav@seznam.cz
Objednávka musí obsahovat:
1. VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ
2. DATUM tlumočení
3. ČAS tlumočení (V KOLIK HOD.)
4. DŮVOD tlumočení
5. MÍSTO tlumočení (KDE?)
Nemusíte se bát, že se
informace dozví někdo jiný.
Tlumočník je vázán mlčenlivostí.
!!! POZOR !!!
Pokud nemůžete přijít na objednaný
termín tlumočení
(např. z důvodu nemoci),
HNED oznamte tlumočníkovi!

Aktivity ve středu odpoledne
od 18. března 2020
až do odvolání na základě
rozhodnutí vlády ČR poskytovat
nebudeme – ZRUŠENO
KLUB NESLYŠÍCÍCH
Sobotní akce až do odvolání
nebudou - ZRUŠENO

!!! DŮLEŽITÉ !!!
NEROZUMÍTE SMLOUVÁM,
ÚŘEDNÍM DOKUMENTŮM
NEBO JINÝM PÍSEMNOSTEM?
PROSÍM, NIC NEPODEPISUJTE
A POŠLETE NÁM KOPII EMAILEM,
WHATSAPP, SKYPE APOD..

APLIKACE ZÁCHRANKA
Vlastníte chytrý telefon?
Tak je dobrá volba mít
na mobilu aplikace Záchranka.
Více informací:
www.zachrankaapp.cz
Nebo Vám poradí
sociální pracovnice v kanceláři SNB

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
SOS POLICIE:
603 111 158
(bez registrace)
Důležité je do zprávy napsat:
- co se stalo,
- kde (adresa) se to stalo,
- kdo (jméno) volá o pomoc.

FOTKY
Fotky ze všech akcí najdete na webové stránce
www.snbreclav.rajce.net
Kdo bude chtít objednat fotky
z našich akcí,
přijďte až po ukončení karantény

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI
Vaše přání a stížnosti
týkajících se obou služeb,
můžete poslat emailem.
snbreclav@seznam.cz
nebo poštou
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Členské příspěvky posunuty!!!- do konce června
I. skupina na 200,- Kč
u starobních důchodců
u občanů v rodičovské dovolené
u studentů
u dlouhodobě nezaměstnaných
u invalid. důchodců III. stupně

II. skupina na 250,- Kč
u pracujících občanů
Čestné členství (zdarma)
nad 80 let

Den břeclavských žen – sobota 7. března 2020

V tu sobotu byl svátek žen, který oslavujeme
každým rokem už několik let. Shodou okolností dle data se letos náš svátek připodobňuje k Mezinárodnímu dni žen - 8. března.
Náhoda.
Připravila jsem kulturní program, který měl
mít celkem 8 bodů. Vlastně workshop, do kterého se mohli připojit všichni přítomní. Dopadlo to tak, že se aktivovalo jen 5 bodů, protože čas se protáhl a já nechtěla unavovat.
Nejvíc zaujalo vázání šátků, šálů a paruk. To
se ke stolu nahrnuly skoro všechny ženy.
A vázalo se.
Pak jsem ukázala, jak složit tričko za 2 vteřiny. Víme, že trička skládáme skoro stejným způsobem.
Toto bylo jiné.
Pak bylo vázání kravat. Ženy i muži to uměli bravurně. Navíc muži říkali, že mají doma svázanou
kravatu připravenou na věšáku až přijde potřeba...
Máme šikovné muže. Kdo se k tomu odhodlal, přišil správně a úhledně 1 knoflíček.
Pátý bod: S nafouknutým balónkem zamýšlený
postup této hry se jaksi nepovedl. Šťastně ale
skončil veselým smíchem, když balón bouchl.
Samozřejmě se nezapomnělo na zákusek a kávu.
Sepsala Jana Kadlčková
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ŠÍŘENÍ KORONAVIRU (COVID-19)

Kde všude můžete najít informace o koronaviru?
Na internetu je spousta odkazů, například:
Základní informace a doporučení k tématu covid-19 (šíření koronaviru)

https://koronavirus.mzcr.cz/
http://koronavirus.jmk.cz
http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-informace
Přehled v ČR: COVID-19:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Informace pro občany:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Obecné informace o epidemii:

www.okoronaviru.cz

Praktické informace o karanténě:

www.karantena.eu

Aktuality ve znakovém jazyce:

www.tichezpravy.cz

Televizní pořady a videa s titulky:

https://www.beey.io/cs/televize-beey/

Kdo nemá doma internet, může situaci sledovat v televizi:
ČT 1 - 18:00 hod. – UDÁLOSTI V REGIONECH
(tlumočení do ČZJ a skryté titulky)
ČT 24 - vysílání je celý den
(občas tlumočení do ČZJ, když je mimořádná zpráva,
tiskové konference, většinou má skryté titulky)
- 19:00 hod. – UDÁLOSTI
(tlumočení do ČZJ a skryté titulky)
ČT 2 - 19:50 hod. – ZPRÁVY V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE

(neslyšící moderátoři v ČZJ)
ČT 3 - nový dočasný televizní kanál pro seniory
(skryté titulky nebo tlumočení do ČZJ)
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Přejeme členům SNB, kteří se narodili v dubnu
vše nejlepší a splnění všech přání v dalším roce.
Pan Radek Štěpánek

2. 4.

49 let

Paní Věra Vrbová

4. 4.

65 let

Paní Michaela Nováková

4. 4.

41 let

Pan Jozef Pavlovič

8. 4.

65 let

Pan Milan Novák

10. 4.

70 let

Paní Pavla Buchtová

17. 4.

65 let

Paní Milada Schäfferová

17. 4.

72 let

Pan Michal Novák

18. 4.

39 let

Pan Walter Sykora

25. 4.

54 let

Paní Marcela Žáková

29. 4.

39 let

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Rozšířená nabídka v kanceláři –
možnost vyzkoušení nebo zapůjčení domů
V celé budově není
dovoleno kouřit,
musíte jít ven před budovu.
Nevodit do klubu žádná
zvířata, znečišťují koberec.

CENÍK KOPÍROVÁNÍ
Formát
A4 Černobíle
A4 Barevně
A5 Barevně

Cena
2 Kč
10 Kč
5 Kč

CENÍK LAMINOVÁNÍ
Formát
A4
A5
A6

Cena
15 Kč
10 Kč
5 Kč

Vážení prátelé,

přejeme Vám v této době příjemné
a klidné jaro a krásné Velikonoce.
Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav

Bulletin na duben připravily:
Noema Čapková, Jana Kadlčková, Lenka Doušová a Marcela Žáková
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