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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,
blíží se podzim, spolu s ním i různé
virózy a k tomu všemu situace kolem
Covidu-19 není pěkná. Doufám, že
nám dovolí, pořádat všechny
naplánované aktivity pro Vás.
Dávejte na sebe pozor, jezte hodně
vitamínů a zachovejte si
dobré zdraví i rozum.
Vaše Marcela Žáková

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

727 879 624 (telefon + SMS)
722 719 101 (telefon + SMS)
777 885 460 (pouze SMS)
607 628 910 (telefon + SMS)
720 309 652 (pouze SMS)
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TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Úřední hodiny
TERÉNNÍ (mimo SNB)
Pondělí:
8:00 - 17:00 hod.
Úterý:
8:00 - 17:00 hod.
Středa:
8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek:
8:00 - 17:00 hod.
Pátek:
8:00 - 12:00 hod.
JAK SI MÁM OBJEDNAT
TLUMOČNICKOU SLUŽBU
V TERÉNU?
Objednat tlumočníka lze:
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!

AMBULANTNÍ (v SNB)
Pondělí:
13:00 - 17:00 hod.
Středa:
9:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek:
9:00 - 12:00 hod.
KOMUNIKACE PŘES PC
V době úředních hodin můžete
využít nabídku - komunikovat se
sociálním pracovníkem
přes počítačový program:
Skype: snbreclav

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.

!!! DŮLEŽITÉ !!!
NEROZUMÍTE SMLOUVÁM, ÚŘEDNÍM DOKUMENTŮM
NEBO JINÝM PÍSEMNOSTEM?
PROSÍM, NIC NEPODEPISUJTE A PŘIJĎTE K NÁM DO KANCELÁŘE SNB.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Úřední hodiny
TERÉNNÍ (mimo SNB)
Úterý:
9:00 - 12:00 hod.
Čtvrtek:
13:00 - 17:00 hod.
JAK SI MÁM OBJEDNAT
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
V TERÉNU?

Sociální pracovnice může neslyšícího
klienta přijít navštívit do vlastního domu, bytu, když neslyšící klient ze
zdravotních důvodů nemůže přijít do
SNB.
Objednat službu lze:
osobně: v kanceláři SNB
SMS: viz. telefonní čísla pracovnic
Skype: snbreclav
e–mail: snbreclav@seznam.cz
Dopis: viz kontakt (1.strana)

Objednávka musí obsahovat:
1. VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ
2. DATUM poskytování služby
3. ČAS poskytování sl.(V KOLIK HOD.)
4. DŮVOD poskytování služby
5. MÍSTO poskytování služby (KDE?)
Nemusíte se bát, že se
informace dozví někdo jiný.
Pracovník je vázán mlčenlivostí.
!!! POZOR !!!
Pokud nemůžete využít objednaný
termín poskytování služby
(např. z důvodu nemoci...),
HNED oznamte sociální pracovnici!

AMBULANTNÍ (v SNB)
Pondělí:
9:00 - 18:00 hod.
Středa:
9:00 - 19:00 hod.
Čtvrtek:
9:00 - 12:00 hod.

PORADENSTVÍ
O SLUCHADLECH
A OPRAVY
budou zajištěny v pondělí
19. 10. od 10:00 - 15:00 hod.
Provádí servisní technik,
pan Pavel Šmíd
(mob. 737 042 121).
Ve Svazu tělesně postižených na
Stromořadní ulici v Břeclavi.

FOTKY
Fotky ze všech akcí najdete na
webové stránce
www.snbreclav.rajce.net
Kdo bude chtít objednat fotky
z našich akcí,
přijďte v úřední hodiny.

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI
Vaše přání a stížnosti
týkajících se obou služeb,
můžete napsat a vložit do
Schránky stížností,
nápadů a připomínek
u vchodu do SNB
za dveřmi.
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AKCE V ŘÍJNU
Vždy ve středu 14:00 - 16:00 hod - Klub neslyšících - VOLNÁ BESEDA
STŘEDA 7. ŘÍJNA
16:00 - 17:30 hod.

17:30 - 19:00 hod.

STŘEDA 14. ŘÍJNA
16:00 - 19:00 hod.

STŘEDA 21. ŘÍJNA
16:00 - 19:00 hod.

Rozvoj osobnosti
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková

Vzdělávací aktivity - Beseda
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV
Jana Kadlčková

Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny
PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Mgr. et Bc. Lenka Doušová
Pozvánka zvlášť

STŘEDA 28. ŘÍJNA
STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO

DALŠÍ AKCE
SOBOTA 17. ŘÍJNA

MÍČOVÉ SPORTY (Pozvánka zvlášť)

SOBOTA 24. ŘÍJNA

SPORTOVNÍ DEN (Pozvánka zvlášť)
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Turnaj v nohejbalu - 12.9.2020
Za krásného slunečného počasí jsme se sešli v sobotu 12.9. na Nohejbalovém
turnaji – 5.ročník, který se měl konat již v květnu, ale kvůli viru Covid-19 musel být
přesunut. O poháry pro 1-3 místo bojovalo celkem 6 dvojic. Podle pravidel, se hrála
série zápasů - každý s každým, podle Bergerovy tabulky.
Souboje byly plné potu, správného naštvání i protestů na výroky rozhodčího, prostě tak, jak už to v každém sportu bývá. Hráče přišlo podpořit i okolo 30 diváků, kteří
fandili svým favoritům. Dle výsledků jednotlivých zápasů byly na konci turnaje prvním třem vítězům rozdány poháry přímo na antukovém hřišti TJ Lokomotiva.
Tak doufejme, že za rok se povede organizovat 6. ročník. :)
Sepsala
Marcela
Žáková
a
Josef Misař
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Den sociálních služeb - 18.9.2020
I letošní rok jsme měli možnost účastnit se Dne sociálních služeb, který každoročně
pořádá město Břeclav. Změna byla v tom, že akce nebyla před Gymnáziem (z důvodu opravy budovy), ale před Domem školství, pro nás výhoda, že bylo blízko.:-)
Naši neslyšící a lidé, kteří procházeli po ulici, si mohli prohlédnout spoustu stánků,
které byli postavené a kde ukazovali různé organizace, co dělají pro své klienty.
Mohli si vyzkoušet gerontooblek, který byl zátěž pro tělo, abychom si uměli představit, jak se cítí starý člověk, který se nemůže dobře hýbat, špatně vidí a slyší. Mohli
si vyzkoušet výlet virtuální realitou díky speciálním brýlím, pro ty, kteří už nemohou
cestovat. Nebo se potěšit s pejsky, speciálně vycvičenými pro canisterapii.
Ve stáncích byla možnost koupit si i drobné dárky a výrobky, které dělají lidé s postižením. I my jsme měli v nabídce spoustu věcí, například kompenzační pomůcky,
ukázku výuky znakového jazyka,
adventní kalendář, hrníčky, pouzdra na brýle, trička s potiskem
prstové abecedy, atd. Také věci,
které jsme vyráběli ve výtvarných
hodinách - mýdla, hedvábné šátky, levandulové pytlíčky apod. Ve
stejnou dobu byl v několika stáncích i festival národních kuchyní a
tak jsme ochutnali kuchyni mexickou, vietnamskou, egyptskou nebo rómskou a musíme uznat, že
vše bylo velmi dobré.
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Byli jsme rádi, že nás v průběhu odpoledne přišlo podpořit i několik
neslyšících. Díky komunikaci ve znakovém jazyce, která jde „dobře
vidět“ :-), i když jí slyšící nerozumí, mohli ostatní vidět, že neslyšící
opravdu jsou mezi lidmi.
Letošní den se velmi povedl díky organizátorům i díky slunečnému
počasí. Těšíme se na další podobné akce.
Sepsala Noema Čapková
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Přejeme členům SNB, kteří se narodili v říjnu
vše nejlepší a splnění všech přání v dalším roce.
Paní Julia Kostovič

5. 10.

25 let

Pan Fuszenecker Franz

14. 10.

46 let

Paní Emílie Snášelová

16. 10.

61 let

Pan Zdeněk Snášel

17. 10.

61 let

Paní Marie Uhrová

17. 10.

37 let

Pan Libor Mikulík

30. 10.

53 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

CENÍK LAMINOVÁNÍ

Cena
2 Kč
10 Kč
5 Kč

Formát
A4
A5
A6

Cena
15 Kč
10 Kč
5 Kč

NA MĚSÍC LISTOPAD PŘIPRAVUJEME:
KARTY 14.11 NEBUDOU!!!!
DALŠÍ PROGRAM DLE VÝVOJE SITUACE
Spolufinancováno Jihomoravským krajem, městem Břeclav,
Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem kultury

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