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	Kalendář akcí
	

V únoru v klubovně Tyflokabinetu se koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.

Na setkání držitelů vodicích psů, které se bude konat 7. února, přijala pozvání paní Mgr. Jaroslava Janouchová z odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice, se kterou si budeme moci popovídat na téma kompenzační pomůcky.

Za KDPV Petra Šulcová




	Zpráva prezidenta SONS ČR


	Vážené kolegyně a kolegové,
	
	Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR byl finančně podpořen projekt s názvem „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trhu práce“. Tento projekt je realizován v období od 15. prosince 2010 do 14. prosince 2012.
	Jedná se o aktivitu na podporu zlepšení postavení osob se zrakovým postižením na trhu práce, tedy podporované zaměstnávání zrakově postižených. Vzhledem k tomu, že v první fázi bude třeba oslovit větší počet potenciálních zájemců o zaměstnání, obracím se na Vás se žádostí o určitou pomoc a spolupráci. Bude se jednat především o první kvartál letošního roku. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení míry zaměstnanosti osob se zrakovým postižením formou vytvoření nového rekvalifikačního programu a související komplexní podpory při hledání zaměstnání.
Tento projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku ve všech regionech ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Především pak těm, kdo mají zájem uplatnit se v nové profesi - operátor digitálního přepisovacího systému. Účast v projektu není podmíněna členstvím v SONS ČR.
	Prosím, abyste informovali a oslovili (nejlépe předáním kopie tohoto dopisu) dostupnou skupinu osob, které splňují výše zmíněné požadavky.
	Bližší informace Vám a osobám, které mají aktivní zájem o práci nebo rekvalifikaci na jiné zaměstnání, poskytnou pracovníci oblastních pracovišť SIA SONS (seznam s kontakty je v příloze) a dále pak slečna Knížková z ústředí SONS ČR Praha, tel. 221 462 438.
Přeji Vám hodně zdaru v práci a děkuji za Vaši pomoc při propagaci těchto služeb, zaměřených na integraci osob se zrakovým postižením na trhu práce.
	
	V Praze dne 4. ledna 2011, Josef Stiborský, prezident SONS ČR







Zrušení vyhlášky 182/91

	Ombudsman Pavel Varvařovský se právě vyjádřil k systému příspěvků na pomůcky pro zdravotně postižené a navrhuje neprodlené zrušení vyhlášky č.182/91. Podle ombudsmana je chybou, že se při žádostech o příspěvek na kompenzační pomůcky zjišťují majetkové poměry žadatele. Vyjádření ombudsmana je na webových stránkách: http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/pomoc-statu-zdravotne-postizenym-neni-jen-pro-nemajetne/.
	
	zdroj: internet - ochránce



TV poplatek

Na četné dotazy ověřoval Tyflokabinet osvobození od koncesionářského poplatku za TV a rozhlas v roce 2011 pro osoby se zdravotním postižením. I nadále se toto osvobození týká osob s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osob s úplnou oboustrannou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící. Osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v domácnosti s jinou osobou splňující podmínky osvobození ze zdravotních důvodů.
	
	zdroj: internet české televize



	Příspěvek na péči


	Změny v roce 2011 v působnosti MPSV:

	Osoba do osmnácti let klasifikována prvním stupněm závislosti, tj. lehká závislost, pobírá 3000 Kč měsíčně, klasifikována druhým stupněm závislosti, tj. středně těžká závislost, pobírá 5000 Kč měsíčně, klasifikována třetím stupněm závislosti, tj. těžká závislost, pobírá 9000 Kč měsíčně a je-li klasifikována čtvrtým stupněm závislosti, tj. úplná závislost, pobírá 12000 Kč měsíčně.
	Osoba starší osmnácti let klasifikována prvním stupněm závislosti, tj. lehká závislost, pobírá 800 Kč měsíčně, klasifikována druhým stupněm závislosti, tj. středně těžká závislost, pobírá 4000 Kč měsíčně, klasifikována třetím stupněm závislosti, tj. těžká závislost, pobírá 8000 Kč měsíčně a je-li klasifikována čtvrtým stupněm závislosti, tj. úplná závislost, pobírá 12000 Kč měsíčně.
	
	zdroj: noviny - deník



	









	Hana Bubeníčková
	
	Narozena 1. 1. 1961


	Přední česká odbornice pro specifickou oblast nevidomých uživatelů PC, ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Narodila se v Brně s těžkým tělesným postižením především nosného ústrojí, což znamenalo v dětství až do dospělosti dlouhodobé léčení. Tyto skutečnosti ovlivnily její rozhodnutí dosáhnout co nejvyššího vzdělání a později ovlivnily i výběr studijního oboru.
	Dětství prožila se svou o rok mladší sestrou u rodičů ve Viničných Šumicích, kde začala navštěvovat ZŠ, kterou dokončila v Pozořicích s výborným prospěchem. Více ji bavily předměty typu přírodopis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, dějepis a literatura než např. jazyky. Gymnázium navštěvovala v Brně. Maturitní zkoušku vykonala v roce 1980. Na katedře matematiky PřF MU (dříve UJEP) vystudovala obor teorie matematických systémů a informatika (1980 - 1985). Název diplomové práce: „Aplikace lineárního programování“. O rok později vykonala rigorózní zkoušky a získala titul RNDr.
Svou aprobaci si rozšířila absolvováním několika specifických kurzů: Problematika Evropské unie, Zvláštnosti komunikace a jednání se svízelnými typy osob, Public Relations - jak získat důvěru veřejnosti, absolvování programu celoživotního vzdělávání na téma Kvalifikační kurz sociální práce pro profese pomáhající zrakově postiženým občanům a rekvalifikačního kurzu řízení neziskových organizací.
	Do prvního zaměstnání nastoupila v Královopolské strojírně jako analytička-programátorka v roce 1985. Působila zde do roku 1994.
V roce 1991 se seznámila s Eurekou A4. V letech 1991 - 1993 vedla několik kurzů obsluhy a základy programování, které přístroj umožňoval.
V roce 1993 obdržela nabídku na obsazení místa pracovníka v Tyflokabinetu SNS, kterou nepřijala. Měla v té době zájem pouze o úzké zaměření na výpočetní techniku pro nevidomé a slabozraké zájemce. To jí o půl roku později umožnila tehdejší ČUNS. V rámci ČUNS se jednalo o první výukové středisko obsluhy PC pro nevidomé. V roce 1995 se v ČR stal osobní počítač vybavený speciálními programy pro nevidomé nebo slabozraké občany kompenzační pomůckou. Hana Bubeníčková byla od počátku propagátorkou systematické výuky práce s PC pro nevidomé a slabozraké, všestranné i odborné přípravy instruktorů výpočetní techniky pro nevidomé. Je spoluautorkou učebních osnov a odborným garantem kurzu Základní obsluha PC pro zrakově postižené a také specializovaného kurzu Instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené. Oba kurzy má akreditovány od roku 1998 SONS. V letech 1994 - 1997 vyučovala informatiku na základní i na střední škole pro nevidomé v Brně.
Hana Bubeníčková se zabývá poradenstvím v oblasti PC pomůcek pro zrakově postižené občany v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, dále problematikou zpřístupnění a zpracování informací prostřednictvím výpočetní techniky pro zrakově postižené včetně zpřístupnění internetu.
V letech 2000 - 2003 se formuje nová kvalita služeb pro nevidomé občany - krajská střediska sociálních služeb s názvem TyfloCentrum, která provozují tzv. denní centra sociálních služeb. Pro Hanu Bubeníčkovou založení této společnosti v Brně bylo výzvou a šancí zabývat se i jinými oblastmi služeb pro nevidomé a šancí prosadit se i v profesi manažerské.
Publikační činnost Hany Bubeníčkové směřuje k odbornosti práce s počítači nevidomými uživateli i k jejich gnoseologickým zvláštnostem v oboru. Je to několik příspěvků v odborných časopisech a otištěných referátů pronesených na specifických konferencích.
Připravuje samostatnou odbornou knihu Kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké, která bude vystihovat nejen jejich obecnou podstatu v návaznosti na platnou legislativu, ale i aktuální přehled.
Záměr Hany Bubeníčkové postavit novou budovu zkvalitní současné služby a rozšíří je o další možnosti.
	
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon


	Audiokniha


	Audiokniha je ve své podstatě zvukový záznam literárního díla. Knihu v plné nebo zkrácené podobě načítá profesionál - filmový moderátor. Vydavatelství Tympanum preferuje nahrávky nezkrácené, načtené pouze jedním interpretem. Text je pak více autentický. Mluvená slova jsou doplňována pouze vhodnými hudebními motivy, čímž je ponecháno co nejvíce prostoru posluchačově fantazii.
	Audiokniha nabízí jiné alternativní zpracování příběhu než běžná kniha. Tak jako například film. Právě i jako film nabízí posluchači své výhody a nevýhody.
Hlavní výhoda audioknih spočívá v tom, že nám šetří čas. Nevyžaduje naši plnou pozornost jako kniha. Můžeme ji poslouchat, zatímco se věnujeme jiné činnosti - vaření, uklízení, jízdě autem apod. Klidně si ji ale můžeme pustit i před spaním. Dětem audiokniha ulehčuje práci s povinnou školní četbou, ale zároveň obohacuje jejich slovní zásobu a rozvíjí fantazii. V neposlední řadě nám umožňuje připomenout si hlas našeho oblíbeného herce, třeba Jirku Lábuse, se kterým byl právě dokončen nejnovější titul.
Jedná se o knížku Poslední promítač ze Sudet od Dalibora Fundy. Je to soubor povídek, které na sebe volně navazují. Částečně je inspirován rodinnými příběhy autora, hlavně vyprávěním jeho babičky, která pocházela z předválečných Sudet. Hrdiny a hrdinkami povídek jsou obyčejní lidé, kteří v prostředí česko-německého soužití a politických konfliktů nemají jasně vymezenou národní identitu. Je to velice poutavé vyprávění a posluchači si ho báječně vychutnají. CD je navíc obohaceno kresbami pana Borise Jirků, které dávají dílu svérázný a nezapomenutelný punc.
Kromě Posledního promítače ze Sudet je připravován Tracyho tygr, dramatizovaná četba příběhu o lásce, fantazii a odvaze. I u této audioknížky se můžeme těšit na hvězdné obsazení - Vojtu Dyka, Marthu Issovou, Ivana Trojana a další. Dále je chystána Dýchací metoda od Stephena Kinga, kterou interpretuje Petr Pelzer.
Kromě novinek je vřele doporučována trvalka Kouzelný kalendář, což je příběh zejména na Vánoce přímo ušitý. Je to audionahrávka pro celou rodinu, logicky dělená na části přesně zapadajících do adventního kalendáře. Skrze nádherný příběh, který zahřeje u srdce děti i dospělé, zažijete návrat ke křesťanským tradicím. Příběh vypráví Marek Eben a hraje Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Josef Somr a další.
	






Zájemci si mohou zakoupit tituly na e-shopu www.tympanum.cz. Dále ve větším knihkupectví, případně ve větší CD prodejně. Pokud navštívíte třeba prodejnu Neoluxoru nebo Kanzelsberger, tak CD určitě dostanete. Kompletní tvorbu vydavatelství Tympanum mají i v prodejně Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze.
	Tyfokabinet v Českých Budějovicích Vám nabízí zdarma audioknihu Povídky o lásce od Michala Wiewegha a také Před skúškou - Z teplého hniezda od Martina Kukučína.
	
	zdroj: časopis - Svět ženy





Báseň
Únor

	Mrazivý je, zasněžený,
	často sviští fujavice,
	brzy ale přijdou změny,
	odložíme rukavice.
	

Sněhuláků čas se chýlí,
	budou s námi už jen chvíli,
	dříve, než sníh začne tát,
	pojďme se ven koulovat!
	
	zdroj: internet - liter
	

	Pranostiky
	

	I když únor mrazem jiskří, ukáže i časy příští.

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
	Únor dláždí cesty k jaru.
	Únor ledy jiskří, sněhy plíští, vodu pouští.

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Na Hromnice (2. 2.) zima s jarem uvidí se.
Do Petra (22. 2.) není tepla.
Svatý Matěj (24. 2.) zimu tratí, když netratí, obohatí.
	Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
zdroj: internet - pranostiky


Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax: 386 460 660
e-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz

