Paprsek ze tmy
Klubu přátel červenobílé hole
Interní občasník
Květen 2005
Připravujeme v Brně:
Klub přátel červenobílé hole - pobočka Brno Vás srdečně zve na
TMAVOMODRÝ
FESTIVAL 2005
Sraz v sobotu 14.05. 2005 v 9 30 hodin u hlavního vchodu před sochou Bílého
domu na Žerotínovém náměstí. Spojení tram č. 12 a 13 a 2. stanice se
vystupuje Česká.
Doprovodné akce - Tmavomodrého festivalu
mezinárodní hudební přehlídky zrakově
postižených dětí a mládeže. Hlavní koncert Tmavomodrého festivalu se
koná v pátek 13.5.2005 v Bakalově sále Bílého domu na Žerotínově
náměstí v Brně od 13 hodin.
Dvoudenní výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené,
která se koná v pátek 13.5.2005 od 13 do 18 hodin
a v sobotu 14.5.2005 od 8:30 do 13 hodin.
Na dvoudenní výstavu kompenzačních pomůcek přijede většina
specializovaných firem.
Budete mít možnost zakoupit si základní pomůcky z Tyflopomůcek
Olomouc. Nebudou chybět ani optické pomůcky a slabozrací klienti se
mohou tradičně seznámit se sortimentem optických pomůcek, které do
našich optik dodává brněnská firma Sagitta.
Sobotní setkání zrakově postižených uživatelů ICT zahájila v roce 1993
dnes již historická kompenzační pomůcka pro nevidomé - Eureka; jedná
se již o neuvěřitelné 13. takové setkání. Program začíná v sobotu
14.5.2005 v 9:30 hodin do malého sálu Bílého domu.
Pro letošní setkání jsou připraveny bloky prezentací na
předvedení a srovnání aktuální nabídky speciálních elektronických
zápisníků a ozvučených mobilních telefonů.Smyslem prezentací je
umožnit návštěvníkům porovnat nabízená řešení a zvolit to, které
jejich potřebám nejlépe vyhovuje.
Na každý blok je plánována asi 1 hodina. Předpokládaný konec je ve
12:30
K pátečnímu odpoledni již sedmý rok neodmyslitelně patří venkovní
prezentace Střediska výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS.
Pracovníci této unikátní Jinonické školy budou zájemcům k dispozici
celé páteční odpoledne (13.5.2005) od 13 do 18 hodin.
Za brněnský klub vás zve a těší se Leo Brückner
Poradna – aktuální informace:

Dárce rehabilitačních a protetických pomůcek si může snížit základ daně.
Od roku 2005 si lze dary, poskytnuté poživatelům částečného nebo plného
invalidního
důchodu na nákup rehabilitačních a protetických pomůcek, nehrazených
zdravotními pojišťovnami.
za splnění podmínek § 15 odst. 5 Zákona o daních z příjmu, odečíst od
základu daně.
Literární soutěž
Výzva z časopisu GONG – přidejte se !!!!
Šťastná chvíle mého života
Od příštího čísla začne GONG uveřejňovat vybrané čtenářské příspěvky do
literární soutěže. Každého publikovaného odmění krásnou knížkou. Soutěž
není zatím uzavřena, takže autoři budou moci svoje povídky, básničky, fejetony
či jiné literární útvary na téma Šťastná chvíle mého života zasílat do redakce
GONGU i v průběhu roku.
V redakčním šuplíku se jim už sešla pěkná sbírka příspěvků, především od
dětí.
Očekávají i příspěvky od dospělých. „Nebo, že by si dospělí lidé hůře
vybavovali šťastné chvíle? Nemělo by tomu tak být. Chvíle štěstí bychom si
měli v paměti hýčkat a stále připomínat, vždyť právě vzpomínky na ně nás drží
v životním období, kdy nám do smíchu není“, píše redaktorka Lucie
Křesťanová.
Příspěvky posílejte na adresu: GONG, Hábova 1571, 155 00 Praha 5 –Stodůlky,
faxem číslo 235521411 nebo e-mailem na adresu gong@gong.cz
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