PROGRAM
19. 9. 2017 | Ochrana spotřebitele – jak
nakupovat zboží a služby v ČR a EU / Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace z. s. / Přednáší:
Gerta Mazalová

26. 9. 2017 | Nekvalitní zboží – jak předejít
klamavým praktikám prodejců / Sdružení obrany

spotřebitelů – Asociace z. s. / Přednáší: Gerta Mazalová

3. 10. 2017 | Kde najít pravdivé informace
o výrobku – jak kvalitně nakupovat a porovnávat ceny zboží / Sdružení obrany spotřebitelů –

Asociace z. s. / Přednáší: Gerta Mazalová

10.10. 2017 | Kyberšikana – porušování
lidských práv prostřednictvím informačních
technologií / Městská policie Brno – Preventivně
informační oddělení / Přednáší: Mgr. Jan Čoupek

17. 10. 2017 | Propaganda, lži, manipulátoři
– hoax – podvodné e-maily a odvrácená tvář
elektronické komunikace / Informační portál

HOAX.CZ / Přednáší: Josef Džubák

24. 10. 2017 | Mediální gramotnost–
potřebujeme média, jejich informace a jakou roli
mají v našem životě? / Masarykova univerzita Brno,
Katedra mediálních studií a žurnalistiky / Přednáší:
Mgr. Pavel Sedláček

31. 10. 2017 | Informační gramotnost –
jaké informace podávají noviny, rádio, televize
a sociální sítě / Masarykova univerzita Brno, Katedra

mediálních studií a žurnalistiky / Přednáší: Mgr. Pavel
Sedláček

7. 11. 2017 | Domácí násilí / Bílý kruh bezpečí z. s.

/ Přednáší: PhDr. Marie Štorková

14. 11. 2017 | Oběti trestných činů – senioři /

Bílý kruh bezpečí z. s. / Přednáší: PhDr. Marie Štorková

21. 11. 2017 | Základy práva – dědictví, dluhy,
exekuce / Spokojený senior – KLAS z. s. / Přednáší:
JUDr. Irena Spitzová

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
z. s.
SOS – Asociace pomáhá občanům v oblasti
spotřebního práva. Na její bezplatné poradny
se můžete obrátit s problémy při reklamaci,
podomním či pouličním prodejem, nákupy
přes internet, uplatňování nároku na vrácení
poštovného nebo chcete-li odstoupit od smlouvy
a nevíte si rady. Poradnu můžete navštívit osobně,
kontaktovat telefonicky i emailem. Mnoho
užitečných informací a rad získáte na třech
přednáškách podzimního cyklu a dále naleznete
také na webových stránkách asociace.
Městská policie Brno – Preventivně
informační oddělení
Preventivně informační oddělení MPB realizuje
řadu projektů pro širokou veřejnost, jejichž cílem
je zvýšení bezpečnosti života občanů. V rámci
projektu Bezpečně na internetu se na přednášce
o kyberšikaně dozvíte jaké chování na internetu
nebo přes mobilní telefon porušuje lidská práva
a jak se proti takovému chování bránit. Na seniory
se dále zaměřuje například projekt Senior akademie. Všechny informace o projektech naleznete
na webových stránkách Městské policie Brno
v odkazu Prevence.

Informační portál HOAX.CZ
Portál HOAX.CZ informuje o nástrahách, kterými je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Zdánlivě nevinné a dobře míněné zprávy znepříjemňují nebo
ohrožují běžné používání internetu. Na přednášce
se dozvíte, jak tyto zprávy poznat, kde ověřit jejich pravdivost a jak s nimi dále nakládat. Aktuální
informace o nových hoaxech, které kolují internetem, můžete dále sledovat na samotném portálu
www.hoax.cz.

Masarykova univerzita Brno, Katedra
mediálních studií a žurnalistiky
Rozvoj televizního a rozhlasového vysílání
a především internetových médií s sebou přinesl
zahlcení občanů informacemi. Ne vždy jsou však
tyto zprávy objektivní a ne všechny informace,
které k nám přicházejí, potřebujeme získat. Jak
se v tomto mediálním tlaku orientovat se dozvíte
na přednáškách Mgr. Pavla Sedláčka, odborníka
na kultivaci mediální gramotnosti, problematiku
investigativního novinářství, etiku médií a komunikační trendy.

Bílý kruh bezpečí z. s.
Senioři jsou častým cílem trestné činnosti. Mnohé
o této problematice se dozvíte na přednáškách
organizace Bílý kruh bezpečí. Ta se zaměřuje
na pomoc obětem trestných činů a to přímým
i nepřímým; dále pozůstalým či svědkům
trestných činů. Bezplatná poradna poskytuje
právní informace, psychologické poradenství,
sociální poradenství i praktické rady.
Spokojený senior – KLAS z. s.
KLAS Klub aktivních seniorů je organizace, která
podporuje aktivní životní styl seniorů. Jeho
součástí je i dostatečná informovanost a celoživotní vzdělávání v nejrůznějších oblastech života.
Na přednášce KLASu se dozvíte praktické právní
rady pro řešení životních situací, jako jsou exekuce, vypořádání dluhů, dědictví. KLAS však nabízí
mnohé další aktivity nejen pro seniory, ale i pro
jejich rodinné příslušníky. Včetně poradny v právní a sociální oblasti. Veškeré informace o projektech a činnostech naleznete na webových
stránkách organizace.

Organizace a kOntakty

další UžiteČné kOntakty

sdružení obrany spotřebitelů – asociace z.s.
Mečová 5, 602 00, Brno
Tel.: 542 210 549, 542 210 778
poradna@asociace-sos.cz
www.asociace-sos.cz

bezplatné anonymní krizové linky pro seniory:
Tel.: 800 157 157, 800 200 007

městská policie brno – preventivně informační
oddělení
Bauerova 7, 603 00 Brno
Tel.: 548 210 035
www.mpb.cz
Formulář pro hlášení závadového obsahu
a aktivit v síti internet:
http://aplikace.policie.cz/hotline/
hOaX.cz
info@hoax.cz
www.hoax.cz
poradna bkb brno
Slovinská 41, 612 00 Brno
Tel.: 541 218 122, 732 842 664
bkb.brno@bkb.cz
www.bkb.cz
spokojený senior – klas z. s.
klub aktivních seniorů
Biskupská 7, 602 00 Brno
Tel.: 730 805 857
info@spokojenysenior-klas.cz
www.spokojenysenior-klas.cz

domácí násilí
SPONDEA – intervenční centrum
Tel.: 544 501 121, 739 078 078
www.spondea.cz
Dona linka – intervenční centrum
Tel.: 251 511 313 (nonstop), 739 078 078
www.donalinka.cz
bezpečí na internetu
www.onlinehelpline.cz
helpline@saferinternet.cz
www.bezpecnyinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
dluhy a exekuce
Diecézní charita Brno
Tel.: 545 426 610
www.dchb.charita.cz
poradna při ﬁnanční tísni, o. p. s.
Tel.: 222 922 240, 800 722 722
www.ﬁnancnitisen.cz

přednáškOvý
cyklUs prO
seniOry
září – listopad 2017
každé úterý 10:00 – 11:30 hod.
společenský sál radnice
brno-střed,
dominikánská 2, brno
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Akce se koná pod záštitou primátora statutárního
města Brna Ing. Petra Vokřála.

Program připravila Káveeska – Kulturní a vzdělávací středisko městské části Brno-střed.
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