PROGRAM
27. 2. 2018 | Základy práva –
dědictví / Spokojený senior – KLAS z. s.

/ Přednáší: JUDr. Irena Spitzová

6. 3. 2018 | Základy práva – dluhy

/ Spokojený senior – KLAS z. s.
/ Přednáší: JUDr. Irena Spitzová

13. 3. 2018 | Základy práva – exekuce

/ Spokojený senior – KLAS z. s.
/ Přednáší: JUDr. Irena Spitzová

20. 3. 2018 | Práva a povinnosti
pacientů / Úsek právních věcí a personalistiky
FN u sv. Anny / Přednáší: Mgr. Petr Kyzlink

27. 3. 2018 | Propaganda, lži,
manipulátoři – hoax – odvrácená tvář

elektronické komunikace / Informační portál
HOAX.CZ / Přednáší: Josef Džubák

3. 4. 2018 | Kyberšikana – porušování
lidských práv prostřednictvím informačních
technologií / Městská policie Brno – Preventivně
informační oddělení / Přednáší: Mgr. Jan Čoupek
10. 4. 2018 | Informační gramotnost

– noviny, rozhlas, televize, internet / Masarykova
univerzita Brno, Katedra mediálních studií
a žurnalistiky / Přednáší: Mgr. Pavel Sedláček

17. 4. 2018 | Ochrana spotřebitele –

jak nakupovat zboží a služby v ČR a EU / Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace z. s. / Přednáší:
Gerta Mazalová

24. 4. 2018 | Jak se nechytit do pasti
operátorů / Český telekomunikační úřad

Praha / Přednáší: Nikola Šedová

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.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
FN u sv. Anny v Brně p. o. poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči ústavní,
ambulantní a stacionární, vykonává komplexní lékárenskou činnost. Určená pracoviště FN u sv. Anny
v Brně jsou výukovými základnami Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity. Obsahem přednášky bude
právo a povinnosti pacienta dle zákona o zdravotních službách a veřejném zdravotním pojištění. Dále
právo na informace, právo na přístup do zdravotnické dokumentace, informovaný souhlas, dříve vyslovené přání, svobodná volba poskytovatele zdravotních služeb, odmítnutí přijetí do péče, jednostranné
ukončení poskytování zdravotních služeb ze strany
poskytovatele zdravotních služeb, režim stížností
a nemocniční řád.
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.
Český telekomunikační úřad
ČTÚ je ústřední správní úřad pro výkon státní správy
včetně regulace v oblasti elektronických komunikací
a poštovních služeb. Zajišťuje ochranu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační

společnosti. Technickou spolupráci mezi podnikateli
zajišťujícími sítě elektronických komunikací a podnikateli poskytujícími služby elektronických komunikací za účelem zachování bezpečnosti a integrity
sítí a kvality poskytovaných služeb. Dozvíte se jak se
zorientovat v nabídkách telekomunikačních operátorů. Jak můžete reklamovat služby či vyúčtování, se
kterými nejste spokojeni. Co to jsou barevné linky
a jak zjistit cenu hovoru, a upozorníme na praktiky
„šmejdů“ v oblasti telekomunikací.“
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 HOAX.CZ.
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.
Masarykova univerzita, 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 toto mediálním
tlaku orientovat se dozvíte na přednáškách Mgr.
Pavla Sedláčka, odborníka na kultivaci mediální gramotnosti, problematiku investigativního novinářství,
etiku médií a komunikační trendy.

organizace a kontakty

další užitečnÉ kontakty

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

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

fakultní nemocnice u sv. anny v brně – úsek
právních věcí a personalistiky
www.fnusa.cz

česká obchodní inspekce (čoi)
www.coi.cz, www.coi.cz/cz/e-podatelna

hoax.cz
info@hoax.cz, www.hoax.cz
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/
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
elektronická podatelna českého
telekomunikačního úřadu
podatelna@ctu.cz, spotrebitelskespory@ctu.cz

asociace provozovatelů mobilních sítí / aPms
apms@apms.cz, www.apms.cz

skupina domácí násilí Policie čr, mř brno
Tel.: 731 364 634, www.nasilidoma.cz
bezpečí na internetu
www.onlinehelpline.cz, helpline@saferinternet.cz,
www.bezpecnyinternet.cz, www.internethotline.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.: 800 722 722, www.ﬁnancnitisen.cz
exekutorská komora čr – poradna
Husova 8, Brno, www.exekutorskakomora.cz

Přednáškový
cyklus Pro
seniory ii.
únor – duben 2018
každé úterý 10 – 11.30 hod.
společenský sál radnice
brno-střed,
dominikánská 2, brno

vstuP volný

/nejen/ pro
60+

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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