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Vážení čtenáři, 
zasíláme Vám druhé číslo SPravodaje Hradeckého centra. 
Dnešní číslo se věnuje hlavně tématu průkazů osob se 
zdravotním postižením. Dále zde najdete mnoho zajíma-
vých pozvánek. 

Průkazy OZP 
(osob se zdravotním postižením) 
Průkazy OZP = dříve průkazy TP, ZTP, ZTP/P.

Nové průkazy začne Úřad práce vydávat od 1. 4. 2015. 

!
Všechny průkazy musí být vyměněny do 31. prosince 
2015.

Všechny průkazy jsou platné nejdéle do 31. prosince 
2015.

Kdo má platnost na dobu neurčitou, musí také průkaz 
vyměnit do 31. prosince 2015.

Kdo si průkaz nevymění, zanikne mu na průkaz nárok.

Pokud má průkaz platnost delší než do 1. dubna 2015, 
není nutné chodit na úřad už nyní. Nové průkazy bude 
úřad vydávat až od dubna.

Nový průkaz bude podobný jako řidičský nebo občanský 
průkaz (plastová kartička). 

!
Postup při vyřizování nového průkazu

* Kdo má příspěvek na mobilitu, dostane automaticky 
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Rekondiční pobyt pro 
neslyšící 

Pobyt se uskuteční v termínu 
18. – 25. 9. 2015 v hotelu Bečva 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Cena 3.230 Kč (polopenze), 
nebo 3.800 Kč (plná penze). 
Uzávěrka přihlášek a zaplacení 
zálohy (1.500 Kč) do 23. dubna 
2015. Více informací poskytne 
Monika Krúpová, tel. č. 773 
592 326. 

Více informací zde: http://
www.hradeckecentrum.cz/?
p=628 

Rekondiční pobyt pro 
nedoslýchavé 

Pobyt s kurzem odezírání se 
koná v termínu 25. 7. – 1. 8. 
2015 v hotelu Astoria v 
Janských Lázních. Cena 3.300 
Kč. Uzávěrka přihlášek do 30. 
dubna 2015. Více informací 
poskytne Tereza Skákalová, tel. 
č. 773 595 328. 

  SPravodaj!
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dopis od Úřadu práce. Dopis bude informovat, že musíte 
vyměnit průkaz.

* Ostatní osoby musí průkaz také vyměnit, ale dopis od 
Úřadu práce nedostanou.

* Po 1. dubnu zajděte na Úřad práce. Zde vyplňte 
formulář „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se 
zdravotním postižením“. 

* S vyplněním žádosti Vám rádi pomůžeme v kanceláři. 

!
Vzor žádosti: http://www.hradeckecentrum.cz/wp-
content/uploads/2015/03/OZPZnPO150101574.pdf

!
Co je třeba vzít s sebou na Úřad práce?

* platný průkaz

* rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod 

 (doporučeno)

* aktuální fotografie (malá jako na občanský průkaz)

* občanský průkaz

Volba symbolu osoby se zdravotním postižením

Dobrovolně si můžete vybrat, zda chcete mít na průkazu 
symbol osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou. 

!
Informace ve ZJ zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=s5GvyfuuEpw 

!
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Informace z poradny  

Ve čtvrtek 12. 3. bude 
poskytováno pouze poradenství 
pro nedoslýchavé (p. Hedvičá-
ková). Děkujeme za pochopení. 

Podporují nás 

V letošním roce jsou sociální 
služby poskytovány za finanční 
podpory Statutárního města 
Hradec Králové, Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
a Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Moc děkujeme. 

Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací. 

Studium pro studenty se 
sluchovým postižením 

Univerzita Hradec Králové nabízí 
tlumočnický a zapisovatelský 
servis pro studenty se 
sluchovým postižením. Více 
informací na www.uhk.cz/
augustin (zde informace také v 
ZJ). 

Výstava neslyšících a 
nedoslýchavých studentů 
oboru Reprodukční grafik SŠ 
v Hradci Králové 

Výstava se koná v ústřední 
budově městské knihovny 
http://neslhk.com/
deafsign-2015/

http://www.hradeckecentrum.cz/wp-content/uploads/2015/03/OZPZnPO150101574.pdf
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Den otevřených dveří 2015 

!
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Vydává: Hradecké centru pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. 

Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové  

495 533 138 

hradeckecentrum@seznam.cz 

www.hradeckecentrum.cz

Přednáška Jiřiny Šiklové 

Přednáška na téma Dobré 
stárnutí se koná ve středu 8. 
dubna od 17:30.

Přednáška bude tlumočena do 
znakového jazyka. Nutné se 
předem přihlásit do 11. 3. 2015.  

Kontakty pro přihlášení: 
horejsova.veronika@seznam.cz, 
mobil 732 459 696. 

Další informace zde: http://
kralovehradecky-kraj.kdu.cz/
aktualne/aktuality/2015/jirina-
siklova-dobre-starnuti 

Mute - představení o tom, jak 
je krásné (ne)slyšet 

Divadelní zážitek, který smazává 
rozdíly mezi slyšícími a 
neslyšícími: http://
www.redutajazzclub.cz/
program/detail/genre/all/
programMonth/2015-03/
programId/2061 

Občanské sdružení CODA  

Zve na besedu s názvem 
"Zkušenosti slyšících potomků 
neslyšících rodičů" 

Pozvánka ve ZJ zde: https://
www.youtube.com/watch?
v=0B8ykrmai7I&feature=youtu.b
e 

Finační gramotnost pro 
osoby se sluchovým 
postižením 

Nový webový portál o finanční 
gramotnosti najdete na 
financevmalicku.webnode.cz
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