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Vážení čtenáři, 
přinášíme Vám další SPravodaj, a to již pátý. V dnešním 
čísle se společně ohlédneme za dosavadní činností 
našeho Hradeckého centra. A máme pro Vás opět mnoho 
zajímavých informací. Přejeme Vám příjemné čtení a 
krásné letní dny. 

Uspěli jsme s projektem 
modernizace klubovny 
V polovině června jsme Vás oslovili s prosbou o zapojení 
do akce „Pomáhej pohybem s Nadací ČEZ“. V pátek 19. 6. 
se nám s Vaší pomocí podařilo nasbírat potřebný počet 
bodů, a tudíž náš projekt bude ve skutečnosti podpořen 
i  finančně. Na podzim se proto můžete těšit na zbrusu 
novou klubovnu. Moc děkujeme všem sportovcům za 
podporu!!  

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=J9RVWkhxs1I 

Hradecké centrum v prvním 
pololetí roku 2015  
Naší hlavní činností je poskytování sociálních služeb, 
kterými jsou tlumočnické služby a poradenství. 
V  uplynulém období jsme v  této činnosti pokračovali 
a  u  obou služeb jsme zaznamenali mnoho jednání 
s klienty. Zároveň se snažíme o rozšíření služeb tak, aby je 
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Výměna oken 

Od konce června do září bude 
probíhat výměna oken na bu-
dově, kde sídlí Hradecké cen-
trum. 

Z tohoto důvodu bude ome-
zen provoz poradny. O přes-
ných termínech Vás budeme 
předem informovat v našem 
SPravodaji, či na našich we-
bových stránkách. 

https://youtu.be/q_29XLVs5SA 

Podporují nás 

Stejně jako v minulých letech 
bychom chtěli poděkovat firmě 
IVECO a. s. za finanční 
podporu. 

  SPravodaj!
EPP pomáhej pohybem | První pololetí 2015 | Festivaly sociálních služeb

https://youtu.be/q_29XLVs5SA
https://www.youtube.com/watch?v=J9RVWkhxs1I
https://youtu.be/q_29XLVs5SA
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mohli využívat také lidé z  dalších měst Královéhra-
deckého kraje.  

V  rámci terénního poradenství se nám podařilo rozšířit 
spolupráci s  ostatními zařízeními a naši pracovníci nyní 
vyjíždějí za seniory již do šesti domovů pro seniory 
v  Královéhradeckém kraji. Senioři, kteří žijí v  těchto 
zařízeních, již většinou nejsou schopni se dostat do naší 
poradny, a proto my jezdíme za nimi. Zde nabízíme 
konzultace v  oblasti kompenzačních pomůcek a dále 
dochází k podpoře při čistění sluchadel. 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=pWFzt3hn5U8 

Tlumočnické služby poskytujeme hlavně v Hradci Králové 
a okolí. Naše tlumočnice jsou ale schopné dojet za 
tlumočením kamkoliv v  rámci tohoto kraje. Chceme 
pomáhat a zlepšit podmínky lidem v  jiných městech. 
Můžete nám pomoci? Předejte prosím svým známým 
kontakty na tlumočnice: 

Monika Krúpová – tel. 773 592 326  

Petra Zimová – tel. 774465 953 (Rychnov nad Kněžnou, 
Náchod) 

e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz 

Informace o tom, jak objednat tlumočení naleznete na 
http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=90

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=-LK5PU1xG_0 

Hradecké centrum a festivaly 
sociálních služeb 
V  červnu se Hradecké centrum zapojilo hned do dvou 
festivalů sociálních služeb.  

První se konal ve čtvrtek 18. 6. v Rychnově nad Kněžnou 
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Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací. 

Hudba v přírodě – 
fotosoutěž 

Služba nabízí v případě akutní 
Knihovna města HK vyhlašuje fo-
tografickou soutěž pro ama-
térské fotografy starší patnácti 
let a s bydlištěm ve východních 
Čechách. Soutěž probíhá od 1. 
července do 20. září 2015. Další 
informace najdete zde http://
www.knihovnahk.cz/pro-
verejnost/aktuality/hudba-v-
prirode.  

Sen čarovné noci s titulky 
pro neslyšící 

Městská divadla pražská spustili 
nové titulkované představení 
pro neslyšící. Poskytována je 
i sleva na vstupné. Více infor-
mací zde  

http://
www.mestskadivadlaprazska.cz/
inscenace/58/sen-carovne-noci/ 

Lístky na MISS DEAF 

Akce se koná dne 18. července 
2015 od 19 hod. v Top Hotel 
Praha, Blažimská ul. 1881/4, 
Praha 4 – Chodov. Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých 
obdržel lístky za zvýhodněnou 
cenu – běžná cena je 150 Kč a 
SNN nabízí lístky za 100 Kč. 

http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/aktuality/hudba-v-prirode
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/58/sen-carovne-noci/
http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/aktuality/hudba-v-prirode
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/58/sen-carovne-noci/
https://www.youtube.com/watch?v=pWFzt3hn5U8
mailto:hradeckecentrum@seznam.cz
http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=90
https://www.youtube.com/watch?v=-LK5PU1xG_0
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a druhý v pátek 19. června v Hradci Králové. V průběhu 
obou akcí jsme o naší organizaci a službách informovali 
všechny zájemce, kteří se u našeho stánku zastavili. Dále 
jsme se my sami seznámili s  dalšími poskytovateli 
sociálních služeb a s mnohými z nich jsme navázali hlubší 
spolupráci. Atmosféru obou akcí si můžete přiblížit na 
fotografiích, které naleznete zde: 

http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=718 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=87b-_7U3LgI 

Vzdělávací kurzy pro 
pracovníky v sociálních 
službách 
V  červnu se uskutečnilo prvních pět vzdělávacích kurzů 
s názvem „Základy komunikace s osobami se sluchovým 
postižením“. Tento kurz se nám povedlo akreditovat u 
Ministerstva práce a sociálních věcí a i díky tomu je o něj 
velký zájem. Během června jsme proškolili více než 70 
osob. Nejvě tš í počet účastníků tvoř í úředníci 
a  zaměstnanci Úřadu práce. Zájem všech nás velmi těší, 
a na podzim proto otvíráme další dva kurzy (10. a 15. 9.). 
Více informací o kurzu naleznete na našich webových 
stránkách:  

http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=671 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=C2qgTbqa0xA 

Týden komunikace osob se 
sluchovým postižením 
Čtvrtý ročník festivalu Týden komunikace osob se 
sluchovým postižení (TKOSP) proběhne v termínu 19.- 27. 
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V případě zájmu zasílejte 
objednávky na email 
klinderova@snncr.cz  

Vstupenky vydáváme osobně na 
adrese SNN, Karlínské náměstí 
12, Praha 8 – Karlín do 13.7. 
2015.

Ten, kdo nemůže v termínu 
vyzvednout vstupenky, cenu 
uhradí do 13.7. na účet  135 228 
643 / 0300 a vstupenky budou 
osobně předány v Top Hotelu. 

Informace ve ZJ: 

https://www.youtube.com/
watch?
v=j6qHu7CIiHE&feature=youtu.
be 

http://www.snncr.cz/Nabizime-
vstupenky-na-Miss-Deaf-2015-
za-zvyhodnenou-cenu.html

mailto:klinderova@snncr.cz
https://www.youtube.com/watch?v=j6qHu7CIiHE&feature=youtu.be
http://www.snncr.cz/Nabizime-vstupenky-na-Miss-Deaf-2015-za-zvyhodnenou-cenu.html
http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=718
https://www.youtube.com/watch?v=87b-_7U3LgI
http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=671
https://www.youtube.com/watch?v=C2qgTbqa0xA
mailto:klinderova@snncr.cz
https://www.youtube.com/watch?v=j6qHu7CIiHE&feature=youtu.be
http://www.snncr.cz/Nabizime-vstupenky-na-Miss-Deaf-2015-za-zvyhodnenou-cenu.html
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9. 2015 po celé České republice. Aktuální informace 
a program naleznete na  

http://www.orbipontes.cz/tkosp-2015. 

Hradecké centrum se do akce zapojí besedou o službách 
O2 pro sluchově postižené. Akce se jmenuje Hovor pro 
neslyšící - novinky služby O2 a uskuteční se v úterý 22. 9. 
od 14,30 v klubovně Hradeckého centra. Tlumočení do 
ZJ bude zajištěno. 

Informace ve znakovém jazyce 

https://www.youtube.com/watch?v=CEeKPkczW9E 

Připravujeme návštěvu do 
Muzea klavírů PETROF 
Po úspěšné akci, návštěvě digitálního planetária 
a hvězdárny Hradci Králové, připravuje Hradecké centrum 
další výlet, opět ve spolupráci se Základní organizací 
nedoslýchavých Hradec Králové. Tentokrát do Muzea 
klavírů PETROF. Akci plánujeme na měsíc září. 

Pokud máte zájem o návštěvu muzea, přihlaste se již nyní. 
Kontaktovat můžete předsedu ZO nedoslýchavých, 
Zdeňka Štaudra (zstauder@seznam.cz, SMS 731 931 000) 
nebo Hradecké centrum (hradeckecentrum@seznam.cz, 
SMS 773 592 326).  

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=oSAqoHlZuo0
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