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Vážení čtenáři, 
Vážení čtenáři,

přinášíme Vám nové číslo SPravodaje. Opět zde najdete 
zajímavé a aktuální informace.

Naši další činnost pořád bohužel omezuje výměna oken. 
Děkujeme za pochopení a věříme, že se již brzy můžeme 
těšit na setkání s Vámi v „nových“ prostorách. 

Výměna oken 
V říjnu a v listopadu budou stále zrušeny všechny akce v 
klubovně Hradeckého centra. Důvodem je trvající 
rekonstrukce oken.

Poradenské a tlumočnické služby jsou poskytovány bez 
omezení. Kancelář je otevřena od pondělí do středy (8:30 
– 16:30) a ve čtvrtek (8:30 – 14:00). Prosím informaci 
předejte dalším neslyšícím a sledujte: 

 www.hradeckecentrum.cz.

Děkujeme za pomoc a pochopení 

!
Informace ve znakovém jazyce  

https://youtu.be/Til806SYV7k 
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Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací 

"Etika a zdravotnictví“ 

Přednáška se koná 21. 10. 
2015 od 18:00 v sále 
zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje.

Přednáší Marek (Orko) Vácha. 
Přednáška bude tlumočena do 
znakového jazyka. Více 
informací zde: http://
kralovehradecky.kdu.cz/
aktualne/aktuality/2015/
marek-orko-vacha-etika-a-
zdravotnictvi 

Zajímavé video o dítěti se 
sluchovým postižením 

Podívat se můžete zde: http://
www.sancedetem.cz/cs/
prectete-si/videa/
videodokumenty/matuv-
pribeh-geneticka-porucha-
sluchu.shtml.

  SPravodaj!
Výměna oken | Nezapomeňte vyměnit průkaz OZP
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Nezapomeňte vyměnit průkaz 
OZP 
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 
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

!
!
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Vyzkoušejte přepis 
v pobočkách ERA 

Pomozte projektu simultánního 
přepisu i sobě a vyzkoušejte 
v září přepis v některé z ERA 
poboček. Mapu poboček 
naleznete zde: 

http://www.transkript.cz/
index.php/o-prepisu/mista-s-
prepisem 

Vaši zkušenost s přepisem, 
spokojenost či připomínky 
potom pošlete na adresu: 
martin.novak@cun.cz. Díky za 
spolupráci.  

Duhové noviny  

Informační portál pro osoby se 
zdravotním postižením 
z Pardubického a 
Královéhradeckého kraje je 
dostupný na 
www.duhovenoviny.cz. 

Fórum neslyšících 2015 

Konference se koná 5. listopadu 
v Informačním centru OSN v 
Praze.  

Hlavní téma: Česká republika 
ještě neratifikovala Opční 
protokol k Úmluvě o právech 
osob se zdravotním postižením. 

Program zde: http://
ujkn.ff.cuni.cz/sites/default/files/
Konference%20forum
%20neslysicich%202015.pdf
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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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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

ČUN slaví 25 let 

Program oslav naleznete zde: 
http://cun.cz/ 

Informace ve ZJ zde: https://
www.youtube.com/watch?
v=GowSy6HdNFs 

SNN v ČR slaví 25 let 

Den otevřených dveří se koná 
23. září v Praze a 20. listopadu 
2015 v Brně. Další informace 
zde: http://www.snncr.cz/
Oslavy-25-let-od-zalozeni-SNN-
v-CR.html 

Tlumočená výstava 

Výstava: Kamil Lhoták 

Kdy: 14. října 2015 od 15 hodin 

Kde: Muzeum Kampa, Praha 

Prohlídku si rezervujte na 
emailové adrese: 
kultura@detskysluch.cz nebo 
sms na tel: 777349104 
nejpozději do 11. 10. 2015
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