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Vážení čtenáři, 
přinášíme Vám nové číslo našeho SPravodaje. Tradičně je 
plný aktuálních informací. Věnujte pozornost informacím 
o příspěvku na mobilitu a průkazech OZP. Hlavně jsme ale 
potěšeni, že Vás můžeme pozvat na Den otevřených 
dveří, abyste si prohlédli naše „nové“ prostory. 

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 2. prosince 
2015 od 10 do 16 hod. Ve 14,30 proběhne slavnostní 
otevření klubovny. Tlumočení do ZJ a přepis budou 
zajištěny. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=Rdx-uWr2Idg 

Příspěvek na mobilitu – 
důležité!!! 
V lednu 2016 musí znovu požádat o příspěvek na 
mobilitu všichni, kdo vyřídili příspěvek v roce 2012 
a 2013. Pokud žádost nepodáte, nebude Vám příspěvek 
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Otevírací doba 
poradny v prosinci 

Upozorňujeme, že z důvodu 
dovolených bude poradna 
uzavřena od 18. 12. 2015. 
Provoz bude obnoven v 
pondělí 4. 1. 2016.  

Děkujeme za pochopení. 

Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací 

Koncert Terne Čhave 

V neděli 29. 11. od 19 hodin ve 
Studiu Beseda. Vstupenky lze 
rezervovat zde:  http://
www.klicperovodivadlo.cz/
pozvanka-1711/ 

Duhové noviny  

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

  SPravodaj!
Příspěvek na mobilitu | Výměna průkazů OZP | Starý nábytek 
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dále vyplácen! 

Vysvětlení: Žádost musíte znovu podat, protože v letech 
2012-2014 se výrazně měnily zákony. Od 1. 1. 2014 platí 
nový zákon a je potřeba sjednotit evidenci držitelů 
průkazu OZP a osob, které pobírají příspěvek na mobilitu. 

Postup: V listopadu/prosinci dostanete dopis od Úřadu 
práce. Součástí dopisu bude i formulář žádosti 
o příspěvek na mobilitu. Žádost podejte na Úřadu práce 
v  termínu od 1. 1. do 29. 1. 2016. Pokud budete 
potřebovat pomoc při vyplnění formuláře, obraťte se na 
naši poradnu. Rádi Vám pomůžeme. Více informací zde: 
http://p12.helpnet.cz/aktualne/jak-neprijit-o-prispevek-
na-mobilitu 

Informace ve znakovém jazyce  

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

Připomínáme výměnu 
průkazů OZP 
Průkazy OZP = dříve průkazy TP, ZTP, ZTP/P. 

Opět připomínáme, že je potřeba vyměnit všechny 
průkazy 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. Celá informace např. zde ve SPravodaji č. 7: 
http://www.hradeckecentrum.cz/wp-content/uploads/
2015/10/SPravodaj-7.pdf  

Celá informace v ZJ zde: https://www.youtube.com/
watch?v=s5GvyfuuEpw 

Nabízíme starý nábytek 
Hradecké centrum nabízí zdarma 4 ks nábytku: psací stůl, 
stolek, skříň a polici.  

�2

Seminář „Jsem 
znevýhodněný a hledám 
pracovní uplatnění“ 

Seminář se koná 2. prosince v 
Brně, v budově Krajského úřadu 
na Žerotínově náměstí od 9:30. 
Přihlásit se musíte do 30. 11. 
zde: bit.ly/OZPseminar 

Česko zpívá koledy 

Pátý ročník celorepublikové 
akce se koná 9. 12. 2015 od 18 
hod. na Pivovarském náměstí v 
Hradci Králové. Více informací 
zde: www.ceskozpivakoledy.cz 

Ruční výroba skleněných 
ozdob ve Vsetíně 

Středa 9. 12. 2015 od 10 hod. 
Přihlášky posílejte do 4. 12. na 
adresu 
domov.neslysici@seznam.cz. 
Více informací zde: http://
www.tdnko.cz/ 

Vzpomínkový den na Jiřího 
Šimáně 31. 10. 

Fotografie z akce naleznete zde: 
http://roman-sirucek.rajce.net/
677._31.10.2015_Ceska_Skalice
_na_junaku
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Pokud máte o nábytek zájem, ozvěte se nám do 30. 11. 
Nábytek jsi můžete hned odvézt. 

Rozměry: 

Psací stůl - výška: 77 délka: 150 šířka: 70 

Stolek - výška: 67 délka: 108 šířka:42 

Skříň - výška: 151 šířka: 118  hloubka: 39 

Police - výška: 118  šířka: 77  hloubka: 30 
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