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Vážení čtenáři, 
dostává se Vám do ruky desáté číslo našeho SPravodaje – 
letošní poslední číslo. 

Rok 2015 přinesl mnoho práce, ale také několik úspěchů. 
V poradně i v tlumočnických službách jsme zaznamenali 
zvýšení počtu klientů a tím pádem i nárůst počtu 
jednotlivých jednání. Na jaře jsme oslavili první výročí 
činnosti Hradeckého centra. Nyní v prosinci jsme oslavili 
dokončení rekonstrukce oken a úspěšné zakončení 
projektu „Modernizace klubovny Hradeckého centra“, 
který podpořila Nadace ČEZ. 

Kromě těchto aktivit jsme uspořádali dva rekondiční 
pobyty a návštěvu digitálního planetária v Hradci Králové. 
Také se pravidelně scházel Klub nedoslýchavých. 

V květnu a červnu jsme prezentovali činnost Hradeckého 
centra na různých veřejných akcích v Hradci Králové 
a  v  Rychnově nad Kněžnou. Od června také pořádáme 
vzdělávací kurz „Základy komunikace s osobami se 
sluchovým postižením“. Kurz se uskutečnil celkem 
osmkrát a účastnilo se jej 111 osob. 

V příštím roce se budeme snažit udržet všechny tyto 
aktivity a připravit pro Vás i nějaké zajímavé besedy apod. 
O všem Vás budeme včas informovat. 

Velmi děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci. Těšíme se na 
setkání v roce 2016. 
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Dovolená 

Od 18. 12. 2015 do 3. 1. 2016 
budou pracovníci čerpat 
řádnou dovolenou. Provoz 
poradenských i tlumočnických 
služeb bude obnoven v 
pondělí 4. 1. 2016. 

Hodnocení kvality 
služeb 

Dovolujeme si Vás požádat o 
vyplnění dotazníku, který se 
týká hodnocení našich služeb. 
Dotazník je anonymní a 
dobrovolný. 

Hodnocení tlumočnických 
služeb – zde: https://
docs.google.com/forms/d/
1Fj4Y38S3NXHF0xaIpK_hjG2B
uS0Pjb28ggVQF7kIvc0/
viewform 

Hodnocení poradny – zde: 
https://docs.google.com/
forms/d/
1x9qD8drXjrsmAfVOjtWi_I-7D
68-Xo4YJZ66NJ3LtCI/
viewform?usp=send_form 
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  SPravodaj!
Ohlédnutí za rokem 2015 | PF 2016  
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Informace ve znakovém jazyce  

https://youtu.be/2VqvbmGPFxQ 
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Přání od pracovníků Hradeckého centra – zde: 

https://youtu.be/32HDBWMXCKg 

�2

Klub nedoslýchavých 

První setkání Klubu 
nedoslýchavých v roce 2016 se 
uskuteční v pondělí 11. 1. 2016 
od 14:30 v klubovně. 

Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací 

Vánoční TKN 

Česká televize uvádí 23. 
prosince na ČT 2 v pořadu TKN 
první pohádku pro sluchově 
postižené děti i jejich rodiče, 
kterou hrají neslyšící herci ve 
znakovém jazyce. Pohádka se 
jmenuje „Vánoční království“ a 
potěší všechny, kdo mají rádi 
veselé pohádky. Je to vánoční 
dárek České televize neslyšícím 
dětem. Nezapomeňte se tedy 
dívat 23. prosince na pohádkový 
Televizní klub neslyšících. 

Amazon nabízí práci pro 40 
neslyšících 

Provozovna Amazonu v 
Dobrovízi (Středočeský kraj) 
nabízí práci až pro 40 
neslyšících. Více na: http://
domaci.ihned.cz/c1-64910850-
amazon-nabizi-zamestnani-
ctyriceti-neslysicim-pracovat-
budou-v-distribucnim-centru
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