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Vážení přátelé, 
přinášíme Vám únorový SPravodaj. V dnešním čísle 
naleznete mnoho zajímavých pozvánek, tak si termíny 
nezapomeňte zapsat do Vašich diářů. 

Přejeme příjemné čtení a těšíme se na setkání s Vámi. 

Den otevřených dveří 
Na 30. března pro Vás připravujeme Den otevřených 
dveří. Těšit se můžete na ukázku pomůcek Unie 
neslyšících Brno a představení nové aplikace Chytré 
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Plán dalších akcí 
Hradeckého centra 

9. 3. Beseda o zdraví a očistě 
organismu 

30. 3. Den otevřených dveří 

27. 4. přednáška (téma bude 
upřesněno) 

24. 6. Festival sociálních služeb 

Též pro Vás připravujeme 
přednášku o čínské medicíně a 
o zrakových vadách. Termíny 
brzy upřesníme. 

Komunikace s 
neslyšícími pacienty v 
přednemocniční péči 

Dotazník k bakalářské práci 
můžete vyplnit zde: http://
www.survio.com/survey/d/
W3P6H9S4I8I3E8Y1O 

Nabídka práce – 
Červený Kostelec 

Operátor výroby – vhodné i 
pro osoby se sluchovým 
postižením. Více informací zde: 
http://
www.hradeckecentrum.cz/?
p=952

  SPravodaj!
Den otevřených dveří 2016 | Rekondiční pobyt pro nedoslýchavé
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ucho. Také budete moct shlédnout výstavu historických 
sluchadel. Více informací příště. 

Rekondiční pobyt pro 
nedoslýchavé 
Zájemci, nezapomeňte se přihlásit na tradiční pobyt 
s kurzem odezírání. Uzávěrka přihlášek je do 31. března. 
Pobyt se uskuteční od 5. do 12. 6. 2016 v Janských 
Lázních. Další informace včetně přihlášky jsou dostupné 
zde: http://www.hradeckecentrum.cz/?p=940 

!
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Hodnocení kvality 
služeb 

Stále můžete vyplnit dotazník, 
který se týká hodnocení našich 
služeb. 

Dotazník je anonymní a 
dobrovolný. 

Hodnocení tlumočnických 
služeb – zde: https://
docs.google.com/forms/d/
1Fj4Y38S3NXHF0xaIpK_hjG2Bu
S0Pjb28ggVQF7kIvc0/viewform 
Hodnocení poradny – zde: 
https://docs.google.com/forms/
d/
1x9qD8drXjrsmAfVOjtWi_I-7D6
8-Xo4YJZ66NJ3LtCI/viewform 

Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací 

Konference Zažijte svět 
neslyšících 

Úterý 23. února 2016 od 9:30 
do 13:00, Praha. Více informací 
zde: http://www.helpnet.cz/
kalendar-akci/konference-
zazijte-svet-neslysicich 

Konference INSPO 

12. března, Kongresové centrum 
Praha. Více informací zde: http://
www.helpnet.cz/aktualne/
konference-inspo-nabizi-
mimoradnou-podporu-pro-
ucastniky-se-sluchovym-
postizenim
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Divadelní představení s 
titulky pro neslyšící 

Středa 16. března od 19:00, 
Praha. Více informací zde: http://
www.helpnet.cz/kalendar-akci/
misantrop
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