
Vážení přátelé,

dostáváte šesté číslo našeho SPravodaje. V  dnešním 
letním čísle se ohlédneme za letošním půlrokem 
v  Hradeckém centru a opět Vás pozveme na zajímavé 
akce.

Zároveň Vám přejeme, abyste si krásně užili dovolenou 
a načerpali hodně energie.

Informace ve ZJ

I.polovina roku v Hradeckém centru

Činnost Hradeckého centra zahrnuje zejména poskytování 
sociálních služeb – tlumočení a poradenství. Kromě toho 
jsme pro naše klienty a další zájemce uspořádali Tradiční 
Den otevřených dveří a celkem šest besed se zajímavými 
tématy. Jednalo se např. o besedy o tísňové péči 
a  tísňových linkách, zdravém životním stylu, zrakových 
vadách, novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek aj. 
Jsme velmi rádi, že na těchto besedách můžeme 
spolupracovat hlavně s dalšími organizacemi, které pracují 
ve prospěch osob se sluchovým či jiným postižením. 
Tímto děkujeme za spolupráci kolegům z Unie neslyšících 
Brno, Centra pro dětský sluch Tamtam, Tyfloservis Hradec 
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Plán dalších akcí 
Hradeckého centra

20. 7. – Slavnostní vyhlášení 
fotografické soutěže

11. – 17. 9. – Pobyt pro 
neslyšící, Plzeň

24. 9. – 2. 10. – TKOSP 
(program bude upřesněn)

12. 10. – beseda Dluhové pasti

Hradecké centrum nabízí

Reflexní vesty s potiskem 
„ucha“ – 115 Kč

Reflexní pásky – 30 Kč

Kniha: Postižení sluchu – 60 Kč

Kniha: Tichý přístav duše – 20 
Kč

Pexeso ZJ – 10 Kč

https://www.youtube.com/watch?v=u0ZeNbZuKwU
https://www.youtube.com/watch?v=u0ZeNbZuKwU


Králové, Života 90 a dalším.

Mimo těchto pravidelných besed jsme v červnu uspořádali 
také tradiční psycho-rehabilitační pobyt pro nedoslýchavé 
s  kurzem odezírání, který se konal v  hotelu Astoria 
v Janských Lázních. Pobytu se zúčastnilo celkem 25 osob.

Dne 21. 6. jsme uspořádali akci „Bezpečně na prázdniny“. 
Akce byla určena dětem z MŠ a internátu, Štefánikova 549. 
Děti si u nás připomněly, jak se mají chovat na silnicích, aby 
prázdniny strávily bezpečně.

Na závěr měsíce jsme se zúčastnili i Festivalu sociálních 
služeb. Festival se konal 24. 6. Náš stánek navštívilo kolem 
100 osob, které byly informovány o službách a zásadách 
komunikace s lidmi se sluchovým postižením.

Informace ve ZJ

Informace z poradny

V poradně dochází k personálním změnám. V  červnu zde 
skončil Mgr. Pavel Vávra. Pavla od 1. července nahradí Bc. 
Martin Pawlik, který bude poskytovat poradenství (i ve 
znakovém jazyce). 
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Aktuální nabídky práce

IT technik – Lázně Bělohrad 
Více informací naleznete na: 
http://www.praceozp.cz/nabid
ka/pracovn-k-it

Z jiných organizací

Studium: Tlumočnictví pro 
neslyšící

Druhé kolo uzávěrky přihlášek 
do 18. 8. 2016. Více informací 
zde: 
http://neslhk.com/vyssi-odbor
na-skola/program-tlumocnictvi
-czj/

Pohádkový les

11. září 2016, pořádá Práce 
invalidů. Více informací na 
http://www.praceinvalidu.cz/

Konference „Vysokoškolské 
studium bez bariér“

Konference se koná ve 
dnech 15. a 16. září 2016 v 
areálu Technické univerzity v 
Liberci. Další informace 
na: info.apc@tul.cz

Konference „Sociální práce z 
pohledu lidí se zdravotním 
postižením“ 

Konference se koná 6. 10. 2016 
v Olomouci.

https://www.youtube.com/watch?v=TBhCQCvNmsU
https://www.youtube.com/watch?v=TBhCQCvNmsU
http://www.praceozp.cz/nabidka/pracovn-k-it
http://www.praceozp.cz/nabidka/pracovn-k-it
http://www.praceozp.cz/nabidka/pracovn-k-it
http://www.praceozp.cz/nabidka/pracovn-k-it
http://neslhk.com/vyssi-odborna-skola/program-tlumocnictvi-czj/
http://neslhk.com/vyssi-odborna-skola/program-tlumocnictvi-czj/
http://neslhk.com/vyssi-odborna-skola/program-tlumocnictvi-czj/
http://neslhk.com/vyssi-odborna-skola/program-tlumocnictvi-czj/
http://neslhk.com/vyssi-odborna-skola/program-tlumocnictvi-czj/
http://neslhk.com/vyssi-odborna-skola/program-tlumocnictvi-czj/
http://www.praceinvalidu.cz
http://www.praceinvalidu.cz
mailto:info.apc@tul.cz
mailto:info.apc@tul.cz


Pavlovi za jeho práci pro poradnu děkujeme.

V  červenci a srpnu bude poradna otevřena v  běžných 
časech od pondělí do čtvrtka (pátek pouze po předchozí 
objednávce). Příp. akutní omezení provozu bude 
zveřejněno na webových stránkách nebo Facebooku.

Informace ve ZJ

Informace z tlumočnických služeb

Oznamujeme, že tlumočnice Mgr. Monika Krúpová bude 
čerpat dovolenou v  termínu od 1. do 19. srpna 2016. 
Kromě M. Krúpové můžete využívat naši druhou 
tlumočnici Mgr. Petru Zimovou (mobil  774 465 953). 

V  případě vytíženosti našich obou tlumočnic se můžete 
s  objednávkou t lumočení obrát i t na Centrum 
zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (cztn.cz). 

Informace ve ZJ
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Konference „Komunikace a 
handicap III“

Konference se uskuteční 4. a 5. 
11. 2016 v Hradci Králové.

Další informace na 
http://www.klinickalogopedie.
eu/

https://www.youtube.com/watch?v=dQt5dv0X3A8
https://www.youtube.com/watch?v=dQt5dv0X3A8
https://www.youtube.com/watch?v=IG5jwzEfrmw
https://www.youtube.com/watch?v=IG5jwzEfrmw
http://www.klinickalogopedie.eu
http://www.klinickalogopedie.eu
http://www.klinickalogopedie.eu
http://www.klinickalogopedie.eu

