
Vážení přátelé,

přinášíme Vám nové číslo SPravodaje. Věříme, že v  něm 
najdete opět mnoho zajímavých informací. 

Hradecké centrum vyhlásilo Literární 
soutěž

Hraje se o zajímavé ceny. Vítězné texty budou součástí 
plánované publikace.

Pravidla:

- napsat historku či příběh ze svého života, který 

ovlivňuje sluchová vada

- libovolný žánr (např. povídka, fejeton, báseň atd.)

- délka textu max. 5 stran formátu A4

- psát můžete čitelně ručně či elektronicky

- text se musí týkat některé z vyhlášených kategorií

- jeden člověk může do soutěže přihlásit max. 2 texty

- texty můžete odevzdat:

 o osobně v Hradeckém centru

 o poslat poštou: Milady Horákové 504, 500 06 HK

 o poslat e-mailem: hradeckecentrum@seznam.cz
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Literární soutěž Hradeckého centra | Péče o blízkou osobu - započítání do důchodu

Plán dalších akcí 
Hradeckého centra

Klub nedoslýchavých: 14. 11.

Beseda“Dluhové pasti“: o 
náhradním termínu budeme 
informovat

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

Líbí se Vám náš 
SPravodaj?

Vaše náměty a připomínky 
posílejte na e-mail: 
hradeckecentrum@seznam.cz, 
nebo je napište na lístek a 
vhoďte do bílé poštovní 
schránky u schodiště. 
Děkujeme.
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- k textu nezapomeňte napsat Vaše celé jméno, bydliště 
a kontakt

- uzávěrka 20. 12. 2016

Kategorie:

 1. Ze života neslyšícího

 2. Ze života nedoslýchavého

 3. Já a moje sluchadlo (popř. kochleární implantát)

 4. Jak mi pomohly sociální služby

 5. Ostatní

Informace ve ZJ

https://www.youtube.com/watch?v=j72WabgLe38

Péče o blízkou osobu se započítává do 
důchodu

Pokud člověk „vymění“ zaměstnání za péči o blízkou 
osobu, počítá se tato doba do let pro přiznání důchodu.

Základní podmínky:

- péče o osobu blízkou, která má II. – IV. stupeň 
závislosti;

- péče o dítě do 10 let, které je v I. stupni závislosti.

Jak posoudit zdravotní stav blízké osoby?

- Na pobočce Úřadu práce podat Žádost o poskytnutí 
příspěvku na péči

- Úřad práce provede sociální šetření a dojde 
k posouzení zdravotního stavu

- Na základě tohoto postupu je rozhodnuto, v  jakém 
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Aktuální nabídky práce

Práce OZP

Aktuální nabídky práce můžete 
sledovat na www.praceozp.cz 
nebo 
https://www.facebook.com/Pra
ceOZP.cz/

Uklízečka, pomocné práce 
v kuchyni

Více informací zde: 
http://www.hradeckecentrum.c
z/?attachment_id=1048

Doručovatel na letáky

Mediaservis hledá 
doručovatele na letáky. Kontakt 
602 368 297. Více informací 
zde: 
http://www.hradeckecentrum.c
z/?p=1160

Z jiných organizací

Nové číslo časopisu Unie

Časopis je dostupný zde: 
https://issuu.com/casopisunie/
docs/unie_5-6

Pomozte nám vyhrávat – 
Kroměříž 

V Kroměříži zahájili kampaň: 
http://www.pomoztenamvyhra
vat.cz/
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stupni závislosti se osoba nachází (podle toho je také 
určena výše příspěvku na péči)

Jak žádat o uznání doby péče o blízkou osobu?

- Po skončení péče se obrátit na Okresní správu 
sociálního zabezpečení (OSSZ)

- Na OSSZ podat návrh o vydání rozhodnutí o době a 
rozsahu péče

- Návrh podat po skončení péče, nejpozději do dvou let
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Další informace zde: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/27332/TZ_pece_o_blizke_
2016_18062016.pdf

V případě potřeby vysvětlení se můžete obrátit na naši 
poradnu.

Informace ve ZJ

https://www.youtube.com/watch?v=741IrHI0BOo
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