
Vážení přátelé,

přinášíme Vám nové číslo SPravodaje.

Tentokráte je plné pozvánek. Zaznamenejte si termíny do 
svých diářů.

Přejeme příjemné čtení a těšíme se na setkání s Vámi.

hradecké centrum

Připomínáme!

Hodnocení služeb a činnosti Hradeckého 
centra

Prosíme o vyplnění dotazníku, který se týká hodnocení 
našich služeb. Dotazník je anonymní. Zajímá nás Vaše 
spokojenost se službou, pracovníky atd.

Hodnocení tlumočnických služeb – dotazník naleznete 
zde: https://goo.gl/forms/ijmmgoY0RHbkn3ix1

Hodnocení poradenství – dotazník naleznete zde: 
https://goo.gl/forms/G1PPC4HqHp5kSMIU2

Pokud budete mít další náměty a připomínky k  činnosti 
H r a d e c k é h o c e n t r a , p o s í l e j t e j e n a e - m a i l : 
hradeckecentrum@seznam.cz, nebo je napište na lístek a 
vhoďte do bílé poštovní schránky u schodiště. 
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Pozvánka na přednášku | Aplikace ZÁCHRANKA | Hodnocení služeb

Plán přednášek 
Hradeckého centra

22. 2. Bezpečnost na internetu

15. 3. Poznáváme český jazyk

29. 3. Den otevřených dveří

12. 4.  Jak nám pomáhá Úřad 
práce

17. 5. Rakovina prsu – Mamma 
Help

31. 5. Finanční gramotnost

14. 6. Rakovina prostaty

28. 6. Cvičení paměti

Vždy od 14,30 v klubovně.

Změna vyhrazena.

Svou účast prosím předem 
nahlaste.

Klub nedoslýchavých

Vždy v pondělí od 14,30 
v klubovně.

Termíny: 13. 2., 13. 3., 10. 4., 
15. 5., 12. 6., 11. 9., 9. 10., 13. 
11., 11. 12.
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Vaše hodnocení nám pomůže při zkvalitňování našich 
služeb a dalších aktivit pro Vás.

Děkujeme.

Informace ve znakovém jazyce zde:  
https://www.youtube.com/watch?v=b69gjkTo

o-0&feature=youtu.be

Pozvánka na přednášku

Prosíme, potvrďte nám předem účast na přednášce do 15. 
2. 2017 (e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz)
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Z jiných organizací 

Sdružení spotřebitelů – pro 
neslyšící

Informace jsou zpřístupněny ve 
znakovém jazyce. 

Přístup na stránky zde: 
http://www.konzument.cz/rady
-pro-neslysici.php

Výstava Svět ticha

Informace zde: 
http://www.jizerky.cz/dre-cs/45
215-vystava-fotografii-svet-tich
a.html

Výstava Kouzlo imaginace

IInformace zde: 
http://www.helpnet.cz/aktualn
e/vernisaz-praci-neslysicich-tvu
rcu

Kontakt na pracovníky

Společný e-mail pro všechny 
pracovníky je 
hradeckecentrum@seznam.cz

Tlumočnické služby

Monika Krúpová – 773 592 326

Petra Zimová – 774 465 953

Poradna

Tereza Skákalová – 
773 595 328

Monika Plačková – 773 595 327

Eva Hedvičáková – 
495 533 138

Skype: hradeckecentrum
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Připomínáme!

Příběhy osob se sluchovým postižením

Hradecké centrum se zapojilo do projektu, jehož cílem je 
zkvalitnění sociální práce s  osobami se sluchovým 
postižením.

Projekt vychází z  opravdových zkušeností lidí se 
sluchovým postižením. Proto se na Vás obracíme 
s prosbou o pomoc a zapojení do projektu.

Napište nám Váš příběh, který se týká např. některé 
z uvedených oblastí:

 a) hledání práce

 b) hledání bydlení, azylové bydlení

 c) řešení náročné osobní situace

 d) řešení nepříznivé finanční situace

 e) vyřizování záležitostí na úřadě

 f) OSPOD

 g) jiné

Příběh stačí napsat velmi krátce a jednoduše. Pokud 
nechcete příběh psát, můžete se obrátit na poradnu a 
pracovnici příběh říci. Pracovnice poradny příběh 
zaznamená. 

Příběhy odevzdávejte osobně, poštou, nebo na e-mail: 
hradeckecentrum@seznam.cz.

Uzávěrka 28. února 2017.
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Děkujeme a věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří zlepšit 
situaci osob se sluchovým postižením.

Informace ve znakovém jazyce zde:  
https://www.youtube.com/watch?v=w5-UiFABMMo&feature
=youtu.be

Aplikace ZÁCHRANKA

Nové funkce aplikace budou představeny na konferenci 
INSPO. 

Více informací zde: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/aplikace-zachranka-predsta
vi-na-konferenci-inspo-nove-funkce-pro-neslysici-uzivatele

Překlad Zákona o komunikačních systémech 
do ČZJ

Znění zákona ve ZJ naleznete na: 

www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/zakon-155, nebo 
https://youtu.be/Zxi_wwKTHhI
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