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Otevírací doba v létě || Akce a VZDĚLÁVEJME SE! || Přednáška: Aplikace Záchranka

Plán přednášek
Hradeckého centra
12. 7. Aplikace Záchranka
Svou účast prosím předem
potvrďte.

Vážení přátelé,
dostáváte nové vydání SPravodaje.
Přejeme Vám krásnou dovolenou a hodně odpočinku.
Užívejte sluníčka 
Vaše Hradecké centrum

Otevírací doba v létě
Plán přednášek na podzim
brzy zveřejníme.

Hradecké centrum informuje, že v době letních prázdnin
nebude omezen provoz poradny ani tlumočnických služeb.
Obě služby budou zabezpečeny tak, že nedojde k jejich
omezení. Připomínáme ale, že tlumočení je nutné předem
objednat.

Klub nedoslýchavých
Vždy v pondělí od 14,30
v klubovně.
Termíny: 11. 9., 9. 10.,
13. 11., 11. 12.

Akce Hradeckého centra a projekt
VZDĚLÁVEJME SE!
Od listopadu 2016 realizujeme přednášky díky podpoře
Nadačního fondu Avast. Naši přednáškovou činnost dále
podpořila i společnost Iveco Czech Republic a. s., takže od
podzimu se můžete těšit na další besedy a přenášky.
Chystáme pro Vás zajímavá témata, která se budou
zaměřovat na bezpečnost a řešení krizových situací.
Současně upozorňujeme, že přednášky se nadále budou
konat v klubovně na adrese Milady Horákové 504.
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Pozvánka na červenec
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Zajímavosti a
informace
Nové aplikace pro
uživatele sluchadel
Společnost Siemens vyvíjí
řadu aplikací, které mohou
usnadnit ovládání
sluchadel. Další aplikací je
i test sluchu. Více
informací ZDE.
Videozáznamy přednášek
z konference INSPO
Videozáznamy přednášek
včetně tlumočení naleznete
ZDE.
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POZOR! Podvodná sbírka pro neslyšící!
V posledních dnech dostáváme informace o tom, že
v Hradci Králové probíhá podvodná sbírka. Výběrčí
žádají o příspěvek až 400 Kč, údajně na výstavbu
nového centra pro neslyšící děti. Upozorňujeme, tato
sbírka nemá s naším centrem nic společného.
Doporučujeme, nepřispívejte! Pokud Vás někdo s touto
žádostí osloví, nahlaste to hned Policii ČR, nebo
Městské policii.
Připomínáme, že i neslyšící mohou využívat telefonní
linky pro spojení se složkami záchranného systému
(policie, hasiči, záchranná služba). Čísla jsou uvedena
níže.
Prosíme, sdílejte náš příspěvek na Facebooku (ze dne
18. 5. 2017), aby se o situaci dozvěděli i další občané.
Děkujeme za spolupráci.
Další články k tomuto tématu ZDE.
Informace ve znakovém jazyce ZDE.

Přepis v Komerční bance
Více informací ZDE.
PRÁVA PACIENTŮ ve
znakovém jazyce
Překlad práv pacientů do
ČZJ najdete na webu
ministerstva zdravotnictví
ZDE.
Bezpečně online –
desatero i ve ZJ
Informace o tom, jak se
chovat bezpečně na
internetu naleznete na webu
Orbi Pontes ZDE.
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Nabídka odkupu
použitých věcí
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Pozvánky z jiných organizací
Lipno sport fest – Den s handicapem

Hradecké centrum nabízí:
Skener HP – 900 Kč
(původní cena 4.990 Kč,
bez kabelu k PC)
Kancelářské židle – 300 Kč
V případě zájmu nás
kontaktujte na tel.
773 595 328 nebo e-mail:

Týdenní Lipno sport fest se koná v termínu 19. 8. –
26. 8. 2017. Poslední den se koná akce Den
s handicapem. Více informací ZDE.

Švandovo divadlo hraje i pro neslyšící
Od září jsou plánována další představení s titulky pro
neslyšící. Více informací ZDE.

hradeckecentrum@seznam.cz

Daruji starší TV

Spolek neslyšících Plzeň slaví 100 let
Informace naleznete ZDE.

Daruji starší LCD televizor
32“ SAMSUNG
LE32B530P7W –
nefunkční hlasitost.
Telefon: 731 420 340, Jan
Tetera (Rybitví, Opatovice
nad Labem)

Vydává:
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.
Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové
hradeckecentrum@seznam.cz
www.hradeckecentrum.cz
Činnost Hradeckého centra podporuje
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