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Výměna průkazů ZTP a žádost o příspěvek na mobilitu
O výměnu průkazů ZTP se musí žádat do 31.12.2015! Současný průkaz ZTP
nebude od 1.1.2016 platný, čili člověk nebude moci využívat jeho výhody.
Ti, co o výměnu na Úřadu práce dosud nepožádali, ať si ve vlastním zájmu
požádají co nejdříve!
Těm lidem, kterým byl přiznám příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013,
končí platnost rozhodnutí.
Tito lidé si musí podat novou žádost o příspěvek na mobilitu na Úřadu práce –
a to od 1.1.2016 do 31.1.2016. Žádost podávejte pouze v lednu 2016! – jinak
nevznikne nárok od začátku roku 2016.
O tom, že končí nárok na příspěvek na mobilitu, budou klienti informování
dopisem, který jim Úřad práce bude posílat. Dopisy se budou zasílat na konci
listopadu. V dopise bude i formulář na příspěvek na mobilitu.
-

VYMĚNTE PRŮKAZ ZTP DO KONCE ROKU!

-

NA KONCI LISTOPADU, NEBO NA ZAČÁTKU PROSINCE
PŘIJDE DOPIS Z ÚŘADU PRÁCE

-

V DOPISE BUDE ŽÁDOST NA PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU,
ŽÁDOST ODEVZDÁTE V LEDNU 2016!

Mahenova knihovna v Brně působí i pro handicapované klienty
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší
veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku
1921 Statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné
literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě internetu a
elektronickým databázím, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům.
Knihovna půjčuje také e-knihy, čtečky elektronických knih, deskové hry,
tematické kufříky i hračky a pomůcky
pro děti s handicapy.
Ve své činnosti se kromě
klasických výpůjčních služeb zaměřuje
také na vzdělávací a kulturní aktivity, a to
nejen pro širokou veřejnost, ale svoji
pozornost věnuje i práci s klienty
s různými druhy handicapů. Poskytuje
jim individuální pomoc v knihovně,
pořádá kolektivní besedy a spolupracuje
se specializovanými institucemi.
Knihovnu mohou navštívit i lidé se sluchovým postižením.
Pro ně jsou připraveny různé výhody, mimo jiné:
-

Registrace, půjčování a internet zdarma po předložení průkazu ZTP
Komunikace v českém znakovém jazyce v Ústřední knihovně JMK,
Kobližná 4, kterou zajišťuje pracovnice paní Hana Němcová
DVD s českými titulky k prezenčnímu půjčení v Hudební knihovně
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