6. Úřad práce – kontaktní pracoviště
Adresa :

Palackého 38
534 14 Holice

Oddělení státní sociální podpory : porodné, přídavek na dítě, rodičovský
příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky
pěstounské péče, pohřebné.
Tel.: 950 144 513
Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi : příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.
Tel. : 950 144 512
Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením : příspěvek na péči,
příspěvek na mobilitu, průkazy osob se
zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P,
příspěvek na zvláštní pomůcku.
Tel. : 950 144 704
Web : www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak//kop/holice
Parkování:

Před budovou je na parkovišti vyhrazeno 1 místo pro
ZTP.

Vstup:

přístupný s dopomocí
Před vstupními dveřmi je chodník o sklonu 8 %.
Dveře jednokřídlé š. 900 mm, otvírají se dovnitř.
Nemají madlo.

Interiér:

nepřístupný
Kontaktní pracoviště sídlí ve 2. NP. V budově není
výtah. Dveře nemají taktilní prvky ani Braillovo písmo.
přístupný
Pouze v části chodby za vstupními dveřmi v 1.NP. Zde
je zvonek ve výši 1030 mm pro imobilní klienty
k přivolání pracovníka ÚP. Dále je ve výklenku chodby
umístěn pult ve výši 780 mm, hl. 420 mm. Umožňuje
podjetí vozíku.

WC:

není bezbariérové. Pouze malá kabina.
přemapováno : říjen 2016

Vstup : přístupný s dopomocí
Interiér : nepřístupný
WC :
není
Pracovnice ÚP nemají znalost znakové řeči. Pracoviště neumožňují indukční
poslech pro nedoslýchavé osoby.
Spádová oblast : Holice + okolní vesnice.
Tyflocentrum Pardubice, o.p.s. zajišťuje na požádání „ Průvodcovské a
předčitatelské služby “ pro nevidomé a slabozraké.
Kontakty a bližší informace :
Pracoviště Pardubice :
adresa : nábř.. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
tel.: 466 500 615, 774 415 173
e-mail : pardubice@tyflocentrum.cz
web : www.tcpce.cz
Pracoviště Chrudim :
adresa : Městský park 274, 537 01 Chrudim ( 2. patro, č. dveří 33 )
tel.: 469 623 368, 774 415 173
Pracoviště Vysoké Mýto :
adresa : Plk. B. Kohouta 914, 566 31 Vysoké Mýto
tel.: 774 415 173

přemapováno : říjen 2016

