
 

 

  regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – listopad/prosinec 2010  
 

 
 

2. listopadu 
úterý 

14:00-16:00 Výtvarná dílna 
dokon čení batikování šátk ů a tri ček 

9. listopadu 
úterý  

14:00-16:00 Solná jeskyn ě 
je nutné se p řihlásit do úterý 2. listopadu 

16. listopadu 
úterý  

14:00-16:00 Stolní hry 
Člověče, nezlob se a šachy 

23. listopadu 
úterý 

14:00-16:00 Vycházka podzimní B řeclaví 
zakončená návšt ěvou cukrárny 

30. listopadu 
úterý  

14:00-16:00 Cestovatelská beseda 
s ing. Arnoštem Maderem na téma Suvenýry z cest 
(je nutné se p řihlásit do úterý 23. listopadu) 

30. listopadu 
úterý  

7:00 – 16:00 Návšt ěva chrán ěných dílen ve Znojm ě 
seznámíme se s činností dílen. Akce se koná v rámci 
projektu Slepotou život nekon čí. Informace 
v samostatné pozvánce. 

 
Každou st ředu můžete v našem centru od 13 do 17 hodin.navštívit 
sociáln ě právní poradnu ! 
 
Upozor ňujeme, že ve st ředu 17. listopadu bude st ředisko z d ůvodu 
státního svátku uzav řeno. St ředisko bude dále uzav řeno v pátek dne 
26.11. z důvodu školení. 
 
V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit. Klidn ě však 
zavolejte, mobil nosíme s sebou. 
 
V ostatní dny poskytujeme individuální služby dle p ožadavk ů klient ů, 
nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit.  
Kdykoli nás však m ůžete kontaktovat telefonicky – mobil nosíme vždy 
s sebou. 
 
 



PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY – PROSINEC  
 
úterý 7. 12. Váno ční výtvarná dílna 
výroba adventních v ěnců, drobných vo ňavých mýdel a PF 2011 
 
středa 8. 12.  Beseda s psychologem PhDr. Zby ňkem Galvasem 
na téma Váno ční nostalgie 
 
úterý 14. 12. Výstava v M ěstském muzeu B řeclav 
(téma bude up řesněno) 
 
úterý 21. 12. p ředváno ční posezení a poslechem koled v prostorách TC 
 
od 22. 12. 2010 do 2. 1. 2011 ST ŘEDISKO UZAVŘENO 
 
Změna termín ů vyhrazena, p řesné termíny budou up řesněny v p říštím 
programu. 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Bc. Ji řina Falková, sociální pracovnice  
Bc. Žaneta Benešová, sociální pracovnice 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Břeclav 
Sovadinova ulice 6, 690 25  B řeclav  
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13:00 až 17:00 hodin 
Pevná linka: 532 308 076 
Mobil: 774 715 106 
E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   
web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  

Slepotou život nekončí ...  
Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole 
návštěvní den: čtvrtek 13 - 18 hod. 
T: 541 240 421 | F: 541 240 419 | M: 774 715 100 
 


