
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – b řezen / duben 2011  

 
 

1. března 

úterý 

14:00-16:00 Procházka kolem Dyje zakon čená 

návšt ěvou cukrárny (p řihlášky do pond ělí 28. 2.)  

8. března 

úterý 

14:00-16:00 Výtvarná dílna –  výroba vo ňavých mýdýlek 

(finan ční spoluú čast klient ů asi 10 K č, přihlášky 

do čtvrtka  3. 3.) 

11. března 

pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 

PRACOVNÍKŮ 

15. března 

úterý 

14:00-16:00 Hodinka u gramofonu v m ěstské knih ovně 

na téma Elvis Presley a jeho písn ě v podání českých 

zpěváků – hudební program (p řihlášky do pond ělí 

14. 3.) 

22. března 

úterý 

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

22. března 

úterý 

Exkurze do hasi čské stanice v Brn ě - pro ty, kte ří cht ějí 

slyšet, jak probíhá hasi čský zásah, vid ět zásahové 

vozidlo, vybavení a mnoho dalšího. P řihlášky do 15.3. 

25. března 

pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 

PRACOVNÍKŮ 

29. března 

úterý 

14:00-15:00 Pobyt v solné jeskyni (nutné p řihlásit sebe 

i případný doprovod do pond ělí 28. 3.), vstupné 60 K č 

na osobu 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – DUBEN 2011 
 

� 8. 4.  celodenní prezentace TyfloCentra Brno na fes tivalu Jeden 

svět v Mikulov ě 

� Beseda s psychologem PhDr. Zby ňkem Galvasem, téma 

upřesníme v p říštím programu 

� Vycházka na židovský h řbitov v B řeclavi 

� Cestovatelská beseda s Mgr. Janou Puchegger Chadalí kovou      

na téma Řím a Vatikán v toku historie 

 

Rádi bychom p řipomn ěli, že klienti mohou na všechny akce a aktivity 

přicházet s vlastním pr ůvodcem nebo asistentem, který se v ěnuje 

pouze jim a jejich pot řebám. Pokud klient nemá vlastního 

průvodce/asistenta, je nutné zvážit, zda je schopen ab solvovat 

program, p řípadně jeho náro čnost zkonzultovat s pracovnicemi 

TyfloCentra. P ři skupinové činnosti nemohou pracovnice vykonávat 

osobní asistenci a v ěnovat se pouze jednomu klientovi.  

Účast pr ůvodce je na n ěkterých akcích vyžadována povinn ě z důvodu 

bezpečnosti klient ů (větší výlety, náro čnější terén, pohyb v m ěstském 

provozu), výjime čně může být akce ur čena pouze pro klienty bez 

průvodc ů (z kapacitních d ůvodů). Na tyto skute čnosti upozor ňujeme 

v programech a pozvánkách.  

Děkujeme za pochopení.  
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Každou st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu v našem 

centru od 13:00 do 17:00 hodin.  

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. 

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  


