
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – říjen/listopad 2011  
 
 

  4. října 

úterý 

14:00 – 16:00 Hudební program v M ěstské knihovn ě 

na téma Edith Piaf (je nutné p řihlásit se do pond ělí 

3. října) 

5. října 

středa 

19:00 – Divadelní talk show „Zábavn ě o stá ří“, více 

informací v samostatné p řihlášce 

6. října 

čtvrtek 

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V B ŘECLAVI 

více informací v samostatné pozvánce 

11. října 

úterý 

14:00 – 16:00 Vycházka na židovský h řbitov (je nutné 

přihlásit se do pond ělí 10. října) 

13. října 

čtvrtek 

15:00 – Beseda v M ěstské knihovn ě na téma 

Hieronymus Lorm a jeho abeceda pro hluchoslepé, 

přednášející Mgr. Ji řina Falková, akce se koná v rámci 

projektu Zdravé m ěsto B řeclav, po řádaného Radnicí (je 

nutné p řihlásit se do st ředy 12. října) 

17. října 

pond ělí 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

více informací v samostatné pozvánce 

18. října 

úterý 

14:00 – 16:00 Beseda s Policií ČR na téma bezpe čnost  

senior ů (je nutné p řihlásit se do pond ělí 17. října) 

25. října 

úterý 

14:00 – 16:00 Návšt ěva solné jeskyn ě  

(je nutné p řihlásit se do pond ělí 24. října) 

V PÁTEK 28. ŘÍJNA BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO 

STÁTNÍ SVÁTEK 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – LISTOPAD 2011 

- fytoterapie se Zlatou Zumrovou  

- stolní hry 

- literární beseda v M ěstské knihovn ě (téma up řesníme) 

- prohlídka synagogy s výkladem pr ůvodce  

- výroba adventních v ěnců  

OZNÁMENÍ A UPOZORNĚNÍ 

Prosíme, abyste se b ěhem měsíce října pohybovali v areálu SOU 

Sovadinova velmi opatrn ě. Probíhá rekonstrukce budov, areál je 

zastavěn lešením, stavebním materiálem a m ůže se zde pohybovat 

speciální technika nebo padat omítka. V p řípadě návšt ěvy TyfloCentra 

doporu čujeme nejd říve zavolat a domluvit s pracovnicemi čas 

příchodu, aby Vás mohly vyzvednout u brány a areálem bezpečně 

provést. Provoz st řediska by nem ěl být omezen, p řípadně Vás budeme 

telefonicky informovat. D ěkujeme za pochopení.  

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:  

Mgr. 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  


