
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – listopad/prosinec 2011  
 
 

1. listopadu 

úterý 

14:00-16:00 Fytoterapie se Zlatou Zumrovou (je nutné 

přihlásit se do pond ělí 31. října) 

VE DNECH  3. a 4. LISTOPADU BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO 

Z DŮVODU ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů 

8. listopadu 

úterý 

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

15. listopadu 

úterý 

14:00-16:00 Prohlídka b řeclavské synagogy s výkladem 

průvodce a besedou o židovské historii m ěsta  (je nutné 

přihlásit se do pond ělí 14. listopadu)  

VE DNECH 17.  a 18. LISTOPADU BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO 

22. listopadu 

úterý 

14:00-16:00 Výtvarná dílna – výroba adventních v ěnců, 

finan ční spoluú čast klient ů asi 20 K č (zájem je nutné 

projevit do úterka 15. listopadu z důvodu nákupu 

materiálu) 

29. listopadu 

úterý 

14:00-16:00 Literární beseda v M ěstské knihovn ě 

Břeclav – Spisovatel William Shakespeare (je nutné 

přihlásit se do pond ělí 28. listopadu) 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – PROSINEC 2011 

- ve dnech 5. – 8. prosince  bude st ředisko uzav řeno z důvodu školení 
pracovník ů, proto se nebude konat ani pravidelné úterní setká ní 
s klienty  
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- 9. prosince – Výlet a procházka p ředváno ční Vídní, kterou pomáhají 
organizovat sami b řeclavští klienti  

- 12. prosince – Beseda o novinkách v sociální oblast i platných        
od 1. 1. 2012 s Mgr. Eliškou Škrancovou 

- přátelská p ředváno ční návšt ěva klient ů TC v integra čním centru 
Utilis spole čnosti Remedia Plus, o.p.s. 

- 20. prosince – P ředváno ční posezení u kávy a čaje s poslechem 
koled 

OZNÁMENÍ A UPOZORNĚNÍ 

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

Sovadinova velmi opatrn ě. Probíhá rekonstrukce budov, areál je 

zastavěn lešením, stavebním materiálem a m ůže zde projížd ět 

speciální technika nebo padat omítka.  

V případě návšt ěvy TyfloCentra doporu čujeme nejd říve zavolat a 

domluvit s pracovnicemi čas příchodu, aby Vás mohly vyzvednout 

u brány a areálem bezpe čně provést. Provoz st řediska nebude 

omezen. Děkujeme za pochopení.  

Každou st ředu (krom ě středy 7. prosince)  můžete navštívit sociáln ě 

právní poradnu v našem centru od 13:00 do 17:00 hod in.  

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  


