
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – duben/kv ěten 2012 
 
 

3. dubna 

úterý 

14:00-16:00 Výtvarná dílna – dokon čení koláží 

na výzdobu klubovny 

9. dubna 

pond ělí 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – STŘEDISKO UZAVŘENO 

10. dubna 

úterý  

14:00-16:00 Beseda o t řídění odpad ů s pracovníkem 

Městského ú řadu B řeclav 

Nutno p řihlásit se do pátku 6. dubna.  

11. dubna 

středa 

10:00-12:00 Klub čtenářů aneb co klienty zajímá (místní 

tisk, encyklopedie, časopisy Zora a Chaloupka apod.), 

texty p řineste s sebou 

17. dubna 

úterý 

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

průvodce o židovské historii m ěsta (pokra čování  

z podzimu) 

Nutno p řihlásit se do pond ělí 16. dubna. 

26. dubna 

čtvrtek 

14:00-16.00 Beseda s psych ologem PhDr. Zby ňkem 

Galvasem na téma „Jak se vyrovnat se ztrátou zraku“  

Nutno p řihlásit se do úterý 24. dubna.  

V PONDĚLÍ 30. DUBNA BUDE ST ŘEDISKO UZAVŘENO. 
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NA KVĚTEN PŘIPRAVUJEME:  

− 3. 5. (čtvrtek) Vycházka ke splavu zakon čená posezením v cukrárn ě  

− 9. 5. (středa) Klub čtenářů  

− 15. 5. (úterý) Cestovatelská beseda s Ing. Maderem – Chorvatsko 

− 18. a 19.5. (pátek, sobota) Tmavomodrý festival  

− 24. 5. (čtvrtek) Muzeum – oblíbená výstava Koloniál pana Baj zy  

− 29. 5. (úterý) Plavba po Ba ťově kanále a návšt ěva hřebčína  

 

V měsíci kv ětnu se p řipravte na výluky v obvyklých termínech 

konání akcí (úterky) z d ůvodu státních svátk ů a školení pracovník ů. 

Časy kv ětnových aktivit budou up řesněny v p říštím programu. 

 

Rádi bychom Vás upozornili na novinku v programu – KLUB 

ČTENÁŘŮ, který se bude konat zkušebn ě v dubnu až červnu vždy 

druhou st ředu v m ěsíci od 10:00 do 12:00 hodin v TyfloCentru. 

Jedná se o skupinovou aktivitu, otev řenou pro všechny klienty, kte ří 

mají možnost p řinést nebo navrhnout texty ke čtení – co zajímá je a 

o čem si myslí, že by mohlo zajímat i ostatní. V p řípadě většího 

množství navržených text ů určí pořadí čtení hlasování o zájmu 

všech zú častněných nebo pracovnice TC.  

 

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.  
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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  

 


