
 

 

  

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – červenec a srpen 2012  

 
 
 

2.-6. července ST ŘEDISKO UZAVŘENO – ČERPÁNÍ DOVOLENÉ, 

STÁTNÍ SVÁTKY 

9.-13. července středa 11. 7.  

10:00-12:00 – Klub čtenářů ve st ředisku 

16.-20. července  STŘEDISKO UZAVŘENO – ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 

23.-27. července  úterý 24. 7.  

14:00-16:00 – Komentovaná v ýstava fotografií 

„Strom solitér“ v Lichten. dom ě (přihlášky do 23. 7.)  

30. července až  

10. srpna 

STŘEDISKO UZAVŘENO – ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 

13.-17. srpna středa 15. 8.  

10:00-12:00 – Klub čtenářů ve st ředisku 

20.-24. srpna úterý 21. 8.  

14:00-16:00 – Stolní hry  

27.-31. srpna úterý 28. 8.  

14:00-16:00 – Vycházka v okolí (p řihlášky do 27. 8.)  

 
Toto je poslední program, který p řed letošními prázdninami 
vydáváme. Na za čátku zá ří obdržíte nový program. 



 

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

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 515 919 770, 541 240 420 | M: 774 715 100| E: vedeni@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ LÉTA!  

 

 

Součástí programu zasíláme informa ční letáček k sKartám, které se 
budou postupn ě zavádět od 1.7.2012. 

V případě dotazů se na nás neváhejte KDYKOLI obrátit.  

 

Každou st ředu mimo týdny, kdy čerpáme dovolenou, m ůžete 

od 13:00 do 16:00 hodin navštívit sociáln ě právní poradnu.  

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  

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 16:00 hodin 

Pevná linka: 532 308 076, mobil: 774 715 106 

E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  

 


