
 

 

  

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – listopad a prosinec 2012  

 
 
 

úterý 

6. listopadu  
13:00-15:30 – Beseda s okrská řkou M ěstské policie 

Břeclav Janou B ělskou. Seznámení s policistko u, 

kterou mohou vidící b ěžně potkávat v ulicích. 

Povídání o její práci, s čím se na ni mohou 

obyvatelé B řeclavi obracet, kde ji v případě pot řeby 

najdou a jak mohou p řisp ět ke zvýšení vlastní 

bezpečnosti.  (P řihlášky do 5. 11.)  

úterý 

13. listopadu 
14:00-16:00 – Komentovaná a hmatová prohlídka 

výstavy Ivana Hodonského s názvem „Ženský ráj to 

na pohled“ aneb keramické plastiky a reliéfy 

v Městském muzeu a galerii. Sraz ve 14.00 hodin 

v muzeu pod vodárnou. (P řihlášky do 19. 11.) 

středa 

14. listopadu 
10:00-12:00 – Klub čtenářů ve st ředisku (možno 

přinést vlastní noviny a časopisy) 

úterý 

20. listopadu 
 14:00-16:00 – Stolní hry  

úterý  

27. listopadu 
14:00-16:30 – Výroba adventních v ěnců, výtvarná 

dílna. Nutno domluvit se na nákup výtvarného 

materiálu, finan ční příspěvek 20-40 korun dle 

požadavk ů (korpus na v ěnec, pentle, ozdoby). 

Domlouvejte se s pracovnicí do pátku 23. 11. Platba 

v průběhu dílni čky.  



 

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 | M: 774 715 100, 603 433 920 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

Na prosinec p řipravujeme:  

- výrobu váno čních dáre čků a ozdob 

- vycházku spojenou s návšt ěvou váno čních trh ů  

- předváno ční posezení  

- Klub čtenářů 

Termíny aktivit budou up řesněny v p říštím programu.  

 

Prosíme klienty, aby VŽDY P ŘI PŘÍCHODU DO TYFLOCENTRA 

ZVONILI A VYČKALI U VSTUPNÍCH DVEŘÍ NA PŘÍCHOD 

PRACOVNICE, KTERÁ VÁS DOPROVODÍ!  

Z DŮVODU VLASTNÍHO BEZPEČÍ NEVSTUPUJTE DO BUDOVY BEZ 

DOPROVODU!  

 

Každou st ředu můžete od 13:00 do 17:00 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 17:00 hodin 

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

E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  

 


