Říjen 2020
KONTAKTY:
Telefon: 605 383 265
Adresa: Dlouhá 2598, 470 06 Česká Lípa

Email: c.lipa@tyflocentrum.cz
Web: liberec.tyflocentrum.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Úterý
9:00 – 13:00
Středa
práce v terénu
(Pracovnice bude na pobočce k dispozici po předchozí telefonické dohodě.)
Čtvrtek
9:00 – 13:00
(Mimo pobočku Vám služby poskytneme každý všední den, po předchozí tel. dohodě
od 8 do 16 hod.)

CO NABÍZÍME:
•
•
•
•

Průvodcovskou a předčitatelskou službu:
průvodkyně Ilona Prchalová (605 383 265), c.lipa@tyflocentrum.cz)
Zajímavé aktivity v rámci služeb sociální rehabilitace:
koordinátorka Petra Kaljevičová (605 383 265), c.lipa@tyflocentrum.cz)
Sociální rehabilitace (elektronické kompenzační pomůcky):
lektorka (Liberec) Ing. Jana Smolná (731 913 585), smolna@tyflocentrum.cz)
Základní sociální poradenství, k zapůjčení v Liberci tandemová kola, zvukové knihy,
digitalizace textů a další.

1. 10.

čtvrtek 09:00

Trénink paměti
Hádanky, kvízy, křížovky.

6. 10.

úterý

09:00

Trénink paměti
Křížovky, kvízy, hádanky.

11:00

Čtenářský klub
Vzdělávací čtení, dnes o českém granátu.

7. 10.

středa

09:00

Práce v terénu
Osobní návštěva u klientů.

8. 10.

čtvrtek 09:00

Nácvik sebeobsluhy
Výroba sirupu z rýmovníku.
(Každý klient si donese vlastní skleničku.)

13. 10. úterý

09:00

Zavřeno

14. 10. středa

09:00

Nácvik sebeobsluhy
Návštěva hradu Tolštejn.
(Nutné se přihlásit do 8. 10.)

15. 10. čtvrtek 09:00

Nácvik motoriky
Výroba voňavého prostírání.

20. 10. úterý

09:00

Nácvik sebeobsluhy
Smažené slané palačinky, plněné sýrem.
(Nutné se přihlásit do 14. 10.)

21. 10. středa

09:00

Práce v terénu
Osobní návštěva u klientů.

22. 10. čtvrtek 09:00

Nácvik motoriky
Výroba vánočních látkových andělíčků.

27. 10. úterý

09:00

Trénink paměti
Vědomostní kvízy o drobné ceny, křížovky a hádanky.

28. 10. středa

09:00

Práce v terénu
Osobní návštěva u klientů

29. 10. čtvrtek 09:00

Trénink paměti
Hádanky, kvízy, křížovky.

Důležité informace: Volby 2020
Na podzim se v termínu 2. 10. – 3. 10. 2020 konají volby do Senátu ČR
a zastupitelstev krajů. Jako obvykle je možné nejčastěji z vážných zdravotních důvodů
požádat okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku, která Vám bude
dopravena na místo bydliště. V případě, že byste potřebovali doprovod k volbám,
prosíme o objednání této služby u Ilony Prchalové nejlépe do středy 30. 9. 2020.
Upozorňujeme, že přednost mají uživatelé, kteří se přihlásí dříve.

