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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
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Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.
Olomouc a jejich příznivců.
Je neprodejný.
Pracovníci:
Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz
Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a út 9:00 - 17:30
Ludmila Soltysiaková – odborné sociální poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00
Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru
OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00
Bc. Klára Hájková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30
Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství, terénní
služba pro seniory se ZP
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30
pro osobní návštěvu je vždy nutná předchozí telefonická domluva
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Návštěvní hodiny:
Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí
9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý
9 - 14 terénní služba
čtvrtek
9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem
Aktivizační setkání a poradenství:
Šternberk - od července každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30
v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - od července každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00
v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.
Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.
Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30
Rada oblastní odbočky Olomouc
Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Bc. Klára Hájková
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Marie
Sobotová
*********************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ
Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Bowling - od července každé liché pondělí 14:00-15:00 hod.

Na všechny níže uvedené akce je potřeba se předem
přihlásit. Kapacita je omezená.
Podrobnější informace týkající se místa a času srazu (tam kde zatím není
uvedeno) budou přihlášeným sděleny telefonicky nebo e-mailem. Současně
je třeba si také konání akce ověřit.
Na všech akcích musí mít držitele průkazu ZTP/P svého průvodce.
Z preventivních důvodů odbočka do odvolání průvodce nezajišťuje.
Srpen
4. 8. úterý
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše
5. 8. středa
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - viz výše
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6. 8. čtvrtek
Návštěva Botanické zahrady Petra Albrechta v Prostějově.
10. 8. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling - pokračujeme v trénování. Podrobnosti viz výše v úvodu Nabídky akcí.
13. 8. čtvrtek
Odpolední výlet do Hrubé Vody s možností návštěvy bobové dráhy.
20. 8. čtvrtek
Celodenní zájezd na Dolní Moravu.
27. 8. čtvrtek
Literární okénko u Sněhurky.
*********************************************************************************************
Změna programu je možná, na všechny akce je nutno se přihlásit a konání
akce si telefonicky ověřit.
*********************************************************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme
* 3. 9. čtvrtek - návštěva Muzea Komenského v Přerově (budova zámku).
* Víkendový pobyt v Lázních Skalka.
* Celodenní zájezd do Raduně a Opavy.
* Opětovné spuštění všech pravidelných klubů včetně Muzikoterapie a cvičení.
*********************************************************************************************
Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku
na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!
Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Hájková,
K. Kočí a J. Příborský

Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma
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