
  

  

Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Koreańska 1A, Wrocław
madeinbrochow.wroclaw.pl

październik-grudzień 2018

17                                Trzy          od 10.00   

warsztatów                       dni w tygodniu                              
 szkoleń       bezpłatnie                      do 13.00           
 spotkań      dla każdego                  

      !                                  TO TWOJE MIEJSCE, a w nim:  

• kawa, herbata, ciasteczko 

• rozmowa, serdeczność, 

kreatywność 

• książka, gazeta 

• gry planszowe, karciane 

• przestrzeń do spotkań 

• przestrzeń na Twoją inicjatywę

• komputer, internet dla Ciebie

• drukarka

• warsztaty / porady / spotkania

PO PROSTU PRZYJDŹ                                       NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

wtorek 
06.11.2018 r.

godz. 11.00-12.00
Poranna gimnastyka dla wszystkich
Zastrzyk dobrej energii na cały dzie .ń

godz. 12.00-13.00
Warsztaty dietetyczne dla seniorów
Sposoby radzenia sobie z dolegliwo ciami wieku ś
senioralnego np. podwy szony poziom cukru we krwi, ż
nadci nienie, czy brak apetytu na jedzenie.ś  

czwartek
08.11.2018 r.

godz. 11.00-13.00
Dekoratornia dla ka dego - ż Łapacze snów (dla opiekunów z dzie mi)ć
Kolorowe, magiczne łapacze snów, które, według legendy głoszonej przez Indian, czuwaj  nad snami. ą
Za pomoc  kolorowych materiałów, piór i wielu innych dodatków uczestnicy b d  mieli okazj  ą ę ą ę
wyczarowa  te niezwykłe ozdoby, by mie  ju  zawsze dobre sny. ć ć ż

pi teką
09.11.2018 r. 

godz. 11.00-13.00
English Tea
Wspólne niadanie i s siedzkie rozmówki po angielsku.ś ą

wtorek 
13.11.2018 r.

godz. 11.00-12.00
Afro Dance
Tradycyjne choreografie z Afryki Zachodniej
i pulsacyjna muzyka to "sło ce podane na ń
tacy " na chłodne jesienne i zimowe dni. 

godz. 12.00-13.00
Warsztaty dietetyczne dla seniorów
Ziołolecznictwo, jako wsparcie leczenia.

czwartek
15.11.2018 r.

godz, 10.00-13.00
S siedzka wymiana plotek, wie a prasa, karty, internet, planszówkią ś ż

pi teką
16.11.2018r. 

godz. 11.00-13.00
Dekoratornia dla ka dego - ż Skarbonki / organizery zwierzaki (dla opiekunów z dzie mi)ć

                                 Projekt “Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
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Z puszek, filców, skrawków materiału i szczypty wyobra ni wyczarujemy szalone zwierzaki skarbonki ź
lub mega oryginalne organizery na biurko. 

wtorek 
20.11.2018 r.

godz. 11.00-12.00
Poranna gimnastyka dla wszystkich
Zastrzyk dobrej energii na cały dzie .ń

godz. 12.00-13.00
Warsztaty dietetyczne dla seniorów
Jak kupowa  zdrowe produkty i komponowa  list  ć ć ę
zakupów. Nauka czytania etykiet produktów 
spo ywczych, jako ródło wiedzy o produkcie. ż ź

czwartek 
22.11.2018 r.

godz. 11.00-13.00
Dekoratornia dla ka dego – warsztaty ż
krawieckie
Uszycie opaski z falbank , r cznie i na ą ę
maszynie.

godz. 11.00-13.00
Klubik malucha
Czytanie bajek, muzykowanie, zabawa w domowej 
atmosferze, aktywno ci ruchowe i inne. ś

pi teką
23.11.2018 r.

godz. 11.00-12.00
Joga i uwa no  dla dzieci i opiekunów.ż ść

wtorek 
27.11.2018 r.

godz. 11.00-12.00
Afro Dance
Tradycyjne choreografie z Afryki Zachodniej i pulsacyjna muzyka to "sło ce podane na tacy " na ń
chłodne jesienne i zimowe dni. 

czwartek 
29.11.2018 r.

godz. 11.00-13.00
Dekoratornia dla ka dego – warsztaty ż
krawieckie
Uszycie kominu pojedynczego 
dwustronnego z bawełny – dresówki.

godz. 11.00-13.00
Klubik malucha
Czytanie bajek, muzykowanie, zabawa w domowej 
atmosferze, aktywno ci ruchowe i inne. ś

pi teką
30.11.2018 r.

godz. 11.00-13.00
„Hiszpa ski tapas dla zdrowia i przyja ni”ń ź
S siedzkie spotkanie przy niadanku z Monik  Bie -Königsman autork  ksi ki „¡Olé! ą ś ą ń ą ąż
Hiszpania dla dociekliwych”

Dodatkowo:

 bezpłatne porady prawne
każdy wtorek, godz. 16.00-18.00

 dyżury pracowników MOPS
wtorek 13 listopada, godz. 16.00-18.00
(możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie w innym terminie)

                                 Projekt “Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.


