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Ledige
stillinger

Kommunikationscenter Thisted
Specialundervisning for Voksne og STU
Kommunikationscenter Thisted tilbyder kompenserende specialundervisning
samt rådgivning/vejledning til voksne i Thisted og Morsø Kommuner med
-

tale, stemme- og sprogvanskeligheder
erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
hørevanskeligheder, høreapparat
psykiatriske diagnoser
generelle indlæringsvanskeligheder
demens i det allertidligste stadie

Se ledige
stillinger ved
Thisted Kommune
på:
www.thisted.dk/job

Borgere i Morsø og Thisted kommuner har fri henvendelsesret.
Undervisningen er gratis og tilbydes i Thisted og Nykøbing Mors. Oplysninger
om Kommunikationscenter Thisteds tilbud, ydelseskatalog og ansøgningsskema kan fås på hjemmesiden www.thisted.dk/kc.
Grundene har en størrelse mellem 1.223 m2
og 1.487 m2. Samtlige grunde udbydes til en
mindstepris på 125.000 kr.

Kommunikationscenter Thisted tilbyder også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Henvendelse om STU skal ske til hjemkommunens UU.

MEDIYOGA
Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til dig, som er udfordret af mental mistrivsel eller længerevarende symptomer på
stress. Tilbuddet består af MediYoga og strækker sig over 7 uger.

OPSTART
19. september 2019

FOR TILMELDING ELLER
YDERLIGERE SPØRGSMÅL
KONTAKT:
Annette Landbo
anl@thisted.dk
Tlf. 9917 1964

Forløbet er målrettet dig som arbejder/studerer, hvor din hverdag er påvirket af symptomer på mental mistrivsel. Symptomerne kan eksempelvis være:
•

Hovedpine

•

Hjertebanken

•

Træthed

•

Søvnløshed

Grundene
udbydes
henhold
Social- og
Grundene har en størrelse mellem
1.223
m² ogi 1.487
m².tilSamtlige
grunde udby
Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af
på 125.000 kr.

www.thisted.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Kommunikationscenter Thisted, Kr. Kolds Gade 3, 7700 Thisted.
Tlf.: 9917 2725, kl. 8.00 – 14.00 (fre. 8.00 – 12.00)
Hørekonsulenterne træffes på tlf. 9917 2736 man. kl. 9.00 – 9.30
samt tirs. – fre. kl. 8.00 – 9.30.
Hjemmeside: www.thisted.dk/kc
E-mail: kommunikationscenter@thisted.dk

Grundene udbydes i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse
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Yderligere oplysninger fås ved
henvendelse
til Ingefås
Slavensky,
tlf. 9917 2276 elle
Yderligere
oplysninger
ved henvendelse

EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690

MediYoga er en blid træningsform, som består af enkle krops–
og åndedrætsøvelser, afspænding og meditation som kan hjælpe dig med at håndtere dine symptomer.
Kurset afholdes første gang d. 19. sep. mellem kl. 09.30-11-00
med afslutning d. 7. nov. Forløbet foregår i Sjørring Idræts– &
Kulturcenters konferencesal.

24. juni 2011om offentligt udbud ved salg af
kommunens faste ejendomme.

til Inge Slavensky, tlf. 9917 2276 eller
teknisk@thisted.dk.
Info om affald

Ved du ….

Ved du ….

Info om affald

Kurset er gratis. Der er plads til 10 deltagere per hold. Pladserne
fordeles efter først til mølle-princippet.

….
at
vi
har lavet pjecer om Hanstholm Genbrugscenter og om Thisted Genbrugscenter?
Pjecerne får du ved henvendelse i butikkerne på hvert genbrugscenter, ligesom du kan hente den i pdf-format på www.thisted.dk/affaldborger
….
at vi har lavet pjecer om Hanstholm Genbrugscenter og om Thisted
under punktet Genbrugscentre.
Genbrugscenter?
I pjecen kan du se, hvordan genbrugscentrene er indrettet og hvor du kan aflevere de forskellige former for affald, både i bemandet åbningstid og i 24-7 ordningen.

Pjecerne får du ved henvendelse i butikkerne på hvert genbrugscenter, ligesom
du kan hente den i pdf-format på www.thisted.dk/affaldborger under punktet
Genbrugscentre.
I pjecen kan du se, hvordan genbrugscentrene er indrettet og hvor du kan aflevere de forskellige former for affald, både i bemandet åbningstid og i 24-7
ordningen.

