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               Od 1.10.2016 je v provozu nová facebooková stránka 

Duševní zdraví o.p.s. Přidejte se k nám  
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Pondělí 23. 4. 2018 Kino Hvězda film „Faktjů pane učiteli 3“ 

- komedie, Německo, 2017, 120 minut 

- režie: Bora Dagtekin  

- hrají: Iyas M´Barek, Katja Riemann, Jella Haase, Sandra Hüller…… 

- Film vypráví o trablech hodně neobvyklého učitele při přípravě 11. třídy    

  k maturitě. Pokud se mu to nepodaří, zavřou celou školu. 

- hlásit se můžete do 19. 4. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic 

- příspěvek na vstupné 80,- Kč  (příspěvek je nutné uhradit při nahlášení se do kina) 

- sraz 17.15 hod před kinem, těší se Marcela Mertová  

 

 

Výlet na hrad Helštýn ve středu 18. dubna 2018 

-Sraz 11:00 hodin před poliklinikou MENS 

- odjezd v 11:30 hodin autobusové nádraží, stanoviště č.26 

- předpokládaný návrat v 17.00 hodin 

- Program: Příjezd do Týnu n. Bečvou, procházkou na hrad, prohlídka hradu  

                 Helštýn, malé posezení v restauraci např. u kávy (z vlastních  

                         prostředků), odjezd autobusem z Týnu n. B. do Přerova 

- Nezapomeňte si vzít svačinu,  pití 

- V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ BUDE VÝLET ZRUŠEN – včas oznámíme 

- hlásit se můžete do 17. 4. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic 

- Příspěvek na výlet 30,- Kč, těší se Marcela Mertová  

 

 

Čtvrtek 19. 4. 2018 cyklovýlet na Jadran 

- sraz u restaurace u mostu lávka na Lagunu v 15:00 hodin 

- podmínkou je mít vlastní kolo, cyklo helmu si vezměte sebou,  

- nezapomeňte na pití s sebou,  na Jadranu bude čas na občerstvení 

- V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ BUDE VÝLET ZRUŠEN – včas oznámíme 

- hlásit se můžete do 18. 4. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic 

- počet míst je omezený (max. 10 osob), těší se Bára Plchotová, Andrea Nedbalová 

 

 

Čtvrtek 12. 4. 2018 - BADMINTON  

- sraz v 14:00 hodin před PSC, přesun do Předmostí, hra v 15:00 hodin 

- vlastní pálku sebou, zapůjčení pálky poplatek 40,- Kč  

- příspěvek na vstupné 50,- Kč   

- hlásit se můžete do 11. 4. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic 

- počet míst je omezený (max. 8 osob), těší se Bára Plchotová 

http://www.obrazky.cz/?q=kreslen%C3%BD+hrad&url=http://images.clipartlogo.com/files/istock/thumbs/2505/25054744-cartoon-hiker-boy.jpg&imageId=93752cb1797b9ea7&data=lgLEEEBKIDan-cqmUxoTaqx-i5TEMC8AB_ax2fysfC4dPwNxhV5mLytzPi3GXX-d9uBdSF3yRc48Mv3Tip0c0iH2uKlUfM5ZJVLYxALJ05PEArSsxALkW8QCWNA=
http://www.animace-gif-grafika.estranky.cz/clanky/sportujeme.html
http://www.oszszdcostrava.cz/users_files/new/2017/03/13/iaa-badminton-Bohumin.jpg


 

 

Pátek 6. a 27. 4. 2018 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do čtvrtku 5. 4. a 26. 4. v  kanceláři sociálních pracovnic 

- počet míst je omezený (max. 10 osob) 

- sraz 13.50 hod. před plaveckým areálem (hlavní vchod) 

- příspěvek na vstupné 26,- Kč 

 - vede Jana Kalusová 

 

 

Pravidelné aktivity, které probíhají: 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

POZOR ZMĚNA  AKTIVITY 

 Ruční práce: budou se konat ve středu: 18. 4. a 25. 4.  

    od 14.00 – do 16.00 hod. (zastupovat bude Lenka Filgásová)  

 

 Svět a já – partnerské vztahy: budou se konat ve středu 11. 4.   

          od 15.00 – do 17.00 hod. (vede Lenka Filgásová) 

 

 Angličtina: každé pondělí 14.00 – 15.00 hod. (vede Martina Přidalová)  

 Kondiční cvičení: každé pondělí  15.15 - 16.15 hod. (vede Barbora Plchotová)  

 Keramika: každé úterý 14.00 – 16.00 hod. (vede Andrea Nedbalová)   

 Výtvarná dílna: každý čtvrtek 14.00 do 16.00 (vede Martina Procházková) 

 Kurz vaření: každý pátek od 12.00 (vede Marcela Mertová)  

 Klub Denního stacionáře  poslední středa v měsíci tj. 25. 4. 2018 od 15.00 – 17.00 hod. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, ZMĚNY k ambulantní službě: 

Dne 16. 4. odpadá aktivita angličtina 

Dne 2.  4.  jsou Velikonoce - SLUŽBA NEBUDE POSKYTOVÁNA!                    

Dne 20. 4. 2018 - bude kancelář sociálních pracovnic uzavřena 
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Od ledna 2015 poskytujeme sociální službu sociální rehabilitace i v terénní formě - tedy v 

domácím prostředí klienta (návštěvy v bytě, doprovody na úřady apod.). Terénní služba je určena 

pro lidi s chronickým duševním onemocněním, kteří jsou v situaci, kdy nejsou schopni (nebo jsou 

schopni jen částečně) docházet za službou do prostor organizace. Terénní služba má člověku pomoci, 

aby mohl do budoucna využívat službu v ambulantní formě nebo aby mohl žít samostatný život bez 

potřeby dopomoci druhých. Bližší informace Vám rády zodpoví sociální pracovnice. 

Kancelář terénních sociálních pracovnic: ul. Kosmákova 44, Přerov 

Telefonický kontakt na sociální pracovnice pro terénní formu služby: 

Mgr. Barbora Plchotová 777 92 92 18 

Monika Janíková DiS. 777 92 92 03 

Bc. Martina Přidalová 777 92 92 91 
 

 

 

 

 

Jsme tu pro Vás: (v prostorách budovy MENS ve 4. patře, nám.Přer.povstání) 

 Ambulantní služba Terénní služba  

Pondělí 8 – 11.30 hod,  12.30 - 16 hod 7 – 15 hod 

Úterý 8-11.30 hod, 12.30 – 16 hod 8 – 16 hod 

Středa 8-11.30 hod, 12.30 – 16 hod 8 – 16 hod 

Čtvrtek 8 – 11.30hod, hod 12.30 - 17 

hod 

7 – 15 hod 

Pátek 8-11.30 ,12.00- 15 hod 7 – 15 hod 
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