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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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Čtvrtek 3. 5. 2018 Kino Hvězda film „Pepa“ 

- komedie, Česká republika, 2018, 90 minut 

- režie: Jan Novák 

- hrají: Michal Suchánek, Alice Bendová, Marek Vašut, Petra Špalková…  

- Film vypráví – Pepa je asi padesátiletý úředník, žijící se svou rodinou v obyčejném 

městě. Pepa je trochu podpantoflák, outsider. Přemýšlí nad svým životem, ví, že musí něco 

změnit a tak hledá cestu, jak být konečně šťastný. Jenže cesta k cíli bývá někdy hodně 

trnitá.  

- hlásit se můžete do 2. 5. 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 Markéta Malá 

 

 

Čtvrtek 24. 5. 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 23. 5. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic 

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

 

 

Středa 30. 5. 2018 – Vítání jara na Laguně v Přerově 

- tradiční společná akce, posezení u táboráku s opékáním špekáčků 

- od 14.00 hod do 18.00 hod (pro zájemce o společnou cestu na Lagunu: sraz 

v 14:00h před budovou MENS, popř. v 14:40h na Laguně) – následuje možnost 

procházky kolem Laguny, hra DiscGolf aj. 

- Duševní zdraví, o. p. s. hradí špekáčky/chleba/hořčici, nealko/kávu si hradí 

každý sám za sebe! 

- hlásit se můžete do úterý 29. 5. u sociálních pracovnic – potřeba zjistit počet špekáčků 

- přítomni budou pracovníci Duševního zdraví, o. p. s.  

- těšíme se na společně strávený čas 

 

 

Pátek 11. a 25. 5. 2018 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do čtvrtku 10. 5. a 24. 5. 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 

http://www.animace-gif-grafika.estranky.cz/clanky/sportujeme.html
http://img.kupittt.ru/1830/1830508.jpg


 

 

Pravidelné aktivity, které probíhají: 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

POZOR ZMĚNA  AKTIVITY 

 Ruční práce: budou se konat ve středu: 2.5. a 16.5.  

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

 

 Svět a já – partnerské vztahy: budou se konat ve středu 9.5. a 23.5.   

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

 

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

 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. 30.5. 2018 –Vítání jara 

 

 

 

 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, ZMĚNY k ambulantní službě 

Dne 1.5.2018 – 8.5.2018 - odpadá aktivita keramika – státní svátek 

Dne 7.5.2018 – odpadá aktivita angličtina 

Dne 7.5.2018 – odpadá aktivita kondiční cvičení 

Dne 18.5.2018 – odpadá aktivita vaření 

Dne 24.5.2018 –odpadá aktivita výtvarná výchova 

Dne 30.5.2018 – odpadá aktivita ruční práce – akce Vítání jara 

 



 

 

 

 

                       

 

 

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 Václaviková DiS.  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, 12.30 - 17 hod 7 – 15 hod 

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