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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 7. 6. 2018 kino Hvězda film „Debbie a její parťačky“ 

- krimi komedie, USA, 2018, 120 minut, titulky 

- režie: Gary Ross 
- hrají: Anne Hathaway, Sarah Paulson, Sandra Bullock, Cate Blanchett… 

- Film vypráví – Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární 

sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést 

na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu…. 

- hlásit se můžete do 6. 6. 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 

 

 

Čtvrek 21.6.2018 - Procházka za hudbou 
 - V rámci Evropského dne hudby, který připadá na 21. 6. 2018 si Vás dovoluji    

pozvat na procházku spojenou s poslechem jazzové hudby.  

- sraz v 13.30 hod. před budovou MENS.  

- Vydáme se krátkou procházkou na náměstí T.G.M, kde se občerstvíme  

dobrou kávou nebo kofolou a poslechneme si příjemnou jazzovou hudbu.  

- V případě zájmu se můžeme přemístit k Majáku nebo na Wilsonovu ul., kde 

vystoupí další kapely.  

- Hlásit se můžete do 20. 6. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic. 

- počet míst je omezený (max. 8 osob) 

- Příspěvek na občerstvení: 20,- Kč 

- těší se Marcela Mertová 

 

 

Čtvrtek 14. 6. 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 13. 6. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic 

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

 

 

Pozor změna - aktivita Svět a já   

-  termíny kurzu po prázdninách: 19.9., 3.10., 17.10., 7.11. 

- kurz bude probíhat od 14:00 do 16:00 hodin 

- těší se Lenka Filgásová 

 

https://www.obrazky.cz/?q=hudebn%C3%AD+n%C3%A1stroje+kreslen%C3%A9&url=https://st2.depositphotos.com/5670128/8607/i/450/depositphotos_86073776-stock-photo-set-elves-playing-musical-instruments.jpg&imageId=9ae10957849a64b4&data=lgLEEMg3oz9MJTYIuzlYjdeZ76_EMNSF_z3URzN2y6r3Kwp3GPE_6Mo4dyHVXNS2cXGTsPVSr44G8P_QEfdl9cNbXIxjvc5bBl9NxAIe6ZPEAhD2xAKaYcQCfmE%3D
http://www.animace-gif-grafika.estranky.cz/clanky/sportujeme.html


 
Plavání v měsíci červen odpadá  

 

 
 

 

Pravidelné aktivity, které probíhají: 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

POZOR ZMĚNA  AKTIVITY 

 Ruční práce: budou se konat ve středu: 13.6. a 27.6.  

    od 14.00 – do 16.00 hod. (vede Lenka Filgásová)  

 

 Svět a já – partnerské vztahy: budou se konat ve středu 6.6. a 20.6.   

          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. (zastupuje Markéta Malá)  

 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. 27.6. 2018 

 

 

 

 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, ZMĚNY k ambulantní službě 

Dne 11.a 18.6.2018 – odpadá aktivita angličtina 

Dne 18.6.2018 – odpadá aktivita kondiční cvičení 

Dne 14.6.2018 –odpadá aktivita výtvarná výchova 

Dne 13.6, 20.6, 22.6.2018  bude kancelář soc. pracovnic uzavřená. 
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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 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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