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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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Pátek 21. a úterý 25. 9. 2018 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do 20. a 24. 9. 2018 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 

 
 

V pondělí 10. ZÁŘÍ 2018 – Cirkus Paciento 

       Zveme Vás na společné setkání s „CIRKUSEM PACIENTO“.  

       Vystoupení proběhne před poliklinikou MENS od 14. hod. do 15. hod    

       V případě nepříznivého počasí bude vystoupení probíhat v 3. patře PSC  

       polikliniky MENS.  

       Přijďte si s námi užít pěkné odpoledne a trochu zábavy.          

        

 
Středa 26. 9. 2018 kino Hvězda film “ Po čem muži touží“ 

- komedie, ČR, 2018, 95 minut 
- režie: Rudolf Havlík 

- hrají: Jiří Langmajer, Táňa Pauhofová, Matěj Hádek, Pavla Tomicová… 

- film vypráví: Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu 

šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem 

časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned 

několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, 

neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka 

Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem 

Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože 

„ženský to mají v životě mnohem jednodušší“…  

 - Hlásit se můžete do 25. 9. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic. 

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

-  POZOR !!!!!!! SRAZ 16.45 hod. před kinem 

- těší se Marcela Mertová 
 
 

Na měsíc říjen připravujeme: 

Městský dům Přerov - Libor Pantůček a skupina Plejády 

V úterý 9. ŘÍJNA 2018 v 18. hodin – pořádá městský dům v Přerově vystoupení Libora 

Pantůčka a skupiny Plejády. Ve svých hlasových exhibicích nabízí Libor Pantůček 

nepřebernou škálu humoru a imitaci předních osobností. V oblasti imitace je u nás jeden 

z nejlepších. Představí se také jako vypravěč anekdot. 

Hlásit se můžete v kanceláři sociálních pracovnic do 21. 9. z důvodů rezervování lístků. 

Příspěvek na vstupné 120 Kč. Bližší informace budou uvedeny v letáčku na měsíc říjen. 
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Pravidelné aktivity, které probíhají: 
 

 

 

 

 
 

 
 

POZOR ZMĚNA  AKTIVITY 
 Ruční práce: budou se konat ve středu: 5. 9., 19. 9., 26. 9. 2018 

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

 

 Svět a já: 12. 9. 2018, 24. 10. 2018 

  od 14.00 – do 16.00 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 Bára 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. 26. 9. 2018 

 

 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, ZMĚNY k ambulantní službě 

Dne 10. 9. 2018 odpadá aktivita kondiční cvičení 

Dne 10. 9. 2018 odpadá aktivita angličtina 

Dne 11. a 18. 9. 2018 odpadá aktivita keramika 

Dne 6. a 27. 9. 2018 odpadá aktivita výtvarná dílna 

Dne 7. 9. a 28. 9. 2018 odpadá aktivita vaření 

Dne 28. září je státní svátek – máme zavřeno 

POZOR  POZOR   -  máme možnost otevřít kurz němčiny 

Kdo má zájem, hlaste se do konce září v kanceláři sociálních 

pracovnic. 

 



 

 

                       

 

 

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 

Lenka Volková, 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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