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               Od 1.10.2016 je v provozu nová facebooková stránka 

Duševní zdraví o.p.s. Přidejte se k nám  

 
 

mailto:info.dusevnizdravi@gmail.com
http://www.dusevnizdravi.com/


 

Úterý 9.10 a pátek 26.10. 2018 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do 8. 10. 2018 a 25.10 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 

 

Pečení pro „Den pro duševní zdraví“ 

- v úterý 9. 10. 201 8 budeme od 12.30 do 15.00 hodin péct maffinky, jako 

   drobné pohoštění do kavárny v rámci akce „ Dne pro duševní zdraví. 

- jako poděkování za pomoc se domluvíme a zajdeme společně na něco  

  dobrého. Budu ráda, když přijdete, případně donesete své recepty. 

- těší se Marcela Mertová 

 

Středa 10. října 2018 – „ Den pro duševní zdraví“  

- Jako každoročně oslavíme „Den pro duševní zdraví“ tentokráte v Galerii  

   Přerov v 1. patře. 

- oficiální zahájení v 9:45 hodin, ukončení v 17 hodin. 

-  10:00 až 11:30 bude probíhat přednáška  MUDr. O. Pilce na téma „ Bláznit 

je lidské, zbláznit se je normální “ v kině Hvězda. 

Během akce se můžete seznámit s činností prezentujících se organizací a zakoupit si výrobky 

chráněných a terapeutických dílem. Program akce naleznete na vyvěšených letáčcích. 

 

Středa 10. 10. 2018 v rámci Dne pro duševní zdraví Vás zveme na film 

                    “ Úsměvy smutných mužů“ 

-komedie, drama ČR, 2018, 92 minut 

- režie: Daniel Svátek 

- hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, Ondřej Malý,… 

- film vypráví: Film je natočen podle stejnojmenného knižního bestselleru 

Josefa Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Příběh vypráví úspěšný spisovatel, který k 

práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou láhev. V 

léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy lidí, vznikají tu přátelství a situace, jež v 

obyčejném životě ani nejsou možné. 

 - Hlásit se můžete do 9. 10. 2018 v kanceláři sociálních pracovnic. 

- příspěvek na vstupné 30,- Kč (příspěvek je nutné uhradit při nahlášení do kina) 

- sraz 16.45 hod před kinem 

- těší se Markéta Malá 

 

Čtvrtek 4. 10. 2018 - promítání fotek z Týdenního aktivizačního pobytu 

 -  od 14.00 hod proběhne ve 4. patře v Denním stacionáři 

    promítání fotek 

-  kdo má zájem o zkopírování fotek, vezměte si s sebou flash disk. 

-  těší se: Marcela Mertová 
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Pravidelné aktivity, které probíhají: 
 

 

 

 

 
 

 
 

POZOR ZMĚNA  AKTIVITY 

 Ruční práce: budou se konat ve středu: 3. 10., 17. 10., 31. 10. 2018 

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

 

 Svět a já: 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. 31. 10. 2018 

 

 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, ZMĚNY k ambulantní službě 

Dne 30. 10. 2018 odpadá aktivita keramika 

Dne 18. 10. 2018 odpadá aktivita výtvarná dílna 

Dne 19. 10. 2018 odpadá aktivita vaření 

Dne 2. 10. a 10. 10. 2018 bude kancelář sociálních pracovnic uzavřena 

 

V měsíci říjnu 2018 odpadá aktivita angličtina 

 

 



 

                       

 

 

 

 

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 

Mgr. Veronika Slaninová 

 

 

 

 

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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