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PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

 
 

LISTOPAD 2018 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

               Od 1.10.2016 je v provozu nová facebooková stránka 

Duševní zdraví o.p.s. Přidejte se k nám  
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Úterý 13.11.2018 a čtvrtek 29.11.2018 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do 12. 11. 2018 a 28. 11. 2018 v  kanceláři sociálních pracovnic 

- počet míst je omezený (max. 10 osob) 
- sraz 13. 11. v 13.50 hod. před plaveckým areálem (hlavní vchod) 
- sraz 29. 11. v 14.15 hod. před plaveckým areálem (hlavní vchod) 
- příspěvek na vstupné 26,- Kč 

 - vede Jana Kalusová 
 
POZOR ZMĚNA: kino Hvězda “ Když draka bolí hlava “        

- pohádka ČR, 2018, 99 minut – sobota 3. 11. a 17. 11. 2018 od 15.30 hod. 

- Nová česká pohádka Petra Šišky a Dušana Rapoše 
- hrají: Karel Gott, Charlotta Gottová, Miroslav Šimůnek, Kateřina Brožová.. 
- pohádka vypráví: Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí 
jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a proč draka bolí hlava? 

Tentokrát půjdete v sobotu do kina sami. Potom nám přinesete vstupenku do kanceláře a my 
Vám z celkové částky uhradíme 50 Kč.  
 

Pečení vánočního cukroví 

- Kdo má zájem společně péct vánoční cukroví a vzít si pár kousků  
  cukroví na štědrovečerní stůl? 
- Termíny pečení: 29. 11., 7. 12. a 13. 12.2018 
- Je třeba přijít na všechny dny pečení 

- Začínáme vždy v 12:00 hodin ve 4. patře v Denním stacionáři 
- Hlásit se můžete od 31. 10. do 19. 11. v kanceláři sociálních pracovnic- ZÁVAZNĚ 

- V případě velkého zájmu budou upřednostněni klienti, kteří při pečení potřebují vyšší míru podpory,  
   příspěvek na pečení bude rozpočítán mezi přihlášené. 
- těší se Marcela Mertová 
 

Čtvrtek 22. 11. 2018 – Bowling 

Přidejte se k nám a pojďte si s námi zahrát bowling v BowlingBaru u Zubra (1. patro 

Trumf centra). Sraz: před poliklinikou MENS v 14.00 hodin, předpokládaný konec 

v 16. hod. Příspěvek je 50,- Kč (v ceně jsou i přezůvky)  

-     hlásit se můžete do 21. 11. 2018  

- počet míst je omezený (max. 12 osob)  

- těší se Marcela Mertová  

 

Vánoční prodejní výstavka 

 - uskuteční se 30. 11. 2018 od 9.30 do 14.00. ve vstupních prostorách polikliniky MENS. 

 - srdečně Vás zveme 
 

 

Připravujeme – „Vánoční večírek“ 

- bude se konat 12. 12. 2018 v 16:00 hod. na Horním nám. v Klubu Teplo  

- předprodej vstupenek od 19. 11.2018 v kanceláři sociálních pracovnic 

- cena vstupenky 120,- Kč 

- bližší informace budou v prosincovém letáčku 
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Pravidelné aktivity, které probíhají: 
 

 

 

 

 
 
 

POZOR ZMĚNA  AKTIVITY 

 Ruční práce: budou se konat ve středu: 28. 11. 2018 

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

 Svět a já: 7. 11., 21. 11. 2018 
  od 14.00 – do 16.00 hod. (vede Lenka Filgásová) 

 

 Angličtina: každé pondělí 14.00 – 15.00 hod. (zastupuje p. Vladimír Smutný) 

 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. 28. 11. 2018 

 

 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, ZMĚNY k ambulantní službě 

Dne 6. 11. 2018 odpadá aktivita keramika 

Dne 19. 11. 2018 odpadá kondiční cvičení 

Dne 15. 11. 2018 odpadá aktivita výtvarná dílna 

Dne 2. 11 a 30. 11. 2018 odpadá aktivita vaření 

Dne 13. - 14. 11. a 20. - 21. 11. 2018 bude kancelář sociálních pracovnic uzavřena 

 

NOVINKA: 2. 11. 2018 OTVÍRÁME  

Od listopadu 2018 bude otevřena v naší klubovně kavárna. 

Pondělí: 14.30 až 16.30 hod. 

Pátek:   14.30 až 16.30 hod.  

Těší se na Vás: Jiří Kábele 
 

 

PŘIPRAVUJEME: KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA 
- První hodina bude probíhat ve čtvrtek 10. ledna 2019  
- Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 14.00 do 15.00  
- Těší se na Vás Mgr. Pavla Svačinová 
 

http://www.dekoracni-samolepky.cz/samolepky-na-zed-samolepky-do-kuchyne-c-108_147.html


 

 

   

                     

 

 

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, 773 381 583 

 

 

 

 

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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