
 

 

nám. Přerovského povstání 1 

750 02 Přerov 
 

tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 

777 92 92 15 soc. pracovnice  Bc. Markéta Malá 

777 92 92 16 soc. pracovnice Bc. Marcela Mertová 

e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com 

web: www.dusevnizdravi.com 

Ředitelka organizace: Bc. Kateřina Mozrová, DiS. 

Předsedkyně správní rady: PhDr. Blanka Rektorová 

 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
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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 12. 4. 2019 a úterý 23. 4. 2019 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do 11. 4. 2019 a 22. 4. 2019 v  kanceláři sociálních pracovnic 

- počet míst je omezený (max. 10 osob) 

- sraz v 13.50 hod. před plaveckým areálem (hlavní vchod) 

- příspěvek na vstupné 26,- Kč 

 - vede Jana Kalusová 

 

V úterý 2. 4. 2019 a ve středu 3. 4. 2019  Vetešák 

Od 10 do 15 hodin proběhne Vetešák ve 3. patře v prostorách 

Psychosociálního centra – modrý koberec.  

Přijděte se podívat a obměnit/doplnit si šatník – jistě něco pěkného 

objevíte. Za každý vybraný kousek zaplatíte 5 Kč. 

 

Pondělí 8. 4. 2019 návštěva posilovny fitness AVE Přerov   

- hlásit se můžete do pátku 5. 4.2019 v kanceláři sociálních pracovnic  

- počet míst je omezený (max. 6 osob)  

- návštěva posilovny se koná v případě zájmu minimálně 4 osob!  

- sraz před poliklinikou MENS v 12.00 hod.  

- předpokládané ukončení kolem 13.30 hod.  

- příspěvek na vstupné je 40, - Kč  

- s sebou: sportovní oblečení včetně obuvi, pití, malý ručník a sportovního ducha    

- těší se: Markéta Malá 

 

úterý 9. 4. 2019 procházka za medvědím česnekem        

Zvu Vás na procházku směrem ke Kozlovicím, spojenou se sběrem medvě-

dího česneku. Cestou se zastavíme na malé občerstvení. 

Sraz: před poliklinikou MENS v 14:00 hod. 

Nezapomeňte si vzít sebou igelitový sáček nebo tašku 

Hlásit se můžete do pondělí 8. 4. 2019 v kanceláři sociálních pracovnic. 

Těší se: Marcela Mertová 

 

Čtvrtek 18. 4. 2019 - Velikonoční prodejní výstavka 

- V přízemí polikliniky MENS od 9.00 do 14.00 hodin se uskuteční  

    prodejní výstavka prací našich klientů.  

- Jste srdečně zváni, přijďte se podívat, koupit si hezký výrobek a 

    společně se jarně naladit. 

  

Úterý 23. 4. 2019 kino Hvězda film “ Teroristka “        

- komedie, drama ČR, 2019, 95 minut 

- režie: Radek Bajgar 

- hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Pavel Liška, Eva Holubová… 

- film vypráví: Učitelka v důchodu Marie (Iva Janžurová), učí děti, že 

základem všeho je slušnost, a že násilí nic neřeší. Toto heslo hlásá do té doby, než potká 

arogantního Martina Hofmanna. 

http://img.kupittt.ru/1830/1830508.jpg


- hlásit se můžete do čtvrtku 18. 4. 2019 v kanceláři sociálních pracovnic. 

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

- sraz 17.45 hod. před kinem 

- těší se: Marcela Mertová 

 

 

Pravidelné aktivity, které probíhají: 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY: 

 

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

 Kondiční cvičení: každé pondělí  15.15 - 16.15 hod. (vede Markéta Malá)  

 Keramika: každé úterý 14.00 – 16.00 hod. (vede Andrea Nedbalová)   

 Ruční práce: každou středu 14.00 – 16.00 hod. (vede Bára Plchotová) 

 Výtvarná dílna: každý čtvrtek 14.00 do 16.00 (vede Lenka Volková) 

 Němčina: každý čtvrtek od 14.00 do 15.00 (vede Vladimír Smutný) 

 Kurz vaření: každý pátek od 12.00 (vede Marcela Mertová)  

 Klub Denního stacionáře: poslední středa v měsíci tj. 24. 4. 2019 

 Kavárna v naší klubovně 

Pondělí: 14.30 až 16.30 hod. 

Čtvrtek:14.30 až 16.30 hod.  

Těší se na Vás: Jiří Kábele 

 

POZOR:  

15. 4. 2019 odpadá kondiční cvičení 

15. 4. a 16.4. kancelář sociálních pracovnic bude zavřena, budeme na telefonu 777 929 216 

23. 4. 2019 kancelář sociálních pracovnic bude zavřena, budeme na telefonu 777 929 216 

19. 4 - 22. 4. 2019 Velikonoční svátky – kancelář sociálních pracovnic bude zavřena 

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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