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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 11. 10. 2019 a pátek 25. 10. 2019 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do 10.10.2019 a 24.10.2019 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 8. 10. 2019 budeme od 12.00 do 15.00 hodin péct něco sladkého,   

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 9. října 2019 – „ Den pro duševní zdraví“  

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

- oficiální zahájení v 9:30 hodin, ukončení v 17 hodin. 

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

bláznovství“v kině Hvězda 

- od 15:00 se bude v kině Hvězda promítat film „Ženy v běhu“, vstupné 50,- Kč 

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

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

- Všichni jsou srdečně zváni, těší se pracovníci Duševního zdraví, o.p.s.  

 
Čtvrtek 17. 10. 2019 - promítání fotek z Týdenního aktivizačního pobytu 

 -  od 13.45hod proběhne v klubovně promítání fotek 

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

-  těší se: Markéta Malá 

 
 

Čtvrtek 24. 10. 2019 kino Hvězda film “ Poslední aristokratka “ 

- komedie, Česko, 2019, 110 minut 

- režie: Jiří Vejdělek 

- hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Eliška Balzerová, Vojtěch Kotek… 

- film vypráví:  Rodilý Newyorčan Frank (H. Čermák) získá díky svým 

šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více 

než 40 letech chystá s dcerou Marií (Y. Stolařová) a ženou Vivien (T. Vilhelmová) na návrat 

do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou.   

- hlásit se můžete do 23. 10. 2019 v kanceláři sociálních pracovnic. 

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

- sraz: 17.15 hod. před kinem 

- těší se:  Markéta Malá 

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


 

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 Lenka Pavelková) 

 Výtvarná dílna: každý čtvrtek 14.00 do 16.00 (vede Hanka Košutová) 

 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: středa 30. 10. 2019 

 

 Kavárna v naší klubovně 

- Pondělí: 14:30 až 16:30 hod. 

- Čtvrtek: 14:30 až 16:30 hod. 

- Pátek: 14:30 až 16:30 hod.  

Těší se na Vás: Jiří Kábele a Jana Jandová 

 

VIDEOKAVÁRNA 

 Ve čtvrtek 17. 10. 2019 v 14:45 hod. si pustíme film „ Trojí život“. Marek 

miluje Martu a žije s ní. Zároveň ale miluje i Soňu a také s ní žije. Marta a 

Soňa o sobě nevědí. Markovi se daří jeho dvojí život tajit. Před oběma 

ženami předstírá, že část týdne tráví pracovně v jiném městě – ve 

skutečnosti ale zůstává stále v Praze a jen se stěhuje z bytu do bytu. Hrají: 

Jan Plouhar, Hana Vágnerová, Veronika Khak, Tomáš Havlíček. 

 

V úterý 8. 10. odpadá keramika  

Ve středu 9. 10. odpadají ruční práce 

Ve dnech 3. a 9. 10. 2019 bude kancelář sociálních pracovnic uzavřena. 

V pondělí 28. 10. 2019 je státní svátek – kancelář sociálních pracovnic bude uzavřena. 

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: 

Tomáš Indruch DiS. 777 92 92 18 

Lenka Volková, DiS. 777 92 92 03 

Mgr. Veronika Slaninová 773 381 583 

Petr Konečný 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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