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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 18. 2. 2020 a úterý 25. 2. 2020 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do 17.2. 2020 a 24.2.2020 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 

 

Čtvrtek 6. 2. 2020 – 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 5. 2. 2020 

- počet míst je omezený (max. 12 osob)  

- těší se: Marcela Mertová 

 

Pondělí 10. 2. 2020 návštěva posilovny fitness AVE Přerov   

- hlásit se můžete do pátku 7. 2. 2020 v kanceláři sociálních pracovnic  

- počet míst je omezený (max. 6 osob)  

- sraz před poliklinikou MENS v 12.00 hod.  

- předpokládané ukončení kolem 13.30 hod.  

- příspěvek na vstupné je 55, - Kč  

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

- těší se: Markéta Malá 

 

Pondělí 17. 2. 2020 kino Hvězda film “ Příliš osobní známost “ 

- komedie, Česko, Slovensko 2019, 107 minut 

- režie: Marta Ferencová 

- hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Marián Mitaš… 

- film vypráví: Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou karieru a 

dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je 

čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Příliš osobní 

známost je adaptací stejnojmenného bestselleru slovenské spisovatelky Evity Urbanikové (Všechno 

nebo nic).  

- hlásit se můžete do pátku 14. 2. 2020 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 

 
 Středa 26. 2. 2020 návštěva Badminton Arény  

- Přidejte se k nám a pojďte si zahrát badminton 

- hlásit se můžete do pondělí 17. 2. 2020 v kanceláři sociálních pracovnic  

- návštěva Badminton Arény se koná v případě zájmu minimálně 2 osob!  

- sraz před poliklinikou MENS v 15.00 hod.  

- předpokládané ukončení kolem 16.30 hod.  

- příspěvek na vstupné je 80, - Kč  

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

- těší se: Markéta Malá 
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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 26. 2. 2020 

 

 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: Jana Jandová a Milada Vosmanská 

 

VIDEOKAVÁRNA 

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 14:45 hod. si pustíme film „Nebe existuje“. Film popisuje 

příběh malého chlapce, který při pobytu v nemocnici zažije zkušenost s blízkosti 

smrti. Dojímavý příběh je natočený podle skutečné události, román se dostal do 

žebříčku bestsellerů New York Times. 

 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že u některých aktivit 

(německý jazyk, plavání), sledujeme trvale nízkou účast. Pokud i 

nadále nebude z Vaší strany zájem o tyto aktivity, budeme muset naši 

nabídku aktivit pozměnit. 

 

Dne 12. 2. a 13. 2. bude kancelář sociálních pracovníků zavřena 

Dne 12. 2. odpadá aktivita ruční práce 

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 

Mgr. Veronika Slaninová 773 381 583 

Petr Konečný DiS. 777 92 92 91 

Ing. Zuzana Klusová 730 179 213 

Bc. Daniela Malinová 730 179 214 

 

 

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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