
 

 

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 
 

 

 
                                                           

                                                          8. BŘEZNA MDŽ 

BŘEZEN 2020 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

               Od 1.10.2016 je v provozu nová facebooková stránka 

Duševní zdraví o.p.s. Přidejte se k nám  
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Pátek 13. 3. 2020 a pátek 27. 3. 2020 - návštěva Plaveckého areálu Přerov   

- hlásit se můžete do 12. 3. 2020 a 26. 3.2020 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 19. 3. 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 18.3.2020 

- počet míst je omezený (max. 12 osob)  

- těší se: Markéta Malá 

 
Úterý 24. 3. 2020 kino Hvězda film “Andílci za školou“ 

- rodinný, muzikál na písně Michala Davida, Česko, 2020, 98 minut 

- režie: Marta Ferencová 

- hrají: P. Kolář, V. Drahokoupil, N. Řehořová, K. Brožová, M. David … 

- film vypráví: Nikola se s rodinou stěhuje do nového města a nastupuje do 

nové školy. Bude mít potíže se spolužáky, protože je tak trochu jiná (šprtka). Třída dostane 

za úkol nastudovat vystoupení, rozhodnou se akci bojkotovat a dostávají se do křížku 

s ředitelkou školy.  

- hlásit se můžete do pondělí 23. 3. 2020 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 

 
Středa 25. 3. 2020 návštěva posilovny fitness AVE Přerov   

- hlásit se můžete do úterý 24. 3. 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 

 

úterý 31. 3. 2020 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 30. 3. 2020 v kanceláři sociálních pracovnic. 

Těší se: Marcela Mertová 

http://img.kupittt.ru/1830/1830508.jpg
http://www.linkgirl.cz/restart-na-horske-draze-den/


 

 

Středa 22. 4. 2020 – Celodenní výlet do Brna 

- sraz 7:20 hodin ve vestibulu vlakového nádraží 

- odjezd v 7:37 hodin, předpokládaný návrat v 17:30 hodin 

- Program:  1. prohlídka hradu Špilberk + kasematy 

                    2. Labyrint pod zelným trhem 

                    3. Kapucínský klášter + hrobky  

- Nezapomeňte si vzít velkou svačinu, pití, finance na drobné nákupy,  

v případě špatného počasí deštník, pláštěnku 

- Z důvodu zajištění jízdenek na vlak se prosím přihlašujte na výlet do 31. 3. 2020 

v kanceláři sociálních pracovnic. Pokud se někdo přihlásí v dubnu, podeje s námi pokud 

bude volné místo ve vlaku. 

- Odhlásit se z výletu je možné do úterý 21. 4. 2020 v kanceláři sociálních pracovnic. 

Při pozdějším odhlášení nebo nepřijití na sraz bude vrácena částka po odečtení ceny 

jízdenky.    

- Příspěvek na výlet 370,- Kč, senioři a ZTP 200,- Kč  (vstupné + cestovné) 

- Těší se Marcela Mertová a Markéta Malá 

 

 

Nabídka pro Vás 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že máte zájem 

naučit se na počítači, ovládat chytré mobily atd. Sociální 

pracovnice z ambulance Vám nabízí individuální výuku.  

Kdo má zájem, prosím hlaste se v kanceláři sociálních pracovnic. 

 

Na spolupráci se těší Markéta Malá a Marcela Mertová 

 

 

Upozorňujeme na nutnost dodržovat mlčenlivost o všech osobních 

informacích, které se při aktivitách Duševního zdraví dovíte. Je 

to základní pravidlo fungování naší organizace. 
 

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. 

http://cz.clipartlogo.com/istock/cartoon-smiling-hiker-man-1196256.html
https://cz.depositphotos.com/13951228/stock-illustration-cartoon-businessman-computer.html


 

 

Pravidelné aktivity, které probíhají: 

 

 

 

 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY: 

 

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

POZOR  ZMĚNA 

 Kondiční cvičení: každou středu 14:00 – 15:30 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 25. 3. 2020 v 15:00 

 

 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  12. 3.  2020 v 14:30 hod. si pustíme komedii „I dva jsou rodina“. Vtipný 

a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. 

Jednou zjistí, že má dceru a musí se o ni postarat. S humorem se vypořádává s 

nástrahami každodenního života. 

 

 

Dne 16. 3 a 17. 3. bude kancelář sociálních pracovníků 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 pracovníci. 

 

Kancelář terénních sociálních pracovníků: ul. Kosmákova 44, Přerov 

Telefonický kontakt na sociální pracovníky pro terénní formu služby: 

Tomáš Indruch DiS. 777 929 218 

Mgr. Veronika Slaninová 773 381 583 

Petr Konečný DiS. 777 929 291 

Ing. Zuzana Klusová 730 179 213 

Bc. Daniela Malinová 730 179 214 

Bc. Barbora Gregovská 603 408 431 

 

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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