
 

 

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 
 

 

 
                                                           

                                                           

KVĚTEN 2020 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

               Od 1.10.2016 je v provozu nová facebooková stránka 

Duševní zdraví o.p.s. Přidejte se k nám  
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NENUDÍTE SE UŽ DOMA ?    

           NEBOLÍ VÁS CELÉ TĚLO OD LEŽENÍ U TELEVIZE ?  

 

POJĎTE S NÁMI,  

VYBERTE SI AKCI A PŘIDEJTE SE.  
 

Pondělí 18. května 2020 - Procházka  

- projdeme se Žebračkou, méně navštěvovanými místy. 

- sraz v 13:00 hod. před budovou MENS nebo 13:15 u mostu   

   u Loděnice  

- v případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři sociálních pracovnic 

  do 15. května 

- půjdeme v maximálním počtu 6 osob, roušky nasazené,  

   desinfekci rukou budu mít u sebe. 

- v případě většího zájmu, naplánujeme procházky i na jiné dny. 

- těší se Marcela Mertová 

 

Pátek 22. 5. 2020 návštěva Badminton Arény  

- Pojďte se protáhnout a zahrát si badminton 

- hlásit se můžete do 21. 5. 2020 v kanceláři sociálních pracovnic  

- návštěva Badminton Arény se koná v případě zájmu minimálně 2  

  osob, maximálně 4 osoby 

- sraz před poliklinikou MENS v 13:30 hod.  

- předpokládané ukončení kolem 15:00 hod.  

- příspěvek na vstupné je 80, - Kč  

- Prosím přijděte již sportovně oblečeni, šatna nebude v provozu 

- S sebou: pití, malý ručník a sportovního ducha  

těší se: Markéta Malá  -   desinfekci rukou budu mít u sebe. 

 

 

Pondělí 25. května 2020 cyklovýlet na kole  

- sraz na parkovišti u velkého Tesca v 14:00 hodin 

- pojedeme po méně frekventované cyklostezce směrem do Troubek n.B. 

- podmínkou je mít vlastní kolo, doporučujeme cyklo helmu 

- nezapomeňte si vzít pití, roušku,  

- v případě špatného počasí bude výlet zrušen – včas oznámíme 

- hlásit se můžete do 22. 5. 2020 v kanceláři sociálních pracovnic 

- počet míst je omezený (max. 6 osob), v případě většího zájmu 

  naplánujeme cyklovýlet i na jiné dny. 

- těší se Marcela Mertová, Markéta Malá  -  -   desinfekci rukou budeme mít u sebe 
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OD 12. KVĚTNA 2020 ZAČÍNÁME 

OTVÍRAT NĚKTERÉ AKTIVITY 
 

 

 

 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY: 

 

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

 Kondiční cvičení: každou středu 14:00 – 15:30 hod. (vede Markéta Malá)  

 

 Ruční práce: každou středu 14.00 – 16.00 hod. (vede Lenka Pavelková) 

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

 Klub Denního stacionáře: středa 27. 5. 2020 v 15:00 

 

MAXIMÁLNÍ ÚČAST VE VŠECH AKTIVITÁCH BUDE 6 OSOB 

PROSÍM SVOU ÚČAST PŘEDEM TELEFONICKY NAHLASTE 

V KANCELÁŘI SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC. 

 

 

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. 

Můžeme začít od 11. května 2020 

Na spolupráci se těší Markéta Malá a Marcela Mertová 
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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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