ÚVODNÍ SLOVO
Každý druhý člověk v Evropě trpí nějakým
duševním onemocněním. Ať už ho postihnou
deprese, lehké či těžší neurózy, nebo závažné onemocnění jako schizofrenie, neměl by se
nechat léčit v Česku, kde ještě příliš mnoho lidí trpících duševním onemocněním žije
dlouhá léta za zdmi psychiatrických léčeben.
Ještě příliš mnoho lidí zbytečně marní léta
života sociálními hospitalizacemi.
Týden pro duševní zdraví měl před 19 roky
poprvé upozornit na problém psychiatrické
péče v České republice. Měl upozornit na pro2

blém dlouhodobých hospitalizací, kdy pacienti prochází jedním pavilonem za druhým,
potkávají desítky sester a mnoho lékařů, což
pacienta vystrašeného vlastní nemocí jistě
ke zklidnění nepřivede, natož k pocitu důvěry a jistoty. Měl upozornit na problémy ZDÍ.
Nejen kamenných, ale i zdí v nás samotných.
Jsme více než dvě desítky let po revoluci,
která měla vrátit svobodu a důstojnost člověku. Nezapomněli jsme však na někoho? Stresující léčba v sedmnácti velkoléčebnách v Česku je často v rozporu se svobodou, důstojností a bohužel i právy pacientů. Přeplněné
pokoje, uzavřený systém péče, předimenzované

medikace, podceňovaná psychoterapie, podfinancovaný i když často všemožně se snažící
personál, tomu všemu rozhodně nepomáhají…
Jak by vypadal ideál?
Přesně opačně než nyní, kdy 90 procent z
osmi miliard korun ročně určených na léčbu duševně nemocných směřuje do léčeben a
zbylá desetina této částky do terénní péče,
krizových center, chráněného bydlení a
jiných komunitních služeb. Za našimi hranicemi je trend opačný. V Itálii dokonce zrušili psychiatrické léčebny!
Ideálem je systém komunitních služeb, které začleňují duševně nemocného člověka

zpět do společnosti, tak jak je známe např.
z Anglie, Holandska, Itálie či Rakouska.
Zajímejte se i Vy o problémy, které jsou
okolo Vás. Duševní nemoc postihuje velké
procento populace a znám výpovědi lidí,
kteří plakali po promarněných letech svého
života za „ZDMI“. A my víme, že to lze jinak…
Týden pro duševní zdraví 2010 je jen jedním
ze střípků naší dlouholeté práce.

Ústí nad Labem, srpen 2010
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
předsedkyně Fokusu Ústí nad Labem
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28. 9. 2010 / ÚTERÝ / 20,00 / KLUB MUMIE / VSTUPNÉ 140 KČ

1. 9. – 5. 10. 2010 / SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ N. L.

17. 9. 2010 / PÁTEK / BÁRKA KAFE

28. 9. 2010 / ÚTERÝ / 20,00 / 140 KČ / KLUB MUMIE

Art Brut (tzv. syrové umění) označuje tvorbu většinou
umělecky neškolených autorů tvořících pod vlivem silných niterných pohnutek. Výsledkem jsou osobní výpovědi charakteristické syrovou a nestylizovanou podobou.
Výstava představí díla Zdeňka Koška, Jany Boučkové,
Mnoháčka Zgublačenka, Mojmíry Dejmkové, Radka Deáka
a dalších.

Jan Haubelt ve své tvorbě pracuje s „ohledáváním“
všedně vnímané reality a nabízí jiné možnosti pohledů
na svět kolem nás. Realitu nenápadně nahrazuje imitací či její význam mírným posunutím mění. Projekt se
stane součástí interiéru kavárny.

Bláznivě improvizační večery Simony Babčákové
„Second sekec aneb hlava nehlava“ s živým hudebním
doprovodem volně navazují na dříve uváděný Sekec
mazec Jaroslava Duška.

ART BRUT – VÝSTAVA

16. 9. 2010 / ČTVRTEK / 20,00 / 120 KČ / NÁRODNÍ DŮM
V ÚSTÍ N. L.

HOUPACÍ KONĚ + PSÍ VOJÁCI – KONCERT

Houpací koně staví na syrovém zvuku a českých textech
a je pro ně důležité město, ze kterého pochází – Ústí
nad Labem. Psí vojáci jsou undergroundovou legendou
a v čele se zpěvákem, pianistou, skladatelem a textařem
Filipem Topolem oslavili nedávno 30 let své existence.

JAN HAUBELT – UMĚLECKÝ PROJEKT
V PROSTORU KAVÁRNY

27. 9. 2010 / PONDĚLÍ / 18,00 (VERNISÁŽ VÝSTAVY) /
BÁRKA KAFE

MARIAN PALLA – MALOVÁNO HLÍNOU

Marian Palla (umělec, malíř, básník a spisovatel)
vychází z okruhu konceptuální brněnské scény. Jeho
hlínou malované obrazy jsou plné humoru, dada poezie,
potěšení z všedních i nevšedních banalit a hravého
dialogu mezi obrazem a jeho názvem.

SIMONA BABČÁKOVÁ
– SECOND SEKEC – DIVADLO

22. 9. 2010 / STŘEDA / 18,00 / BÁRKA KAFE

MNOHÁČEK ZGUBLAČENKO
– AUTORSKÉ ČTENÍ

Hrdý autista přednese „cinknuté“ básničky z prostředí psychiatrických klinik.
www.zgublacenko.cz

22. 9. 2010 / STŘEDA / 19,00 / BÁRKA KAFE

JAROSLAV BALVÍN – MÁCHA – DENÍKY –
AUTORSKÉ ČTENÍ

Editor a publicista představí svůj prozaický debut
Mácha – Deníky. Letní milostný román se odehrává v současném Máchově kraji a je prosycen citacemi i „překrady“ z Máchových děl i z knížek o Máchovi, od jehož narození letos uplyne 200 let.
www.jaroslavbalvin.cz, www.jaroslavbalvin.cz
6. 10. 2010 / STŘEDA / 20,00 / 100 KČ / KLUB MUMIE

RARA AVIS – KONCERT

Rara Avis patří k velkým objevům na domácí scéně.
Skladby na jejich debutovém albu „The Portrait“ zasahují do nejhlubších zákoutí lidského nitra a rezonují mezi
expresivitou a introvertností. Hudba Rara Avis je naléhavá, frustrující a energická.

13. 10. 2010 / STŘEDA / 19,00 / SEVEROČESKÉ DIVADLO OPERY
A BALETU ÚSTÍ N. L.

JAROSLAV DUŠEK (DIVADLO LÁVKA)
– ČTYŘI DOHODY (KNIHA MOUDROSTI
STARÝCH TOLTÉKŮ)

1. Nehřešte slovem 2. Neberte nic osobně 3. Nevytvářejte si žádné domněnky 4. Dělejte vše, jak nejlépe dovedete, ale ne lépe. Jaroslav Dušek exceluje ve scénickém
zpracování slavné knihy Dona Miguela Ruize, která je
založená na staré toltécké moudrosti.
Benefiční akce – představení se koná u příležitosti
Mezinárodního dne pro duševní zdraví a výtěžek bude
použit na nákup vybavení pracovně rehabilitačních programů Fokusu Ústí nad Labem (děkujeme divadlu Lávka za
vstřícné podmínky a Nadaci Divoké husy, která výtěžek
akce zdvojnásobí).

20. 9. 2010 / PONDĚLÍ / 20,00 / 75 KČ / KLUB MUMIE

BUNNY A BÝK

PAUL KING / VB / 2009 / 95 MIN
Stephen Turnbull je mužem rutiny. Každý den se přesně 27 minut sprchuje, 4 minuty si čistí zuby, 8 minut
kloktá a 7 minut používá zubní nit. Už víc než rok neopustil svůj byt. Jednoho dne mu však myši rozežerou
jeho zeleninové lasagne a tak se rozhodne, že se pokusí vyjít ven.
27. 9. 2010 / PONDĚLÍ / 20,00 / 75 KČ / KLUB MUMIE

ÚTĚK

FRANCOIS OZON / FRANCIE / 2009 / 88 MIN
Mousse a Louis jsou mladí, krásní, bohatí a zamilovaní. Jejich život ale ovládly drogy. Jednoho dne se
předávkují a Louis umírá. Mousse přežije a brzy zjistí, že je těhotná. Dobře situovaná rodina Louise se
s tím nehodlá smířit a trvá na interrupci. Jak dopadne útěk před pokryteckou společností…?

4. 10. 2010 / PONDĚLÍ / 20,00 / 75 KČ / KLUB MUMIE

11. 10. 2010 / PONDĚLÍ / 20,00 / 75 KČ / KLUB MUMIE

Á. PASTOR, A. NAHARRO / ŠPANĚLSKO / 2009 / 103 MIN
Čtyřiatřicetiletý Daniel je prvním Evropanem s Downovým syndromem, který vystudoval univerzitu. Začíná
pracovat a seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní
Laurou. Brzy se do Laury zamiluje, čímž k sobě přitáhnou
pozornost svých kolegů i rodin. Ve „svých“ světech se
oba stanou vyděděnci.

TOM FORD / USA / 2009 / 101 MIN
Film zachycuje den v životě vysokoškolského učitele
George, který se právě vyrovnává se smrtí svého dlouholetého partnera Jima. Příběh lidské samoty uprostřed
barevné a bezstarostné Ameriky začátku 60. let.

JÁ TAKY

7. 10. 2010 / ČTVRTEK / 20,00 / 75 KČ / KLUB MUMIE

SERIÓZNÍ MUŽ

BRATŘI COENOVÉ / USA, FRANCIE, VB / 2009 / 105 MIN
Profesor fyziky Larry Gopnik na zapadlé středozápadní
univerzitě se právě dozvěděl od své ženy, že ho opouští.
Larryho bratr je nezaměstnaný, syn je problémový, dcera
krade a k tomu ho překrásná sousedka mučí nudismem při
opalování. Může Larrymu někdo pomoci?

SINGLE MAN

Projekce dokumentární filmů se sociální tematikou (ve spolupráci se projektem Jeden svět na školách) se budou konat v kavárně Bárka kafe (Prokopa Diviše 5) a Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Školy si
mohou v případě zájmu rezervovat i dopolední termíny jednotlivých bloků
na e–mailu barka@fokusul.cz. Vstupné na představení je dobrovolné.

20. 9. 2010 / PONDĚLÍ / 9,00 / SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
29. 9. 2010 / STŘEDA / 17,00 / BÁRKA KAFE

PO ČEM HOLKY TOUŽÍ

ELIZABETH MASSIE / USA / 2001 / 33 MIN
Co si myslí dospívající dívky o médiích a způsobu,
jakým ovlivňují jejich život? Názory jedenácti dívek,
které se svěřují se svými sny a touhami, ale také s
tím, jak vnímají mediální obraz „krásné, sexy dívky“.

HLEDÁNÍ MOUDROSTI STÁŘÍ

TOMÁŠ ŠKRDLANT / ČR / 2002 / 57 MIN
Co je to stáří a jak se projevuje? Kromě smutku,
nostalgie a bolesti se k nám ve výpovědích dostává
i radost, vtip, ironie a aktivní přístup k životu těch
lidí, kteří mají na zádech od šesti do desíti křížků.

20. 9. 2010 / PONDĚLÍ / 11,00 / SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
29. 9. 2010 / STŘEDA / 19,00 / BÁRKA KAFE

21. 9. 2010 / ÚTERÝ / 9,00 / SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ N. L.
30. 9. 2010 / ČTVRTEK / 17,00 / BÁRKA KAFE

21. 9. 2010 / ÚTERÝ / 11,00 / SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
30. 9. 2010 / ČTVRTEK / 19,00 / BÁRKA KAFE

TOMÁŠ KUDRNA / ČR / 2005 / 28 MIN
Film představuje příběhy tří žen, které se staly oběťmi
domácího násilí. V intimních výpovědích hovoří o svých
partnerech, kteří byli zpočátku šarmantní, tolerantní
a milí. Vyprávějí, jak se postupně začaly izolovat od
kamarádů a přátel a jak je poprvé jejich parter uhodil.

EWA PIETA / POLSKO / 2004 / 29 MIN
Přemek se narodil s těžkým tělesným handicapem. Teprve
po mnoha letech strávených v ústavu terapeutka objevila, že navzdory tomu je duševně zcela v pořádku. Až díky
ní a speciálnímu obrázkovému jazyku mohl postižený
chlapec poprvé v šestnácti letech začít komunikovat se
svým okolím.

H. POLAK, A. CELÍNSKI / POLSKO / 2004 / 35 MIN
Od pádu železné opony se v zemích bývalého Sovětského svazu ocitlo na ulici jeden až čtyři miliony dětí.
Dokument přibližuje komunitu dětských bezdomovců
živořících na moskevské stanici metra Leningradská.

TO VŠECHNO Z LÁSKY

JOHANNA – Z PEKLA DO RÁJE

T. DANIELSSON / ŠVÉDSKO / 2003 / 28 MIN
Citlivě natočený snímek o švédské dívce Johanně se
zabývá důsledky, které může zanechat šikana ve zranitelné duši dospívající dívky.

JAK MOTÝL

STESKY SVĚDOMITÉ DCERY

DEBORAH HOFFMANN / USA / 1994 / 44 MIN
Když její matka onemocněla Alzheimerovou chorobou,
snažila se Deborah Hoffmann o nemožné – chtěla zvrátit matčinu zapomnětlivost a zmatečnost. S postupující
demencí se prohlubovala i frustrace „svědomité dcery“.
Snímek vypráví o cestě, jíž si Deborah prošla ke smíření
s matčinou proměnou.

DĚTI ZE STANICE LENINGRADSKÁ

POHŘEBIŠTĚ LODÍ

P. HEILBUTH, H. BULON / DÁNSKO / 2000 / 29 MIN
V indických šrotovištích pracují dělníci na likvidaci lodí, které v západním světě nevyhovují bezpečnostním standardům. Hřbitov lodí ale neskýtá svým
zaměstnancům žádná ochranná opatření – každý týden
tu zahyne jeden člověk.

ÚŽERA

MARTIN ŘEZNÍČEK / ČESKÁ REPUBLIKA / 2001 / 29 MIN
Půjčíte si peníze a za měsíc musíte vrátit dvojnásobek. Pokud nemůžete, dluh se zdvojnásobí. Geometrická řada roste do astronomických výšek. Na konci číhá
nejen nemožnost sumu splatit, ale i ohrožení života.
Film přináší svědectví o úžeře neboli lichvě, která
se v posledních letech rozšířila v českých chudinských ghettech.

21. 9. 2010 / ÚTERÝ / 10,00 – 16,00 / MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Tradiční prezentace činností, programů a služeb poskytovatelů sociálních a sociálně-zdravotních služeb
Ústecka formou informačních a prodejních stánků na
Lidickém náměstí. Veletrh zahájí náměstkyně primátora
Bc. Zuzana Kailová. Doprovodný program: divadlo Bohnická Company a teplická kapela Čistírna pokaždé jinak
hrající směs ska, rocku, funku a balkánské dechovky. Na
místě bude možnost občerstvení, ochutnávky vín, biomoštů a sýrů.

22. 9. 2010 / STŘEDA / 9,30 – 16,00 / SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.

MEDIKACE A SEXUALITA V PSYCHIATRII

Celostátní konferenci svépomocných hnutí pořádá
občanské sdružení Self help Ústí nad Labem a Vida.
Cílovou skupinou konference jsou lidé s duševním
onemocněním, rodiče, příbuzní, odborníci v oblasti
duševního zdraví i široká veřejnost. Přednášející:
MMUDr. Miroslav Zoubek (primář sexuologického oddělní Masarykovy nemocnice), Mgr. Ivana Vlčková (ředitelka sociálních služeb Fokusu Ústí nad Labem) a laici. Po obědě proběhnou workshopy k daným tématům.

27. 9. 2010 / PONDĚLÍ / 14,00 – 17,00 / SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO
ŽIVOTA

Kulatý diskusní stůl – jak může státní správa a samospráva podporovat pro-rodinnou politiku? Jaké zkušenosti s „místními partnerstvími pro rodinu“ mají
v sousedním Sasku? Spojeno s výstavou fotografií
Aktivní otcovství o.s. Nesehnutí. V rámci projektu
HESTIA 2 - Podpora realizace partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů
komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního
a rodinného života.

ˇ
8. 10. 2010 / PÁTEK / 9,00 – FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM (VANOV)
/ 12,00 – BÁRKA KAFE

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ANO ČI NE?

Společný česko-německý workshop. Zkušenosti z práce
v chráněných dílnách, integračních firmách a sociálních firmách v ČR a v Německu. V rámci projektu Integrace
bez hranic podpořeného z EU Programu Cíl3 na podporu
přeshraniční spolupráce.

25. 10. 2010 / PONDĚLÍ / 9,00 – 14,00 / Severočeská
vědecká knihovna

1. – 30. 9. 2010 / CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ,
UL. ČESKOBRATRSKÁ 22, TEPLICE

Konference, konající se pod záštitou Bc. Zuzany Kailové, náměstkyně primátora Statutárního města Ústí nad
Labem, je určena pro širokou odbornou i laickou veřejnost a představí nové projekty podpořené z fondů Evropské unie realizované v rámci Programu aktivní politiky
města Ústí nad Labem. Prezentuje možné finanční zdroje
pro rozvoj sociální ekonomiky, lidských zdrojů, trhu
práce, vzdělávání a neziskového sektoru vůbec, rovněž
související zahraniční projekty jako ukázky „dobré praxe“.
Pořadatel: Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem komunitní práce Ústí nad Labem

Výstava výběru prací vzniklých v rámci aktivit teplické pobočky Fokusu Ústí nad Labem. Výstava potrvá
do 30. září.

PREZENTACE NOVÝCH PROJEKTŮ
PODPOŘENÝCH Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ KLIENTŮ
FOKUSU TEPLICE

16. 9. 2010 / ČTVRTEK / 16,00 / KAVÁRNA TÝDENÍKU NAŠE
ADRESA, KRUPSKÁ 18/31, TEPLICE

SETKÁNÍ V „NAŠÍ ADRESE“

Povídání na téma „Křehká hranice mezi duševním zdravím a duševní nemocí“. Setkání pracovníků a dobrovolníků Fokusu s veřejností.

23. 9. 2010 / ČTVRTEK / 10,00 – 17,00 / ŠKOLNÍ 26, TEPLICE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prezentace služeb a prohlídka prostorů teplické pobočky Fokusu Ústí nad Labem a teplické kavárny Bárka kafe.
V rámci dne proběhne prodejní výstava výrobků z chráněných dílen Fokusu, ukázka paličkování a ručních prací, beseda se studenty středních škol, ochutnávka bio
občerstvení.
8. 10. 2010 / PÁTEK / 16,00 – 20,00 / BÁRKA KAFE, ŠKOLNÍ
26, TEPLICE

SETKÁNÍ S FOKUSEM (TEPLICKÁ POBOČKA)

První kulturní akce v nově připravované kavárně Bárka
kafe. V rámci kulturního programu proběhne vystoupení
divadelního spolku Panoptikum Maxe Fische, zahájení
výstavy obrazů Radka Deáka, hudební vystoupení Jarda &
Ondra, ukázka paličkování, ochutnávka bio občerstvení
a sushi, veselá dražba, překvapení pro každého.
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Koordinační skupina:

Koordinační skupina se podílí na rozvoji sociálních
a dalších návazných služeb pro danou cílovou skupinu.
Koordinuje, plánuje a vyhodnocuje aktivity směřující k plné integraci těchto lidí do společnosti, je
garantem těchto služeb a podílí se na přípravě Komunitního plánu péče.

Členové koordinační skupiny:

Fokus Ústí nad Labem, Self Help, o. s., Pečovatelská
a ošetřovatelská služba MmÚL, Kolumbus, o. s., Odbor
školství, kultury a sociálních služeb, oddělení podpory nestátních sociálních služeb MmÚL, Opora, o. s.,
Centrum krizové intervence Spirála, o. s., Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení
pro další vzdělávání pedagogů, Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice ÚL, Vida centrum, o. s., Psychiatrická ambulance Jircháře.

15. 9. 2010 / 9-14 hod

Pečovatelská služba Ústí nad Labem,
příspěvková organizace města Ústí
nad Labem
Program: individuální rozhovory s účastníky.
Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
Bartlová Markéta, 475 210 631
23. 9. 2010 / 10-16 hod

VIDA – VIDA centrum Ústí nad Labem

Program: praktická ukázka činnosti, odborné sociální
poradenství, distribuce osvětových materiálů.
Hrnčířská 18/53, 400 01 Ústí nad Labem
PhDr. Pavla Radová, 775 585 154

24. 9. 2010 / 11-18 hod

4. - 9. 10. 2010

Den otevřených dveří organizace poskytující služby
lidem s duševním onemocněním v oblasti sociální a pracovní rehabilitace. Doprovodný program: projekce dokumentů v průběhu celého dne, občerstvení, prodej šicích
výrobků z chráněné dílny Fokusu, beseda s pracovníky
Fokusu od 13 a 16 hod. Po celý den bude otevřená sociálně-terapeutická dílna, kde si budou moci návštěvníci
vyzkoušet filcování a výrobu svíček. Od 15 hod posezení
u ohýnku s pracovníky a uživateli Fokusu.
Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem, www.fokusul.cz
Mgr. Hana Frenzlová, 739 612 423

Ústecké dny hospicové péče. Světový den hospiců a paliativní péče se celosvětově slaví druhou říjnovou sobotu
a pro rok 2010 nese téma „Sharing the care“, které jsme
přenesli do podtitulu „PEČUJME SPOLU.“ Přednáška pro
veřejnost na téma umírání a hospicové péče. Odborná
konference pro pracovníky ze zdravotní a sociální sféry. Podrobnější informace na našich webových stránkách
(www.opora-os.cz) a v regionálním tisku. Akci podporuje
Komunitní nadace Euroregionu Labe a společnost Heineken ČR.
Mgr. Tereza Silbernaglová, 777 588 855

Fokus Ústí nad Labem

Opora

22. 9. 2010 / 10-16 hod

Ústecký ARCUS, občanské sdružení
onkologických pacientů jejich rodin
a přátel
Program: seznámení s činností Ústeckého ARCUSU (sociální poradenství pro onkologické pacienty,
odborné sociální poradenství, volnočasové aktivity,
arteterapie).
Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem
Marie Vavřínková, 472 211 513, 606 187 150
22. 9. 2010 / 10-16 hod

Centrum pro zdravotně postižené
Ústeckého kraje

Program: praktická ukázka činnosti, odborné sociální
poradenství, distribuce osvětových materiálů.
Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem
PhDr. Pavla Radová, 475 211 836

29. 9. 2010 / 16-18 hod

Dobrovolnické centrum

Program: slavnostní otevření klubovny pro děti a dobrovolníky SAS pro děti, mládež a rodinu (program Pět P
a KOMPAS®, TSP)
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
7. 10. 2010 / 9-16 hod

Domov pro seniory Dobětice

Program: prohlídky Domova, PowerPointová prezentace
Domova v hale zařízení, možnost nahlédnutí na aktivity.
Šrámkova 3305/38a, 400 11 Ústí nad Labem
Ing. Ivana Holinková, Bc. Gabriela Stanková, 472 772
902, 737 251 812

7. 10. 2010 / 9-16 hod

Domov pro seniory Orlická a Azylový
dům pro matky s dětmi

Program: 10 hod – Tanečky v sedě na židlích (klubovna),
14 hod – Obrazová prezentace zařízení (klubovna). Po
celý den možnost prohlídky zařízení a informace o sociální službě.
Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem
Anna Pivová – ředitelka, 472 774 230, 602 229 314
Bc. Jarmila Nováková – sociální pracovnice, 472 773 335,
724 086 969

22. 9. 2010 / 10-12 hod

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem

středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením
Severní Terasa
Program: seznámení s poskytovanými službami.
Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem
Mgr. Jana Wiesingerová, 472 772 141

22. 9. 2010 / 10-16 hod

Domov pro seniory Chlumec

Program: ukázka aktivizačních programů, malá výstavka výrobků klientů z kroužku ručních prací, 13,30 –
kulturní program (hudební produkce).
Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec (spojení MHD č.11)
Bohumila Kudělová, 472 714 376, 475 223 642, 731 442 806
23. 9. 2010 / 9-16 hod

22. 9. 2010 / 10-17 hod

Domov pro seniory Bukov

Program: možnost prohlídky areálu.
Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem
Alena Bičišťová - sociální pracovnice, 475 600 686,
723 521 241

Domov pro seniory
Severní Terasa

Program: prohlídky zařízení s doprovodem
(10, 11, 14 a 15 hod), promítání prezentací z akcí
Domova (14-16 hod kinosál)
V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem
Hypiusová Jitka, 472 775 577, 602 468 433

6. 10. 2010 / 10-12 hod

DRUG – OUT Klub

Program: tisková konference 11-12 hod.
Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01
Bc. Kristina Mikulenková, 475 210 626
23. 9. 2010 / 10-17 hod

ELIXÍR – Klub seniorů

Program: praktická ukázka činnosti, odborné sociální
poradenství.
Všebořická 494/37, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov
Květoslava Votrubcová, 608 084 082

23. 9. 2010 / 10-15 hod

Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR – Poradna pro uživatele
sociálních služeb
Program: praktická ukázka činnosti odborné sociální
poradenství, distribuce osvětových materiálů
Mírové náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem
PhDr. Pavla Radová
7. 10. 2010 / 9-15,30 hod

PPP UK a Zařízení pro DVPP
– Pedagogicko-psychologická poradna
Program: informace o PPP(služby, podmínky vyšetření
klientů…), prohlídka zařízení.
Karla lV. 348/3, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
Mgr. Olga Ferdová, 475 533 232, 602 365 969

23. 9. 2010 / 8-19 hod

Slunečnice

Program: prohlídka prostor s možností rozhovorů
s pracovníky. Dílna ručního papíru pro veřejnost
(9-12 hod). Každý návštěvník obdrží v rámci dne otevřených dveří poukázku na kávu zdarma v tréninkové
kavárně Na Cestě na děčínském zámku nebo na čerstvě
lisovaný džus v tréninkové restauraci Kašmír v Anenské ulici v Děčíně.
Hudečkova 1, Děčín 1
Mgr. Ivana Páralová, 731 653 326

1. 10. 2010 / 9-12 hod

Sociální agentura

Program: prezentace poskytovaných služeb pro osoby
se zdravotním postižením (Job centrum); prezentace poskytovaných služeb pro organizace (Poradenské
a vzdělávací centrum); poradenství pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením;
informace o dobrovolnickém programu; diskuze na související témata.
Velká Hradební 484/2 (budova Grandu, 3. patro), 400 01
Ústí nad Labem
Bc. Dagmar Francová, 724 363 553, 475 232 430

21. 9. 2010 / 10-15 hod

Sdružení pro probaci a mediaci
v justici

Program: prezentace služeb především formou letáků
a brožurek, případně dalších propagačních materiálů. „Open air“ dluhová poradna – kdokoli z návštěvníků
k nám může přijít na individuální dluhové poradenství.
Velká Hradební 2, 403 31 Ústí nad Labem
Ing. Květa Krčmářová, 724 840 809
21. 9. 2010 / 10-16 hod

Svaz tělesně postižených v ČR
(okresní organizace)

Program: výstava prací členů a fotogalerie ze života
zdravotně postižených.
Štefánkova 25, 400 01 Ústí nad Labem
Václav Beneš, 475 211 956

23. 9. 2010 / 10-18 hod

HLAVNÍ POŘADATEL:

PARTNEŘI:

Program: význam Braillova bodového písma (ukázka psaní, individuální základní orientační kurz v braillu
v podmínkách simulované zrakové vady, ukázka kompenzačních pomůcek).
Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí nad Labem
Hana Imiolková, 774 572 366

FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM
www.fokusul.cz

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
www.svkul.cz

ORGANIZÁTOŘI:

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
www.jedensvetnaskolach.cz

Tyfloservis

CENTRUM KOMUNITNÍ PRÁCE ÚSTÍ NAD LABEM
www.ckpul.cz
EUROPA CONCEPT CZ
www.europaconcept.cz
SELF HELP ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
www.selfhelp.dinphoto.com
WHITE LIGHT I.
www.whitelight1.cz

NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY
www.nup.cz
EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR MUMIE
www.prostormumie.cz
Tento projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ústí nad Labem, Ministerstva kultury
ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Komunitní nadace
Euroregionu Labe, Heinekenu Česká republika a statutárního města Teplice. Výtěžek z benefiční akce Divadla
Lávky - Čtyři dohody zdvojnásobí nadace Divoké husy.

POŘADATEL: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM

spolupořadatelé:
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partneři:

donátoři:

Projekt Týdnů pro duševní zdraví je realizován za finanční podpory statutárního města Ústí nad Labem
(www.usti-nad-labem.cz), Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Komunitní nadace
Euroregionu Labe, Heinekenu ČR a statutárního města Teplice. Výtěžek z benefiční akce Jaroslava Duška
(Čtyři dohody) zdvojnásobí nadace Divoké husy.
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www.fokusul.cz
www.tdz.cz
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