PROGRAM
Jeseník - Enea caffe & shop, Zdravá kavárna, Masarykovo náměstí

Kafe bez předsudků, Umělecká tvorba duševně
nemocných, Stánek Zahrady 2000
pondělí 23.září

Celotýdenný program!
V Enea caffe & shop (Nám. Svobody 832/25) a Zdravé kavárně (Vodní 227) můžete shlédnout umělecké
výtvory klientů Zahrady 2000. V Ennea caffe & shop můžete zapojení těchto osob do běžného života
podpořit tím, že se jimi necháte v dopoledních hodinách obsloužit.
Stánek Zahrady vám poskytne informace o našem sdružení i duševních nemocech, můžete si zde zakoupit
některé výrobky klientů a napsat jim na papír vzkaz či povzbuzení.

Jeseník - Enea caffe & shop, Zdravá kavárna, Masarykovo náměstí

Kafe bez předsudků, Umělecká tvorba duševně
nemocných, Stánek Zahrady 2000
úterý 24.září

Celotýdenný program!
V Enea caffe & shop (Nám. Svobody 832/25) a Zdravé kavárně (Vodní 227) můžete shlédnout umělecké
výtvory klientů Zahrady 2000. V Ennea caffe & shop můžete zapojení těchto osob do běžného života
podpořit tím, že se jimi necháte v dopoledních hodinách obsloužit.
Stánek Zahrady vám poskytne informace o našem sdružení i duševních nemocech, můžete si zde zakoupit
některé výrobky klientů a napsat jim na papír vzkaz či povzbuzení.

14:00 - 18:00

Státní okresní archiv Jeseník, Tovární 18/10

Schizofrenie, aneb když se člověk zblázní
Přednáška Mgr. Marie Kovářové, sociální pracovnice organizace Ratolest Brno. Zdarma.

středa 25.září

Don Quijote de la Mancha a Veverská Bítýška: Brejle
Divadelní představení klientů Zahrady 2000 a divadelní skupiny Divadlo Prkno. Zdarma.

19:00 – 20:30

čtvrtek 26.září

pátek 27.září

Jeseník - Enea caffe & shop

Otázky pana Lásky
Promítání filmu v Enea caffe & shop (Nám. Svobody 832/25). Tematicky zaměřeno na život člověka
s duševní nemocí. Vstupné dobrovolné.

9:00 – 14:00

Poradna Jeseník, Lipovská 1177

9:00 – 14:00

Poradna Zlaté Hory, Nerudova 405

Poradny jsou vám otevřeny
Přijďte si do poradny udělat rychlo-test vaší míry stresu v životě, seznamte s různými druhy prací, které
pro vás mohou vykonat šikovní zdravotně postižení zaměstnanci Zahrady 2000. Zdarma.

13:00 - 14:30

pondělí 30.září

Jeseník – Dětřichov, sídlo Zahrady 2000, Na Mýtince 32

Stres: jak jej efektivně zvládat
Přednáška o stresu, jeho vlivu na zdraví člověka, strategiích jeho zvládání a prevence. Zdarma.

