Občanské sdružení MENS SANA znám už nějakou řádku let. Vlastně od jeho založení. Vzniklo v době, kdy se příliš o duševním zdraví nehovořilo, o lidech s vážnými duševními problémy také ne. Ale oni byli a jsou mezi námi, stejně jako ostatní zdravotně postižení spoluobčané a mají právo na důstojný život.

Nevládní neziskové organizace musely mnohdy přesvědčovat své okolí, státní i městské orgány o své potřebnosti, někdy přímo o nutnosti svého konání. V případě MENS SANA to platí dvojnásob, neboť právě v oblasti péče o duševně nemocné máme stále ještě co dohánět. To, že jedno z bílých míst bylo zaplněno, se stalo také díky  Občanskému sdružení MENS SANA, které si za dobu své existence vybudovalo pozici seriózní instituce i seriózního partnera v rámci neziskových organizací v Ostravě.



19. února 2002


                                                                     PhDr. Jaroslava Wenigerová
                                                                           zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

































Základní údaje o Občanském sdružení MENS SANA


Sídlo sdružení:
Dům duševního zdraví, Skautská 1081

708 00  Ostrava – Poruba
Telefon:
069/691 81 04
Fax:
069/691 12 83
E-mail:
menssana@menssana.cz
http://
www.menssana.cz
IČO:
65469003
       Bankovní spojení:
ČS, a.s., Ostrava – Poruba
Číslo účtu:
1647158399/ 0800
Statutární zástupce:
MUDr. Alexandra Beránková

předseda představenstva


Představenstvo:
Ing. Alexej Beránek - místopředseda představenstva

Květoslava Vavrošová - člen představenstva

Hana Jurečková, DiS. - člen představenstva

Mgr. Jana Langová - člen představenstva


Členové sdružení:
Mgr. Kamila Kreanová

Alena Molinová, DiS.

Lukáš Froncke

Karla Vašínková

Jana Valdštýnová

Petra Odstrčilová

Jana Výtisková



OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MENS SANA (ZDRAVÁ MYSL) vzniklo pro podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péčeo duševní zdraví, budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání v těchto oborech. Bylo založeno skupinou terapeutů z denního sanatoria s psychoterapeutickou péčí Dům duševního zdraví na podzim roku 1996.
Občanské sdružení MENS SANA cíleně podporuje vytváření komunitních společenství skládajících se z terapeutů, klientů, studentů, rodičů i zdravých lidí, kteří napomáhají nemocným získávat emocionální podporu, což má vysoký terapeutický účinek.
Hlavní důvody pro vznik sdružení byly nedostatek koncepce odborných a finančních  zdrojů a absence koncepce v oblasti péče o duševní zdraví v našem regionu. Toto chce Občanské sdružení MENS SANA změnit pomocí tvorby projektů a jejich následnou realizací.
Dlouhodobým cílem je pomoc při budování systému komunitní péče pro duševně nemocné.
Posláním a smyslem je dát duševně nemocným lidem šanci na co nejlepší uplatnění ve společnosti a pomáhat zdolávat intoleranci a předsudky u ostatní populace, překonávat bariéry v myšlení lidí, které brání vytváření účinného systému péče a služeb pro tuto stále ještě diskriminovanou kategorii občanů.
	
Všechny aktivity sdružení jsou zaměřeny na hlavní cílovou skupinu – duševně nemocné, kteří mají sociální a adaptační problémy. Z klinicko-diagnostického hlediska jde o nemocné s psychózou nebo vážnější formou neurotického onemocnění.
Druhou cílovou skupinou jsou lidé dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají psychické obtíže.
Třetí cílovou skupinu tvoří lidé s kombinovanou  poruchou – základním somatickým onemocněním a k němu přidruženými psychickými obtížemi.

Počet a doba poskytovaných služeb se odvíjí od četnosti a závažnosti problémů jednotlivých klientů. Služby jsou poskytovány celoročně. V období od ledna do doby poskytnutí dotací se služby poskytují v omezeném rozsahu, protože jako nezisková organizace není sdružení schopno plně finančně zabezpečit provoz. 



Sdružení bylo zaregistrováno na MV ČR 16.9.1996. Dne 14.10. téhož roku se konala první ustavující Valná hromada, kde byly schváleny stanovy, zvoleno představenstvo a stanoveny základní úkoly.





Duševní zdraví společně se zdravím fyzickým je cennou životní kvalitou, bez které lidé nemohou žít plnohodnotný život. A k této cenné kvalitě se snažíme dopomoci ostatním i my.





Projekt Otevřený dům 2001 

Tento projekt má v našem zařízení již víceletou tradici. Poprvé byl realizován pracovníky Domu duševního zdraví v roce 1994. Na podzim roku 1996 vzniklo Občanské sdružení MENS SANA, které tento projekt převzalo a rozšířilo.
V roce 1997 jsme poskytovali sociální služby v rámci tohoto projektu pod záštitou programu Phare subprogramu SWIF. V roce 1998 projekt Otevřený dům podpořil Magistrát města Ostravy. Od roku 1999 tento projekt finančně podporuje Magistrát města Ostravy 
a MPSV ČR.

Cíle projektu
§	Podporovat vytváření fungující sítě komunitních sociálních služeb pro duševně nemocné v okrese Ostrava-město.
§	Terciální prevence – zmenšování následků již vzniklých duševních poruch, sledování reálných životních potřeb duševně nemocných a hledání možných cest k jejich reintegraci do běžného života.
§	Poskytovat sociální služby této cílové skupině.

Financování v roce 2001
V roce 2001 jsme získali dotaci
§	MMO 
§	MPSV ČR 
§	§
