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Tisková zpráva k rekonstrukci dřevařské dílny MENS SANA, z.ú.  

na ulici Maďarská 1537 v Ostravě-Porubě. 
 

 

„Na místo svatební síně jsem se ocitl v nemocnici. Čas se zastavil. Přítelkyně odešla dříve, 

než jsem se stačil vrátit z psychiatrické léčebny. Přišel jsem o byt, práci i řidičák. Před čtyřmi 

lety jsem narazil na veselou partu lidí z Menssany. Pomáhal jsem při rekonstrukci 

tréninkových bytů i Centra trénování paměti a letos také při rekonstrukci dřevařské dílny.  

Je fajn mít zase práci, kde vás nikdo neposuzuje za to, že jste jiný a kde čas zase běží tak jak 

má.“ Za každým člověkem, který onemocněl duševní nemocí, se skrývá příběh, který díky 

pomoci každého z nás může mít šťastný konec. 

 

Díky usilovné práci všech zaměstnanců dřevařské dílny se nám podařilo z velké části 

zrekonstruovat prostory dřevařské dílny a vytvořit šatnu pro zaměstnance. V dřevařské dílně 

tak vznikaly zejména před koncem roku pod šikovnýma rukama zaměstnanců dřevěné 

výrobky, které jsme prodávali na vánočních trzích. Nepodařilo by se nám to bez dotace 

Moravskoslezského kraje, kterou jsme získali prostřednictvím Klastru sociálních inovací  

a podniků - SINEC z.s. a bez odborné pomoci firmy B&P Interiéry s.r.o. 

V současné době dřevařská dílna slouží nejen pro účely zaměstnávání lidí s duševním 

onemocněním a kognitivním deficitem, ale slouží také lidem s vážným duševním 

onemocněním, držitelům III. stupně plného invalidního důchodu, kteří zde formou pracovní 

rehabilitace zlepšují své motorické vlastnosti a připravují se na práci na otevřeném trhu práce 

anebo na práci v podpůrných podmínkách. V letošním roce využilo pracovní rehabilitace 

v dřevařské dílně 6 lidí s duševním onemocněním. Na hlavní pracovní poměr v dřevařské 

dílně pracovalo 6 lidí se zdravotním postižením, z toho 5 lidí s duševním onemocněním  

a formou dohody o provedení práce dalších 6 lidí s duševním onemocněním.    

A z čeho máme největší radost? „ Z toho, že  P O M O C  má  S M Y S L  tam, kde se nesedí 

se založenýma rukama. Máme radost z toho, že i my můžeme pro společnost vytvářet krásné 

věci.“  

 

Veškeré informace o nás naleznete na našich webových stránkách www. menssana.cz.  

 

Přejeme 365 pohodových dní a hodně duševního zdraví!!! 

 

Za MENS SANA, o.p.s. Jaroslava Saidlová, ředitelka MENS SANA, o.p.s.                               

 

 
 

 

 

 

            

       


