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TISKOVÁ ZPRÁVA
k rekonstrukci sociálních zařízení a podlah pronajatých objektů
na ulici Ukrajinská 1533/13 a Skautská 1045 v Ostravě –Porubě.
Projekt: „ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“
„Parta kamarádů, holky bez zábran, zábava bez hranic a absence mužských vzorů mě
dovedla až za brány psychiatrické nemocnice v Opavě. Máma si mohla oči vyplakat a já jsem
ji nevnímal. Dny v psychiatrické nemocnici byly nekonečně dlouhé a diagnóza schizofrenie a
III. stupeň invalidity nedávaly velkou naději. Po propuštění z nemocnice bylo všechno jiné.
Kamarádi se mi vyhýbali, holky o mně ztratily zájem. V psychiatrické nemocnici jsem dostal
kontakt na MENS SANU. Zpočátku byla pro mě spolupráce velmi obtížná, musel jsem se
naučit dodržovat pravidla a nepřekračovat hranice. Zvykal jsem si na lidi, kteří mi pomáhali
a také na lidi, kteří na tom byli stejně a někteří dokonce i hůř, nežli já. Vyzkoušel jsem si
samostatné bydlení, docházel do Centra trénování paměti, do kreativního ateliéru a
rukodělných dílen. V letošním roce jsem nastoupil do pracovní rehabilitace a nyní, po
absolvování pracovní rehabilitace pracuji na otevřeném trhu práce v jedné menší firmě, kde
nám na starosti přípravu zboží na expedici a úklidové práce. Je mi 26 let a mám ještě hodně
snů a plánů. Děkuji za podporu všem, co mi pomáhají žít život mezi vámi“.
Za každým člověkem, který onemocněl duševní nemocí, se skrývá příběh, který díky pomoci
každého z nás může mít šťastný konec.
Díky dotaci Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, sponzorů, firmy B&P
Interiéry s.r.o., která uskutečnila zakázku a také usilovné práce pracovníků i uživatelů
dřevařské dílny se nám podařilo zlepšit podmínky pro poskytování sociálních služeb v
MENS SANA, z.ú. Rekonstrukcí sociálních zařízení a podlah objektu Skautská se nám navíc
podařilo získat další bezbariérové pracoviště, které mohou využívat imobilní uživatelé.
V objektu Ukrajinská jsme v rámci rekonstrukce vymalovali kreativními obrazy všechny
místnosti i chodbu objektu a vytvořili tak příjemné prostředí pro uživatele, zaměstnance i
návštěvníky. Z finančních prostředků, které jsme získali z dotace statutárního města Ostravy,
jsme pořídili nové policové regály do rukodělných dílen a stoly do jednotlivých místností.
Snahou všech pracovníků je, aby MENS SANA byla nejen bezpečným místem pro
poskytování profesionálních služeb, ale především inspirací pro zlepšení kvality života lidí se
zdravotním znevýhodněním. Od ledna 2018 využilo pracovní rehabilitaci v naší rukodělné
textilní a dřevařské dílně a na zahradě 7 lidí s duševním onemocněním a z tohoto počtu 3 lidé
získali pracovní smlouvy na otevřeném trhu práce. Na hlavní pracovní poměr jsme zaměstnali
od počátku roku 25 lidí se zdravotním znevýhodněním. Formou dohod o provedení práce
našlo u nás práci dalších 9 lidí s duševním onemocněním. Nejméně stejný počet lidí
s duševním onemocněním podporujeme při pracovních činnostech na otevřeném trhu práce a
v chráněných dílnách. Daří se nám spolupracovat se zaměstnavateli osob se zdravotním
postižením a tak mohou pracovat i ti lidé se zdravotním postižením, kteří po léta setrvávali ve
své nemoci a přesvědčení, že pracovat nemohou. Učíme lidi měnit beznaději v naději na lepší
a kvalitní život a to díky podpory, které se nám dostává od všech, kteří vidí naši snahu i snahu
těch, kterým pomáháme.
Děkujeme za finanční pomoc a veškerou podporu všem donátorům, dárcům a dobrovolníkům!
Bez Vás by to nešlo!
Veškeré další informace o nás naleznete na našich webových stránkách www. menssana.cz.
Přejeme 365 pohodových dní a hodně duševního zdraví!!!
Za MENS SANA, z.ú. Jaroslava Saidlová, ředitelka

