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MENS SANA, z.ú., CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI 

  
KDO JSME? 

 
Jsme nestátní, nezisková organizace, která 21 let pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním  

a od roku 2011 rovněž lidem s traumatickým poškozením mozku najít svou vlastní cestu a uplatnění  

ve společnosti. Organizace, která si uvědomuje, že „psychické obtíže může mít každý“ a tudíž jsme tady pro 

ty, kdo potřebují radu, podporu anebo odbornou pomoc. Jsme společensky zodpovědnou organizací, v roce 

2016 jsme obdrželi Čestné uznání a v roce 2017 Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. V roce 

2016 jsme získali III. místo v soutěži NEZISKOVKA ROKU, kterou každoročně vyhlašuje Nadace rozvoje 

občanské společnosti. V letošním roce jsme zaměstnali v naší organizaci 38 lidí s duševním onemocněním: 

na hlavní pracovní poměr 24 a na dohodu o provedení 14. Naši snahou je vytvářet pozitivní klima kolem lidí, 

které bolí duše a tak od roku 2014 realizujeme pro širokou veřejnost destigmatizační festival CRAZY FEST. 

JAKOU POMOC A PODPORU POSKYTUJEME? 
 

Lidem s duševním onemocněním a s traumatickým poškozením mozku poskytujeme registrované sociální 
služby: sociální rehabilitaci a podporu samostatného bydlení, pracovní rehabilitaci, kognitivní rehabilitaci a 
podporu při studiu. Vytváříme pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením a hledáme vhodné pracovní 
uplatnění na otevřeném trhu práce. Dále poskytujeme sociální poradenství, socioteraoeutické skupiny, 
kreativní terapie, volnočasové, vzdělávací a klubové aktivity. Vytváříme podporu lidem, kteří se ocitli v těžké 
životní situaci. V roce 2015 jsme otevřeni první Centrum trénování paměti s komplexními službami v ČR. 
V roce 2017 jsme založili sociální podnik BOTUMY s.r.o. 
 

V ČEM NÁM MŮŽETE POMOCI VY? 
 

Jelikož chceme rozšířit služby Centra trénování paměti, aby jej mohlo využívat větší množství potřebných, 
uvítáme jak finanční dary, tak i dary ve formě služeb: IT služby – spolupráce na vývoji nových programů pro 
cvičení kognitivních funkcí, psychologické služby, popřípadě služby ve formě provozních prací, zejména 
drobných oprav vodoinstalace a elektroinstalace.  Již od roku 2008 realizujeme projekt „Nácvikové bydlení“, 
v současné době ve 23 bytech v regionu Ostrava. Pomohl by nám jakýkoliv dar z funkčního nábytku, 
kuchyňského nádobí, elektrospotřebičů, bytového textilu, koberců, malířské a natěračské potřeby.  
Rádi přijmeme dar ve formě materiálu pro naši dřevařskou, textilní a keramickou dílnu. 
Můžete nám pomoci svými nápady a podněty. Uvítáme nabídku pronájmu prostor pro rozšíření našich 
služeb. Jména všech laskavých dárců s jejich svolením zveřejníme na našich webových stránkách. V případě 
zájmu, dárce uvedeme na pozvánkách, propagačních materiálech, tiskových zprávách a ve Výroční zprávě. 
Dle domluvy můžeme zhotovit netradiční vánoční přání nebo PF, drobné dekorační a užitkové předměty, 
anebo zorganizovat kulturní akci s hudebním doprovodem jako poděkování za sponzorský dar. Se všemi 
sponzory a dárci sepíšeme darovací smlouvu, případně dáme potvrzení o přijatém daru. 

 


