28. 3. MÁME CO SLAVIT
28. 3. 2013 proběhne v PL v Opavě několik slavnostních událostí, které vybízejí ke zhlédnutí

od 14.00 v Kulturním domě PL Opava

Vyhlášení 8. ročníku tradiční literární soutěže PL Bohnice

KOUZELNÝ KLÍČ
Soutěž Kouzelný klíč je určena pro pacienty a zaměstnance
psychiatrických léčeben a ostatních psychiatrických zařízení v ČR a
SR. Smyslem a cílem soutěže je možnost vyjádřit se pomocí
literární tvorby a pomoci tak nejen sobě, ale i širší veřejnosti
pochopit či alespoň nahlédnout do světa duševní nemoci.
Slavnostní ukončení probíhá každý rok v jedné z psychiatrických
léčeben v ČR nebo SR. Letošní rok bude slavnostní předávání cen
v PL Opava ve spolupráci s primariátem H.
Vyhodnocení příspěvků provádí nezávislá odborná porota, v niž
jsou zastoupeni spisovatelé, básníci, literární kritici, kulturní
publicisté. Soutěžní práce jsou otisknuty ve sborníku a zaslány
účastníkům soutěže.
Při vyhlášení proběhne doprovodný kulturní program (žáci ZUŠ
Václava Kálika, na kytaru zahraje Jiřina Koudelová) a bude
instalována výstava obrazů Jany Surovcové.

KLUB 50 A POSEL 10 MAJÍ LETOS KULATINY

od 18.00

od 16.00

Posel - časopis primariátu H, který sdružuje prezentaci tvorby pacientů s
informacemi a články souvisejícími s psychickým onemocněním. Časopis
vzniká v PL nejprve ve spolupráci s primariátem G a od roku 2008
redakční rada pracuje na primariátu H. Hlavním programem redakční rady
je motivace k tvorbě, radosti z tvoření

X/25

KLUB - taneční zábava je mimořádnou aktivitou, která běží již
od 60-tých let. Odehrává se v kulturním domě ve večerních hodinách
jednou za měsíc a je určena pro současné a bývalé klienty primariátu H.
Součástí je živá hudba, různá kulturní a divadelní vystoupení. Zde mají klienti
možnost ,,otužovat se“ ve společenských aktivitách.
Další význam klubu je preventivní – lékař, psycholog či
psychoterapeutické sestry mají prostor promluvit s klienty již v ambulantní
péči. Často je to o povzbuzení a potěšení se tím, co se klientům zdařilo, ale
mnohdy se podaří také zachytit rozvoj nemoci či zvládnout nepříjemné
dozvuky onemocnění.
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