
Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním 

FOKUS Písek - pobočka Sušice 

si vás dovoluje pozvat na: 

Výstavu v radniční věži  

V rámci celorepublikové akce  

Týdny pro duševní zdraví  

2.10. – 30.10. 2019 

vernisáž 2. 10.2019 od 14 hod. 

Přijďte se podívat na výstavu prací klientů sociálně terapeutické dílny 
Fokusu ze Sušice, Strakonic a Písku. Všichni jste srdečně zváni na 

vernisáž. 
 

Posláním organizace FOKUS - Písek, z.ú.  je pomáhat lidem s duševním 
onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život. Fokus pomáhá 

 a podporuje v překonávání problémů spojených nejen  
s duševní nemocí a začleněním do běžného života. 

 

FOKUS – Písek, z.ú., pobočka Sušice se tento rok zapojuje do 
celorepublikové akce Týdny pro duševní zdraví. Smyslem celé akce  je co 

nejvíce informovat širokou veřejnost o problematice duševně 
nemocných i o aktivitách organizací působících v této oblasti  

a tím přispět ke zlepšení postoje k lidem s duševním  
onemocněním a větší toleranci společnosti. 

FOKUS - Písek, z.ú.  pobočka Sušice, www.fokus-pisek.cz, tel.: 774 451 769 

Místo konání:  
Výstavní prostory v radnici  
Podkrovní výstavní prostory  
v budově radnice  
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice 
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