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centrum 

Registrační číslo: 67-BG-005 

Doba realizace projektu: 

 13.4.2011 – 12.7.2012  

 

Celkové náklady v Kč: 

 2.060.121,00 

Výše dotace z BG FNNO: 

 1.786.069,00 

Spolufinancování žadatele: 

    198.452,00 

Projekt „Řemeslná dílna pro 
osoby s duševním onemocněním“  

Zahrada 2000 občanské 
sdružení 

“Když zjistíš co chceš, našel jsi 
všechno, co v životě potřebuješ”  

Zahrada 2000 občanské sdružení 

Pro osoby se zdravotním postižením jsou 

v regionu k dispozici tyto sociální služby:  

 
Denní stacionářeDenní stacionářeDenní stacionářeDenní stacionáře 
Domov pro osoby se zdravotnímDomov pro osoby se zdravotnímDomov pro osoby se zdravotnímDomov pro osoby se zdravotním    
postiženímpostiženímpostiženímpostižením 
Domov se zvláštním režimemDomov se zvláštním režimemDomov se zvláštním režimemDomov se zvláštním režimem 
Odborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenství  

Odlehčovací službyOdlehčovací službyOdlehčovací službyOdlehčovací služby  
Pečovatelská službaPečovatelská službaPečovatelská službaPečovatelská služba 
Raná péčeRaná péčeRaná péčeRaná péče  
Sociálně terapeutické dílnySociálně terapeutické dílnySociálně terapeutické dílnySociálně terapeutické dílny 
Sociální rehabilitaceSociální rehabilitaceSociální rehabilitaceSociální rehabilitace   
Týdenní stacionářeTýdenní stacionářeTýdenní stacionářeTýdenní stacionáře 
 
Podrobnější informace jsou k dispozici 

v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

v odkazu Sociální služby, na stránkách 

M ě s t s k é h o  ú ř a d u  J e s e n í k 

http://www.mujes.cz/  



Podpořeno zPodpořeno zPodpořeno zPodpořeno z    Programu švýcarskoProgramu švýcarskoProgramu švýcarskoProgramu švýcarsko----české české české české 
spolupráce spolupráce spolupráce spolupráce     
 
Popis projektuPopis projektuPopis projektuPopis projektu    
Projekt je zaměřen na podporu osob 
s chronickým duševním onemocněním. 
Vytváří podmínky, pro stabilizaci těchto 
osob na pracovním trhu. V rámci projektu 
vznikne chráněné bydlení pro 3 osoby 
s chronickým duševním onemocněním, pro 
které se vytvoří pracovní místa v řemeslné 
dílně. Na těchto místech budou 
zaměstnanci pracovat s podporou 
vyškoleného pracovního asistenta.  
 
Cílová skupinaCílová skupinaCílová skupinaCílová skupina    
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním 
postižením – s chronickým duševním 
onemocněním. Ke své ekonomické i 
sociální stabilizaci potřebují dlouhodobé 
zaměstnání. Podmínkou pro dlouhodobou 
práci je pro chronicky duševně nemocné 
dobrý psychický stav, ke kterému přispívá 
dobré domácí zázemí a přiměřeně náročná 
práce, spíše na snížený úvazek.  
 
Cíle projektuCíle projektuCíle projektuCíle projektu    
Globálním cílem je vytvoření podmínek, 
které umožní osobám s chronickým 
duševním onemocněním dlouhodobě 
pracovat. 
Specifické cíle projektu jsou: 

• Vybavit byt pro ubytování 3 ZP osob 

• Připravit k registraci službu 
Chráněné bydlení 

• Vybudovat a vybavit řemeslnou dílnu 
pro zaměstnání 3 ZP osob 

• Ubytovat a zaměstnat 3 ZP osoby 

• Posílit stabilizaci financování 
organizace realizátora projektu 

 
Realizátor projektu: Realizátor projektu: Realizátor projektu: Realizátor projektu:     
Název: Zahrada 2000 o.s. 
Adresa: Dětřichov 32, 790 01 Jeseník 
   

Projekt „Řemeslná dílna 
pro osoby s duševním 
onemocněním“  

Zahrada 2000Zahrada 2000Zahrada 2000Zahrada 2000    
 
Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v 
roce 1998 pro potřeby zdravotně 
hendikepovaných, především duševně 
nemocných lidí z jesenického regionu. Jeho 
posláním je umožnit duševně nemocným 
lidem „návrat zpět do života“, uplatnit se v 
lidské společnosti a pomáhat jim v jejich 
nelehké životní situaci zdolávat překážky 
běžného života, které jsou způsobeny jejich 
nemocí. 
 

 Co nabízímeCo nabízímeCo nabízímeCo nabízíme 
  
Cílem našeho snažení je umožnit našim 
klientům vymanit se z izolace, kterou jim 
duševní nemoc a systém péče v minulosti 
přinesl, a to jak v pracovní, tak v sociální 
oblasti. Učí se postupně zvládat své potíže a 
problémy s podporou ostatních klientů a 
terapeutů sami, vlastními silami. Programy 
jsou zaměřené na posilování sociálních 
kompetencí, znovuzískání pocitu sebedůvěry, 
vlastní hodnoty a sebeuplatnění. 
 
SOCIÁLNÍ REHABILITACESOCIÁLNÍ REHABILITACESOCIÁLNÍ REHABILITACESOCIÁLNÍ REHABILITACE    probíhá jako 
registrovaná ambulantní sociální služba v 
rámci jednotlivých odborně vedených 
individuálních a skupinových aktivit (terapie, 
tvořivé dílny, sociální klub, klub vaření atd.). 
Důraz klademe na obnovení a rozvoj 
sociálních dovedností, budování sebedůvěry a 
navazování sociálních kontaktů. Podpůrné 
prostření dílny, kterou vedou zkušení terapeuti 
a ve které se schází menší kolektiv ostatních 
klientů, je pro takový trénink jedinečnou 
příležitostí. Zapojení do jednotlivých aktivit je 
dobrovolné, klient není zavázán docházet 
pravidelně. Cílem není výroba konkrétních 
výrobků, ale dobrý pocit ze začlenění se do 
kolektivu, smysluplné činnosti a získání 
sociálních kontaktů. 
 
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNYSOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNYSOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNYSOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY    jako 
registrovaná sociální služba slouží klientům, 
kteří chtějí rozvíjet své pracovní dovednosti a 
úspěšně prošli předchozím stupněm sociální 
rehabilitace, neuspěli však dosud na běžném 
trhu práce a potřebují vysoký stupeň podpory 

chráněného prostředí. Cílem je obnovení a 
prohloubení pracovních dovedností, výroba 
konkrétních produktů v jednotlivých dílnách 
podle zájmu klientů. K dispozici je dílna 
keramická, košíkářská, šicí a tkalcovská. 
 
Součástí služby je nácvik prodeje a 
prezentace našich výrobků v tréninkové 
prodejně v Jeseníku. 
 
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍPODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍPODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍPODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ        je návaznou 
aktivitou. Tam, kde je to možné, snažíme se 
našim uživatelům zajistit opravdové pracovní 
uplatnění alespoň na malé pracovní úvazky v 
některé z našich podporovaných dílen. 
 
SVÉPOMOCNÁ KLIENTSKÁ SKUPINA “Naděje SVÉPOMOCNÁ KLIENTSKÁ SKUPINA “Naděje SVÉPOMOCNÁ KLIENTSKÁ SKUPINA “Naděje SVÉPOMOCNÁ KLIENTSKÁ SKUPINA “Naděje 
----    HOPE”HOPE”HOPE”HOPE”    je volné uskupení uživatelů našich 
sociálních služeb, kteří si poskytují 
vzájemnou pomoc a podporu, dělí se o své 
zkušenosti s duševním onemocněním, 
vydávají vlastní informační občasník 
“ZAHRADNÍ NOVINY” a významně ovlivňují 
chod jednotlivých sociálních služeb. 
 
SLUŽBY PRO VEŘEJNOST ...SLUŽBY PRO VEŘEJNOST ...SLUŽBY PRO VEŘEJNOST ...SLUŽBY PRO VEŘEJNOST ...    
 
Prádelna a mandlPrádelna a mandlPrádelna a mandlPrádelna a mandl, Dětřichov 32 - pereme, 
mandlujeme i ručně žehlíme prádlo. 
 
Tréninková prodejna Zahrada 2000 Tréninková prodejna Zahrada 2000 Tréninková prodejna Zahrada 2000 Tréninková prodejna Zahrada 2000 na ulici 
28. října (naproti divadlu) s bohatou 
nabídkou našich výrobků - dárkových 
předmětů z keramiky a proutí, ručně šitých 
hraček i tkaných koberců. 
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