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Zlaté Hory

Pracovní poradenské
centrum pro zdravotně
postižené osoby

Zahrada 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.
Dnes je ZAHRADA 2000 o.s. zřizovatelem sociálně rehabilitačního
centra v Jeseníku-Dětřichově, které kvalifikovaně poskytuje několik
registrovaných sociálních služeb této cílové skupině.
Cílem našeho snažení je umožnit našim klientům vymanit se z
izolace, kterou jim zdravotní handicap a systém péče v minulosti
přinesl, a to jak v pracovní, tak 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.

Jste osoba se zdravotním postižením a nacházíte se
v situaci, kdy...
•
•
•
•
•
•
•

hledáte práci a nevíte jak na to?
nejste si jistá/tý jakou práci chcete nebo můžete dělat?
obáváte se, že kvůli zdravotnímu stavu nenajdete nebo
ztratíte zaměstnání?
chcete pracovat v chráněném pracovním prostředí nebo na
otevřeném trhu práce?
nevíte si rady s tím, jak sladit pracovní nároky a svůj zdravotní
stav?
máte pocit, že se neorientujete v sociálních dávkách?
máte zájem získat nové pracovní zkušenosti?

… pak Vám naše poradna může pomoci.

Zahrada 2000 občanské sdružení

Dětřichov 32
790 01 Jeseník
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: infozh@zahrada2000.cz
www. zahrada2000.cz

Posláním Pracovního poradenského centra je podpořit osoby se
zdravotním postižení v nalezení možné osobní realizace ve společnosti
prostřednictvím pracovního uplatnění. Sociální poradenství je
bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné.
Hlavním cílem poradny je poskytnout klientům potřebné informace a
osobní podporu při výběru, získání a udržení vhodného zaměstnání, a
to takovým způsobem, aby byly využity a rozvíjeny stávající pracovní
zkušenosti, dovednosti a jiné individuální zdroje klienta. Služba
zahrnuje podporu od ujasnění si možností a představ o práci až po
pracovní asistenci v zaměstnání.
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Jak Vám můžeme pomoci:
•
•
•
•
•
•
•
Můžete nás nalézt na adrese:

získáte pomoc při orientaci na trhu práce a při
komunikaci s Úřadem práce a potencionálními
zaměstnavateli
získáte pomoc při orientaci v systému sociálních
dávek
dáme Vám možnost zvýšit si kvalifikaci
můžete získat pracovní místo v chráněných
provozech
můžete pracovat s podporou pracovního asistenta
můžete se zúčastnit sociálně-rehabilitačních aktivit
Zahrady 2000
můžete využít také odborných psychologických
služeb poradny

Nerudova 405
(areál Dětské léčebny EDEL)
793 76 Zlaté Hory
Můžete se také objednat ee-mailem nebo telefonicky na:

Telefon: +420 777 536 383
E-mail: infozh@zahrada2000.cz
Doba pro veřejnost:
Po - 9:00 - 13:00
St - 9:00 - 17:00
Pá - 9:00 - 13:00

Služba je poskytována bezplatně na
základě Vašeho dobrovolného rozhodnutí
a v domluveném rozsahu.
•
•
•

Projekt je financovaný z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
Projekt: "Pracovní poradenské centrum pro
zdravotně postižené osoby"
Registrační číslo:
CZ.1.04/2.1.01/74.00184
Celkové náklady na projekt:
5 292 875,Doba realizace projektu:
1. července 2012 až 3o. června 2014

•
•

poradenství probíhá v prostorách poradny
rozsah a podoba služby se odvíjí od Vašich potřeb a
možností služby
poskytujeme Vám profesionální služby, s úctou a
respektem
pomáháme hájit Vaše práva a zájmy
jsme vázáni mlčenlivostí a dodržováním Etického
kodexu sociálních pracovníků

