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1. Úvodní slova
Rok 2014 byl pro nás šestnáctým rokem poskytování sociálních služeb a
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na území okresu Jeseník.
Pokračovali jsme v poskytování obou registrovaných sociálních služeb
v obvyklém rozsahu, částečně v režimu veřejné zakázky pro Olomoucký kraj a
Město Jeseník.
Díky několika novým projektům se nám podařilo nastartovat nové aktivity a
rozvíjet zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Našim uživatelům jsme poskytovali i podporu na složitém jesenickém trhu práce,
nadále jsme zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% osob se
zdravotním postižením v několika samostatných provozech.
Část svých aktivit jsme směřovali k připravované transformaci psychiatrické péče
v ČR.
Poděkování patří všem spolupracovníkům ve službách i administrativní části
našeho týmu za jejich profesionalitu, pečlivost a zodpovědnost.

Díky všem

Mgr. Stanislav TUREK, předseda správní rady

2. Základní data
Název :
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1. Sociálně rehabilitační centrum
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3. Administrativní zázemí a školící
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3. O nás
Organizace Zahrada 2000 poskytuje od roku 1998 osobám s duševním
nemocněním z Jesenického regionu ucelený komplex služeb s cílem
umožnit jim "návrat zpět do života", uplatnit se v lidské společnosti zkrátka překonávat překážky běžného života, které jsou způsobeny
jejich nemocí.
Kromě ambulantních a terénních sociálních služeb (včetně podpory bydlení)
v okrese Jeseník pro osoby s duševním onemocněním poskytujeme ucelený
systém zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením
zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství
a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.
Součástí našeho systému péče je podpora bydlení pro uživatele (tréninkové
byty, nízkoprahové bydlení s podporou i podpora samostatného bydlení v bytech
uživatelů).
Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT, nabízíme vlastní
vzdělávací a rekvalifikační kurzy.
Máme povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané ÚP ČR.
V několika ekonomických provozech zaměstnáváme na vymezených
chráněných pracovních místech cca 39 osob se zdravotním postižením,najdete
nás v seznamu sociálních podniků.
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR provozujeme sociálně-zdravotní
terénní službu pro osoby v duševním onemocněním na území okresu
Jeseník, okrajově se věnujeme problematice závislostí (zejména tzv. duálním
diagnozám).
Evidenční přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2014 činil 36,5.
Spolupracující profesionálové:
Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA úzce spolupracuje s psychiatrickými a
psychologickými ambulancemi na Jesenicku , s Poradenským centrem pro rodinu
OK v Jeseníku, Psychiatrickou nemocnicí PMO v Bílé Vodě a s řadou dalších
odborníků věnujících se shodné cílové skupině.

4. Program a obsah služeb nabízených v roce 2014
A) Registrované sociální služby
Poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006
Sb. zůstává i nadále naší hlavní činností v souladu s našimi zakládacími listinami.
Tyto aktivity sociálně rehabilitačního centra byly strukturovány v souladu
s registrací sociálních služeb:
a) Sociální rehabilitace, identifikátor 6514378
b) Sociálně terapeutické dílny, identifikátor 6382746
Sociální rehabilitace
Místo poskytování služby:
Ambulantní forma služby byla poskytována v prostorách Sociálně terapeutického
centra ZAHRADA2000, Na mýtince 32, 790 01 Jeseník s možností externích
výletů a krátkodobých pobytů.
Terénní formu služby jsme poskytovali na území okresu Jeseník.
Poslání služby:
Posláním služby sociální rehabilitace SRC Zahrada 2000 je vytvořit bezpečné
prostředí pro duševně nemocné klienty k rozvíjení a posilování samostatnosti,
k formulaci vlastních potřeb, k posílení jejich schopností a dovedností,
zprostředkovat sociální kontakty a podpořit v aktivním využívání volného času.
Jedná se tedy o zajištění komplexu služeb po propuštění z PL a doplnění
ambulantní léčby s cílem udržet uživatele v jejich domácím prostředí.
Cíl služby:
Cíle poskytované služby směřují k tomu, aby chronicky duševně nemocní lidé
v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství,
mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují
služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti.
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich
specifických schopností, dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu
běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Specifikem cílové skupiny chronicky duševně nemocných je cyklický průběh jejich
onemocnění s častými relapsy vč. hospitalizace a změna jejich aktuálního stavu
v průběhu roku – tomu odpovídá i změna četnosti využívání naší služby i u
našich dlouholetých klientů (někteří docházejí 4xtýdně, někteří 1xtýdně,...) a je
tomu přizpůsoben i program jednotlivých aktivit.
Obecné principy a východiska poskytování služby:


Individuální přístup k uživateli. Pomoc při naplnění jeho reálného osobního
cíle, respekt k jeho schopnostem, znalostem a možnostem



Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele a jeho schopností převzít
odpovědnost



Jednání s uživatelem jako s partnerem



Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady,
zdravotnickými službami, institucemi apod…)



Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost
informací



Zapojení uživatele do rozhodování o způsobu poskytování služby



Návaznost poskytované služby na zaměstnavatele a další poskytovatele
služeb



Komunitní přístup při poskytování služby, spolupráce s ostatními službami,
jinými poskytovateli, s úřady a zaměstnavateli, s rodinou a lékaři.



Vysoká odbornost poskytovaných služeb – se zapojením a úzkou
spoluprací odborníků na duševní zdraví, psychologů a psychiatrů.

Popis služby:
Služba Sociální rehabilitace je poskytována v pracovní dny pondělí až pátek podle
ustáleného týdenního rozpisu aktivit, doplněných o individuální práci s uživateli
podle jejich potřeb a momentálního stavu.
Uživatelům jsou k dispozici jednotlivé aktivity dle schváleného „Týdenního
rozpisu aktivit SR“ - pro každý den je určená nosná aktivita, tj. společná práce
s podporou určeného pracovníka doplněná o individuální práci s každým
klientem. Mimo nosnou denní aktivitu jsou uživatelům k dispozici i přípravné
práce pro sociálně-terapeutické dílny (příprava a recyklace materiálu, drobné
práce). Každá aktivita má vymezený okruh prací, které mohou uživatelé
vykonávat samostatně.

V každém dni je uživatelům podle jejich individuálních potřeb k dispozici časový
prostor pro odpočinek, výměnu zkušeností, uživatelům je k dispozici
k samostatné práci s podporou PC pracoviště s internetem, čtenářský koutek
(denní tisk, knihovna), jednotlivé dílny, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná
prádelna s mandlem pro vlastní potřebu.
Nosná aktivita probíhá vždy ve stanovený čas s časovou dotací 90 minut dělenou
do 45 minutových bloků s přestávkou, individuální aktivity jsou rozloženy do
zbytku dne podle schopností a momentálního stavu uživatele.
Forma podpory záleží na individuálním plánu uživatele.
Celková kapacita služby je 18 uživatelů/den
Kapacita klíčového pracovníka je 8 uživatelů.
Službu sociální rehabilitace využívalo v roce 2014 celkem 46 uživatelů.

Sociálně terapeutické dílny
Místo poskytování služby:
Služba je poskytována v prostorách:
1.Sociálně terapeutického centra ZAHRADA2000, Dětřichov 32, 790 01 Jeseník
 Keramická dílna
 Košíkařská dílna
 Tkalcovská a šicí dílna
 Tréninková prádelna s mandlem
2.Tréninkové prodejny Second Help, Náměstí Svobody 872, 790 01 Jeseník
Poslání služby:
zdokonalení v pracovních, sociálních, psychických a motorických dovednostech
které pomáhají uživatelům služby zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce nebo
nalézt jinou smysluplnou, pravidelnou činnost.

Cíl služby:
Uživatel schopný a připravený si nalézt a udržet vhodnou činnost, která mu
pomůže zůstat aktivní, dodá mu pocit naplnění, sebevědomí a pomůže zmírnit
negativní dopad nemoci, nebo nalézt a udržet vhodné zaměstnání .

Obecné principy a východiska poskytování služby:









Individuální přístup k uživateli. Pomoc při naplnění jeho reálného osobního
cíle, respekt k jeho schopnostem, znalostem a možnostem
Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele a jeho schopností převzít
odpovědnost
Jednání s uživatelem jako s partnerem
Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady,
zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod…)
Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost
informací
Zapojení uživatele do rozhodování o způsobu poskytování služby
Návaznost poskytované služby na zaměstnavatele, na chráněné dílny na
jiné poskytovatele služeb
Komunitní přístup při poskytování služby, spolupráce s ostatními službami,
jinými poskytovateli, s úřady a zaměstnavateli, s rodinou a lékaři.

Popis služby:
Služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována v pracovní dny pondělí – pátek
podle ustáleného týdenního rozpisu aktivit, doplněných o individuální práci
s uživateli podle jejich potřeb a momentálního stavu.
Uživatelům jsou k dispozici jednotlivé dílny (Košíkářská dílna, Tkalcovská a šicí
dílna, Keramická dílna, jako podpůrné pracoviště Dřevodílna, Tréninková
prádelna s mandlem)
Pro každý den je určená nosná aktivita dle aktuálního týdenního rozpisu aktivit–
tj. společná práce s podporou určeného pracovníka doplněná o individuální práci
s každým klientem. Mimo nosnou denní aktivitu jsou uživatelům k dispozici i
ostatní dílny. Každá dílna má vymezený okruh prací které mohou uživatelé
vykonávat samostatně.
V každém dni je uživatelům podle jejich individuálních potřeb k dispozici časový
prostor pro odpočinek, výměnu zkušeností, uživatelům je k dispozici
k samostatné práci s podporou PC pracoviště s internetem, čtenářský koutek
(denní tisk, knihovna), koutek ručních prací, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná
prádelna s mandlem pro vlastní potřebu.
Nosná aktivita probíhá vždy ve stanovený čas s časovou dotací 90 minut
dělenou do 45 minutových bloků s přestávkou, individuální aktivity jsou
rozloženy do zbytku dne podle schopností a momentálního stavu
uživatele.
Aktivity jsou doplňovány předváděním prací jednotlivých dílen a výrobků
uživatelů na veřejných akcích typů jarmark, dny lidových řemesel atd.

Forma podpory záleží na individuálním plánu uživatele. Podporu získávají lidé
v přípravě na práci v rehabilitační dílně nebo přímo na tréninkovém pracovišti
(tréninková prodejna, tréninková prádelna s mandlem). Smyslem podpory je
pomoc směřující k získání a udržení si zaměstnání, podpora schopností podat
přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a pobyt v pracovním týmu.
Celková kapacita služby je 20 uživatelů/ den .
Kapacita klíčového pracovníka je 8 uživatelů.
Služby byly poskytovány klientům po celý rok v pracovní dny. Program byl určen
dle rozpisu rehabilitačních dílen.
Významnou součástí práce klientského hnutí Naděje - HOPE bylo i v roce 2014
vydávání tištěného občasníku „ZAHRADNÍ NOVINY“ a elektronické prezentace
aktivit na samostatné doméně 3. řádu http://nadeje.zahrada2000.cz/
Prezentační a komunikační aktivity směřované k veřejnosti:
jsou stále významnější součástí procesu sociální rehabilitace našich uživatelů –
formou předvedení vlastních výrobků a vlastní práce (pletení košíků, práce na
stavu…) na veřejných jarmarcích lidových řemesel a podobně zaměřených akcích
v regionu a formou prezentace výrobků v naší tréninkové prodejničce. Tento
způsob setkávání se a komunikace s veřejností je významnou součástí naší
snahy o snížení stigmatizace duševního onemocnění v očích veřejnosti.
V roce 2014 jsme se účastnili formou prezentace výrobků a předvádění
řemeslných postupů na řadě veřejných akcí v regionu.
Službu sociálně terapeutické dílny využívalo v roce 2014 celkem 57 uživatelů.

B) Realizované projekty
C)
Od 1.10.2014 jsme zahájili dvouletý projekt "Model komunitní péče v regionu
Jesenicko". Díky podpoře z programu švýcarsko - české spolupráce
prostřednistvím Ministerstva zdravotnictví ČR vytvoříme pilotní model komunitní
péče o osoby s duševním onemocněním na Jesenicku.

1.11.2014 jsme zahájili roční projekt "Dobří sousedé", podpořený
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu (registrační číslo:
CZ.1.04/3.1.02/D7.00017)
1.11.2014 jsme zahájili roční projekt „Společně za kvalitou péče o duševní
zdraví na Jesenicku“, podpořený z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu (registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00003)

11.5.2015 jsme díky podpoře Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného
zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 prostřednictvím
Ministerstva zdravotnictví ČR zahájili projekt "Denní stacionář Sociálně
rehabilitačního centra Zahrada 2000"

V průběhu roku 2012 jsme uspěli ve veřejné zakázce zadané Olomouckým
krajem v rámci projektu "Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém
kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00064", na období 1.1.2013 - 30.10.2014
máme uzavřenu smlouvu o zajištění poskytování služby sociální rehabilitace.

D) Zaměstnávání s podporou
Jako návaznou aktivitu pro některé uživatele jsme připravili ucelený systém
„Zaměstnávání s podporou“, který zahrnuje:
- teoretické a praktické vzdělání a přípravu na zaměstnání,
- cvičná pracovní místa a pracovní praxi,
- placená pracovní místa s podporou.
Tyto aktivity nabízíme širší skupině osob se zdravotním postižením (OZP) a
současně jako návaznou aktivitu pro ty uživatele sociálních služeb, kteří jsou
schopni samostatné práce v některé z našich dílen nebo práce s podporou na
volném trhu práce. Práce probíhá zpravidla na poloviční a menší úvazek, součástí

je podpora pracovních asistentů, pracovní poradenství i řada vzdělávacích kurzů
včetně rekvalifikací.
S ohledem na cyklický průběh a další specifika duševního onemocnění (chvíle
kdy je lépe a chvíle kdy je výrazně hůře atd.) není drtivá většina našich uživatelů
schopna si udržet nebo získat pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce.
Ucelený systém podpory, který našim uživatelům poskytujeme (informace o
rizicích a problémech spojených s nemocí, praktické kurzy, podpora terapeuta,
podpora v pracovně-právní oblasti, přiměřené pracovní tempo) jim umožňuje
zapojit se do pracovního procesu v rozsahu který jim jejich aktuální stav
dovoluje.
V roce 2014 jsme ve všech čtvrtletích zaměstnávali více než 50% OZP
z celkového počtu zaměstnanců a čerpali tak podporu podle par78 zákona č.
435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
V 1Q 2014 jsme zaměstnávali na částečné úvazky 86,5 % OZP z celkového
přepočteného počtu zaměstnanců 36,5.
Ve 4Q 2014 jsme zaměstnávali na částečné úvazky 90,5 % OZP z celkového
přepočteného počtu zaměstnanců 36,5.

E) Podpora samostatného bydlení
Ohrožení schopnosti samostatného bydlení nastává zpravidla ve fázi zhoršení
nemoci, po skončení případné hospitalizace, po dramatické změně v rodinném
životě (např. smrt blízké osoby žijící ve společné domácnosti atd.). Proto by měla
být důležitou součástí služeb poskytovaných naší cílové slupině příprava návratu
k samostatnému bydlení těch, kteří schopnost (nebo možnost) samostatného
bydlení v minulosti ztratili a jsou schopni ji s podporou opět získat – tzv.
tréninkové bydlení poskytované dočasně s řadou podpůrných aktivit.

5. Výhled do roku 2015
Podařilo se nám zajistit všechny potřebné aktivity i dostát povinnostem
vyplývajícím ze zákona 108/2006 Sb. a předpisů souvisejících.
Podařilo se nám udržet si dobrou náladu, tradičně jsme byli spokojeni s vysokou
mírou zapojení klientů do organizace jednotlivých aktivit, s jejich silným cítěním
spoluodpovědnosti za zdar všech našich společných činností.
Podařilo se nám zaměstnat několik dalších uživatelů na našich vymezených
pracovních místech.
Pro rok 2015 věříme v kvalitní poskytování námi poskytovaných služeb,
v úspěšnou realizaci zahájených projektů a jsme si jisti udržením a rozšířením
pracovních míst pro OZP v našich samostatných ekonomických provozech.
V roce 2015 bychom rádi rozvíjeli model komunitní péče o duševně nemocné
v jesenickém regionu v souladu s připravovanou strategií transformace
psychiatrické péče v ČR.

6. Hospodaření

Příjmy

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Provozní dotace*
Celkem

2 063 000 Kč
389 000 Kč
9 247 000 Kč
11 699 000 Kč

*včetně zálohového financování projektů realizovaných i v následných účetních obdobích
Výdaje

Spotřebované nákupy

954 000 Kč

Služby

1 604 000 Kč

Osobní náklady

7 523 000 Kč

Ostatní náklady

47 000 Kč

Celkem

10 128 000 Kč

7. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi
Naše organizace úspěšně spolupracovala s dalšími odbornými organizacemi a
odborníky na péči o duševně nemocné, psychiatry a psychology, v Jesenickém
regionu.
Aktivně jsme pokračovali v práci a zapojení v procesu komunitního plánování
sociálních služeb na regionální i krajské úrovni.
Pokračovali jsme v úzkém kontaktu s obdobnými organizacemi v rámci Asociace
komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
Pokračovali jsme v dobré spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Panny Marie
Oranžské v Bílé Vodě.
Pokračovali jsme v práci a spolupráci v rámci Unie neziskových organizací
Olomouckého kraje.

V Jeseníku dne: 29.7.2015

Mgr. St. Turek
předseda správní rady

