
 

„Malá dílna v Zahradě 2000 - klíč k integraci ZP osob“ 

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/68.00249 

Částka: 4 556 522,80 Kč 

Doba realizace projektu: 15. října 2011 až 14. října 2013 

Popis projektu 

Projekt se v rámci osob sociálně vyloučených, nebo soc. vyloučením ohrožených, zaměřuje na osoby 
se zdravotním postižením. Projekt připravuje zdravotně postižené osoby pro zapojení na trh práce.  
Aby účastníci projektu dobře poznali svoje omezení a možnosti (i v souvislosti s onemocněním) 
projdou bilanční diagnostikou. Na bilanční diagnostiku navazuje motivační kurz, ve kterém se účastníci 
budou věnovat pracovní problematice  a současně specifikům svého zdravotního postižení. Praktické 
pracovní dovednosti získají účastníci na cvičných místech s podporou pracovního asistenta. Ti 
účastníci, kteří se osvědčí, získají uplatnění na některém ze sedmi pracovních míst v chráněném 
prostředí Tréninkového resocializačního pracoviště, které v rámci projektu vznikne. 
 

Projekt v navazujících cílených krocích podporuje sebevědomí účastníků, motivuje je k zapojení do práce a učí je 

předcházet zhoršení zdravotního stavu, které bývá častou příčinou ztráty zaměstnání. Vytváří v rámci organizace 

žadatele nové pracoviště s několika provozy, na kterém část účastníků najde pracovní uplatnění. 

 

Cíle projektu 

Projekt chce zapojit zdravotně postižené osoby ohrožené sociálním vyloučením na trh práce. Jednotlivými 

aktivitami se podpoří sebevědomí účastníků, účastníci se motivují k zapojení do práce a učí se předcházet 

zhoršení zdravotního stavu. Cílem je také vytvořit pracoviště, kde část účastníků najde uplatnění.  

Dílčími cíly jsou: 

1) Osoby z cílové skupiny v rámci bilanční diagnostiky poznají své přednosti a omezení. 

2) Osoby z CS získají díky motivačnímu kurzu orientaci v pracovněprávní problematice a naučí se lépe zvládat 

svoji nemoc. 

3) Osoby z CS prohloubí na cvičných místech pracovní návyky a vytvoří si individuální pracovní režim, který 
jim dovolí dlouhodobé zaměstnání a nepovede ke zhoršení zdravotního stavu v důsledku přetížení. 

4) S podporou pracovního asistenta se sníží se bariéry při zaměstnání jednotlivých ZP osob. 

5) Vytvoří se nová pracovní místa v rámci Tréninkového resocializačního pracoviště. 

 
 
Cílové skupiny 

Osoby se zdravotním postižením, převážně osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Průběh 

Na počátku projektu bude oslovena cílová skupina a se zájemci proběhne vstupní pohovor, při kterém 
se bude zjišťovat míra motivovanosti k práci, pracovní historie a vzhledem k cílové skupině i aktuální 
zdravotní stav. Vybraní účastníci projdou bilanční diagnostikou formou skupinových i individuálních 
šetření. Základní dovednosti potřebné pro orientaci na trhu práce získají účastníci v motivačním kurzu. 
Kurz se bude zaměřovat také na posílení sebevědomí a zvýšení informovanosti o duševních 
nemocech. Stabilizace onemocnění je nutným krokem pro stabilizaci na pracovním trhu. Následně 
účastníci nastoupí do tří provozů nového Tréninkového resocializačního pracoviště v organizaci 
realizátora projektu. Jde o provozy Čištění a opravy oděvů, Řemeslná dílna a Údržba venkovních 
ploch a zeleně. Po dobu 3 měsíců zde budou účastníci získávat s podporou pracovního asistenta 
pracovní dovednosti a nastavovat individuální pracovní režim. S ohledem na zdravotní omezení 
účastníků budou pracovní místa maximálně na poloviční úvazek. Z účastníků se vybere 7 osob, které 
Získají na Tréninkovém resocializačním pracovišti zaměstnání. Všechny aktivity proběhnou v rámci 
projektu opakovaně, ve dvou bězích, aby mělo možnost zapojit se více osob se zdravotním 
postižením a zároveň byl zachován co nejvíce individuální přístup. 
 



 

Výsledky 

Po absolvování projektu budou mít účastníci dostatečné komplexní znalosti, které jim pomohou udržet 
stabilizovaný zdravotní stav, budou mít reálný náhled na svoje možnosti a omezení, vytvořené 
pracovní návyky. Budou vědět, jaký pracovní úvazek je pro ně nejvhodnější a jaký by měli mít 
pracovní režim. Pro hledání zaměstnání, komunikaci se zaměstnavateli a zapracování jim bude k 
dispozici školený pracovní asistent. Jejich schopnost udržet se na pracovním trhu bude výrazně 
zvýšena. Sedm osob z cílové skupiny nalezne pracovní uplatnění již v rámci projektu. Vytvoří se nové 
pracoviště, speciálně uzpůsobené dle potřeb osob se zdravotním postižením, duševním 
onemocněním. 
 

Realizátor projektu 

Zahrada 2000 o.s. 
Dětřichov 32 
Jeseník, 790 01 
 
IČ: 64988309 
 

Kontaktní osoba 

Mgr. Stanislav Turek, info@zahrada2000.cz, tel.: 737241330 
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