
 

Kde nás najdete: 
      
Sociáln ě rehabilita ční 
centrum 
Dět řichov 32 
790 01 Jeseník 
Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: 
info@zahrada2000.cz 
 
Centrum pro podporu 
zaměstnávání 
Lipovská 1177  
790 01 Jeseník 
Telefon: +420 775 148 189 
E-mail: 
info@zahrada2000.cz 
 

www.zahrada2000.cz   

Hledáte 
práci a...  

Zahrada 2000 ob čanské sdružení 

Registra ční číslo: 

CZ.1.04/3.2.00/55.00006 

 

Popis projektu: Projekt je zam ěřen 
na podporu a pomoc sociáln ě vylou-
čeným osobám, pop řípad ě osobám so-
ciálním vylou čením ohroženým. Cí-
lem projektu je za člen ění t ěchto 
osob zp ět do spole čnosti, zabrán ě-
ní jejich migraci v rámci regionu 
i celé České republiky, zvýšení 
životní úrovn ě, podpora jejich ná-
vratu na trh práce, protidluhové 
poradenství i prevence rizikového 
chování (kriminality, závislostí, 
gamblingu apod.).  

Realizátor projektu: M ěsto Jeseník  

 

Doba realizace projektu: 1.6.2011 

až 31.5.2015  

Zakázka: Nastavení mezioborové 

spolupráce sociální rehabilitace 

Číslo smlouvy: 08/2011/55.00006 

Realizátor zakázky: Zahrada 2000 

o.s. 

Doba realizace zakázky: 1.1.2012 
až 31.5.2015 

 

  

Projekt Sociální 
integrace na Jesenicku 

• nejste si jistý/á jakou práci 

chcete nebo m ůžete d ělat? 

• pot řebujete podporu p ři jednání 

s ú řady a možnými zam ěstnavateli?  

• nevíte, jak napsat životopis a 
motiva ční dopis? 

• pot řebujete poradit, jak obstát u 
vstupního pohovoru?  

• máte chu ť nau čit se n ěčemu novému?  

 

 …v tom p řípad ě Vám 
pomohou námi poskytované 
služby v rámci projektu 
Sociální integrace na 
Jesenicku. 

Zahrada 2000 ob čanské sdružení 



Jak Vám m ůžeme 
pomoci: Něco málo o ob čanském sdružení Zahrada 2000 

• Poskytneme Vám podporu p ři 
osobním jednání s ú řady a po-
tencionálními zam ěstnavateli. 

• Budete se moci zú častnit soci-
áln ě-rehabilita čních aktivit 
Zahrady 2000. 

• Budete mít možnost si ov ěřit 
své p ředpoklady k uplatn ění se 
na trhu práce.  

• Pomůžeme Vám s vyhledáním vhod-
ných pracovních p říležitostí. 

• Získáte p říležitost k rozvoji 
svých pracovních, sociálních a 
dalších dovedností pot řebných 
pro vstup a udržení se na trhu 
práce.  

• Získáte cenné rady v oblasti 
dluhového poradenství. 

 

Služby jsou poskytovány bezplatn ě na 
základ ě Vašeho dobrovolného rozhodnu-
tí, Vašich pot řeb a v domluveném roz-
sahu. Poskytneme Vám profesionální 
služby, které jsou vázány ml čenlivos-
tí a dodržováním Etického kodexu.  

Komu jsou služby ur čeny: 

Služby jsou ur čeny osobám z mikrore-
gionu Jesenicko, které se momentáln ě 
ocitají v nep říznivé životní situaci, 
zap ří čin ěné ztrátou zam ěstnání, úpl-
nou absencí zam ěstnání nebo dlouhodo-
bou nezam ěstnaností. Podmínkou je 
dosažení v ěku 18 let a zdravotní 
stav, který umož ňuje vykonávat práci 
alespo ň na zkrácený úvazek. 

Realizátorem služeb je ZAHRADA 2000 
o.s.     

Zahrada 2000 ob čanské sdružení 

Hlavním posláním ob čanského sdružení je 
umožnit duševn ě nemocným a zdravotn ě 
hendikepovaným lidem z Jesenického regi-
onu zdolávat p řekážky b ěžného života a 
pomáhat jim tak nalézt jejich uplatn ění 
v lidské spole čnosti.   

Občanské sdružení Zahrada 2000 má za se-
bou více než desetiletou historii, b ěhem 
které byly postupn ě vytvo řeny programy a 
služby vycházející z pot řeb t ěchto kli-
ent ů – pot řeby žít plnohodnotný život, 
mít p řátele, moci trávit sv ůj volný čas 
podle svých p ředstav, být užite čný/á a 
pracovat v rámci svých možností a doved-
ností.  

Dnes je ZAHRADA 2000 z řizovatelem a pro-
vozovatelem  sociáln ě rehabilita čního 
centra v Jeseníku-D ět řichov ě, centra pro 
podporu zam ěstnávání v Jeseníku a pra-
covního poradenského centra  ve Zlatých 
Horách.  

V rámci sociáln ě rehabilita čního centra 
v Jeseníku-D ět řichov ě jsou klient ům na-
bízeny služby zam ěřené obnovení a rozvoj 
sociálních a pracovních dovedností, zno-
vuzískání pocitu sebed ůvěry, vlastní 
hodnoty a sebeuplatn ění.  Tyto služby 
jsou poskytovány v navazujících krocích, 
nejprve jako služba sociální rehabilita-
ce ,  ve které jde p ředevším o za člen ění 
se do kolektivu a obnovení sociálních 
kontakt ů, na ni navazuje služba sociáln ě 
terapeutických dílen , ve které klient 
již vyrábí konkrétní výrobky, a na tuto 
službu navazuje tzv. zaměstnávání 
s podporou  pro klienty, kte ří jsou 
schopni samostatné práce (zpravidla na 
polovi ční a menší úvazek) v n ěkteré 
z dílen nebo s podporou na  volném trhu 
práce.   

Služby poskytované rámci centra pro 
podporu zam ěstnávání v Jeseníku a 
pracovního poradenského centra  ve 
Zlatých Horách jsou zam ěřeny p řede-
vším na podporu osob se zdravotním 
postižením p ři jejich vstupu na trh 
práce a udržení se na n ěm s ohledem 
na specifika jejich hendikapu. Za-
hrnují poskytování odborných infor-
mací p ři výb ěru, získání a udržení 
vhodného zam ěstnání, a to takovým 
způsobem, aby byly využity a rozví-
jeny stávající pracovní zkušenosti, 
dovednosti a jiné individuální 
zdroje klienta. 

Služba zahrnuje podporu od ujasn ění 
si možností a p ředstav o práci až 
po pracovní asistenci v zam ěstnán.  

Občanské sdružení Zahrada 2000 na-
bízí také služby pro ve řejnost… 

Prádelna a mandl  v D ět řichov ě 32 – 
pereme, mandlujeme i ru čně žehlíme 
prádlo. 

Prodejna Zahrada 2000  na ulici 28. 
října – najdete zde bohatou nabídku 
výrobk ů (dárkové p ředměty 
z keramiky a proutí, ru čně šité 
hra čky a tkané koberce.  


