Projekt Sociální
integrace na Jesenicku

Zahrada 2000 občanské sdružení

Registrační číslo:
CZ.1.04/3.2.00/55.00006

Popis projektu: Projekt je zaměřen
na podporu a pomoc sociálně vyloučeným osobám, popřípadě osobám sociálním vyloučením ohroženým. Cílem projektu je začlenění těchto
osob zpět do společnosti, zabránění jejich migraci v rámci regionu
i celé České republiky, zvýšení
životní úrovně, podpora jejich návratu na trh práce, protidluhové
poradenství i prevence rizikového
chování (kriminality, závislostí,
gamblingu apod.).
Realizátor projektu: Město Jeseník

Hledáte
práci a...

Kde nás najdete:
Sociálně rehabilitační
centrum
Dětřichov 32
790 01 Jeseník
Telefon: +420 584 401 195
E-mail:
info@zahrada2000.cz

•

nejste si jistý/á jakou práci
chcete nebo můžete dělat?

Doba realizace projektu: 1.6.2011
až 31.5.2015
Zakázka: Nastavení mezioborové
spolupráce sociální rehabilitace
Číslo smlouvy: 08/2011/55.00006

Centrum pro podporu
zaměstnávání
Lipovská 1177
790 01 Jeseník
Telefon: +420 775 148 189
E-mail:
info@zahrada2000.cz

•

s úřady a možnými zaměstnavateli?

•

nevíte, jak napsat životopis a
motivační dopis?

•

potřebujete poradit, jak obstát u
vstupního pohovoru?

•

máte chuť naučit se něčemu novému?

Realizátor zakázky: Zahrada 2000
o.s.

www.zahrada2000.cz

Doba realizace zakázky: 1.1.2012
až 31.5.2015
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potřebujete podporu při jednání

…v tom případě Vám
pomohou námi poskytované
služby v rámci projektu
Sociální integrace na
Jesenicku.

Jak Vám můžeme
pomoci:
•
•
•
•
•

•

Poskytneme Vám podporu při
osobním jednání s úřady a potencionálními zaměstnavateli.
Budete se moci zúčastnit sociálně-rehabilitačních aktivit
Zahrady 2000.
Budete mít možnost si ověřit
své předpoklady k uplatnění se
na trhu práce.
Pomůžeme Vám s vyhledáním vhodných pracovních příležitostí.
Získáte příležitost k rozvoji
svých pracovních, sociálních a
dalších dovedností potřebných
pro vstup a udržení se na trhu
práce.
Získáte cenné rady v oblasti
dluhového poradenství.

Služby jsou poskytovány bezplatně na
základě Vašeho dobrovolného rozhodnutí, Vašich potřeb a v domluveném rozsahu. Poskytneme Vám profesionální
služby, které jsou vázány mlčenlivostí a dodržováním Etického kodexu.
Komu jsou služby určeny:
Služby jsou určeny osobám z mikroregionu Jesenicko, které se momentálně
ocitají v nepříznivé životní situaci,
zapříčiněné ztrátou zaměstnání, úplnou absencí zaměstnání nebo dlouhodobou nezaměstnaností. Podmínkou je
dosažení věku 18 let a zdravotní
stav, který umožňuje vykonávat práci
alespoň na zkrácený úvazek.
Realizátorem služeb je ZAHRADA 2000
o.s.

Něco málo o občanském sdružení Zahrada 2000
Hlavním posláním občanského sdružení je
umožnit duševně nemocným a zdravotně
hendikepovaným lidem z Jesenického regionu zdolávat překážky běžného života a
pomáhat jim tak nalézt jejich uplatnění
v lidské společnosti.
Občanské sdružení Zahrada 2000 má za sebou více než desetiletou historii, během
které byly postupně vytvořeny programy a
služby vycházející z potřeb těchto klientů – potřeby žít plnohodnotný život,
mít přátele, moci trávit svůj volný čas
podle svých představ, být užitečný/á a
pracovat v rámci svých možností a dovedností.
Dnes je ZAHRADA 2000 zřizovatelem a provozovatelem
sociálně
rehabilitačního
centra v Jeseníku-Dětřichově, centra pro
podporu zaměstnávání v Jeseníku a pracovního poradenského centra ve Zlatých
Horách.
V rámci sociálně rehabilitačního centra
v Jeseníku-Dětřichově jsou klientům nabízeny služby zaměřené obnovení a rozvoj
sociálních a pracovních dovedností, znovuzískání
pocitu
sebedůvěry,
vlastní
hodnoty a sebeuplatnění. Tyto služby
jsou poskytovány v navazujících krocích,
nejprve jako služba sociální rehabilitace, ve které jde především o začlenění
se do kolektivu a obnovení sociálních
kontaktů, na ni navazuje služba sociálně
terapeutických dílen, ve které klient
již vyrábí konkrétní výrobky, a na tuto
službu
navazuje
tzv.
zaměstnávání
s podporou
pro
klienty,
kteří
jsou
schopni samostatné práce (zpravidla na
poloviční a menší úvazek) v některé
z dílen nebo s podporou na volném trhu
práce.

Služby poskytované rámci centra pro
podporu zaměstnávání v Jeseníku a
pracovního poradenského centra ve
Zlatých Horách jsou zaměřeny především na podporu osob se zdravotním
postižením při jejich vstupu na trh
práce a udržení se na něm s ohledem
na specifika jejich hendikapu. Zahrnují poskytování odborných informací 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 zaměstnán.
Občanské sdružení Zahrada 2000 nabízí také služby pro veřejnost…
Prádelna a mandl v Dětřichově 32 –
pereme, mandlujeme i ručně žehlíme
prádlo.
Prodejna Zahrada 2000 na ulici 28.
října – najdete zde bohatou nabídku
výrobků
(dárkové
předměty
z keramiky a proutí, ručně šité
hračky a tkané koberce.
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