Zahrada 2000 o.s.
Sociálně rehabilitační centrum

Výroční zpráva za rok 2011

Na Mýtince32
790 01 Jeseník
info@zahrada2000.cz
www.zahrada2000.cz

Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvodní slovo
Údaje o organizaci
O nás aneb cíle…
Program a obsah nabízených služeb v roce 2011
Zhodnocení roku 2011 a výhledy do roku 2012
Hospodaření
Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi

1. Úvodní slovo
Rok 2011 byl pro nás třináctým rokem poskytování sociálních služeb a současně třetím
rokem poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy o zajištění poskytování
sociálních služeb uzavřené s Olomouckým krajem.
V roce 2011 jsme se jako návazné aktivitě pro uživatele začali intenzivně věnovat
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na pracovních místech s podporou,
k dobrému startu této aktivity přispělo i několik projektů podpořených ESF a programem
Švýcarsko – české spolupráce.
Poděkování patří spolupracovníkům za to že pokračovali v aktivním přístupu při
poskytování sociálních služeb a stále měli na prvním místě zájmy uživatelů.
Poděkování patří sponzorům a příznivcům našeho Sociálně rehabilitačního centra za to že
nám zachovali nám svou přízeň.
Poděkování patří klientům – uživatelům našich služeb za jejich obdivuhodný entuziasmus
a aktivní přístup při zapojení se do našich společných aktivit (ke kterému jim snad svým
skromným dílem přispíváme).
Jsem rád, stejně tak jako v letech minulých, že se nám nevytratilo nadšení, dobrá
nálada, dobré vztahy a zároveň vysoká profesionalita práce a věřím že se nám i v dalších
letech podaří všechny tyto základní principy udržovat v rovnováze a že tento úvod
k výroční zprávě nebude třeba ani v dalších letech významně přepracovávat.

Mgr. Stanislav TUREK, předseda správní rady

2. Údaje o organizaci
Název :

Zahrada 2000 o.s.

Organizační forma:

Občanské sdružení

Statutární zástupce :

Mgr. Stanislav TUREK

IČO :
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Kód obce: CZD711
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Číslo účtu: 168805494/0600

GE Money Bank Jeseník

Adresa místně příslušného finančního
úřadu:
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Provozovna – adresa :
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Dětřichov č.p. 32, Jeseník 790 01

2. Prodejna Second Help

Nám. Svobody 872, Jeseník 790 01

3. Administrativní zázemí a školící
prostory

Lipovská 1177, Jeseník 790 01

Orgány občanského sdružení ZAHRADA2000 o.s.
Předseda správní rady:
Člen správní rady:
Člen správní rady:

Mgr. Stanislav TUREK
Mgr. Monika NOVOTNÁ
PhDr. Petra KROČILOVÁ

Předseda revizní komise:
Člen revizní komise:
Člen revizní komise:

PhDr. Ivan GALUSZKA
Dr. Lenka TURKOVÁ
Mgr. Martina TUŠEROVÁ

3. O nás aneb cíle...
Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998 pro potřeby zdravotně
hendikepovaných, především duševně nemocných lidí z Jesenického regionu a
spádového území Bruntál. 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.
Snažíme se vyjít vstříc potřebám naších klientů – žít plnohodnotný život, mít
přátele, moci trávit svůj volný čas podle svých představ, být užitečný ostatním,
moci pracovat v rámci svých možností a rozvíjet to, co dříve bez potíží zvládali a
v důsledku nemoci to přestali dělat.
Důležitým aspektem našeho zařízení je umožnit našim klientům vymanit se
z izolace, kterou jim duševní nemoc a systém péče v minulosti přinesl, a to jak
v pracovní, tak sociální oblasti. Učí se postupně zvládat jejich 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.
Míra zapojení uživatelů v našem zařízení je vysoká. Klienti se aktivně zapojují do
nabízených služeb. Závisí především na každém z nich, jakému typu programu
z bohaté nabídky dají přednost.
Filozofií našeho zařízení je v první řadě přátelský vztah mezi klienty a terapeuty,
podpora aktivního zapojení klientů do dění a důraz na tvůrčí prostředí.
Cílová klientela
Cílovou klientelou jsou nejčastěji lidé trpící chronickým duševním onemocněním.
Jedná se zejména o nemocné psychózou, kteří se jinak obtížně zapojují do
běžných forem společenského života, dochází u nich k poklesu zájmů a
schopností a hrozí jim sociální izolace. Nezaměřujeme se však pouze na tuto
klientelu, docházejí k nám lidé s dalšími formami duševních onemocnění, často
kombinovaných s tělesným postiženým, s kombinovanými vadami atd. Jsou to
lidé, kteří postupně ztrácejí pracovní návyky, sociální dovednosti a schopnost
komunikovat s lidmi.
Většina našich klientů nemá možnost žít plnohodnotný „normální“ život, jsou
plně či částečně invalidní a potřebují pomocnou ruku, aby se s postižením a jeho
důsledky mohli vyrovnat a postupně je překonávat.
Spolupracující profesionálové:
Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA úzce spolupracuje s psychiatrickými a
psychologickými ambulancemi v Jeseníku (Centrum duševního zdraví Jeseník,
Psychologická ordinace PhDR. Galuška) a Zlatých Horách (Centrum
psychologických služeb s.r.o.), s Poradenským centrem pro rodinu OK
v Jeseníku, PL v Bílé Vodě a PL ve Šternberku a řadou dalších odborníků
věnujících se shodné cílové skupině.

4. Program a obsah služeb nabízených v roce 2011
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:
Služba je poskytována v prostorách Sociálně terapeutického centra
ZAHRADA2000, Dětřichov 32, 790 01 Jeseník s možností externích výletů a
krátkodobých pobytů
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, 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 a jiné 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), 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 dvou 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.
Uživatelé služby spolu se zaměstnanci mají vytvořeno dobré zázemí pro
odpočinek a stravování: kuchyňku s kuchyňskou linkou, el. sporákem,
mikrovlnkou, rychlovarnou konvicí, lednicí, podlahová krytina dlažba a
společenskou místnost vybavenou pro konzumaci stravy ( stoly, židle)
podlahová krytina – zátěžový koberec. Ve společenské místnosti je k dispozici
odpočinkový kout s čítárnou (tisk, knihy) a pracovní stůl s PC s přístupem na
internet.
Hygienické vybavení pro uživatele služby:
1x wc muži, 1x wc ženy, sprcha společná muži, ženy, šatna s přezouvárnou.
Službu sociální rehabilitace využívalo v roce 2011 celkem 47 uživatelů.
V roce 2011 jsme v rámci služby sociálně terapeutické dílny poskytli:
 474 intervencí
 646 kontaktů
 376 skupinových aktivit

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
 Dřevodílna
 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 dvou 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.
Svépomocná skupina klientského hnutí Naděje - HOPE pracuje v úzké
spolupráci s aktivitami o.s. VIDA, je vedeno samotnými uživateli služeb. Cílem
bylo poskytování informací a rozhovorů veřejnosti či těm kteří se o problematiku
duševních onemocnění zajímají a to na základě vlastních zkušeností a prožitků
s onemocněním, rozvoj svépomoci a zaplnění mezery v informovanosti o oblasti
duševního zdraví.
Významnou součástí práce klientského hnutí Naděje - HOPE bylo i v roce 2011
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 2011
jsme se účastnili formou prezentace výrobků a předvádění
řemeslných postupů nařadě veřejných akcí v regionu, např:
- Otevírání lázeňské sezóny v Prieznitzových lázních
- Otevírání Mechového jezírka na Rejvízu
- Farmářské trhy v Šumperku
- Dětský den na Ranči Orel
- Dožínky v Bělé p. P.
Službu sociálně terapeutické dílny využívalo v roce 2011 celkem 51 uživatelů.
V roce 2011 jsme v rámci služby sociálně terapeutické dílny poskytli:
 406 intervencí
 1222 kontaktů
 525 skupinových aktivit
B) Návazné aktivity a projekty
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.
K rozvoji této aktivity nám významně pomohly projekty jejichž realizaci jsme
v roce 2011 zahájili:
Uspěli jsme v první výzvě Blokového grantu fondu pro nestátní neziskové
organizace a získali jsme tak pro projekt „Řemeslná dílna pro osoby s
duševním onemocněním“ grant ve výši 1.786.069,- Kč. Projekt v délce 15
měsíců jsme zahájili 13.4.2011. Projekt je podpořen z Programu švýcarsko české spolupráce.

Z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu jsme získali dotaci 3.974.614,10
Kč na realizaci projektu „Jak žít a pracovat s chronickým duševním
onemocněním“, tento projekt v délce 34 měsíců jsme zahájili 1.5.2011.

Z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu jsme získali dotaci 4.556.522,80
Kč na realizaci projektu „Malá dílna v Zahradě 2000 - klíč k integraci ZP
osob“, tento projekt v délce 24 měsíců jsme zahájili 15.10.2011.

V roce 2011 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 2011 jsme zaměstnávali na částečné úvazky 6 OZP (všichni TZP)
z celkového přepočteného počtu zaměstnanců 7,4.
Ve 4Q 2011 jsme zaměstnávali na částečné úvazky 14 OZP (z toho 8 TZP)
z celkového přepočteného počtu zaměstnanců 17,54.

5. Zhodnocení roku 2011 a výhledy do roku 2012
Rok 2011 jsme již tradičně končili vánoční besídkou a s pocitem dobře vykonané
práce - lze jej tedy snad hodnotit jako rok úspěšný. 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 vlastní, dobrou náladu uživatelů našich
služeb, 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 uživatelů na pracovních místech s podporou a
doufáme že se nám daří budovat trvale udržitelný systém zaměstnávání
uživatelů.
Pro rok 2012 doufáme v zajištění dlouhodobější stabilizace financování
registrovaných služeb tak aby nemuselo dojít k redukování jejich rozsahu ani
kvality.
Dlouhodobým cílem zůstává zajištění podporovaného bydlení pro některé naše
uživatele (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení).
Pro tyto rozvojové aktivity budeme využívat i běžící projekty ESF a Programu
švýcarsko – české spolupráce a doufat v úspěch i dalších podaných žádostí o
podporu projektů.

6. Hospodaření
Příjmy

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Celkem

1 841 308 Kč
201 148 Kč
6 410 Kč
3 707 771 Kč
5 756 637 Kč

Výdaje

Spotřebované nákupy

1 083 175 Kč

Služby

1 104 771 Kč

Osobní náklady

3 139 752 Kč

Daně a poplatky
Ostatní náklady
Celkem

1 816 Kč
11 308 Kč
5 340 822 Kč

7. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi
Naše sdružení úzce spolupracuje 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 péči o duševní zdraví.
Pokračovali jsme v práci a spolupráci v rámci Unie neziskových organizací
Olomouckého kraje.

V Jeseníku dne: 30.6.2012

Mgr. St. Turek
předseda správní rady

