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1. Úvodní slovo
Tak jako každý rok i letos předkládáme výroční zprávu za uplynulý rok. Rok 2006 byl ve znamení
změn financování sociálních služeb a přípravy na nový zákon o sociálních službách – byl to tedy rok
plný změn, bohatý na nové události a programy, zároveň se nám ale podařilo udržet stávající aktivity a
tradiční akce.
Aktivity probíhající v našem sociálně rehabilitačním centru jsme více strukturovali na aktivity sociálně
rehabilitační pro ty klienty pro které je primární sociální kontakt a obnovení sociálních dovedností a
terapeuticko pracovní pro ty klienty kteří již prošli sociálně rehabilitačním stupněm a chtějí rozvíjet své
pracovní dovednosti v některé z našich dílen.
Kromě našich hlavních aktivit jsme pořádali tradiční „Sekáčový“ bál (ples v ne nutně společenském
oděvu) i pro veřejnost, vánoční večírek pro nás a naše blízké, účastnili jsme se hrdě s našimi výrobky
jarmarků a dnů lidových řemesel v regionu včetně „Otevírání Mechového jezírka“ na Rejvíze a
„Otevírání lázeňské sezóny“. V rámci sociálního klubu naši klienti vyrazili na množství výletů, opékali,
navštěvovali se, byli na bowlingu či plavat v bazéně, připravovali společné obědy apod.
Důležitým aspektem a výhledem do budoucna je blízká spolupráce s občanským sdružením TULIP,
které se zabývá přípravou na zaměstnání duševně nemocných spoluobčanů. Jedná se o projekt, který
má ambice být časem finančně nezávislý a do kterého je zahrnuta velká část našich „Zahradnických“
klientů. V současnosti probíhá přípravná fáze v prostorách Zahrady. Klienti se na možnost zaměstnání
těší a ochotně se účastní přípravného programu. Pro mnohé je to velkou motivací např. k učení se
cizího jazyka či práce s počítačem, které by se jim jinak zdálo zbytečné a pro ně prakticky
nepoužitelné.
Cílovou klientelou našeho zařízení jsou lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním často
kombinovaným s hendikepem fyzickým. Tato zkušenost je většinou naprosto určující – a v jejím
důsledku dochází k izolaci, oslabení praktických a sociálních dovedností, k nemožnosti zařadit se do
„normální“ společnosti a do pracovního procesu – věcí, které jsou pro nás „ostatní“ naprosto běžné.
Pro naše klienty je důležité setkávat se s lidmi, sdělovat si navzájem zkušenosti, znovu si osvojovat
schopnosti a dovednosti, které dříve měli a které se postupně, pokud se s nimi nepracuje, deformují či
minimalizují. Zvyšuje se tak možnost jejich seberealizace a zapojení se společnosti, příp. i do
pracovního procesu (ať už v chráněných či nechráněných podmínkách). A co je neméně podstatné,
subjektivní prožívání hodnoty jejich života.
Jsme rádi že se nám dařilo vytvářet pro uživatele našich služeb prostředí přátelské, bezpečné a
motivující – za to patří dík kmenovým zaměstnancům i externím lektorům a spolupracujícím
odborníkům.
Dík patří také našim uživatelům služeb za jejich aktivní a tvůrčí přístup, podobu většiny aktivit
pomáhali sami vytvářet, podíleli se mmj. na tvorbě webových stránek, přípravě plesu atd. atd. a hlavně
si byli podporou jeden druhému.
Poděkování patří také všem dárcům, sponzorům, přátelům a dobrovolným pomocníkům.

Mgr. Stanislav Turek, předseda správní rady
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Č. o.: 13 (do 30.6.2006)

32 (od 1.7.2006)
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1. Sociálně rehabilitační centrum
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2. Obchod Second Help

Lipovská č.p. 98, Jeseník 790 01

3. Informační centrum „Naděje“

Dukelská 456, Jeseník 790 01

3. Pracovníci sdružení
1. Občanské sdružení :
- Členové občanského sdružení
MUDr. Miroslav Novotný (psychiatr), PhDr. Ivan Galuska (psycholog), Dr. Lenka Turková
(psycholožka), Mgr. Monika Novotná (psycholožka), Mgr. Martina Tušerová (psycholožka), Mgr. Petra
Kročilová (pedagožka), Mgr. Stanislav Turek (manažer, pedagog), Ing. Iva Lačňáková (projektový
manažer)
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 Galuska
Dr. Lenka Turková
Mgr. Martina Tušerová

2. Spolupracující profesionálové:

MUDr. Miroslav Novotný, Dr. Lenka Turková, Mgr. Martina Tušerová, PhDr. Petra Kročilová, Ing. Jana
Bohačíková, Mgr. Monika Novotná, PhDr. Olga Štěpánková

3. Pracovníci sdružení
Michaela Vrbová (kontaktní pracovnice, terapeut), Václav Kupčík (pracovní terapeut), Marcela
Makyčová (vedoucí prádelny)

4. O nás…
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. My se jim
snažíme poskytnout podporu „šitou na míru“ každému jednotlivci.
Filozofií našeho zařízení je v první řadě přátelský vztah mezi klienty a terapeuty, podpora aktivního
zapojení klientů do dění (zejména vlivem spřízněné, podobně zaměřené holandské organizace GGZ
Breda) a důraz na tvůrčí prostředí.

Cílová klientela
Cílovou klientelou jsou nejčastěji lidé trpící 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 obecně s mentálním a tělesným postiženým, lidé s kombinovanými
vadami či osoby v krizi. 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.
Velká část klientů přichází z psychiatrických ambulancí v Jeseníku, kde jsou v péči psychiatra či
psychologa, přicházejí i na doporučení obvodních lékařů, se kterými jsme v kontaktu, sociálních
pracovnic či jiných sdružení. Mnozí využívají našich služeb po ukončení hospitalizace v PL. Další
možností, jak se o nás dozvědět, je v rámci informačního centra, které je přímo na tyto služby
zaměřené.

5. Program a obsah nabízených služeb v roce 2006
Služby byly poskytovány klientům po celý rok v pracovní dny, od 8.00 do 15.00. Program byl určen dle
rozpisu rehabilitačních dílen.
Týdenní rozpis rehabilitačních dílen je následující:
Po- Košíkářská dílna, tkaní na stavu, kurz angličtiny, kroužek patchworku
Út- Košíkářská a keramická dílna, tkaní na stavu, trénink paměti a pozornosti, kurz
sociálních dovedností
V tento den nabízelo své služby také Informační centrum pro
problematiku duševního zdraví a nemoci Naděje a to od 10.00 do 12.00
hod, které sídlí v budově polikliniky v centru města
St- Košíkářská dílna, tkaní na stavu, dřevodílna , kurz výpočetní techniky
Čt- Keramická dílna, tkaní na stavu
Pá- Sociální klub

Chráněné pracoviště prádelny s mandlem - Po až Pá od 8.00 – 15.00 hod
Chráněné tréninkové pracoviště prodejny Second Help – Po až Pá od 9.00 do 17.00 hod,
Psychologické poradenství poskytováno – individuálně, dle domluvy
Individuální práce s jednotlivými klienty průběžně.
Pracovní rehabilitace
má podobu neplacené pracovní příležitosti v rehabilitačních dílnách (keramická, tkalcovská a
košíkářská), míra podpory terapeuta a psychologa závisí na schopnostech a samostatnosti klienta.
Pracovní terapeut je v dílnách přítomen vždy. Cílem rehabilitačních dílen je rozvoj pracovních
dovedností, budování sebedůvěry a navazování sociálních kontaktů, které klienti v důsledku své
nemoci ztratili.
Podporované zaměstnání na bázi chráněné dílny
slouží klientům, kteří chtějí pracovat a úspěšně prošli předchozím stupněm pracovní rehabilitace,
neuspěli však dosud na běžném trhu práce. Jejich původní pracovní schopnost je narušena jejich
nemocí a vyžaduje určitý stupeň podpory a chráněného prostředí. Jedná se o již placenou práci na
chráněném pracovišti prádelny s mandlem a v tréninkové prodejně výrobků “Second Help“. Klienti
většinou pracují na zkrácený úvazek (2-6 hodin denně).
Sociální klub
cílem je podpora sociálních kontaktů, budování sebedůvěry a rozvíjení volnočasových aktivit (kulturní,
sportovní naučné aj. akce). Klub je využíván klienty celodenně 1 den v týdnu. Klienti v rámci
sociálního klubu vyrazili na množství výletů (např. na Rejvíz, na Čertovy kameny či do Priessnitzových
lázní), opékali, navštěvovali se, byli na bowlingu či plavat v bazéně. Součástí Sociálního klubu je i
kroužek vaření. Službu využívá asi 15 klientů.
Výběrové služby:
Arteterapie, psychologické poradenství, kurz sociálních dovedností, trénink paměti a pozornosti, kurz
anglického jazyka, kurz výpočetní techniky
- anglický jazyk – probíhal 1x týdně. Kurz je rozdělen na 2 skupiny, začátečníky a pokročilé.
K výuce jsou používány nové učebnice a výuková CD.
- kurz výpočetní techniky – probíhal 1x týdně. Kurz je zaměřen na individuální práci podle
úrovně znalosti uživatele.
- trénink paměti a pozornosti – probíhal 1x týdně. Kurz je zaměřen na trénink kognitivních
dovedností a mnestických funkcí.
- kurz sociálních dovedností - 1x týdně pod vedením psychologa probíhala skupinová
příprava na nejrůznější životní situace, jejich zvládání a prožívání
- arteterapie – probíhala 1x týdně. Arteterapie je zaměřena psychoterapeuticky, na výrazové aj.
výtvarné techniky.
Svépomocná skupina klientského hnutí - Informační centrum pro problematiku duševního zdraví
a nemoci Naděje funguje pod záštitou občanského sdružení Zahrady 2000, 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 prožitků a zkušeností
s onemocněním, rozvoj svépomoci a zaplnění mezery v informovanosti o oblasti duševního zdraví.
Součástí práce informačního centra byly také pravidelné výjezdy do Psychiatrické léčebny v Bílé
Vodě, kde pracovníci informačního centra měli možnost hospitalizovaným klientům poskytnout
podpůrný rozhovor a informace o mimonemocničních službách. S koordinací prací v informačním
centru pomáhal odborný pracovník, psycholog.
Edukační program „Jak žít s psychózou“
je zaměřen na vzdělávání klientů trpící psychózou. Zdůrazněn je edukační aspekt (mít co nejvíce
informací o svém onemocnění), zvládání příznaků a důležitost spolupráce s odborníky. Sezení se
účastní také naši klienti - zaměstnanci Infocentra Naděje, aby dokázali svým vlastním klientům podat
odborná a aktuální stanoviska současné medicíny. Kurz je podstatným a neopominutelným aspektem
v prevenci relapsu psychotického onemocnění. Pracuje se formou přednášek, ale i aktivního zapojení
samotných klientů, čtení z odborné i populární literatury a her. Kurz je financován díky projektu
PHARE 2003 RLZ a probíhal již od minulého roku.
Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí svoji zkušenost, sílu a naději, že
mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním uzdravit se z alkoholismu. Jediným
požadavkem členství je touha přestat pít. Anonymní Alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví,
politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí; nepřejí si zaplést se do jakékoliv rozepře, ani
neodporují, ale ani nepodporují žádné programy. Prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat jiným
alkoholikům dosahovat střízlivost.
V Jeseníku se konají setkání v prostorách Infocentra Naděje na Dukelské ulici. Kontaktní osoba:
Karel Dušek, tel. 723 518 035
V roce 2006 byly zorganizovány:
- Sekáčový bál (březen)
- Velikonoční a vánoční jarmark
- Vánoční besídka
Dále jsme se účastnili:
- Otevírání lázeňské sezóny
- Odemykání Mechového jezírka na Rejvíze
- regionálních trhů
Celková kapacita sociálně rehabilitačního centra je 55 osob. V roce 2006 pravidelně využívalo naše
služby 48 klientů, někteří z nich za příležitostné účasti rodinných příslušníků.

6. Zhodnocení roku 2006 a výhledy do roku 2007
Rok 2006 lze celkově hodnotit jako úspěšný vzhledem k tomu, že se nám podařilo zajistit všechny
stávající potřebné aktivity.
Jednou z těchto úspěšně pokračujících aktivit je kurz anglického jazyka, do srpna 2006 podpořený
finančně GG NROS, v následujícím období byl hrazen z jiných zdrojů.
Další službou pro klienty je kurz výpočetní techniky podporovaný rovněž projektem GG NROS. Také
tento kurz pokračuje i nadále. Z darovaných starších PC se podařilo vytvořit dvě PC pracoviště pro
klienty, na kterých si ti kteří nemají k PC přístup doma mohou vyřizovat korespondenci, hledat práci na
internetu nebo se jen zdokonalovat v práci s počítačem.
Další novou aktivitou je kroužek patchworku, který probíhal každé pondělí od září 2006. Kroužek
doplňuje širokou škálu řemeslných aktivit nabízených naší organizací a ihned si získal své příznivce.
Tak jako v předchozích dvou letech jsme se snažili o co největší integraci do místní komunity –
pořádáním Sekáčového bálu, účastí na tradičních jarmarcích, dnech lidových řemesel atd.
Pokračovali jsme ve vylepšování interiéru sociálně-rehabilitačního centra v Dětřichově i v naší
prodejně, v Dětřichově jsme hodně úprav provedli i na zahradě – přibyly nové záhony i umělecké
artefakty. Podařilo se nám vybudovat kryté stání pro automobil a opravit vstupní schodiště.
Ve spolupráci s vlastníkem objektu městem Jeseník jsme usilovali i o opravy vnější strany naší
budovy.
V polovině roku jsme provedli i změny našeho „virtuálního“ obrazu – zřídili jsme nový web na nové
doméně www.zahrada2000.cz, i na jeho podobě se výrazně podíleli naši klienti.
Ve druhé polovině roku jsme také věnovali hodně pozornosti definování jasných zásad a postupů při
poskytování služby jako přípravu na tvorbu standardů poskytování sociálních služeb, bylo užitečné se
podívat na zaběhlé postupy z jiného úhlu..
V roce 2007 bychom chtěli otevřít kurz německého jazyka, řada našich klientů už se učí anglicky, ale
mnohým se jeví němčina snadnější, mají základy ze školy a těmto zájemcům chceme vyjít vstříc –
velkou motivací pro studium jazyků jsou návštěvy našich holandských přátel z GGZ Breda.
Jako podporu našim klientům ve stále složitější legislativě (nejen sociální) připravujeme pro příští
období také pravidelné sociální poradenství.
Plánujeme benefiční koncert hudební skupiny našich holandských přátel pod záštitou „Divokých Hus.“
Rádi bychom uspořádali Den otevřených dveří, při kterém by byly k nahlédnutí prostory Zahrady,
keramická, tkalcovská a dřevo-dílna, výrobky našich klientů a možnost se osobně seznámit s našimi
klienty a terapeuty.

Velkým úkolem do budoucna je zajistit terénní formu námi poskytovaných služeb pro klienty v akutní
fázi nemoci, kdy je pro ně problém opustit domov a dojíždět a docházet za námi.
Hlavním našim cílem do příštího roku i let následujících je, abychom i v bouřlivé době plné změn
zachovali dosavadní pracovní klientská místa, šíři programu a rozsah poskytovaných služeb.

7. Hospodaření
Příjmy za rok 2006:
Položka
dotace Olomoucký
kraj
NROS
Phare
VIDA
dotace MF
dotace město Jeseník
dotace MPSV
Nadace Divoké Husy
dotace MK
sponzorské dary
dotace UP
vlastní činnost
úroky
celkem

Částka
950 000 Kč
766 233 Kč
205 913 Kč
63 092 Kč
57 465 Kč
50 000 Kč
37 776 Kč
19 349 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
4 500 Kč
395 194 Kč
2 860 Kč
2 577 382 Kč

Podíl na celkových
příjmech
36,86%
29,73%
7,99%
2,45%
2,23%
1,94%
1,47%
0,75%
0,58%
0,39%
0,17%
15,33%
0,11%
100,00%

Výdaje za rok 2006:
Položka
spotřeba materiálu
spotřeba PHM
energie
opravy a udržování
cestovné
služby
nájemné
propagace
pojištění
mzdové náklady
OON
soc. a zdrav. pojištění
poplatky
silniční daň
celkem

Podíl na celkových
Částka
výdajích
335 535 Kč
14,30%
15 782 Kč
0,67%
118 240 Kč
5,04%
23 879 Kč
1,02%
11 788 Kč
0,50%
425 004 Kč
18,12%
123 000 Kč
5,24%
7 423 Kč
0,32%
4 940 Kč
0,21%
853 113 Kč
36,37%
202 360 Kč
8,63%
216 526 Kč
9,23%
6 355 Kč
0,27%
2 000 Kč
0,09%
2 345 945 Kč
100,00%

8. Spolupráce s dalšími institucemi
Naše sdružení úzce spolupracuje s dalšími organizacemi a odborníky, psychiatry a psychology,
v Jesenickém regionu.
Spolupracujícími a spřátelenými organizacemi jsou:
-

Centrum duševního zdraví Jeseník, prim. MUDr. M. Novotný
Ambulantní služby s.r.o. Jeseník
VIDA o.s. Praha
Nadace „ Divoké HUSY“ Praha
Městský úřad Jeseník – především referát sociálních věcí
Městská kulturní zařízení Jeseník
Středisko Diakonie Českobratrské církve
Evangelické v Javorníku – Travné
Tulip, o.s. Jeseník
Občanské sdružení Ego Sum
Občanské sdružení Ester
AA, o.s. Anonymní alkoholici Jeseník
Psychiatrická léčebna Bílá Voda
SONS Jeseník
Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník
Gymnázium Jeseník
Občanské sdružení Vincenze Priessnitze Jeseník

9. Spolupráce se zahraničními organizacemi a institucemi
V loňském roce jsme spolupracovali s organizací GGZ BREDA Holandsko, se kterou jsme již
v dlouholetém kontaktu. Jako každý rok nás holandští přátelé 2x navštívili, podnikli jsme s nimi několik
výletů a přátelské posezení, vyměnili si řadu zkušeností.
Pokračovali jsme ve spolupráci s chráněnými dílnami z města Glucholazy v Polsku.

10. Sponzoři, nadace a přispěvatelé - poděkování
Díky přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (administrováno NROS).jsme
realizovali v období 1.9.2005 - 31.8.2006 projekt „Klíč k bráně společnosti“. V rámci tohoto projektu
probíhaly vzdělávací aktivity angličtina a kurz výpočetní techniky, zároveň projekt umožnil individuální
psychoterapeutickou podporu našim klientům při zvládání všech jejich potíží, které se v průběhu trvání
kurzů vyskytly.
Díky přispění Evropské unie a státního rozpočtu ČR (administrováno MPSV a NVF) jsme v období
1.11.2005 - 31.8.2006 realizovali v rámci PHARE 2003 projekt "Zkvalitnění služeb sociálně
rehabilitačního centra Zahrada". Tento projekt nám umožnil rozšířit vybavení našich pracovních
dílen,, provést řadu vzdělávacích aktivit a kurzů a připravovat klienty na budoucí práci v rámci projektu
"Bungalovy Jeseník". Tento projekt probíhal ve spolupráci s partnerským o.s. TULIP.

V roce 2006 nás finančně podpořili:
Centrum duševního zdraví Jeseník, Řetězárna Česká Ves, LČR s.p., Lékárna U divadla, restaurace a
denní bar BARBADOS

V minulých letech nás finančně a materiálně podpořili:
Nadace Civilia, CRPDZ VIDA, STOMIX s.r.o, ČSSD, Kord Jeseník, Nadace „ Divoké HUSY“ Praha,
Řetězárna a.s. Česká Ves, Směnárna Jeseník - Jana Vítková s.r.o., Omya a.s. Vápenná - Ing. Olšar,
SQUASH Jeseník – Milan Orel, AUTO_HOBY – Jeseník pan Polišenský, VLTAVÍN - zlatnictví a
hodinářství Jeseník – Vlasta Mouralová a Libuše Grygárková, Jesenická Teplárenská a.s., PhDr. Ivan
Galuszka - Psychologická ambulance Jeseník, AFX Kamil Juřík, SEVER Jeseník s.r.o., Sever Jeseník
Group a.s., Ambulantní služby s.r.o. Jeseník, Ivan Pekárek, Milan Flender, Ing. Karel Dvořák, MVDr.
Alena Marečková, spoluobčané – sbírka – „Kytičkový den“, Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Crystalex
a.s. Vrbno pod Pradědem, Sklenářství, rámařství – Klimešová Jitka, Astur Jeseník – Radek Adamec,
Rep – tisk pan Pavlišta, Jesenický týdeník – Miroslav Chovanec, fa. POMPON Jarmila Chovancová,
Gramo-R U Rumanů Jeseník, OP Prostějov- závod Jeseník a.s. – Ing. Jindřich Koryčan, FENIX
GROUP Jeseník – Ing. Cyril Svozil, Comfor Jeseník – Ing. Přemysl Posker, Tomáš Knopp spisovatel
Jeseník, Soukromá výtvarná ZUŠ Jeseník – Mgr. Hana Jurková, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, První
jesenická kosmetická – Pham.Dr. Rodan Hojgr, Slezský kámen a.s. Jeseník, Fa. Albert Jeseník, Lenka
a Dalibor Janákovi Jeseník, Lékárna U DIVADLA Jeseník, Kile Bairnsfather – Jeseník, MKZ Jeseník,
příspěvková organizace, Restaurace „Na kovárně“, fa. Kover Jeseník, Trafika U Klíčů
Jeseník, Ranč Orel, Eli Lilly ČR.

A závěrem…

