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ZAHRADNÍ NOVINY
OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLUŽBY SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍHO CENTRA SÍDLÍCÍHO V DĚTŘICHOVĚ 32,
BÝVALÁ MŠ.

Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu
Jeseník – pomoci osobám s chronickým duševním onemocněním zvládat stres a předcházet tak zhoršení psychického
stavu, je jeden ze základních cílů občanského sdružení Zahrada 2000. Tuto činnost sdružení od března 2013 posílí
realizací projektu „Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu“.
Uvnitř tohoto vydání:
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Nejdůležitější body:
• Zvládání stresu je
v tomto ohledu pro
duševně
nemocné
základním
krokem
k návratu do normálního života.
• Zkusili jsme si vyválet plát, podle šablony udělat vzor hodin
a podle své fantazie
a vkusu je ozdobit.
• Nabídli nám možnost
placeného
zaměstnání

Cílem projektu je pomoci osobám s chronickým
duševním onemocněním předcházet akutním
fázím nemoci a umožnit jim tak dlouhodobě se
začlenit na pracovní trh nebo do běžného sociálního prostředí, bez opakovaných výpadků
z důvodů zhoršení nemoci.
Zvládání stresu je v tomto
ohledu pro duševně nemocné základním krokem
k návratu do normálního
života.

činku a vhodného trávení volného času.
Projekt poběží od března 2013 do dubna 2015
v sídle sdružení – Sociálně rehabilitačním centru
na adrese Na Mýtince 32, Jeseník – Dětřichov.

Minimálně třicet osob
s chronickým duševním
onemocněním bude mít
možnost se zúčastnit výukových přednášek o vlivu stresu a technikách jeho zvládání a také pravidelného relaxačního cvičení. Další aktivity povedou k hlubšímu
osvojení si technik zvládání
stresové zátěže, včetně
schopnosti aktivního odpoTuto aktivitu může občanské sdružení Zahrada 2000 uskutečnit díky podpoře Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu: „Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu“, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00061.
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Co se děje v keramické dílně
Děkujeme
V malých lucerničkách
Rozžehlé písně
Přichází z daleka
Popřát štěstí
Slzy dojetí
Nebrání se
Úsměvy zatřpytí se
Než tóny dozní
Chtěli by popřát
Prostými slovy
Zpečetit lásku
Dvou mladých lidí
V malých lucerničkách
Rozžehlé písně
Světlo
které nezhasíná
naděje
která nás přežije

Jak jsme vyráběli keramické šperky.
Šperky – ozdoba obzvláště pro ženy. Našli
jsme si na internetu pro inspiraci určité vzory
a podle toho jsme tlačili z formy a podle fantazie každého z nás se vytvářely určité vzory.
Šperky se pak oretušovali, nabarvili se engobami a keramickými barvami a nechali se vypálit. Šperk jako takový si můžete koupit
v našem obchůdku.

etntwicleln.Es enstanden neue Arbeitsplatze
fur die korperlich und geistlich Behinderten.
Am Montan findet sich die Englischstunde,
Naheestunde und Keramik verarbeitung statt.
Am Dienstag haben wir psychologisme Beratung. Am Mittwoch wir bilden etwas aus Papier, Blumen, Am Dienstag wir kochen und
am Freitag wir nahen Korbe und wir bilden
etwas aus Keramik.
Jindřiška

Jak jsme vyráběli keramické hodiny.
Zkusili jsme si vyválet plát, podle šablony udělat vzor hodin a podle své fantazie a vkusu je ozdobit. Pak se oretušovali, nabarvili, vložil se do nich funkční
strojek a tic – tac , hodiny si můžete
koupit v našem obchůdku>
Einladunfsbrief fur die Freunden aus
Niederlanden.

Hadrářovy momentky
Jsme loutky
Nebo panenky
Hadrářovy momentky
Kterým v šeru svící
Daruje úsměv
Jsme loutky
Dřevo
Které už nepláče
Není rozdíl
Mezi chudým
Mezi boháčem
Jen ten šašek
Má rolničky
Rudé
Jsme loutky
S cizími slovy
S cizím scénářem
Málo kdo dokáže
Hrát bez nití
Jsme loutky
Nebo panenky
Hadrářovy momentky
Snad někdo
Si ještě vzpomene
Pavlína Brašíková

Setr geehrte Freunden aus Niederlanden.
Wir freuen uns schon auf den nachsten
Besuch der Freunden aus Niederlanden.
Wir konnen uns mit der Unterstutzung
der schweizerischen Freunden weiter

ŽIVOT - Zdeňka Zemanová

Už je to pryč

Světem krouží ptáci a mě se
nevyplácí stát jen opodál.
Nikdo z nás netuší kam
schová svou duši. I ta nej
lepší osoba ta se jenom
podobá, vznáší se ve snách,
srdce mají v kalhotkách. Plní
zlosti i radosti, máme toho
hojnosti.

už je to v háji

Rázným skokem doskočíme,
až tam do opuštěné dálky,
kde zhola nic není.
A já budu hledat
dopis plný hojnosti.
Snad - přátelství,
to se praví - je
silná ruka chudého,
postaví i slabšího.
Jedině s láskou a pochopením.

Bylo to v lednu
bude to v máji
Bude to jinak v ráji?
Nebo snad v pekle?
To tážou se ty verše
Smutné, ne vzteklé

Dopadne to dobře
Dopadne to špatně
Stejně svoji budoucnost
vidím jenom matně
Za oponami představ,

Jen podlost nesmí býti,
mohou za to biti, dostali by
jak malé děti. že ne, ale ano.
Velký člověk se neutají, když
ho druhý honí, za právo a
postavení, žádná volba pro
něj není. Velká mela začíná a
mě se počíná, jak a co mám
dohoniti, když je svět tak
kulatý. Kulatý je do klubíčka,
točí se stále dokolečka.

které dobře znám
Jsou to jenom představy
nebo život sám?
Ota Ševčík
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Velké „Tak“
Maloval Bůh
Maloval Bůh
Černou tuší
Vrásky kolem očí
I kolem úst
Maloval smích
Dětskou touhou
Přání
Která nepřestala snít
Maloval slunce
Do oken
Našich mříží
Maloval svobodu
Která každého
O půlnoci tíží
Maloval
A neptal se
Proč
Maloval
A možná si i zpíval
Lidé potřebují smích
Slz je příliš
Na horách i v údolích
Maloval Bůh
Černou tuší
A já se díval
Učil
A žil
Z jeho písma

Už mám zase o čem přemýšlet. Jak pojedu, s kým se setkám,
co nového uvidím, co zažiji (přestože přesný plán mám u
sebe napsaný).
Překvapení pro mne i pro vás. Čtenáře Zahradních novin.
V období 8.6.-12.6. 2013 jedu do francouzského Štrasburku
s návštěvou části zasedání Evropského parlamentu, prohlídkou pamětihodností města, projížďkou lodí po řece Ill, návštěvou rodného městečka
Alberta Einsteina. Je toho
víc, ale o tom
až později.
Proč
název
Evropský parlament, Štrasburk 2013?
Protože
má
přítelkyně
europoslankyně za ČSSD MUDr. Olga Sehnalová mi umožnila návštěvu
tohoto uznávaného města a pobočky Evropského parlamentu.
Alča
P.S. v červenci cestuji do východní části italských Dolomit a
v září, budu-li hodně zdravá, do Vysokých Tater a Slovenského ráje, Levoče a na Spišský hrad. Zase o tom něco napíšu.

Pavlína Brašíková

Dobrý den

Bez kamenů
Déšť smyl čáry
Na chodníku
Průsmyk vteřin
Který nás minul
Fraška života
V masce obchodníků
Usmíváš se
Lháři!
Rozpadá se
Moje věrná iluze
Kamenné zdi
Bez kamenů
Přesto
Se pokouším
Otočit
Víra
Nechce věřit
Že nemá
Nic
Že nezbyl ani odlesk
Šedého mramoru

Sklenička sluníčka
připíjím na jaro
které zamrzlo
v korunách stromů
sklenička sluníčka
a k tomu
písně
dávných bohů
připíjím na louky
které ještě
spí

Jmenuji se Jakub Staněk a jsem klient Zahrady 2000.
Nabídli nám možnost placeného zaměstnání s polovičním
úvazkem, načež jsme procházeli školící teoretickou prací a
následně i praktickým školením. Jednalo se o sekačku a křovinořez. Na závěr jsme prošli zkouškou zakončenou osvědčením pro tuto práci.
Před tímto projektem dotovaným z evropských peněz, kdy
tento systém školení a zaměstnání jsem chtěl dosáhnout.

bílý kožíšek
tiše křupe
stopy
jež nezmizí
připíjím
na smích
který brzy
přijde
nejdřív z dálky
a pak bude všude
kolem nás

Jenže pro mé zdravotní omezení jsem byl úřadem práce odstaven, neboť jsem celou dobu jako naprostý outsider na
tomto daném trhu práce a člověk z ulice nebo přesněji
z azylovýho domu se né snadno zaměstnává.

smích krátkých
sukní
vlahých dešťů

Konec konců jsme na azylu počali dítě, kterému je už 2,2
roku. Nyní šetříme na kauci, abychom mohli bydlet a pracovat už ve svojím jako už normální rodina.

Pavlína Brašíková

Slovo autora statě je psána ve dvou významech tzn. jen pouze jako článek nebo jako článek k interwiev klienta.
Děkuji Jakub Staněk

a květované
poezie

Zahrada 2000 o.s.

Zahrada 2000 o.s.
Dětřichov 32
79001 Jeseník

Návrat slunce
Hory navlékly
bílé botičky

Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz
nadeje@zahrada2000.cz

Ještě není
čas
mláďat
Slunce
po těžké
nemoci

zahrada2000.cz

Přesto všichni
věříme
v jeho
návrat

nadeje.zahrada2000.cz
fler.cz/zahrada-2000

Hory navlékly
bílé sukýnky

„Když zjistíš co chceš, našel
jsi všechno, co v životě potřebuješ“
Dubnové odhazování sněhu
praxe 68

Svatojakubská jarní pouť

Písně
zmrzlých
plání

Daleká pouť
V překrásné zemi

Jistě ho změní

Jan často počítá míle a kroky
Kopec a dolina jsou tu zas
Kukačka odkuká nadějné roky

Praxe 68 v prádelně

Člověk sám se sebou

Přírodo rozkvetlá – jsi krása
krás

Jsem plná zážitků
Jsem plná krásy

Snad taky spásy…..
Kučerová Dana

Výrobek z košíkářské a textilní
dílny + ubrousek z kurzu tkaní ESF

Jsem plná bolesti

Přesto neplačte
zelené koberce
brzy budou
k mání
Hory navlékly
bílé úsměvy
V rolničkách
poslední zacinknutí
Možná brzy
možná ještě
dřív
Vlaštovky
přiletí
Pavlína Brašíková

