
ZAHRADA 2000 z .s . ,  svépomocná skupina s  př ispěním š irš í  komunity  

Občasník sestavený z příspěvků členů svépomocné skupiny a širší komunity, podporované od května 

2017 v rámci projektu “Komunitní sociální práce”, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135. 

 

Tady to všechno začalo... 

...a pokračuje od roku 2000 

http://www.zahrada2000.cz/storage/KOMUNITNI_SOCIALNI_PRACE_-_TZ.pdf
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Jak šel čas? 

Lenka Turková  

Na začátku byla malá skupinka lidí. Byli to lidé, kteří měli vážnější psychické potíže a kteří měli 

chuť a ochotu něco ve svém životě změnit tak, aby to dávalo smysl. Já jsem v té době pracovala 

jako ambulantní klinický psycholog a přála jsem si, aby má práce dávala smysl. A tak vznikla Za-

hrada.  

    Začátky byly velmi romantické. „Mladičká Zahrada“ našla zázemí v bývalé hájovně v Lipové, kde 

před domem tekl potok a za domem již byly jen hluboké lesy. Zde se každý den vydávala společně 

pěšky od autobusové zastávky první skupina lidí, ochotných společně něco pro sebe navzájem 

udělat. Vařili jsme společně na kamnech svépomocí a společně jsme vymýšleli, jak naplnit cíle, 

touhy a přání každého z těch, kteří zde docházeli. A zde pravděpodobně vznikly pevné kořeny 

„společenství Zahrady“, postavené na jednoduchých principech: otevřené komunikaci, rovnosti 

(jsme si rovni jako lidské bytosti), vzájemné svépomoci, transparentnosti, víry v možnost zotavení 

a přístupu založeném na potřebách klientů (ne nás odborníků).  

Lidí, kteří Zahradu vyhledali jako prostor, v rámci kterého mohou společně, ale zároveň každý 

individuálně, a ve vlastním tempu směřovat k zotavení, postupně přibývalo. V roce 2000 získala 

Zahrada nové prostory v Jeseníku – Dětřichově, kde je dodnes zázemí pro sociální služby a někte-

ré provozy sociální firmy.  Významnou motivací pro Zahradu byla intenzivní spolupráce 

s Holandskými partnery, která iniciovala řadu nápadů. Vznikly první pracoviště (např. prodejna 

Second Help) a řada akcí, které nás společně bavily. Občas zavzpomínáme na tradiční „Sekáčové 

bály“, nebo na společné cesty do Holandska. Vznikla první svépomocná skupina „Hope – naděje“. 

Vyškolili se první „peeři“, lidé s vlastní zkušeností. 

 A tak se Zahrada postupně rozrostla do uceleného komplexu služeb se cílem umožnit  "návrat 

zpět do života" tak, aby to každému z účastníků dávalo smysl. Dnes, kromě ambulantních a terén-

ních sociálních služeb (včetně podpory bydlení), Zahrada nabízí možnost zaměstnávání 

s podporou (několik pracovišť sociální firmy), včetně přípravy na toto zaměstnání. V roce 2014 

vznikl také Multidisciplinární tým jako sociálně zdravotní terénní služba. Stále podporujeme vytvá-

ření svépomocných skupin. Zapojení osob s vlastní zkušenosti (peer konzultantů) je již řadu let 

samozřejmostí. Organizace se v průběhu let neustále vyvíjí a roste a my se rádi stále necháváme 

inspirovat  a neustále se společně s našimi klienty učíme.   

Postupně jsme pojmenovávali i další principy, které na základě praxe a zkušeností se jevily jako 

nápomocné „ke znovunalezení vnitřní síly” lidí s vážným duševním onemocněním. Kromě těch, 

které byly zmíněny již na začátku a které vytváří bezpečný prostor, je to také zkompetentňování 

(důvěra i zodpovědnost). Dalším důležitým principem je víra v možnost zotavení. Lidé s vážnějším 

duševním onemocněním prošli často dramatickými zkušenostmi a často mají potenciál, který mů-

že mít různé podoby. Všimli jsme si, že daná těžká zkušenost sebou často nese vysokou míru 

pokory. To je skvělým startovacím bodem pro další životní posuny.  Není proto náhoda, že 

v současné době, všichni vedoucí jednotlivých provozů sociální firmy jsou lidé, kteří sami mají 

zkušenost s duševním onemocněním. 

         Existuje ještě jeden princip, který se společně s našimi klienty pokoušíme od počátku žít – a 

to je bezpodmínečné přijetí - ve smyslu bezpodmínečné lásky (přijetí druhého člověka takový jaký 

je a respekt k němu a k jeho osudu). Ze strany profesionálů usilujeme o soucitný postoj, který ale 

není litující a zároveň se trénujeme ve schopnosti umět zároveň dávat hranice, pokud je potřeba.  

Naše cesty vedly v posledních letech k Otevřenému dialogu, ve kterém se propojují hodnoty, které 

jsou pro nás po celá léta důležité. Ty nejjednodušší a nejprostší věci jsou často ty nejúčinnější.  

Otevřený dialog jsme dnes schopni nabídnout zájemcům z řad klientů a rodin a také se o zkuše-

nosti dělíme v rámci probíhajících výcviků. První výcvik otevřený odborné veřejnosti bude začínat 

začátkem roku 2019. Věřím, že Otevřený dialog je dobrou cestou a nástrojem léčby a zotavení a 

v českém kontextu by se mohl stát jedním z nástrojů při realizaci reformy psychiatrické péče.  

Zahradou prošlo za 20 let jejího trvání mnoho a mnoho klientů. Řada z nich se zotavila, takže již služby Zahrady 

nepotřebují, jiní jdou stále společnou cestu se Zahradou a jsou úspěšní na různých pracovních pozicích. Některé 

osud zavál do jiných koutů země a někteří již dnes nejsou mezi námi a již jsou jen v našich vzpomínkách.  

Na následujících stránkách uvádíme medailonky pamětníků, kteří z různých důvodů se Zahradou spolupracují do-

sud.  
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Karel: 

Tvoje První vzpomínka na Zahradu: Pozvání k pletení košíků a moje 

obava, že mne budou muset vystřihnout. 

 Jak dlouho znáš Zahradu? zhruba od začátku roku 2002  

 Co ti Zahrada přinesla do tvého života? zachránila mi možná život 

a také to, že jsem nebyl sám. Určitě  náplň života 

 Zahrada je pro mne... útočište před samotou se sebou. 

Co ti nejvíc pomohlo na cestě zotavení? pravidelná smysluplná 

činnost. Jistota, že můžu něco dělat, když chci a kdy chci. 

Co myslíš, jaký by byl tvůj život bez Zahrady? Jiný, ale nevím jaký. Asi chudší. Těší mne, že díky Zahradě jsem dospěl k tomu, že 

sám můžu vyrobit celý výrobek od začátku až do konce a také to, že se ta věc prodá a někomu udělá radost. 

Co by si popřál Zahradě do dalších let? Sám sebe! :-) 

Jarda: 
Tvoje První vzpomín-

ka na Zahradu:  

první vzpomínky 

mne vrací do 90. 

let, kdy jsem se 

setkával s podobně 

nemocnými lidmi - 

společně jsme na-

vštěvovali galerie, 

kavárny. Tato setká-

ní organizovala paní 

doktorka Lenka 

Turková a díky to-

muto se podařilo 

vytvořit postupně to, 

čemu se dnes říká 

Zahrada 2000. 

Jak dlouho znáš 

Zahradu? od úplné-

ho začátku, tedy už 

20 let 

Co ti Zahrada přinesla do tvého života?  Především řád. Nejsem 

zavřený doma mezi čtyřmi zdmi. Mám nové přátele a cítím se být 

užitečný. 

 Zahrada je pro mne... útočiště a také pracoviště 

 Co ti nejvíc pomohlo na cestě zotavení? kontakt s druhými lidmi, 

nové znalosti a dovednosti v rámci sociální rehabilitace 

 Co myslíš, jaký by byl tvůj život bez Zahrady? měl bych finanční tíseň a byl bych velice osamocený. 

Co by si popřál Zahradě do dalších let? chtěl bych prožít další roky “ ve stínu Zahrady 2000” a veliké díky manželům Turkovým 

a všem lidem, kteří podporují celou organizaci. 

Pamětnické okénko 20 let v tom jedeme společně!  
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Adam:  

První vzpomínka na Zahradu: zoufalost a riziko zbavení své-

právnosti  

Jak dlouho znáš Zahradu? od r. 2003 březen - tedy 15 let 

Co ti Zahrada přinesla do tvého života?  vědomí,  že se mnou 

někdo počítá! 

Zahrada je pro mne… : bezpečí, a chráněný pracovní prostor 

Co ti nejvíc pomohlo na cestě zotavení? paní Lenka Turková  - 

její psychoterapie v rámci STD v Zahradě 

Co myslíš, jaký by byl tvůj život bez Zahrady? už bych asi nebyl 

Co bys popřál Zahradě do dalších let? aby se cesta nechýlila 

ke svému konci 

Jirka: 

První vzpomínka na Zahradu: zakládající schůze  

Jak dlouho znáš Zahradu? od úplného začátku 

Co ti Zahrada přinesla do tvého života? že můžu něco tvořit, 

ikdyž jsem handicapovaný   

Zahrada je pro mne…: místo, kam zajít mezi lidi, něco tvořit 

Co ti nejvíc pomohlo na cestě zotavení? práce, kolektiv 

Co myslíš, jaký by byl tvůj život bez Zahrady? smutnější, 

prázdnější 

Co bys popřál Zahradě do dalších let? vzájemné porozumění 

a více nových klientů - ať neleží doma a nečumí do stropu. 

Život nekončí nemocí a tady v Zahradě je možnost opět začít! 
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Libuška: 

První vzpomínka na Zahradu: ihned po první zmínce o Zahradě, kte-

rou vyslovila Lenka Turková jsem měla zájem. Do té doby jsem měla 

pocit samoty. Z myšlenky vzniku Zahrady jsem byla nadšená, můj 

nový směr k velké změně života. 

Jak dlouho znáš Zahradu? od začátku v roce 1998 

Co ti Zahrada přinesla do tvého života? hromadu nových přátel, no-

vých poznatků a zkušeností- nejvíc to, že jsem se naučila plést košíky. 

Zahrada je pro mne... důležitý doplněk života 

Co ti nejvíc pomohlo na cestě zotavení? pletení košíků - pocit toho, že nejsem úplně nanic! 

Co myslíš, jaký by byl tvůj život bez Zahrady? dosti prázdný 

Co bys popřál Zahradě do dalších let? hodně takových nadšenců jako jsem já! A dodávám: PRO ZAHRADU ŽIJU!!! 

Naďa: 
Tvoje První vzpomín-

ka na Zahradu: Moje 

první vzpomínka je 

ta, jak mi Líba Jezer-

ská ukázala second 

hand na Lipovské 

ulici a já šla druhý 

den do něj prodávat 

a také můj první trh, 

prodejní akce na 

prvního máje na 

náměstí v Jeseníku, 

byla jsem nadšená. 

 Jak dlouho znáš 

Zahradu? Od roku 

2004 

Co ti Zahrada přines-

la do tvého života? 

Spoustu známých, 

hodně aktivit, pozdě-

ji i práci. 

Zahrada je pro 

mne...  Kamarádi, kamarádky, pracoviště. 

Co ti nejvíc pomohlo na cestě zotavení? Zatím jsem pořád ještě 

na cestě k zotavení. 

Co myslíš, jaký by byl tvůj život bez Zahrady? Asi úplně jiný, ale 

nedokážu to posoudit. 

Co by si popřála Zahradě do dalších let? Spokojené klienty a za-

městnance. 
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Alča: 

L I ST Y Z A H RA DY  

S P ECI ÁL N Í  Č Í SLO  K VÝ ROČ Í 2 0 LET  Z AH RA DY  2 00 0 

Tvoje První 

vzpomínka na 

Zahradu: oba-

va, v jakém 

prostředí se 

ocitnu a záro-

veň velmi rych-

lé a vřelé přijetí 

ze strany za-

městnanců i 

klientů 

Jak dlouho 

znáš Zahradu? 

od srpna  r. 

2005 

Co ti Zahrada 

přinesla do 

tvého života? 

zklidnění v mé 

nemoci a po-

stupné začle-

ňování do  

každodenních 

činností i pracovní terapie 

Zahrada je pro mne...  balzám na duši, v budově je něco zklid-

ňujícího a zároveň i cesta do Zahrady - okolní příroda 

 Co ti nejvíc pomohlo na cestě zotavení? veliká pomoc paní 

doktorky Leničky Turkové - je pro mne velikou osobností 

 Co myslíš, jaký by byl tvůj život bez Zahrady? můj zdravotní 

stav by zdaleka nebyl tak stabilizovaný - šťastný pro mne! 

 Co by si popřál Zahradě do dalších let? jsem ráda, že Zahrada má empatické zaměstnance, kteří se dokážou vcítit do našich 

pocitů, způsobených nemocí. Přála bych si, aby i nadále byl v Zahradě tak dobrý kolektiv.  

Mirek: 

Tvoje První vzpomínka 

na Zahradu: moje pozice 

elektrikáře, když jsem  

dával do provozu samot-

nou budovu SRC v Dětři-

chově a bylo to  v době 

mého zdraví. 

 Jak dlouho znáš Zahra-

du? Od r.2003 tedy 15 

let 

 Co ti Zahrada přinesla do tvého života?  Kontakt s lidmi, naplnění 

smyslu života invalidy 

 Zahrada je pro mne… druhý domov 

 Co ti nejvíc pomohlo na cestě zotavení? Kontakt s příjemnými lidmi a 

částečně i zaměstnání, které mi dává smysl do života 

 Co myslíš, jaký by byl tvůj život bez Zahrady? Asi nenaplněný, o podob-

ném zařízení široko daleko jsem nevěděl ani netušil, že existuje. 

 Co by si popřál Zahradě do dalších let? Ať se daří tak jako doposud a 

ať pomáhá stále více lidem 
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Monika Pagáčová 

 

Ota Ševčík 2014 
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