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Sociálně rehabilitační centrum

• založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především
duševně nemocných lidí, právní forma občanské sdružení (spolek)

• úzká vazba na psychiatrické a psychologické ambulance Jesenicka

• komplex sociálních služeb jako doplnění ambulantní léčby s cílem
udržet uživatele v jejich domácím prostředí

• registrované sociální služby (ambulantní a terénní),

• pracovní a dluhové poradenství, vzdělávání, příprava na zaměstnání,

• zaměstnání s podporou (vymezená chráněná místa),

• podpora samostatného bydlení,

• návazné aktivity ( volnočasové aktivity, edukační programy, 
destigmatizační kampaně…)



Komplexní model péče

• Hlavní pilíře
• Bydlení

• podpora samostatného bydlení, nájemní byty (spolupráce se samosprávou)

• Podpora v sociálních službách
• dluhové a sociální poradenství, obnova sociálních dovedností a obnova

základních pracovních návyků

• Příprava na zaměstnání
• vzdělávací programy, vlastní rekvalifikační kurzy (přizpůsobené OZP a cílené na

konkrétní zaměstnání)

• Zaměstnání
• vymezená chráněná místa přizpůsobená možnostem OZP



Komplexní model péče

BYDLENÍ ZAMĚSTNÁNÍ



Komplexní model péče

• Hlavní principy
• důraz na vlastní kompetence klienta

• podporujeme, učíme, pomáháme – ale nejednáme za klienta

• komunitní (kolaborativní) přístup
• zapojení a spolupráce všech souvisejících vlivů (instituce, skupiny, jednotlivci)

• trvalá udržitelnost
• yyužívání nárokové podpory a systémových řešení



Zázemí

• Nemovitost v pronájmu (majitel Město Jeseník) - Dětřichov
• Kompletní rekonstrukce objektu pro potřeby SRC jsme provedli v roce 

2000 (podpořeno Nadací CIVILIA)

• Vybavení dílen a zařízení – dílčí projekty podporující 
zaměstnávání ZP osob (Nadace SIEMENS, Nadace DALKIA,…)

• Od roku 2011 máme v pronájmu byt v Jeseníku (3 uživatelé)

• Od roku 2013 máme ve Zlatých Horách v pronájmu bytový 
dům + pracovní poradenské centrum

• V centru města Jeseník „Tréninková prodejna“, poradenské 
centrum a projektová kancelář (komerční nájem)

• 2 šicí dílny (průmyslová zóna – výrobní areál)



Hlavní budova Dětřichov



Tréninková prodejna Jeseník



Bytový dům Zlaté Hory



Registrované sociální služby

• Sociální rehabilitace (identifikátor služby: 6514378)

• Sociálně terapeutické dílny (identifikátor služby: 6382746)
• včetně terénní formy služby



Sociální rehabilitace

Poslání služby:
vytvořit bezpečné prostředí pro 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…

• Ambulantní služba (Po až Pá 8.00 – 15.00)
• Terénní forma služby - jesenicko
• Uživatelům jsou k dispozici jednotlivé aktivity dle schváleného 

„Týdenního rozpisu aktivit SR“

• Aktuálně financováno v rámci Individuálního projektu OK
(roční rozpočet služby cca 1 mil. Kč.) a rozpočtu MPSV



Sociálně terapeutické dílny 

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.

• Keramická dílna

• Šicí a tkalcovská dílna

• Košíkářská dílna a dřevodílna

• Aktuálně financováno v rámci dotačního programu MPSV (roční rozpočet služby 
cca 1 mil. Kč.)



Příprava na zaměstnání

• Pracovní poradenská centra (Jeseník, Zlaté Hory)

• Akreditované vzdělávání (akreditovaná vzdělávací instituce 
MPSV)

• Akreditované rekvalifikační kurzy (MŠMT)
• ruční zpracování textilu

• údržba zeleně

• Podpůrné  skupiny, vzdělávací programy pro uživatele (např. 
„Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním“)

• Cvičná pracovní místa

• Povolení ke zprostředkování zaměstnání



Zaměstnání s podporou

• Je návaznou aktivitou na sociální služby pro ty uživatele kteří 
jsou schopni samostatné práce v některé z našich 
podporovaných dílen. Práce probíhá zpravidla na poloviční a 
menší úvazek .

• Ucelený systém podpory který našim uživatelům 
poskytujeme (informace o rizicích a problémech spojených s 
nemocí, praktické kurzy, podpora terapeuta, podpora v 
pracovně-právní oblasti, přiměřené pracovní tempo) jim 
umožňuje se zapojit do pracovního procesu v rozsahu který 
jim jejich aktuální stav dovoluje.



Zaměstnání s podporou

• 3 funkční ekonomické provozy
• Prádelna a mandl
• Rukodělná dílna
• Údržba venkovních ploch a zeleně

• Zaměstnáno 36 OZP max. na 0,5 úvazek
• Změny úvazku podle aktuálního stavu pracovníka

• Vytváření týmů vzájemně zastupitelných pracovníků (OZP)
• Na 1 pracovní místo cca 3 OZP s úvazkem 0,5 (zastupitelnost)

• Organizace splňuje podmínku zaměstnávání více než 50% OZP –
nárokový příspěvek ÚP na zaměstnávání OZP podle par. 78 
zákona o zaměstnanosti



Prádelna s mandlem

• Služba pro penziony a hotely, restaurace ale i domácnosti. 

• Ložní prádlo, ručníky, utěrky atd. vypereme, vymandlujeme a ručně 
dožehlíme (umíme si prádlo i sami odvézt a přivézt)

• Služba je k dispozici v pracovní dny 9.00-15.00.

• Zaměstnává 4 OZP (úvazek max. 0,5)

• Vybaveno díky Nadaci SIEMENS (průmyslová pračka, sušička, 2x mandl,…) 
a ESF



Prádelna s mandlem



Rukodělná řemeslná dílna

• Tkalcovský a šicí provoz
• Ručně tkané koberce (certifikát „Jeseníky originální produkt“)

• Ručně šité hračky

• Keramický a košíkařský provoz

• Prodej
• Účast na trzích, jarmarcích

• Eshop www.fler.cz

• Zaměstnává 20 OZP (každý úvazek max. 0,5)

• Vybaveno díky nadačním fondům (Nadace DALKIA,…) a ESF



Rukodělná řemeslná dílna



Výrobky šicí dílny



Prodej výrobků na trzích



Údržba venkovních ploch a zeleně

• Sečení travnatých ploch křovinořezem a sekačkou včetně hrabání a 
odvozu

• Pomocné zahradní práce (úklid dříví, nátěry plotu atd.)

• Pěstování a prodej dřevin

• Hrabání listí, úklid sněhu (strojový i ruční)

• Zaměstnává 8 OZP (každý úvazek max. 0,5)

• Vybaveno díky nadačním fondům (Nadace DALKIA,…) a ESF



Údržba venkovních ploch a zeleně





















„Dobří sousedé“
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00017

Doba realizace projektu: 1.listopadu 2014 až 31.října 2015

Cílem projektu je pilotní ověření inovačního modelu celostního systému 
péče o osoby s duševním onemocněním

Cíle bude dosaženo:

1) odbornou sociální a psychologickou pomocí (včetně dluhového 
poradenství), nabídkou levného bydlení a možností zaměstnání 

2) zapojováním osob s DO, veřejnosti a představitelů veřejné správy do 
informačních akcí (letáky, brožury), edukačních akcí (přednášky, filmy) a 
neformálních akcí (společná setkání)



Díky za trpělivost:

Mgr. St. TUREK

s.turek@zahrada2000.cz

www.zahrada2000.cz
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