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Co projekt účastníkům nabízí?
•
•
•
•
•
•
•
•

Možnost se něco o sobě dozvědět
Možnost naučit se, jak se představit
zaměstnavateli
Nové dovednosti při hledání práce
Získání nových informací o duševním
onemocnění
Čas s lidmi, kteří mají podobné zájmy a cíle
Placenou pracovní praxi na různých pracovních
místech
Práci s podporou pracovního asistenta
Placené zaměstnání

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

Co nabízíme
Cílem našeho snažení je umožnit
našim klientům vymanit se z izolace,
kterou jim duševní nemoc a systém
péče v minulosti přinesl, a to jak v
pracovní, tak v sociální oblasti. Učí se
postupně zvládat své 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.
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
probíhá jako registrovaná ambulantní
sociální služba v rámci jednotlivých
odborně vedených individuálních a
skupinových aktivit (terapie, tvořivé
dílny, sociální klub, klub vaření atd.).
Důraz klademe na obnovení a rozvoj
sociálních dovedností, budování
sebedůvěry a navazování sociálních
kontaktů. Podpůrné prostření dílny,
kterou vedou zkušení terapeuti a ve
které se schází menší kolektiv
ostatních klientů, je pro takový trénink
jedinečnou příležitostí. Zapojení do
jednotlivých aktivit je dobrovolné,
klient není zavázán docházet
pravidelně. Cílem není výroba
konkrétních výrobků, ale dobrý pocit
ze začlenění se do kolektivu,
smysluplné činnosti a získání
sociálních kontaktů.
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ
DÍLNY jako registrovaná sociální
služba slouží klientům, kteří chtějí
rozvíjet své pracovní dovednosti a
úspěšně prošli předchozím stupněm
sociální rehabilitace, neuspěli však
dosud na běžném trhu práce a

potřebují vysoký stupeň podpory
chráněného prostředí. Cílem je
obnovení a prohloubení pracovních
dovedností, výroba konkrétních
produktů v jednotlivých dílnách podle
zájmu klientů. K dispozici je dílna
keramická, košíkář ská, šicí a
tkalcovská.

Projekt „Malá dílna v Zahradě 2000 - klíč k integraci ZP
osob“

Součástí služby je nácvik prodeje a
prezentace našich výrobků v
tréninkové prodejně v Jeseníku.

Projekt je určen osobám se zdravotním postižením. Připravuje zdravotně postižené
osoby pro zapojení na trh práce. Aby účastníci projektu dobře poznali svoje možnosti
(i v souvislosti s onemocněním) projdou bilanční diagnostikou. Na bilanční
diagnostiku navazuje Motivační kurz, ve kterém účastníci budou získávat informace a
dovednosti potřebné při hledání zaměstnání. Současně se budou zabývat specifiky
svého zdravotního postižení a jeho vlivem na možné zaměstnání.
V organizaci vznikne Tréninkové resocializační pracoviště s minimálně 7-mi
pracovními místy. Všichni účastníci projektu zde projdou s podporou pracovního
asistenta pracovní praxí. Vybraní účastníci v něm získají zaměstnání. S ostatními bude
pracovní asistent hledat další možnosti zaměstnání.

P O D P O R O V A N É
ZAMĚSTNÁNÍ
je návaznou
aktivitou. Tam, kde je to možné,
snažíme se našim uživatelům zajistit
opravdové pracovní uplatnění alespoň
na malé pracovní úvazky v některé z
našich podporovaných dílen.
SVÉPOMOCNÁ KLIENTSKÁ
SKUPINA “Naděje - HOPE” je
volné uskupení uživatelů našich
sociálních služeb, kteří si poskytují
vzájemnou pomoc a podporu, dělí se
o své zkušenosti s duševním
onemocněním, vydávají vlastní
informační občasník “ZAHRADNÍ
NOVINY” a významně ovlivňují
chod jednotlivých sociálních služeb.

Projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Popis projektu

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, převážně osoby s chronickým duševním
onemocněním.
Cíle projektu
Projekt chce zapojit zdravotně postižené osoby na trh práce. Jednotlivými aktivitami se
podpoří sebevědomí účastníků, účastníci se motivují k zapojení do práce a učí se
předcházet zhoršení zdravotního stavu. Cílem je také vytvořit pracoviště, kde část
účastníků najde uplatnění.

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST ...
Prádelna a mandl, Dětřichov 32 pereme, mandlujeme i ručně žehlíme
prádlo.
Tréninková prodejna Zahrada 2000
na ulici 28. října (naproti divadlu) s
bohatou nabídkou našich výrobků dárkových předmětů z keramiky a
proutí, ručně šitých hraček i tkaných
koberců.

Aktivity projektu v číslech
Bilanční diagnostika pro 2x10 osob 8 setkání
Motivační kurz pro 2x10 osob na 5 měsíců, 40 setkání po 4 hodinách
Placená pracovní praxe 2x10 osob na 3 měsíce, úvazek 0,5
Tréninkové resocializační pracoviště s placenými pracovními místy pro 7 osob
Provoz:
Čištění a opravy oděvů
Řemeslná výroba
Údržba venkovních ploch a zeleně
Realizátor projektu:
Zahrada 2000 o.s.
Dětřichov 32, 790 01 Jeseník

