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1. ZAHRADA2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb
Organizace Zahrada 2000 se od roku
1998 věnuje duševnímu zdraví
a poskytuje osobám s duševním
nemocněním převážně z Jesenického
regionu ucelený komplex služeb
s cílem umožnit "návrat zpět do
života".
Kromě ambulantních a terénních sociálních
služeb (včetně podpory bydlení) v okrese Jeseník pro osoby s duševním
onemocněním poskytujeme ucelený systém zaměstnávání s podporou pro osoby se
zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní
a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném
i volném trhu práce.
Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT, nabízíme vlastní vzdělávací
a rekvalifikační kurzy.
Máme povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané ÚP ČR.
V několika ekonomických provozech zaměstnáváme na vymezených chráněných
pracovních místech cca 39 osob se zdravotním postižením,najdete nás
v seznamu sociálních podniků.
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR provozujeme sociálně-zdravotní terénní
službu pro osoby v duševním onemocněním na území okresu Jeseník, okrajově se
věnujeme problematice závislostí (zejména tzv. duálním diagnozám).
Provozujeme nestátní zdravotnické zařízení Sociálně terapeutický stacionář.
Naše uživatele a klienty podporujeme, učíme a pomáháme jim, neděláme věci za ně
a místo nich. Jsou nám blízké modely komunitní péče s využitím přístupu
orientovaného na řešení.

Mgr. Stanislav TUREK, předseda správní rady

2. Základní data
Zahrada 2000 o.s.
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Občanské sdružení
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11.5.1998

Číslo účtu: 168805494/0600

GE Money Bank Jeseník

Adresa místně příslušného finančního
úřadu:

FÚ Jeseník, Fučíkova 1239, 790 01 Jeseník

Provozovna – adresa :
1. Sociálně rehabilitační centrum

Na Mýtince 32, Jeseník 790 01

2. Prodejna Second Help

Nám. Svobody 872, Jeseník 790 01

3. Administrativní zázemí a školící
prostory

Lipovská 1177, Jeseník 790 01

4. Šicí dílna

Tovární ulice, Jeseník

3. Sociální služby
Naše registrované sociální služby mohou využívat dospělí lidé, kteří
se z důvodu duševního onemocnění ocitají v sociální izolaci
a dočasně nejsou schopni obstát v běžném životě či zaměstnání bez
pomoci, tam kde je to účelné i jejich rodinní příslušníci a všichni
jimž do života zasáhlo duševní onemocnění osoby blízké.
Aktuálně k nám dochází více než 40 stálých klientů. Ve výběru nabízených aktivit mají
svobodnou vůli, rozhodující je jejich vlastní motivace.
Služeb lze využívat i bez doporučení lékaře, podmínkou je pouze souhlas s pravidly
sociálně rehabilitačního centra - přesto však spolupráci s odborným lékařským
pracovištěm doporučujeme a našim klientům ji můžeme i zprostředkovat.
Specifikem cílové skupiny chronicky duševně nemocných je cyklický průběh jejich
onemocnění s častými relapsy vč. hospitalizace a změna jejich aktuálního stavu
v průběhu roku – tomu odpovídá i změna četnosti využívání naší služby i u
dlouhodobých klientů (někteří docházejí 4xtýdně, někteří 1xtýdně,...) a je tomu
přizpůsoben i program jednotlivých aktivit. Zapojení se do jednotlivých aktivit je zcela
dobrovolné a je možné ho přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu.
Cílovou skupinu netvoří lidé, jejichž tělesné postižení, nebo onemocnění je tak vážné,
že se neslučuje s tréninkem pracovních činností a sociálních dovedností v jednotlivých
dílnách a provozech. U uživatelů, kteří potřebují vysokou míru podpory při zajištění
základních činností je přesto možné jejich zapojení s pomocí osobního asistenta (je
třeba individuálně dohodnout).

3.1. Sociální rehabilitace, identifikátor 6514378
Místo poskytování služby:
Ambulantní forma služby byla poskytována v prostorách Sociálně terapeutického
centra ZAHRADA2000, Na mýtince 32, 790 01 Jeseník s možností externích výletů a
krátkodobých pobytů.
Terénní formu služby jsme poskytovali na území okresu Jeseník.
Poslání služby:
Posláním služby sociální rehabilitace SRC Zahrada 2000 je vytvořit bezpečné
prostředí pro duševně nemocné 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.
Jedná se tedy o zajištění komplexu služeb po propuštění z PL a doplnění ambulantní

léčby s cílem udržet uživatele v jejich domácím prostředí.
Cíl služby:
Cíle poskytované služby směřují k tomu, aby chronicky duševně nemocní lidé
v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství,
mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby
veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti.
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností, dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Popis služby:
Služba Sociální rehabilitace je poskytována v pracovní dny pondělí až pátek podle
ustáleného týdenního rozpisu aktivit, doplněných o individuální práci s uživateli
podle jejich potřeb a momentálního stavu.
Uživatelům jsou k dispozici jednotlivé aktivity dle schváleného „Týdenního rozpisu
aktivit SR“ - pro každý den je určená nosná aktivita, tj. společná práce s podporou
určeného pracovníka doplněná o individuální práci s každým klientem. Mimo nosnou
denní aktivitu jsou uživatelům k dispozici i přípravné práce pro sociálněterapeutické dílny (příprava a recyklace materiálu, drobné práce). Každá aktivita
má vymezený okruh prací, které mohou uživatelé vykonávat samostatně.
V každém dni je uživatelům podle jejich individuálních potřeb k dispozici časový
prostor pro odpočinek, výměnu zkušeností, uživatelům je k dispozici k samostatné
práci s podporou PC pracoviště s internetem, čtenářský koutek (denní tisk,
knihovna), jednotlivé dílny, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná prádelna
s mandlem pro vlastní potřebu.
Nosná aktivita probíhá vždy ve stanovený čas s časovou dotací 90 minut dělenou do
45 minutových bloků s přestávkou, individuální aktivity jsou rozloženy do zbytku
dne podle schopností a momentálního stavu uživatele.

Celková kapacita služby je 18 uživatelů/den
Kapacita klíčového pracovníka je 8 uživatelů.
Službu sociální rehabilitace využívalo v roce 2016 celkem 48 uživatelů.
3.2 Sociálně terapeutické dílny, identifikátor 6382746
Místo poskytování služby:
Služba je poskytována v prostorách:
a. Sociálně terapeutického centra ZAHRADA2000, Dětřichov 32, 790 01
Jeseník
 Keramická dílna
 Košíkařská dílna
 Tkalcovská a šicí dílna
 Tréninková prádelna s mandlem
b. Tréninkové prodejny Second Help, Náměstí Svobody 872, 790 01
Jeseník
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.

Cíl služby:
Uživatel schopný a připravený si nalézt a udržet vhodnou činnost, která mu pomůže
zůstat aktivní, dodá mu pocit naplnění, sebevědomí a pomůže zmírnit negativní
dopad nemoci, nebo nalézt a udržet vhodné zaměstnání.

Popis služby:
Služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována v pracovní dny pondělí – pátek
podle ustáleného týdenního rozpisu aktivit, doplněných o individuální práci
s uživateli podle jejich potřeb a momentálního stavu.
Uživatelům jsou k dispozici jednotlivé dílny (Košíkářská dílna, Tkalcovská a šicí
dílna, Keramická dílna, jako podpůrné pracoviště Dřevodílna, Tréninková prádelna
s mandlem)
Pro každý den je určená nosná aktivita dle aktuálního týdenního rozpisu aktivit– tj.
společná práce s podporou určeného pracovníka doplněná o individuální práci
s každým klientem. Mimo nosnou denní aktivitu jsou uživatelům k dispozici i ostatní
dílny. Každá dílna má vymezený okruh prací, které mohou uživatelé vykonávat
samostatně.
V každém dni je uživatelům podle jejich individuálních potřeb k dispozici časový
prostor pro odpočinek, výměnu zkušeností, uživatelům je k dispozici k samostatné
práci s podporou PC pracoviště s internetem, čtenářský koutek (denní tisk,

knihovna), koutek ručních prací, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná prádelna
s mandlem pro vlastní potřebu.
Nosná aktivita probíhá vždy ve stanovený čas s časovou dotací 90 minut
dělenou do 45 minutových bloků s přestávkou, individuální aktivity jsou
rozloženy do zbytku dne podle schopností a momentálního stavu uživatele.
Aktivity jsou doplňovány předváděním prací jednotlivých dílen a výrobků uživatelů
na veřejných akcích typů jarmark, dny lidových řemesel atd.
Forma podpory záleží na individuálním plánu uživatele. Podporu získávají lidé
v přípravě na práci v rehabilitační dílně nebo přímo na tréninkovém pracovišti
(tréninková prodejna, tréninková prádelna s mandlem). Smyslem podpory je pomoc
směřující k získání a udržení si zaměstnání, podpora schopností podat přiměřený
pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a pobyt v pracovním týmu.
Celková kapacita služby je 20 uživatelů/ den.
Kapacita klíčového pracovníka je 8 uživatelů.

4. Sociální podnik
Jsme nestátní nezisková organizace, která se snaží o finanční
nezávislost
na
dotačních
zdrojích.
Proto
provozujeme
tzv. "sociální
podnik" několik
ekonomicky
oddělených
provozů. Jejich zisk investujeme zpět do jejich rozvoje i na
dofinancování našich sociálních služeb.
V těchto provozech nacházejí zaměstnání naši bývalí klienti sociálních služeb a další
osoby se zdravotním postižením, pro které je jinak hodně složité najít pracovní
uplatnění.
Výrobky a služby našich provozů jsou kvalitou i cenou plně konkurenceschopné
otevřenému trhu, snažíme se při jejich provozu obejít se bez dotací. Využíváme jen
nárokovou podporu vyplývající ze zákona o zaměstnanosti a na rozjezd jednotlivých
provozů dotační tituly ESF a podobně.
39 osob se zdravotním postižením zaměstnáváme v samostatných, ekonomicky
oddělených provozech:
 šicí dílna
 prádelna a mandl
 údržba venkovních ploch a zeleně
 rukodělná řemeslná dílna (keramika, košíky, ručně tkané koberce)
A protože zaměstnáváme řadu schopných odborníků, nabízíme i odborné služby:
 administrace projektů
 vzdělávání (nejen v oblasti péče o duševní zdraví)

5. Terénní kontaktní tým
Terénní kontakní tým vznikl v rámci pilotního projektu „Model
komunitní péče v regionu Jesenicka“, který je financován
z programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím MZ.
Tato aktivita propojuje poskytování zdravotních a sociálních
služeb pro osoby s duševním onemocněním v regionu Jesenicka.
Terénní tým působí na Jesenicku (okres Jeseník). V rámci projektu byl vytvořen terénní tým,
který aktivně vyhledává a oslovujet osoby s duševním onemocněním v rámci mikroregionu
Jesenicka a Zlatohorska, které potřebují podporu a pomoc při léčbě. Úkolem terénního týmu je
aktivní vyhledávání a oslovování osob s duševním onemocněním (osoby propuštěné
z hospitalizace, osoby, které vytipuje regionální tým spolupracujících organizací). Tým se
věnujeosobám s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí.
Členové týmu: psychiatr, psycholog, sociální pracovník, peer konzultant.
Zaměření intervencí:







Plánování a koordinace péče, vč. sledování a hodnocení průběhu služby.
Nácvik praktických a sociálních dovedností zaměřený na řešení problémů spojených
s běžnými každodenními aktivitami (hospodaření s penězi, sebeobsluha, komunikace,
organizace času, hledání zaměstnání).
Individuální psychologické poradenství.
Aktivizace sociální sítě klienta (práce s nejbližším okolím – příbuzní, přátelé, sousedi).
Sdílení osobního příběhu.

6. Realizované projekty


1.11.2014 jsme zahájili roční projekt "Dobří sousedé", podpořený
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje
a zaměstnanost a
ze
státního
rozpočtu
(registrační
číslo:
CZ.1.04/3.1.02/D7.00017)



1.11.2014 jsme zahájili roční projekt „Společně za kvalitou péče
o duševní zdraví na Jesenicku“, podpořený z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu (registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00003)



1.10.2014 jsme zahájili dvouletý projekt "Model komunitní péče v regionu
Jesenicko". Díky podpoře z programu švýcarsko - české spolupráce
prostřednistvím Ministerstva zdravotnictví ČR vytvoříme pilotní model
komunitní péče o osoby s duševním onemocněním na Jesenicku.



11.5.2015 jsme díky podpoře Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného
zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 prostřednictvím
Ministerstva zdravotnictví ČR zahájili projekt "Denní stacionář Sociálně
rehabilitačního centra Zahrada 2000"



Nadace Charty77 podpořila nákup profesionálních šicích strojů pro naši šicí
dílnu, děkujeme

7. Hospodaření

V Jeseníku dne: 28.7.2016

Mgr. St. Turek
předseda správní rady

