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ZAHRADNÍ NOVINY
OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT
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BÝVALÁ MŠ.
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Nejdůležitější body:
•

Klienti a pracovníci Zahrady 2000
se mohli seznámit s prostředím a
chodem organizace a aktivně se
zapojili do sociálně terapeutických
dílen Trojlístek, Café Práh a
Rukodělné sociálně terapeutické
dílny.

•

Tyto veřejné přednášky patří do
souhrnu aktivit, které v rámci
projektu Strategie zvládání stresu
jako prevence relapsu,
CZ.1.04/4.1.02/86.00061 realizuje občanské sdružení Zahrada
2000.

•

Účastníci rekvalifikace Údržba
zeleně se v rámci výuky zúčastnili
tradiční jarní výstavy květin na
Flóře Olomouc.

•

Zahrada 2000 se již patnáctým
rokem snaží dokázat, že i osoby
se zdravotním handicapem dokážou pracovat a dosahovat dobrých
pracovních výkonů.

Osmičlenná
delegace z řad
klientů a pracovníků Zahrady 2000 se
předposlední
květnový týden stala hosty
občanského
sdružení Práh.
Tato brněnská
sociální organizace je obdobou Zahrady 2000.
Nabízí lidem s duševním onemocněním pomoc a
podporu při jejich začleňování do běžného života. Klienti a pracovníci Zahrady 2000 se mohli
seznámit s prostředím a chodem organizace a
aktivně se zapojili do sociálně terapeutických
dílen Trojlístek, Café Práh a Rukodělné sociálně
terapeutické dílny. Všichni si mohli porovnat

služby Zahrady 2000 a Prahu, inspirovat se
v činnosti podobného sdružení, vyměnit si své
vlastní zkušenosti a zážitky jak z pohledu pracovníků, tak z pohledu klientů. Ve volném čase se
potom jesenická skupinka neváhala vydat objevovat krásy města Brna.
Tato exkurze byla organizována v rámci projektu
Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním, CZ.1.04/3.1.02/67.00012, který může Zahrada 2000 realizovat díky pomoci a podpoře Evropského sociálního fondu a Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zvládněte každodenní stres
Slovo stres se dnes používá zcela běžně. Každý
ví, co minimálně toto slovo znamená. Ale ví každý opravdu přesně, co všechno ho způsobuje a
především jak se mu opravdu efektivně bránit?
V dnešní uspěchané době je úspěšné zvládání
každodenního stresu téměř uměním. Přitom pro
osoby s duševním onemocněním je tato dovednost velmi důležitým prvkem při předcházení
akutních fází nemoci. Jak zhoršení psychického
stavu zabránit, se mohou osoby s chronickým
duševním onemocněním dozvědět na přednáškách o zvládání stresu. První z těchto přednášek
se uskuteční 24.6.2013 ve 13:00 v sídle občanského sdružení Zahrada 2000 na adrese Na Mýtince
32, Jeseník-Dětřichov. Na tuto přednášku navážou další, každoměsíční setkání. Sdružení srdečně
zve a těší se na všechny zájemce o tuto problematiku.

Tyto veřejné přednášky patří do souhrnu aktivit,
které v rámci projektu Strategie zvládání stresu
jako prevence relapsu, CZ.1.04/4.1.02/86.00061
realizuje občanské sdružení Zahrada 2000.
V rámci projektu se osoby s chronickým duševním onemocněním učí vše potřebné o stresu a
efektivních technikách jeho zvládání. Zahrada
2000 o.s. při tom pracuje jak s velkými otevřenými skupinami – ke kterým patří výše zmiňované
přednášky, tak s malými uzavřenými skupinami,
které se zaměřují na rozpoznávání individuálních
stresorů a detailních nácviků zvládání stresu.
Všechny tyto aktivity může občanské sdružení
realizovat díky podpoře Evropského sociálního
fondu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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(NE) pohádka o poděkování
Dvakrát

Dvakrát násobit
Dvakrát sčítat
Dvě dlaně
Které tě mohou vítat
Tak nač se ptát na výsledek
Oba přece víme
Že i kámen zdobí vrásky
Jež do něho voda s láskou
vyryla

Budu vám

vyprávět příběh
jednoho hudebního
a literárního večera v později jmenované kavárně. A vyprávět vám ho budu z pohledu
jednoho ze dvou účinkujících. Čas trhl oponou a svět změněn byl. Pro mě alespoň ano.

Tak nač se ptát na výsledek
Jsme tady teď
Ty a já
V přítomném probuzení
I v polibku před spaní
V jaru, které se v léto změní
A pak na podzim
Přestaneme sčítat svoji
bílou zimu
Protože vše je v nás
A ty jsi ve mně
A já v tobě
Napořád

Nahé sedmikrásky

Sešel jsem se se svým přítelem Petrem Němcem, abych v sobotu 25. května svým známým
a přátelům řekl něco o sobě. Ne jen tak u kávy
v pracovní pauze nebo při psychoterapeutické
skupině. Jinak. Svými básněmi. Petr chtěl něco
podobného sdělit svými písněmi. Chtěli jsme,
aby to bylo vážné, zároveň své přátele rozveselit, prostě jenom tak (což je název jedné z
Petrových písní). Za sebe mám pocit, že se to
povedlo. Chci v první řadě poděkovat Bohu za
to, že nám dovolil se navzájem setkat a říci si o
sobě, že toho zajímají básně, ten píše písničky
a lidsky "si sednout". A Bohu chci také poděkovat za to, že jsme našli odvahu a nakonec
vystoupení uskutečnili. Pro oba z nás bylo
důležité a trému jsme měli. Eleni, majitelce a
dobré duši Enney (tak se tento milý podnik
jmenuje) a jejímu partnerovi Petrovi děkuji za
velmi milou atmosféru, kterou připravili. A
vám, kteří jste tam byli, děkuji za návštěvu. Jak
zpívá klasik: "No nebylo to špatné."
Ota Ševšík

Až se noc
Rozloučí s jitrem
Až večernice
Uloží červánky
Do postýlek
Pak pošeptám zlehka
Těch pár slůvek
Očím
Co nechtějí spát
Ústům
Co se bojí lhát
Vlasům
Které voní
Po heřmánku
Naše noční toulání
Krajinami
Beze stínů
Jen náš dech
minul
Naše předsevzetí
A do dlaní
Letí pár vteřin
Ukrojeného času
Tichá smlouva
Našich duší
Co dávno tuší
že se zaprodala
Ďáblu
Že se zaprodala
Lásce
Která nás
Každé ráno míjí
V uloupené rose
Nahých
Sedmikrásek
Pavlína Brašíková

Rekvalifikace v Zahradě
Od ledna se dvě skupiny v Zahradě daly na
rekvalifikaci - Ruční zpracování textilu. Ráda
bych Vám napsala něco o svých dojmech.
Nejdříve jsem byla trochu bezradná. Naše
lektorky jsou sice hodné, ale mé sebevědomí
hned při první hodině kleslo na bod mrazu.
Zvláště když kolem mě seděly tři zkušené švadlenky, které kromě ručního šití ovládají šicí
stroje, zatímco já celkem válím na stroji psacím a s tím šicím bych se dřív zastřelila, než
něco ušila.. Útěchou mi byla přítomnost jediného muže, který byl stejným začátečníkem jako já.
Čas běžel, lektorky se nám věnovaly, seč jim
síly stačily a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Začala jsem trénovat i doma, a třebaže žádná Matragi ze mě asi nebude, troufám si
říct, že úplné kopyto dnes už nejsem. Že jsem
se nejen něčemu naučila, ale co je hlavní, ruční
šití mě začalo i bavit.

Můj velký dík patří našim milým učitelkám Andrejce Prokšenkové, Renátce Pazderové a
Danušce Kučerové. Za nás všechny děkuji za
lásku a obětavost, paní učitelky, a v mém případě ještě za trpělivost!
A celou Zahradu bych chtěla poprosit - držte
nám vše, co se dá držet, protože 27. 6. budeme maturovat. A potom, jestli projdeme, nás
čeká rok zaměstnání na chráněném pracovišti.
Děkujeme za tuto příležitost!!!
Vlaďka Mrňková
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Praktické ukázky
zahradničení na Flóře Olomouc
Vteřiny

Tikají
Pozpátku vteřiny
A ty víš
Že tím to končí

Účastníci rekvalifikace Údržba zeleně se v rámci výuky zúčastnili tradiční jarní výstavy květin na Flóře Olomouc. Mohli se
zde seznámit s nepřeberným množstvím užitkových i okrasných rostlin, technikou na jejich údržbu a vyslechnout si rady a
přednášky odborníků při práci se zelení.

Čokoláda se neroztančí
Na těle ze vzpomínek

Nemůžeš

Nemůžeš si koupit čas
Bosé nohy v závějích
Slunce nad hlavou
Smích
Nemůžeš si koupit lásku
Srdce z marcipánu
Touha pod peřinou
Ticho beze slov

Zbyl jen rám
Obraz života
Vzala sis sebou

Nemůžeš si koupit štěstí
Čtyřlístek v herbáři
Úsměv na tváři
Jedna cesta
Dva osudy

V nekonečnu
Vteřiny najdou
Svůj dech
Na chvíli se odmlčí
Na chvíli zapomenou

Nemůžeš…
Jediné co smíš
A musíš
Je žít

Na chvíli
Než půjdou dál

Jen
Někdy je to těžké
Kráčet po ulicích
S očima zavázanýma

Pavlína Brašíková

„Výlet se nám podařil, kurzisti mohli vidět daleko více možností, jak
zahradničit. Počasí nám přálo, a byla to vážně příjemná studijní exkurze.“ řekla pracovní asistentka Ivana Maříková, která se podílí
na výuce v rámci kurzu.
Rekvalifikační kurz Údržba zeleně realizuje občanské sdružení
Zahrada 2000 v rámci projektu Centrum pro podporu zaměstnávání ZP osob, CZ.1.04/3.3.05/75.00105. Tento projekt
může občanské sdružení Zahrada 2000 realizovat díky podpoře Evropského sociálního fondu Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Ze Zahrady do zahrady
Jak ošetřovat a zakládat trávníky, pečovat o okrasné dřeviny a rostliny,
atd. se od dubna díky občanskému sdružení Zahrada 2000 učí šest osob
se zdravotním postižením.
Zahrada 2000 se již patnáctým rokem snaží dokázat, že i osoby se zdravotním handicapem dokážou pracovat a dosahovat
dobrých pracovních výkonů. Šanci to prokázat dostalo dalších
šest osob z cílové skupiny sdružení v rámci projektu Pracovní
poradenské centrum pro zdravotně postižené osoby,
CZ.1.04/2.1.01/74.00184. Během rekvalifikace je účastníkům
poskytován individuální přístup, jsou také motivováni proplácení jízdného a stravou. Po absolvování sedmi měsíců teoretické a praktické výuky čeká účastníky odborná zkouška, po
které čtyři úspěšní absolventi dostanou možnost získat zaměstnání v občanském sdružení Zahrada 2000.
Tuto podporu mohla Zahrada 2000 o.s. realizovat díky podpoře Evropského sociálního fondu Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Jedno slovo
A strhne se lavina
Která tě pohřbí
Neznám budoucnost
Znám jen své chyby
Kterých se dopouštím
V přítomnosti
Být lepší člověkem
Chce každý
A co chci já?
Koupit si čas
Lásku
A štěstí
A pak je budu rozdávat
A dál se učit
Ze svých chyb

Pavlína Brašíková

Zahrada 2000 o.s.

Lavička

Ahoj Zahradníci

Zahrada 2000 o.s.
Dětřichov 32
79001 Jeseník
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz
nadeje@zahrada2000.cz

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz
fler.cz/zahrada-2000
„Když zjistíš co chceš, našel
jsi všechno, co v životě potřebuješ“

Napíšu něco o své výrobě za dva měsíce. Byl sem
v Zahradě na vánoční besídce a jako každý rok probíhala
tombola a má přítelkyně Lenka Hajzerová vyhrála v té tombole lucerničku na čajovku. Při zimních dnech je skoro stále
tma a musí se svítit, tak sem koupil velkou svíčku na stůl a
lucerničku dal do rohu místnosti. Osvítilo mi to krásně
pokoj bez žárovek, vytvořila se v pokoji příjemná atmosféra
a to mě inspirovalo.
Tak mě napadlo, že místo lucerničky bych mohl vyrobit
malou kapličku a na otvory na svícení by mohla být mandala. Tak sem hledal v knížce mandal a našel sem asi 4 mandaly co dou vyřezat. Tak sem začal vyrábět, bylo to moc
pracné. 25 kusů mi zabralo 2 měsíce a naštěstí se povedlo.
Vypadají dobře a střechu mají za zlaté glazury. Tak kapličky
(lucerničky) mám hotové. Teďka vyrábím 10 svícnů na stůl
4 roční období na 4 svíčky. Zatím dělám formy, bude to
trvat, ale doufám, že to bude stát za to. Přijďte se podívat
do obchodu. Kapličky tam budou.
Zatím Adam

lavička v parku
zapomenuta
stojí
přivírá víčka
před sluncem
kolem ní procházejí
lidé
bez zpátečních
adres
kolem ní
proplouvá čas
aniž by se posadil
jen listy z javoru
občas kolem
proletí
tiše si povzdechnou
slzu uroní
je jim líto
lavičky
která tu
stále stojí
osamělá
mezi stromy
blízko silnice
daleko
od soucitu

Dobrý den
Jmenuji se Jakub Staněk a jsem klient Zahrady
2000. Nabídli nám možnost placeného zaměstnání, jak s polovičním úvazkem, přičemž
jsme procházeli školící teoretickou prací a
následně i praktickým školením. Jednalo se o
sekačku a křovinořez. Na závěr prošly zkoušky
zakončeny osvědčením pro tuto práci. Před
tímto projektem dotovaným Evropskou unií,
kdy tento systém školení a zaměstnání jsem
chtěl dosáhnout rekvalifikačním kurzem, 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 azylového
domu se né snadno zaměstnává. 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.
Slovo autora: stať je psána ve dvou významech tzn. jen pouze jako článek nebo článek
k interviu klienta.
Děkuji Jakub Staněk

lavička
natřená na hnědo
plná slunce
plná lásky
jen ten smích
ji chybí
smích
obyčejných lidí

Pavlína Brašíková

Adamovy lucerničky

Ahoj pratele
Ahoj pratele . to sem ja honzík.
Jak se mam dobře. Mam novou skupinu rock machine . Mozna ji znate.
Posloucham regge. Odepište mi budu
rad.
Ahoj vaš rasta honza domes.
mate . ja se

