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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• Nové Tréninkové resoci-
alizační pracoviště čás-
tečně navazuje na stá-
vající sociálně terapeu-
tické dílny a rozšiřuje je 
o zahradnický provoz. 

• Občanské sdružení Za-
hrada 2000 pro své 
klienty (a nejen pro ně) 
vytvořila další pomoc-
nou aktivitu. 

• Od července 2012 se 
rozběhla druhá polovina 
projektu „Jak žít a pra-
covat s chronickým 
duševním onemocně-
ním“ 

V rámci pracov-
ní praxe probí-
hala také různá 
školení. Část 
účastníků získalo 
osvědčení pro 
práci 
s křovinořezem 
a část účastníků 
získalo osvědče-
ní pro práci 
s chemikáliemi 
pro ochranu 
rostlin. Všem 
gratulujeme.  

Účastníci 
projektu 
„Malá dílna 

v Zahradě 

2000 - klíč k 

integraci 

ZP osob“, 

který je hra-
zen 
z prostředků 
ESF pro-
střednictvím 
Operačního 
programu 
Lidské zdroje 
a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR, v průběhu 
července a srpna 2012 absolvovali pra-
covní praxi na novém pracovišti 
v Zahradě 2000. Nové Tréninkové reso-
cializační pracoviště částečně navazuje na 
stávající sociálně terapeutické dílny a 
rozšiřuje je o zahradnický provoz. 

 

OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLUŽBY SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍHO CENTRA SÍDLÍCÍHO V DĚTŘICHOVĚ 32, 

BÝVALÁ MŠ. 

 

 

Tak nám to skončilo. Ještě před několika 
měsíci nikdo pořádně netušil, jak dopad-
ne. Chodili jsme do teoretické části, kde 
jsme se učili, jak to je s chronicky nemoc-
ným člověkem v práci, co je to schi-
zofrenie. Dostali jsme každý taková výu-
ková skripta, kde bylo toho o psychiatrii 
docela dost napsané. Mně fascinovaly cizí 
slova a pojmy. Mohli jsme si dát kafe, 
zapálit si cigaretku a potom všem jsme 
buď dostali každej pizzu a nebo jsme šli 

na společný oběd. Byl to takovej cedník zakončenej ma-
lým testíkem, na kterej jsme si udělali výlet na Rejvíz. Měli 
jsme být zkoušeni na Mechovém jezírku, ale strach 
z utonutí, z bažin, zabloudění a pastýře Gilla nás zavedly 
do jedné z místních chat. Napsali jsme test a prošel každý, 
kdo tam byl. Dostali jsme osvědčení a spokojenost na 
každém se nenechala dlouho čekat. 

Jakub Staněk 

Tak nám to skončilo 



Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním 
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Se vším se dá bojovat 
 
Všechno se dá darovat 
Se vším se dá bojovat 
Když víš 
Že ti zbývá jen pár dnů 
  
Usmířit roky mlčení 
Vyznat lásku láskou 
Říci všem 
Mám vás rád 
  
Nečekej 
Až čas odtiká 
Až řeknou 
Dnes čteš poslední list 
  
Dej vědět hlavně jí 
Jak moc 
Pro tebe znamená 
Že bez ní nemůžeš žít 
  
Závist se hodí do koše 
Odhalí krása 
I když kdysi působila 
Příkoří 
  
Broukáš si píseň 
Svou 
A svět se bude točit dál 
Dneska končím 
Prosím, ty však pokračuj 
  
Ne neplač 
Úsměv 
Chci vidět na tvé tváři 
  
Miloval jsem tě 
A budu stále s tebou 
Tady  
I tam 

Pavlína Brašíková 

Nová pracovní poradna v Jeseníku 

nastoupili od 1. července 2012 na 
cvičná pracovní místa v Zahradě 
2000 o.s. V průběhu července měli 

další zájemci 
možnost projít 
Diagnostickým 
šetřením a od 
3.8.2012 dalších 
10 vybraných 
zájemců nastou-
pilo do druhého 
běhu kurzu. Po 
skončení kurzu 
budou i oni mít 
možnost praco-
vat na cvičných 

pracovních 
místech.  

Od července 2012 se rozběhla druhá polovina pro-
jektu „Jak žít a pracovat s chronickým duševním 

onemocněním“, který realizujeme z prostředků 
ESF prostřed-
nictvím Ope-
račního pro-
gramu Lidské 
zdroje a za-
městnanost a 
státního roz-
počtu ČR.  
Ú č a s t n í c i , 
kteří prošli 
deset iměsíč-
ním vzděláva-
cím kurzem o 
chronickém 
d u š e v n í m 
onemocnění, 

 

Občanské sdružení Zahrada 2000 pro své 
klienty (a nejen pro ně) vytvořila další pomoc-
nou aktivitu. V Jeseníku na adrese Lipovská 
1177 vzniklo Centrum pro podporu zaměst-
návání osob se zdravotním postižením. V této 

poradně mohou osoby se zdravotním postiže-
ním hledat pomoc a radu při řešení problémů 
se zaměstnáním.  Pracovní tým složený ze 

sociálního pracovníka, psychologa a pracovní-
ka v sociálních službách je zde k dispozici 
v pondělí od 9:00 do 17:00 a ve středu a čtvr-
tek od 9:00 do 13:00. Mimo tyto dny je také 
veřejnost může nalézt na emailové adrese: 
poradna@zahrada2000.cz nebo na telefonním 
čísle +420 775 148 189. Tato poradna vznikla 
díky podpoře Evropského sociálního fondu 
Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a státního rozpočtu ČR.  

Pracoviště Jeseník 

Vstupní dveře 

Chudej 
To chudej ten si vždycky poradí 
A pak stopy zahladí 
Po svý nemohoucnosti 
Za svůj život už jí má dosti 
A bohatej 
Bohatej ten si taky poradí 
S někým mazaným se poradí 
A pak psa co všechno hlídá 
pohladí 
Lákadel světa nemá nikdy dosti 
Nelze to stihnout-a to je k 
zlosti 
Chudej i bohatej 
někdy vypadnou z role 
A nemaj komu říct: 
"Prosím tě vole." 
A sami jak strašák v poli 
zapomínaj svoji roli 
A když se usadí poznání běs 
To pak přejde i bázlivej třes 
A když slunce vědomí slzy 
prosvítí 
Ten kdo vydržel to ryzí pocítí 
 
Věnováno Jitce 
Ota Ševčík 
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Tak nás vidí nevidomí. 
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Padám 
  
Padám 
Vzhůru dolů 
Bez křídel 
Bez rozumu 
  
Padám 
Jako to listí 
Které věří 
Bůhví komu 
  
Barevná peříčka 
V nadějích svíčka 
Tak proč hledám 
Dole černou tmu 
  
Když nahoře 
Hoří 
Hoří 
Hoří 
Tisíce tváří 
Masek 
Předsudků 
  
Padám 
Vzhůru dolů 
Bez křídel 
Bez rozumu 
  
Padám 
Jako to listí 
Které věří 
Bůhví komu 
  
Které věří 
Že jednou 
Doletí  

Pavlína Brašíková 

Stejně se nezastaví 
  
Stejně se nezastaví 
Tak proč říkat sbohem 
Držíš dětský míč 
Který vyrostl za rohem 
Tak jako kdysi ty 
  
Stejně se nezastaví 
Tak proč říkat sbohem 
S kyticí fialek 
Přešlapuješ před domem 
Právě tady začneš snít 
Své sny 
  
Stejně se nezastaví 
Tak proč říkat sbohem 
Touhy se vyplní 
S dětským smíchem 
Který začal růst 
S kyticí fialek 
  
Stejně se nezastaví 
Tak proč říkat sbohem 
Podzim života 
Prochází kolem 
Ruku v ruce 
Jdeš mu naproti 
  
Stejně se nezastaví 
Tak řekni mu sbohem 
Vzpomínky dětských let 
Zmizely za rohem 
Jako ten míč 
Který tu kdysi 
Vyrost s tebou 

Pavlína Brašíková 

Viděno srdcem 

LLLL    
idé jsou různí, jejich potřeba komunikace se odvíjí 
jak od jejich psychických tak i fyzických sil. Nedáv-
no jsem z úst hendikepované slečny na vozíčku 
slyšela básničku „Jsem jaká jsem, berte mě takovou, 
jaká jsem“. 

Tato jednoduchá slova se mi hluboko vryla do paměti, protože 
jsme od mládí pořád nějak formování, napomínání a tvořeni 
do podob těch, kteří si osvojili právo lidi nějak posuzovat. 

Kdo z nás je opravdu sám sebou? Dělá to, co chce dělat, tvoří 
to, co chce tvořit, chodí tam, kam chce chodit? A mohla bych 
vypisovat do nekonečna.  

Ale proto, abychom alespoň někdy mohli být sami sebou exis-
tují  různé organizace, které tyto lidičky sdružují a dají jim 
možnost se projevit. 

Proto jsem ráda, že je možnost spolupráce s těmito organiza-
cemi, protože každý může své dovednosti, zkušenosti, ale i 
problematiku předat dál. 

V dnešní uspěchané době vymizela taková slova jako čest, 
láska, porozumění a tolerance. 

Jsem ráda, že to tak není všude a spolupráce s lidmi ze Zahra-
dy 2000 a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých 
je postavena na vzájemném přátelství. 

Za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých Jeseník Iva Malá 

Srdíčkem se dívá-
me, 
 
celý den si zpívá-
me. 
 
Nevidíme to co 
druzí, 
 
přesto občas při-
jdou múzy. 
 
  
 
Že jsou s námi 
dobře víme, 
 
lecos v klubu vyrá-
bíme. 
 
Společně se baví-
me, 
 

tancujeme, slaví-
me. 
  
 
Kdo má světlo v 
srdíčku 
 
a radostnou dušič-
ku, 
 
v tom se pochyb-
nosti zlomí, 
 
třebaže je nevido-
mý. 
 
  
 
Neboť tam, kde 
láska žije, 
 
každý den pak 
veselý je. 

 
Protože to dávno 
víme, 
 
tak se vůbec netrá-
píme. 
 
  
 
Srdíčkem se dívá-
me, 
 
z ničeho strach 
nemáme. 
 
Na světě je přeci 
krásně. 
 
Vidíme to zcela 
jasně! 
 
Vlaďka Mrňková 
SONS 

Čtyřlístek z origami 
 
Čtyřlístek z origami 
Pošlu ti poštou 
Nač plýtvat slovy 
Stejně jim dávno došel 
inkoust 
 
Možná kus papíru 
Řekne ti víc 
Než věty 
Neumělé poskládané 
 
Čtyřlístek z origami 
Pošlu ti poštou 
Možná se usměješ 
Nad mým dětinským 
přáním 
 
Jenže někdy zůstane málo 
Z těch velkých snů 
Střípky složené z nadějí 
 
A tak ti posílám štěstí 
Na čtvrtce papíru 
Bílá stránka 
Poskládaná srdcem 
 
Malý čtyřlístek 
Jenž nosí útěchu 
Těm 
Kdo stále věří 

Pavlína Brašíková 

Zelené varhany 
 
 

Zelené varhany 
Skládají 

Svou píseň 
 

Kapka po kapce 
Hledá 

Správnou klávesu 
 

Jemně se dotknout 
A pak na chvíli umřít 

 
V tichém doletu 

 
Hudba umlká 
Poslední tóny 

Doznívají 
 

Lehce kloužou 
V dozvuku 

Ozvěny 
 

KAP 
 

kap 
 

Kap 
 

Pavlína Brašíková 
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Labyrint 

 
 

Utíkáš labyrintem 
Cesty se otáčí 

Bez nitky červené 
Ani čas nestačí 

 
Utíkáš pozpátku 
I do všech stran 
Holá jsou pole 
Bez bílých vran 

 
Holá jsou zákoutí 

Lidské duše 
Když postrádáš pohlazení 

Dotek 
Něčí dlaně 

 
Když postrádáš 

Vzájemné mlčení 
I ten polibek 

Ráno do vlasů 
 

Utíkáš labyrintem 
Toužíš se zastavit 

Mysl však běží 
Dál 

 
Nejde vypnout 

Vzpomínky 
 

Ani to srdce 
Které vám dávno 

Nepatří 
 

Tisíce otázek 
Bez odpovědí 

Mlčení 
Které zabíjí 

 
Utíkáš labyrintem 

Pomalu vzdáváš touhu 
Vrátit se zpět 

 
Ono totiž není 

Kam 
Není za kým 

 
 

Zůstal jsi sám 
V tichých chodbách 

Své duše 
 

Ztracený 
Unavený 

Ariadnina nit 
Spadla do tmy 

 

Pavlína Brašíková 

 

„Když zjistíš co chceš, našel 

jsi všechno, co  v životě potře-

buješ“ 

Rozšíření služeb Zahrady 
2000 do Zlatých Hor 

s místním úřadem práce se tak snaží poskyt-
nout znevýhodněným osobám zvýšenou 
ochranu a individuální přístup s ohledem na 
jejich potřeby a možnosti. Poradnu mohou 
zájemci o její služby navštívit na adrese Ne-
rudova 405, Zlaté Hory v pondělí či pátek 
v čase 9:00 – 13:00 nebo ve středu 9:00 – 
17:00, nebo se případně mohou domluvit na 
jiné schůzce telefonicky na čísle 

+420 777 536 383 nebo emailem na adrese: 
infozh@zahrada2000.cz  

Občanské sdružení Zahrada 2000 se rozhodlo rozšířit své 
služby i do Zlatých Hor. Za podpory Evropského sociál-
ního fondu Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a státního rozpočtu ČR zde mohlo sdružení 
vybudovat Pracovní poradenské centrum pro osoby se 
zdravotním postižením. Jeho činnost byla zahájena 15. 
srpna. Tato poradna slouží pro podporu uchazečů o za-
městnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.  
Jejím cílem 
je pomoci 
těmto oso-
bám zvýšit 
jejich šanci 
pro uplat-
nění se na 
trhu práce. 
Ve spolu-
p r á c i 

 

Vstupní brána ve Zlatých Horách 

 

Kancelář ve Zlatých Horách 


