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Interaktivní den otevřených dveří
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Uvnitř tohoto vydání:

Jeseník
Interaktivní den otevřených dveří
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Prezentace poraden na
Výstavě kompenzačních
pomůcek

2

v Sociálně rehabilitačním centru
Zahrady 2000 o.s. proběhl Interaktivní den otevřených dveří.
Představitelé spolupracujících sociálních a zdravotnických organizací, zastupitelé měst Jeseník a
Zlaté Hory, hosté klientů i pracovníků Zahrady 2000 o.s. si mohli

Prodej výrobků v Sanato- 2
riu EDEL
Orava-moje neprobádaná 3
a vysněná
Tourettův syndrom

4

Nejdůležitější body:
• 4.10.2012
Jeseník
v Sociálně rehabilitačním
centru Zahrady 2000 o.s.
proběhl Interaktivní den
otevřených dveří.
• Sociálně
rehabilitační
dílny jako je tato, mají
smysl.
• Nově
vzniklé poradny
Zahrady 2000 o.s. se dne
3.10. prezentovaly na
Výstavě kompenzačních
pomůcek.
• Zahradě 2000 o.s. se
podařilo rozšířit místa
prodeje výrobků i do
Zlatých Hor.“

prohlédnout prostory Sociálně rehabilitačního
centra, vidět vznikat výrobky přímo pod rukama
klientů, vyzkoušet si rehabilitační techniky a
případně si rovnou některé výrobky zakoupit. Odpoledne si hosté mohli ve společnosti klientů a pracovníků opéct buřty a posedět u ohně.
„Sociálně rehabilitační dílny jako je tato,
mají smysl. Pro mnoho lidí znamenají často
jeden z mála blízkých kontaktů s lidmi a
možnost, jak sama sebe realizovat.“ řekla
Pavla Vodáková, pracovnice sdružení. Tato
slova potvrdili také rodiče klientů a samozřejmě i klienti samotní. Ti byli rádi, že
mohli prezentovat svou práci a učit hosty
tkát koberce, pracovat s hlínou nebo vyrábět
košíky.
„Myslím si, že se to tady hostům líbilo. Určitě sem nepřišli jen kvůli těm závěrečným
buřtům.“ zhodnotil se smíchem den otevřených dveří jeden z klientů sdružení.

Zaměstnaný klient Zahrady 2000 o.s. v tvořivé
práci.

Stránka 2

ZAHRADNÍ NOVINY

Číslo 5, Vydání 1

Prezentace poraden na Výstavě kompenzačních pomůcek
Vítr v kapsách
vítr schovám
si do kapes
možná mi jednou
poradí
kam se dát
jsem blázen
od hlavy
až po paty
zkus se mi vysmívat
konečně jít
bez předsudků
královi šejdíři
šat mi ušijí
bez masek
bez porovazů
usmívat se
na lidi
mám víc
než všichni
kolem
hrdost neprodávám
nenabízím

Nově vzniklé poradny Zahrady 2000 o.s. se
dne 3.10. prezentovaly na Výstavě kompenzačních pomůcek. Tato výstava probíhala
v prostorách Kaple v Jeseníku jakou součást
Dnů seniorů 2012.
Jejím účelem bylo
osvětlit
široké
veřejnosti
formy
pomoci
pro osoby
se zdravotním postižením
v regionu
Jeseník.

Mezi tyto formy pomoci spadají i Centrum
pro podporu zaměstnání osob se zdravotním
postižením v Jeseníku a Pracovní poradenské
centrum pro osoby se zdravotním postižením
ve Zlatých Horách. Obě poradny byly na této
akci znovu
veřejnosti
představeny
prostřednictvím sociálních
pracovnic Venduly Kabelíkové a Soni
Landauerové.

vytáhnu vítr
z kapes
cesta ať přede mnou
utíká
jsem blázen
od hlavy až k patě
a jednou budu
spravedlivý král

Pavlína Brašíková

Prodej výrobků v Sanatoriu EDEL
Zahradě 2000 o.s. se podařilo rozšířit místa prodeje
výrobků i do Zlatých Hor. Občanské sdružení začalo
spolupracovat se Sanatoriem EDEL, které se věnuje
léčbě dětských respiračních onemocnění. Pracovníci
sanatoria uvítali výrobky klientů Zahrady 2000 a
přijali nabídku jejich prodeje ve vlastním obchůdku.
S největším úspěchem se, vzhledem k zaměření sanatoria, setkaly látkové hračky a keramické ozdoby
s dětskými motivy. Během měsíce září a října se podařilo prodat celou první várku výrobků a nyní se
čeká na dodání dalších. To svědčí o šikovnosti tvůrců výrobků, kterým k tomuto úspěchu gratuluji.
Vendula Kabelíková

Klub Přátel psaného slova
Dne 23. října se v Dětřichově konal Klub Přátel psaného slova. Je to nová volnočasová aktivita, kterou jsem "upekl" s Irenou Benešovou, ale na níž se může podílet každý, kdo má zájem.
Nejedná se o nějaký spolek "velké literatury", ale o setkávání těch, kteří mají dobrý vztah k
psanému slovu v jeho klasické podobě, tedy knížky, časopisy. Teď jsme třeba mluvili o tom,
jaká knížka pro nás byla významná. Z plejády vyjmenovaných bych chtěl zmínit Vinnetoua a
Kvaka a Žbluňka. Jsme různí a tak se i bereme. Kdyby se někdo se svojí tvorbou ostatním
chtěl svěřit může, ale nemusí.
Scházet se budeme každých 14 dní v úterý, takže teď 6. listopadu ve 13 hodin v Dětřichově.
Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.
Ota Ševčík

ZAHRADNÍ NOVINY

Číslo 5, Vydání 1

Stránka 3

Orava - moje neprobádaná a vysněná
Panna nebo orel
Cesty když se
zamotají
marně hledáš
korunu
Panna nebo orel
ne vždy je snadné
rozhodnout
Křižovatky osudů
často plují
proti proudu
často proti
nám
Jak se však
bránit
beze zbraní
nástrahám
osudu
Dám ti jednu
malou radu
na tu cestu
křivolakou
Najdi si
přítele
co nezradí
A pak můžeš
plout
směle proti
proudu
Křídla
tvého přítele
tě vždy ochrání
Pavlína Brašíková

L

Dušičková

etošní moje toulky
turistické a
kulturní
navštívily
Oravu
a
západní
Tatry neboli Roháče. Moc mě
Oravský Podzámok
léto zdraví
s kolenem
nepřálo, mohla jsem vykonat jen středně těžkou túru Zverovka
– Roháčské plesa – Roháčská dolina. Ale vrátím se na úplný
začátek. Před 18ti lety jsem zde byla. Za ta léta se tu hodně
udělalo. Z chuďoučkého kraje vyrostly a byly opraveny nové
domy. Typické oravské domky zůstaly pro radost a krásu. Jsou
zde vystavěny nové penziony, hotely, vleky i chaty.
Jak se sem dostanete? Asi 20 km za Žilinou odbočíte na
Kostolány, směr Dolný Kubín. Přijedete do kraje nádherného
zámku s týmž názvem Oravský Podzámok. Je to prý nejkrásnější zámek na Slovensku. To mohu potvrdit. Zatím jsem pěknější neviděla a u nás v Čechách se blíží Bouzov. Zámek je na
obrovské skále nad řekou Oravou. Točilo se zde několik pohádek českých i slovenských. Přála bych vám ho navštívit.
Bydlela jsem na Oravici – turistickém středisku i na horské
chatě Oravici. Zde vyrostly nádherné termální koupele – Meander park. Je to jen pár let nové turistické centrum. Jezdí sem
do koupelí spousta Poláků, mají to přes kopec. Jak vidíte, stihla
jsem turistiku i kulturu, však v závěru jsme ještě navštívili
opravené Strečno. Pak cesta po krásně upravených silnicích
přes Ostravu – Porubu, Opavu domů. A příští rok poputuji
(dá-li zdraví) do Vysokých Tater, Vrbového, Kežmaroku a
kolem Spišského hradu.
Alča

Svlékly svůj plášť
v důstojnosti
bílých oří
pod kapotou
svíce hoří
jen ta tvá
zhasíná
Svlékly svá křídla
v černé lásce
nahých dešťů
a v důstojnosti
jež jim zbyla
čekají
na ortel
zvaný
zima
Pavlína Brašíková

Dlaň
Někdy máš pocit
že slova
nepomůžou
někdy máš pocit
že jsi sám
A tak ti nabízím
svou dlaň
Dlaň přátelství
která má v sobě
velkou sílu
Někdy máš pocit
že slova
nepomůžou
Andělské objetí
bílých perutí
andělské objetí
v noci jež neutichá
Chtěla bych ti podat
dlaň
a v ní pocit bezpečí
Chtěla bych ti podat
dlaň
která tvou
vždy přesvědčí
že nejsi sám
Pavlína Brašíková

Meander park

Zahrada 2000 o.s.

Zahrada 2000 o.s.
Dětřichov 32
79001 Jeseník

Tourettův syndrom

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“

Dobrý den,
já se jmenuji Lenka Hajzerová a chtěla bych vám trochu
popsat svou nemoc a tou je Tourettův syndrom. Zaprvé –
někdy mám záchvaty, zadruhé – jindy křičím a padám na
zem, což mi způsobuje spoustu bolesti a časté úrazy.
Napíši vám příklad. Nedávno jsem šla z obchodu a upadla jsem tak, že jsem si škaredě narazila pravou ruku.
Občas se mi špatně prokrvuje a otéká mi. Dále mám tiky,
při kterých mám nutkání mluvit sprostě a dělat sprostá
gesta a mám též křeče.
Tento článek píši, aby víc lidí pochopilo projevy mé těžké
nemoci. Vím, že příznaky mé nemoci, jako je křik a pády
na zem, vás mohou děsit. A tak bych vás chtěla poprosit
o toleranci.
Děkuji
Vaše Lenča Hajzerová

Tiše
se chvějí
loutky v drsných
rukou
Čekají na život
jež vdechnou
jim do úst
Čekají na
osud
jež není
jejich
V dřevených tvářích
zračí se úzkost
rozechvění
Cesta po které
jdou
nemá žádných
stop
Jen úsměv
smích a pláč
v očích dítěte
Loutky na provázcích
oděni do historie
dřevěných
vzpomínek
Loutky
jež žili
v dobách
našich maminek

Stěhování v Zahradě
Během měsíce října proběhlo v Sociálně rehabilitačním centru menší stěhování. Jeho cílem bylo
vytvořit lepší podmínky
pro zaměstnávání klientů i
pro jejich sociální rehabilitaci. Zaměstnaným klientům se od poloviny října
uvolnila bývalá dřevodílna
a relaxační místnost a v
jejich prostorech vznikly
košíkářská, keramická, šicí
a tkalcovská dílna. Sociální
rehabilitace nadále probíhá
v prvním patře budovy.
Klienti i pracovníci si na
tyto změny rychle zvykli a
vítají je. Mají teď pro obě
aktivity lepší zázemí a
větší klid.

Loutky

Dnes už
nežijí
ani ty drsné dlaně
které měli
v rukou
celý svět
celý svět
a dětské
sny
Pavlína Brašíková

Šicí dílna v nových prostorech

