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Návštěva z Holandska
Protože se zásoby do našeho
obchůdku SECOND HELP
tenčily, s nadšením jsme
přivítali návštěvu
z Holandska.
Naši dlouhodobí přátelé
přivezli zboží do prodejny,
abychom mohli dále trénovat „pracovní návyky“ a
cítili se potřební. Je to pro
nás důležité!

Na oplátku Jirka udělal
nový tkaný koberec, který
se moc líbil a s radostí
si ho odvezli.

Uvnitř tohoto vydání

Karlův pletený košík
z pedigu měl taky
úspěch a potěší ještě
někoho v Holandsku.
Při loučení nám slíbili,
že zase přijedou a nás
jejich slib ujistil, že
není nad dobré přátele.

Jirkův koberec.
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Karlův košík

Nepřehlédněte
• Jirkův koberec
• Karlův košík
• Kurz počítačů

Počítačové kurzy

• Kurz angličtiny

Počítačový kurz probíhá
každý týden ve středu od
12:00 hod v prostorách Zahrady 2000
Je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší.
Mezi návštěvníky kurzu je
zájem především o práci na

internetu a získávání informací z tohoto media. Získané informace a dovednosti
jsou zúročeny v konkrétní
práci.
Skupina je iniciátorem provozu vlastních internetových stránek na adrese
nadeje.zahrada2000.cz , kde
je prezentována činnost

svépomocné skupiny Naděje-HOPE a jinak i aktuality
z práce v Zahradě 2000.

• Pastýře Gilla
• Stánek s keramikou na Odemykání mechových jezírek

Kurz angličtiny a němčiny
Kurz angličtiny probíhá v Zahradě už
5 let.
Je rozdělen do tří skupin—začátečníci,
středně pokročilí a pokročilí.
Většina z nás má velkou chuť se učit.
Motivací jsou nejen každoroční
návštěvy našich holandských přátel,
ale i možnost získat v budoucnu
zaměstnání v ubytovacích službách,
kde počítáme se zahraniční klientelou.
Novinka

a Jindřiška.
V kurzu se zájemci o němčinu učí základy německého jazyka a různá konverzační témata.
Cílem kurzu je naučit se německý jazyk, aby mohl napomoct v komunikaci
s občany Německa, kteří sem dost často jezdí, aby si připomněli svoje dětství.
Škola hrou a smíchem-kurz
angličtiny s lektorkou Petrou
Kročilovou

Zájemci o kurz jsou velice šikovní a
my jsme rádi, že je můžeme motivovat.

Každý čtvrtek od 14:00 hod se koná
kurz němčiny.
Střídají se tu dvě lektorky, a to Tereza

Keramická dílna
Práce s keramickou hlínou je stěžejní
aktivita pro klienty Zahrady 2000.
Její historie sahá ještě do aktivit provozovaných v původním sídle Zahrady
2000, které bylo v Horní Lipové.
Od té doby uplynulo několik let a
v jejím průběhu nastalo několik
změn.Předně
odešla Lea
Kamenskich
(Grossová) a
tím i keramika je trochu
jiná.Vašek se

k ní staví tak nějak „chlapsky“ a je to
znát. Klienti to respektují, ale kdo si
chce prosadit svoje pojetí není mu bráněno.

Finální
výrobky jsou
různých
barev, tvarů
a druhů.

Práce v keramické dílně je stále nejžádanější a zaměstnává denně několik
z nás.
Výrobky
potom
nacházejí
odbyt

v jesenických penzionech a rekreačních zařízeních.

Košíkářská dílna
Košíky…, pleteme a pleteme…Další
pravidelná činnost v aktivitách provozovaných v Sociálně rehabilitačním
centru Zahrada 2000.
Materiál, ze kterého výrobky vznikají,
je pedig, ale sezónně (na jaře)
dokážeme uplést
i z přírodního
proutí téměř vše,
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co si zákazník v obchůdku
SECOND HELP objedná.

jsou také na výrobu z tohoto
materiálu vhodnější.

Z pedigu jsou možné různé
barevné kombinace, střídání
stylů i vzorů a velikostí.

Co ale upřednostnit? Je to, že
do techniky a způsobu pletení
Vás je schopen zaučit Karel,
který je jako dobrovolník a
začínal, stejně jako ostatní, co
by klient Zahrady 2000.

Nejžádanější
jsou ovšem
košíky menších průměrů, které

Jsou i barevné

ZAHRADNÍ NOVINY

Tkalcovská dílna a patchwork
Patchworková a tkalcovská dílna patří
v Zahradě 2OOO k nejmladším.
Na tkalcovských stavech pracujeme od
roku 2003.
Vyrábíme koberce z nastříhaných pruhů látek, čímž recyklujeme nepotřebný
textil.
Zkoušíme tkát i z vlny za použití různých vazeb, takže vytváříme malé
koberečky nebo prostírání s pěknými
vzory.
Po „hadrových kobercích“ je v poslední
době velká poptávka, neboť jsou velmi
pestré, veselé a hlavně praktické (je
možné je prát i v automatické pračce).
Prodáváme je za velmi příznivé ceny

v našem obchůdku „Second Help“, kde
je možné si objednat koberec podle
vlastních představ.

by stejně jako my propadli této krásné
textilní technice.

Náš hlavní tkadlec Jirka se pomalu
ale jistě stává mistrem ve svém oboru.
Pracuje velmi rychle a zkouší stále
nové vzory a barevné kombinace.
Do práce v patchworkové dílně se zapojují hlavně ženy.
Je zde potřeba velké trpělivosti a přesnosti. Od září 2006, kdy dílna vznikla,
jsme vytvořily několik dek a polštářků.

Jeden z prvních patchworkových
výrobků

Všechny výrobky šly rychle na odbyt.
Uvítaly bychom další pomocníky, kteří

Sociální klub
Co bude tento týden v pátek? Výlet? A
kam?
To jsou otázky, na které odpovídá
většinou Míša, která je iniciátorkou
programu v sociálním klubu, který je
pravidelně každý pátek.

nemoci již delší dobu nebyli v Zahradě.
No, prostě společně se podívat a setkat
jinde než v prostorách Zahrady.

Výlety jsou většinou půldenní, tedy
zpravidla po blízkém okolí.

Každoroční
prezentace
lidových
řemesel v
Lipové
Lázních

Výjimkou ovšem nejsou návštěvy kulturních akcí v Jeseníku, přednášek,
kina, divadla.
Někdy jsou součástí sociálního klubu
návštěvy kamarádů, kteří z důvodu

Práce VIDA centra Jeseník
Informační centrum, které sídlí
v budově Ambulantních služeb,
poskytuje informace v oblasti
duševního zdraví,
předně možnost
rehabilitace po
hospitalizaci
VIDA centrum Jev Sociálně rehabiseník je jedno z
litačním centru
osmi Vidacenter v
Zahrada 2000.
republice
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Také informace týkající se problematiky duševního zdraví, osobních zkušeností
s nemocí a
poskytujeme odborné materiály k pochopení situace a vyrovnání se
s ní.

Je přístupné široké veřejnosti, odborníkům, rodinným příslušníkům i jen
těm, kteří mají zájem o problematiku
duševního zdraví.
Pravidelně máme otevřeno každé úterý od 10:00 do 12:00 hodin, ale je možné se domluvit na jiném čase přes telefon na čísle: +420 775 585 355 nebo na
adrese jesenik@vidacentrum.cz
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Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz

Jestli Vás něco zaujalo v tomto čísle a
měli byste podnětné připomínky k obsahu tohoto čísla, nebo k rubrikám,
které ještě nebyly zařazeny, nebo jen
Vás zajíma činnost a dění v Zahradě
2000 a máte další dotazy, máte
možnost se spojit přes telefon, nebo emailovou adresu, nebo prostě jen přijít
se podívat a nemusíte čekat na “den
otevřených dveří”.

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz

“Když zjistíš co chceš, našel jsi
všechno co v životě potřebuješ”

Zdraví redakce

Odemykání mechových jezírek
V sobotu 19.5. 2007 se probudil krásný
slunečný den.
Na Revízu se jako každoročně konalo
Odemykání mechových jezírek a Zahrada už tradičně nesměla chybět.

řezbářská díla u Chaty Svobody.
Všichni zúčastnění se již těší na příští
rok

Do bohatého programu, který vyplňoval průběh celého dne se zapojilo mnoho skupin umělců, dobrovolníků, soukromých osob a v neposlední řadě i
skupina lidí ze Zahrady, kteří prodávali výrobky z dílen-keramické, košíkářské, tkalcovské na improvizovaném
tržišti přímo ve středu Revízu a
v prostoru hlavního dění-odemykání
jezírek.

Výrobky z naší Zahrádky!

Nechyběl pastýř Gill se svým klíčem a
spousta přihlížejících, kterým tento
akt nesměl uniknout.
Kdo už si byl jistý, že jsou mechová
jezírka odemknuta mohl se dál oddávat zábavě a kromě toho i navštívit

Pastýř Gill a „odemykání“

O návštěvníky nebyla nouze

