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zřizovatel o. s. Sluneční zahrada
Integrační centrum Zahrada

byla zřízena v roce 2002 občanským
sdružením Sluneční zahrada a Integračním 
centrem  Zahrada. Je alternativou ústavů 
sociální péče pro osoby s kombinovaným 
postižením a je určena dospívajícím klientům, 
kteří opouštějí denní stacionáře pro děti. 

Umožňujeme dospívajícím lidem s postižením 
pracovní uplatnění a samostatný výdělek, což 
velice výrazně ovlivňuje jejich sebevědomí 
a sebeúctu. 

 Pracujeme na nových projektech - vybudování 
cvičné kavárny a založení festivalu fi lmů
s herci s handicapem.   

Naše činnost by nebyla možná bez fi nanční 
pomoci státu a sponzorů. Děkujeme za ni.pomoci státu a sponzorů. Děkujeme za ni.



Dílna má dvě části – ergodílnu, kde se vyrábějí 
svíčky ze včelího vosku, malují se hrnky 
a misky, batikují trička, tašky a šátky  technikou 
vázanou, sypanou i savovou. 

Klienti se učí vařit, pracovat na zahradě 
a pomáhají s drobnými opravami v budově. 
Cílem těchto činností je snaha o dosažení co 
nejvyšší možné soběstačnosti.

Zahradu přilehlou k naší dílně postupně 
přeměňujeme na prostor přístupný veřejnosti 
a nese název Červený javor. Zde pořádáme 
každoročně jarní Zahradní slavnost s divadel-
ním představením pro všechny příchozí.

Od roku 2004 pořádáme benefi ční plesy, 
jejichž výtěžek je použit na ozdravné pobyty 
našich klientů.

Druhou částí je prádelna, kde si klienti mohou 
zkoušet samostatnou práci při činnostech 
spojených s provozem klasické prádelny (praní,
žehlení, mandlování, balení prádla, vypisování 
paragonů, příjem a výdej zakázek). Prádelna je
provozována s úmyslem poskytnout pracovní
rehabilitaci a současně nabízet  službu 
veřejnosti. V současné době navštěvuje dílnu 
18 klientů. 

Kromě toho chráněná dílna nabízí svým 
klientům vzdělávání dle osnov pomocné školy, 
rehabilitaci, hippoterapii, keramiku, kulturní 
akce aj.
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