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Zahradní terapie



CO JE LIPKA

➢ Školské zařízení

➢ Environmentální vzdělávání a osvěta 
pro široké spektrum cílových skupin 
(MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, pedagogové, široká 
veřejnost (včetně seniorů), cizinci

➢ Výuka, volnočasové aktivity, tábory, 
akce pro veřejnost (např. Den země), 
konference



PĚT PRACOVIŠŤ LIPKY

LIPOVÁ JEZÍRKO

KAMENNÁ ROZMARÝNEK RYCHTA



CO PRO SENIORY DĚLÁME

➢ Akce pro veřejnost s programem pro všechny 
generace

➢ Akce pro seniory s vnoučaty
➢ Akce pro seniory
➢ Bezbariérový přístup na všechna pracoviště
➢ Úpravy zahrad pro zahradní terapii
➢ Semináře o zahradní terapii pro pedagogy i 

zdravotnický a pečovatelský personál
➢ Poradenství v této oblasti



PROJEKT SENIORŮ S VNOUČATY

➢ 6. ročník; senioři + děti 4–7 let
➢ Dotace z rozpočtu města Brna v rámci Plánu 

aktivního stárnutí ve městě Brně
➢ Posílit pospolitost mezi prarodičem a 

vnoučetem, ukázat, že hry a hračky nemusí 
být jen kupované, plastové, ale i přírodní a k 
přírodě šetrné, případně vlastní výroby 

➢ Setkání 1x měsíčně na 2 hodiny; motivace 
průvodcem (např. Křemílek a Vochomůrka)

➢ Úspěchem stálý zájem, úskalí – přednost mají 
každotýdenní kroužky před akcí 1x měsíčně.



TÁBOR PRO PRARODIČE S VNOUČATY

➢ Zkušebně 3-denní, příměstský; na pracovišti 
Lipová

➢ 9 dvojic, 7 babiček a 2 dědečkové s vnoučaty 
(3-6 let). 

➢ Propojení s výukovým programem Skřítek a 
neobyčejné věci – zkoumání materiálů (dřevo, 
kámen, hlína)

➢ Program společně i odděleně (zvlášť 
prarodiče, zvlášť děti)

➢ Tábor měl  úspěch,  účastníci si žádají další 
ročník



Senioři s vnoučaty



Adventní čas



Svatojánská slavnost



Rajská 
zahrada –
tábor pro 
seniory



DALŠÍ AKTIVITY PRO SENIORY

➢ Příměstský tábor 
pro seniory

➢ Seniorský klub

➢ Zahradní terapie



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO SENIORY

➢ Od r. 2013 na Kamenné

➢ Pouze pro seniory; přihlásily se 
pouze ženy, některé absolvovaly 
všech 5 ročníků

➢ Různě tematicky zaměřeno –
např. Rajská zahrada, Živly v 
přírodní zahradě, U veliké řeky…



SENIORSKÝ KLUB

➢ Vznik z podnětu účastníků tábora

➢ Setkávání 1x za měsíc s kreativním 
nebo kulturním programem

➢ Pouze 3 roky, zájem opadal

➢ Senioři potřebovali spíše místo a 
čas pro setkání a sdílení spíše než 
organizované aktivity



ZAHRADNÍ TERAPIE

➢ Terapie přírodou; lze provádět na všech 
zahradách Lipky

➢ V r. 2013 organizovala Lipka první 
mezinárodní konferenci v ČR

➢ Spolupráce pracoviště Kamenná s DS 
pokojného stáří Kamenná, Hospicem sv. 
Alžběty a neziskovou organizací Naděje

➢ Asociace zahradní terapie – pracujeme 
na jejím založení; poskytujeme 
poradenství



http://www.floramobil.cz/
http://www.terapieprirodou.cz/floramobil

FLORAMOBIL

Nástroj interiérové 
zahradní terapie



Děkuji za pozornost

a 

přijďte mezi nás!
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