
ČLÁNKY O ZAHRADNÍ TERAPII (PODZIM 2017 – 
LEDEN 2018) 
 
Diplomka „Využití zahradní terapie při práci se seniory“ 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/179107/ 
 
Článek o zahradní terapii v časopisu Sociální práce (Lipka) 
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=1&clanek=996 
 
Floramobil v Ježíškových vnoučatech: 
http://www.brno-stred.cz/jeziskova-vnoucata-jsou-i-na-radnici-brna-stred 
 
Zahradní terapie jako téma Místní akční skupiny SPLAV (Ústí nad Orlicí) 
Projekt Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem – pokud bude schválen ŘO zahájení leden 18, výběr 
účastníků, motivační kurzy, zahradní terapie, zaměstnání na zkoušku – celkem 45 účastníků, 2 roky, 
rozpočet 2,9 mil. Kč. 
Možná by stálo za to je oslovit a pozvat k Asociaci. 
http://www.sdruzenisplav.cz/valna-hromada 
 
POZOR zajímavé: ČSOB v rámci svého dotačního programu podpořila (a je tudíž dost 
pravděpodobné, že i nadále bude podporovat) zahradní terapii: 
http://www.csobpomaharegionum.cz/legacy.projects/previous-detail/2016797?slug=pestujeme-v-
kazdem-veku&year=2017B 
Domov Korýtko, p. o. poskytuje své služby seniorům a lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Rádi 
bychom pro naše uživatele vytvořili prostor, kde budou moci pěstovat rostliny a plodiny. Truhlíky 
s rostlinami rozmístíme v prostorách terasy, která je přístupná všem našim seniorům, pracovníkům 
a také široké veřejnosti. Vyvýšené mobilní záhony umožní i osobám na invalidním vozíku bližší 
a komfortnější kontakt s rostlinami.  
Podrobnosti o dotačním programu: http://www.csobpomaharegionum.cz/  
 
Článek: Terapie zahradou probouzí smysly i u lidí s Alzheimerovou chorobou 
Koncept návratu k přírodě, k vlastní přirozené podstatě a zdravějšímu či pomalejšímu způsobu života 
se promítá také do trendů péče o nemocné a seniory. Stáří ani nemoc nejsou důvodem k izolaci nebo 
k rezignování na běžné radosti a potřeby, jakou je třeba pohled do zeleně či pobyt na čerstvém 
vzduchu. Terapeutických zahrad na území České republiky vzniká čím dál více, jedna se v polovině 
roku 2018 díky dárcům má zrodit také v Alzheimercentru Zlín. 
publikováno 22.01.2018, autor Martin Miko 
http://g.cz/terapie-zahradou-probouzi-smysly-i-u-lidi-s-alzheimerovou-chorobou/ 
 
 

 
Toto vyšlo už v červnu, ale je to zajímavé = Časopis SENIOR 
Mobilní zahrádky pomáhají rozvíjet motoriku i uklidňovat mysl 
Taky máte ten krásně hřejivý pocit z práce na zahrádce? Pak vězte, že nejste sami. Práce s rostlinami 
a hlínou rozvíjí motoriku, uklidňuje mysl, zvyšuje koncentraci a přináší celou řadu pozitivních účinků. 
Díky tomu se zahradní terapie čím dál více uplatňuje v domovech pro seniory. Představíme si, co je 
zahradní terapie, jaké přináší účinky, a co vše k ní budete potřebovat. 
Autor: Jiří Aujezdský; vyšlo 22.6.2017  
http://www.i-senior.cz/mobilni-zahradky-pomahaji-rozvijet-motoriku-i-uklidnovat-mysl/  
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