
      
Z dlouholetých výzkumů vyplývá, že příroda má blahodárné účinky na lidské zdraví. 
A právě toho využívá zahradní terapie. Pomáhá urychlovat léčebný proces, zvyšuje kva-
litu života seniorů či zdravotně pos  žených a pomáhá uchovávat motorické, mentální 
a sebeobslužné funkce. Svůj význam má také v palia  vní péči. 
Zahradní  terapie není  jen práce v zahradě . Nabí zí  ř adu mož nos    a ak  vit, které  jsou 
vhodné  pro dě  , dospělé i seniory, a vychází z přirozených ak  vit, které jsou lidem blíz-
ké. Zaujala proto i klienty, jež dlouhodobě o běžné terapeu  cké ak  vity neměli zájem.

Kde se dá  zahradní  terapie využ í vat:
• domovy pro seniory; i domovy se zvláštní péčí
• zdravotnická  zař í zení  – psychiatrické léčebny, nemocnice a stacionáře, rehabilitační 

zařízení
• hospice a stacionáře
• dětské domovy

Jak pomá há  zahradní  terapie: 
• ak  vizuje a s  muluje smysly, č í mž  zapojuje rů zná  centra mozku 
• zlepš uje motoriku
• zmí rň uje projevy agresivity
• zlepš uje koncentraci a paměť
• př iná š í  klid a uvolně ní 
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Chcete-li, aby zahradní terapie ve vašem zařízení skutečně fungovala a byla pro vás 
i vaše klienty co největším přínosem, je třeba věnovat čas důkladnému promýšlení, 
prodiskutování a plánování. Přivést klienty do zahrady nebo je zapojit do zahradnických 
prací to  ž ještě není zahradní terapie. Ta začíná teprve po vyjasnění potřeb klientů 
a stanovení konkrétních cílů, kterých s nimi chceme dosáhnout. To všechno se můžete 
naučit na našich vzdělávacích akcích. 

odborné vzdě lá vací  kurzy
• jednodenní odborné semináře
• dlouhodobý vzdělávací cyklus

Absolven   našich seminářů získají hodnotné publikace o zahradní terapii, 
na jejichž vydání se Lipka podílela. 

prak  cké exkurze do terapeu  ckých zahrad v ČR i v zahraničí

semináře na míru – pokud si v naší nabídce vzdělávání nevyberete, připravíme pro 
vás kurz podle vašich potřeb i potřeb vašich klientů

setkávání přátel zahradní terapie – setkání, která se budou konat 1–2krát ročně, 
nabídnou prostor pro sdílení zkušenos   terapeutů z praxe

    
Víc informací a přihlášky najdete na www.terapieprirodou.cz/kalendar.

Tento materiál byl vydán v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu, který byl fi nančně podpořen 
Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí České republiky.
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Zahradní terapie bývá většinou vázána na speciálně upravené zahrady a lidé upoutaní 
na lůžko, kteří tráví podstatnou část dne mezi čtyřmi stěnami, přichází zkrátka. Proto 
Lipka př ichá zí  s fl oramobilem – pojí zdnou „zahrádkou“, díky níž můžeme zahradní 
terapii nabídnout i ležícím pacientům. 

 –         
Výhody fl oramobilu:
• vý suvná  pracovní plocha vhodná  

pro klienty lež í cí  v posteli
• snadná  manipulace
• prostor pro terapeu  cké po-

mů cky a zahradnický materiál – 
všechno potřebné na jednom 
místě

• mož nost kombinovat rozmanité 
ak  vity

• vyrobeno z masivního dřeva 
a kovu, omyvatelná povrchová 
úprava

 
Pokud s interiérovou zahradní terapií nemáte žádné zkušenos  , nabízíme vám možnost 
asistovaného vyzkoušení fl oramobilu. Lektorka s vámi připraví plán terapeu  ckých 
ak  vit ušitých na míru vašemu zařízení a vašim klientům. Během testování uvidíte, jak 
lze s klienty zahradní terapii provádět, a ak  vity si sami vyzkoušíte.
Cena: dle objemu a spektra nabídnutých ak  vit + cestovné, min. 3.600 Kč s DPH
Cena zahrnuje:
• 14denní zapůjčení fl oramobilu
• pomůcky a rostliny potřebné pro zahradně terapeu  cké ak  vity
• příprava plánu a návštěva lektorky, během které představí různé ak  vity zahradní 

terapie přímo s klienty vašeho zařízení
• zpětná vazba a poradenství k interiérové zahradní terapii pro pracovníky vašeho 

zařízení

 
Floramobil pro vaše zařízení nabízíme ve dvou variantách: 

  : 29.900 Kč s DPH
Cena kromě fl oramobilu zahrnuje:
• technické uživatelské zaškolení pro práci s fl oramobilem
• publikaci Jak léčí zahrada s prak  ckými náměty pro zahradní terapii
• základní sadu pomůcek pro zahradní terapii

  : 39.900 Kč s DPH
Cena kromě fl oramobilu zahrnuje:
• technické uživatelské zaškolení pro práci s fl oramobilem
• publikaci Jak léčí zahrada s prak  ckými náměty pro zahradní terapii
• základní sadu pomůcek pro zahradní terapii
• pomůcky a rostliny potřebné pro zahradně terapeu  cké ak  vity
• sestavení návrhu vzorového programu zahradní terapie pro dané zařízení na míru

 
Uvažujete-li o koupi fl oramobilu, ale nejste si za  m jis  , můžete si jej zapůjčit na jeden 
měsíc na zkoušku. V takovém případě dodáváme k fl oramobilu i základní sadu ma-
teriálu a sezónních rostlin, abyste si zahradní terapii mohli vyzkoušet v plném rozsahu. 
Cena: 1.500 Kč                   Pronájem na zkoušku
Nechcete-li kupovat do zařízení vlastní fl oramobil, ale přesto byste s ním rádi pracovali, 
nabízíme také krátkodobé i dlouhodobé pronájmy:
Cena: 2.500 Kč/měsíc       Krátkodobý pronájem na 1–3 měsíce

2.300 Kč/měsíc       Dlouhodobý pronájem na 4–11 měsíců 

   
Máte-li o fl oramobil zájem nebo se chcete na něco zeptat, obraťte se na Danu 
Novákovou: 
T: 602 644 535, E: fl oramobil@lipka.cz


