1 . mezinárodní konference
o zahradní terapii
v české republice
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jihlavská 20

akce se koná pod záštitou judr. michala haška, hejtmana jihomoravského kraje.

1. mezinárodní konference
o zahradní terapii
v české republice
program
úterý 12. listopadu 2013
8.00–9.00

registrace

9.00

zahájení

9.45–12.30

dopolední blok

• DI Birgit Steininger – Studijní nabídka v oblasti zahradní terapie na VŠ agrární pedagogiky a pedagogiky životního prostředí
• Prof. Ing. Dr. Renate Cervinka – O přínosu ekopsychologického výzkumu pro zahradní terapii
• Mgr. Zdena Popelková – Zahrada smyslů

12.30–13.30

oběd

13.30–16.30

odpolední blok

• Ivana Pytlíková – Zahradní terapie na Psychiatrické klinice v Brně-Bohunicích
• Mgr. Markéta Jindřichovská, DiS. – Aktuální stav a možnosti zahradní terapie v České republice
• exkurze v zahradě FN Brno

středa 13. listopadu 2013
9.00–12.30

dopolední blok

• Univ. Doz. Dr. Gerald Gatterer – Psychologické aspekty zahradní terapie
• Pavel Bartošek – Zahrada jako součást programu specializovaného oddělení ve věznici Nové Sedlo
• Ing. Kristina Garrido Holmová, Božena Kovaříčková, Ing. Lukáš Paderta – Zahrady u SPLAVu
• Mgr. Jana Audy – Pracoviště pro zahradní terapii v Balinách u Velkého Meziříčí

12.30–13.30

oběd

13.30–16.30

odpolední exkurze

• Mgr. Alena Uhříčková, Mgr. Pavlína Žilková – exkurze na pracovištích Lipky Lipová a Jezírko

praktické informace
Akce se koná v konferenčním sále v 2. patře budovy L Fakultní nemocnice Brno na ulici Jihlavská 20 (www.fnbrno.cz). Na místo
se dostanete městskou hromadnou dopravou trolejbusem č. 26 nebo autobusem č. 60 (zast. Nemocnice Bohunice). V blízkosti
nemocnice se nachází výjezd z dálnice D1.
Přihlásit se můžete zde do 4. listopadu 2013 (po kliknutí se přenesete k přihlášce).
Účast na konferenci včetně stravování a dopravy během exkurzí je bezplatná. Počet míst je omezen.

Na exkurzi konanou 13. listopadu 2013 je přihlášení závazné z důvodu včasné rezervace místa v autobuse.
Všechny přednášky i exkurze budou simultánně tlumočeny.

kontaktní osoba
Mgr. Jana Dvořáčková
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná
Kamenná 20, Brno 639 00
E: jana.dvorackova@lipka.cz
T: (+420) 543 420 823 nebo (+420) 736 473 733

přednášející a jejich příspěvky
DI Birgit Steininger

Univ. Doz. Dr. Gerald Gatterer

studijní nabídka v oblasti zahradní terapie
na vysoké škole agrární pedagogiky
a pedagogiky životního prostředí

psychologické aspekty zahradní terapie

/Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien/

/Geriatriezentrum am Wienerwald und Sigmund Freud
Privatuniversität Wien/

Prof. Ing. Dr. Renate Cervinka

Zahradní terapie je velmi inovativní způsob terapie při
práci s lidmi s různými problémy a syndromy. Je proto
vhodné zaměřit se na psychiatrické procesy, které
jsou spojené s touto terapeutickou činností. Příspěvek
představí využívání elementů přírody pro terapeutické
účely z psychologického hlediska a zaměří se také
na principy jejich účinku. Opomenuty nebudou ani
neuropsychologické, osobnostní, kognitivní a sociální
procesy, které při léčbě taktéž hrají důležitou roli.

o přínosu ekopsychologického výzkumu pro
zahradní terapii

Pavel Bartošek

Příspěvek představí nabídku seminářů a studijních oborů
v oblasti zahradní terapie a green care na Vysoké škole
agrární pedagogiky a pedagogiky životního prostředí. Tisk,
internetová platforma a pravidelné schůzky poskytují spoustu
možností pro národní i mezinárodní výměnu informací.

/Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health/

V oblasti přírodních terapií (např. zahradní terapie) se na
mezinárodní úrovni prosazuje trend směřující k vědecky
vedeným terapiím. V příspěvku budou představeny
teoretické koncepty a výsledky ekopsychologických
bádání a také jejich přínos pro zahradní terapii všeobecně
i konkrétně pro případ pracoviště Lipky Rozmarýnek.
Středobodem zájmu přitom budou témata jako naše
propojenost s přírodou, pozornost, odpočinek a zdraví
v zahradě a k diskuzi budou nabídnuty výsledky evaluace
fakultních zahrad.

Mgr. Zdena Popelková

/Jeskyně Blanických rytířů, Kunštát/

zahrada smyslů

Pro nevidomé a zrakově postižené turisty v areálu
Jeskyně Blanických rytířů byla vytvořena Zahrada smyslů.
Návštěvníci tu najdou vyvýšené záhony, hmatově, čichově
nebo chuťově zajímavé rostliny, zvukové prvky i reliéfní
mapu. To všechno jim umožní samostatně se pohybovat
a poznávat přírodu jako každý jiný.

Ivana Pytlíková

/Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika/

zahradní terapie na psychiatrické klinice
v brně-bohunicích

Příspěvek vás seznámí s historií i současností zahradní
terapie na Psychiatrické klinice od roku 1965 až do roku
2013, kdy byla realizována revitalizace stávajícího parku
v rámci projektu Zahradní terapie – sociální zapojení
a inkluze prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření
a aktivizací.

Mgr. Markéta Jindřichovská, DiS.

/Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika/

aktuální stav a možnosti zahradní terapie
v české republice

Autorka se v příspěvku zabývá aktuálním stavem zahradní
terapie v České republice a možnostmi i přístupy ve vztahu
k jedincům se specifickými potřebami. Prezentace mapuje
využití zahradní terapie nejen ve věznicích, zařízeních
pro jedince s mentálním hendikepem či kombinovanými
vadami, ale i v zařízeních pro klienty se zrakovým
postižením, s psychickým onemocněním nebo pro seniory.

/Věznice Nové Sedlo/

zahrada jako součást programu
specializovaného oddělení ve věznici
nové sedlo

Zahrada a činnosti v ní i v dílnách jsou ve věznici stěžejní
součástí terapeutického programu. Podílí se na tvorbě
motivace pro změnu životního stylu odsouzených. Ti
i díky těmto aktivitám získávají jiný pohled na spáchanou
trestnou činnost a na svou drogovou zkušenost. Odsouzení
si tak zvnitřňují postupy vedoucí k podpoře abstinence a ke
změně životního stylu.

Ing. Kristina Garrido Holmová, Božena Kovaříčková,
Ing. Lukáš Paderta
/Sdružení SPLAV, o. s./

zahrady u splavu

Příspěvek představí projekt financovaný grantem
Evropského sociálního fondu Zahrady u SPLAVu určený
nezaměstnaným ženám 50+ a ženám s malými dětmi.
Věnovat se budeme také uplatnění a přínosům zahradní
terapie, založení produkční komunitní zahrady, inspiraci od
zahraničních partnerů projektu, alternativním pracovním
úvazkům a možnému budoucímu zaměstnání klientek. Na
projekt se podíváme také z pohledu jedné z jeho účastnic.

Mgr. Jana Audy

/Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání/

pracoviště pro zahradní terapii v balinách
u velkého meziříčí

Představení pracoviště, jehož cílem je integrace tělesně
i sociálně znevýhodněných dětí a mládeže prostřednictvím
zahradní terapie. Budovaný zahradně terapeutický areál,
ležící uprostřed přírodního parku Balinské údolí, bude své
služby nabízet širokému spektru organizací.

