
  
 
 
 

LÉKAŘ LÉČÍ, PŘÍRODA UZDRAVUJE 
INSPIRUJTE SE PŘÍRODOU 

 VYBUDUJTE SI POD NAŠÍM VEDENÍM VLASTNÍ 

TERAPEUTICKOU ZAHRADU 
 

 

PROSTOR PRO ZAHRADNÍ TERAPII 
VZDĚLÁVACÍ KURZ 

 

 
 Využití terapeuticky pozitivního vlivu pobytu v přírodě 
 Metody aktivizace klientů, terapeutické prvky v zahradách 
 Ergoterapeutické zahradnické pomůcky pro handicapované 
 Arteterapeutické využití zahrad 
 Nové náměty pro terapeutické využití práce s přírodními materiály 
 
Na co se můžete těšit 
 Inspirativní návštěvy přírodních zahrad v ČR a Rakousku 
 Praktické semináře představující příklady dobré praxe 
 Odborné publikace o zahradní terapii 
 Bezplatné konzultace v oblasti zahradní terapie 
 
Podrobnosti  
Lipka – pracoviště Kamenná  
Dana Křivánková 
Tel.: 543 420 823 
E-mail: dana.krivankova(at)lipka.cz 

  

 
 
 
 
 
 
 

Tento kurz probíhá díky finanční podpoře SFŽP a MŽP, v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu. 
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VZDĚLÁVACÍ KURZ: 

PROSTOR PRO ZAHRADNÍ TERAPII 
 
Kurz tvoří 4 celodenní semináře, které probíhají v Brně, na pracovišti Lipky Kamenná. Součástí 
kurzů jsou také 2 pro účastníky volitelné exkurze do přírodně-terapeutických zahrad v Rakousku, 
na Moravě i v Čechách. Jelikož na sebe jednotlivé semináře navazují, je nezbytné přihlásit se na 
celý kurz, nikoliv na jednotlivé semináře. 
 
PROGRAM KURZU 
 Termíny seminářů:   24. 1. 2017, 21. 2. 2017, 21. 3. 2017, 25. 4. 2017 + 6. 6. 2017 (závěrečné 

setkání) 
 Vybraná témata, kterým se budeme věnovat: 

- Nové trendy ve využívání zahrad a parků 
- Terapeuticky pozitivní vliv pobytu v přírodě 
- Metody aktivizace klientů, zvýšení komfortu a atraktivnosti pobytu v zahradách 
- Možnosti zapojení klientů do vybraných zahradnických činností 
- Arteterapeutické využití prostoru zahrad a přírodních materiálů zde vypěstovaných 
- Zahradní terapie: inspirace z EU 

 
Exkurze do přírodních zahrad 
 Termín exkurze:  23. 5. 2017 
 
ÚČASTNÍCI KURZŮ OBDRŽÍ 
 Ucelenou sadu informačních materiálů k jednotlivým seminářům i exkurzím 
 Obsáhlou publikaci Zahradní terapie: Teorie – věda – praxe  a mnohé další 

  
CENA KURZŮ 
 Cena kurzů pro školní rok 2016/2017: 2000 Kč vč. DPH 
 V ceně je zahrnuto občerstvení, obědy a studijní materiály 
 V ceně nejsou zahrnuty exkurze, které si účastníci hradí zvlášť (orientační cena jedné 

exkurze je 750 Kč) 
 
PODROBNOSTI  
Lipka, pracoviště Kamenná  
Dana Křivánková 
Kamenná 20, 639 00 Brno  
Tel.: 543 420 823 
E-mail: dana.krivankova(at)lipka.cz 
 

mailto:dana.krivankova%28at%29lipka.cz

