
FLORAMOBIL – PŘÍRODA AŽ K LŮŽKU

Floramobil byl vytvořen v rámci projektu Terapie přírodou a pro 
přírodu, díky finanční podpoře SFŽP a MŽP.



ZAHRADNÍ TERAPIE – NÁVRAT KE KOŘENŮM

 Uchovává motorické, 
mentální, sebeobslužné
funkce

 Zvyšuje kvalitu života

 Urychluje léčbu

 Harmonizuje

 Podněcuje smyslové 
vnímání

Léčba, terapie a relaxace skrze kontakt s přírodou v zahradě
Terapeutický prostředek – rostliny, zahradnické práce



VYUŽITÍ ZAHRADNÍ TERAPIE

 Domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem
 Domovy pro zdravotně postižené
 Léčebny dlouhodobě nemocných
 Hospice, paliativní péče

 Psychiatrie
 Dětská, onkologická, 

ortopedická oddělení 
nemocnic

 Rehabilitační ústavy
 Školství



INTERIÉROVÁ ZAHRADNÍ TERAPIE

 Prostorová omezení:
 Malé pokoje, úzké chodby
 Nedostatek skladovacích 

prostor

 Chybí praktické příklady a 
zkušenosti po sestavení 
dlouhodobých programů

Zahradní terapie  =  Obvykle vázána na speciálně upravené zahrady 

Proč to tak je?
 Technická omezení: 

 Málo funkčních pomůcek, pojízdné záhonky využitelné pro sedící klienty
 Minimum pomůcek pro práci s ležícími klienty



FLORAMOBIL – JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Foto: Brněnský deník
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FLORAMOBIL  JE:
 Konstruován tak, aby se dalo 

dobře zajet mezi lůžka
 Vysouvací pracovní plocha
 Zahloubená pracovní deska 
 Vše na jednom místě
 Skladnost, multifunkčnost

 Na základě poptávky jsme vyvinuli pojízdnou „zahrádku“
 Inspirace z Německa
 Návrh prototypu uzpůsobený našim podmínkám
 Spolupráce s Domovem pokojného stáří Kamenná, Brno



OD TEORIE K PRAXI

Pilotní testování v Domově pokojného 
stáří Kamenná, Brno
06/2016 – 06/2017

Další testování
 Dům Naděje Brno – Vinohrady 
 Dům Naděje Brno – Bohunice
 Domov pro seniory Mikuláškovo 

náměstí, Brno

Testování pokračuje

Foto: Brněnský deník

Foto: Brněnský deník



TESTOVÁNÍ FLORAMOBILU

 Týdenní testování 

 Program zahradně terapeutických 
aktivit na míru

 Náměty IZT, rostliny, materiál

 Lipkový lektor prakticky představí 
zahradní terapii

 Pracovníci zařízeni si sami zkouší 
práci s floramobilem a ZT aktivity

 Zpětná vazba od Lipky

 Možná pomoc při zařazení ZT do 
individuálních plánů klientů 

 Poradenství

Foto: Brněnský deník



ZKUŠENOSTI Z TESTOVÁNÍ 
FLORAMOBILU

Zahradní terapie zaujme
 Vychází z přirozených, praktických aktivit
 Není to umělá aktivizace
 Klienti se vrací k věcem, které znají
 Radost ze smysluplné činnosti
 Náměty pro rozhovory

Zahradní terapie je velmi dobře přijímána

Úspěchy i klientů, které bylo obtížné do běžných 
aktivizací zapojit



ZKUŠENOSTI Z TESTOVÁNÍ FLORAMOBILU

Hledání ztracené paměti
 Evokuje zážitky z přírody, vzpomínky na vlastní zahradu, péči o květiny
 Navázání přirozeného hovoru
 Přes květiny o životě klienta 
 Klienti v jiném světle

Překlenutí ztráty paměti 
při kontaktu s příbuznými  

Potenciál pro zapojení 
příbuzných do léčebného a 
pečovatelského procesu



ZKUŠENOSTI Z TESTOVÁNÍ FLORAMOBILU

Přirozenost, srozumitelnost
 Do zahradní terapie lze snadno i další členy pečovatelského týmu
 Vlastní zkušenost se zahradou a zahradnickými aktivitami
 Intuice

 Využití k individuálním i 
skupinovým aktivizacím

 Široké možnosti využití 
(sociální služby, 
zdravotnictví)



VYUŽITÍ FLORAMOBILU

Foto: Brněnský deník
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 Zahradní terapie
 Ergoterapie, 

arteterapie
 Smyslová aktivizace
 Reminiscenční terapie
 Individuální i 

skupinové programy

Uplatnění

 Zařízení pečující o 

ležící klienty

 Sociální služby

 Zdravotnictví
Foto: Brněnský deník



FLORAMOBIL MŮŽETE MÍT NYNÍ I VY
Od 11/2017 možnost zapojení do doplňkového testování floramobilu
 14 dní testování, podpora lipkové lektorky ZT
 Cena pouze za úhradu provozních nákladů, materiálu a dopravy

Zapůjčení floramobilu
 Několik týdnů či měsíců
 Základní sada pomůcek
 Metodika, náměty 

Výroba na zakázku 
 Zohlední individuální 

potřeby vašeho zařízení 
po stránce technické i 
metodické



DALŠÍ NABÍDKA LIPKY V OBLASTI ZAHRADNÍ TERAPIE

 Vzdělávací semináře a kurzy v oblasti zahradní terapie
 Exkurze do terapeutických zahrad v ČR i zahraniční
 Poradenství a podpora
 Setkávání přátel ZT



Děkujeme za pozornost!

Dana Nováková

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Lipová 20, 602 00 Brno

www.terapieprirodou.cz
www.floramobil.cz

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

