
 

 
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Příroda v nemocnicích a domovech seniorů. I tak vypadá terapie, představí 
konference  
Brno, 14. září 2017 
 
Tomu, jak může příroda pomáhat nemocným, hendikepovaným, seniorům či dětem se specifickými 
potřebami, se bude věnovat konference Terapie přírodou a pro přírodu, kterou 20. a 21. září v Brně 
pořádá školské zařízení Lipka. Součástí konference bude také představení floramobilu – pojízdné 
zahrádky určené pro pacienty upoutané na lůžko – a jeho uvedení do praxe.  
 
Konference určená odborné veřejnosti se bude konat 20. září 2017 v prostorách krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Účastníci, mezi nimiž budou zástupci státní správy a místních samospráv 
i ředitelé a zaměstnanci zdravotnických a sociálních zařízení, si poslechnou příspěvky o pozitivním vlivu 
pobytu v přírodě na psychiku pacientů nebo představení případů konkrétních zařízení, kde je zahradní 
terapie již s úspěchem využívána: v Domově pokojného stáří na Kamenné v Brně, v Domově „Na Zámku“ 
v Nezamyslicích, ve speciální základní škole Velká Bíteš či v oblastní charitě Ateliér Samuel ve Znojmě. Do 
části těchto zařízení se účastníci budou moci přímo podívat během exkurze, která se bude konat o den 
později.  
 
Konference se bude věnovat také interiérové zahradní terapii. Ta myslí na pacienty a klienty, kteří jsou 
dlouhodobě upoutaní upoutáni na lůžko a ze zdravotních důvodů se nedostanou do zahrady nebo ven 
z budovy, v níž pobývají. Při té příležitosti Lipka představí vlastní prototyp pojízdné záhrádky, tzv. 
floramobilu, která může přivézt část zeleně až do pokoje a díky své konstrukci snadno zajede přímo až 
klůžku pacienta. „Díky floramobilu je možné realizovat zahradní terapii přímo v pokojích. Dá se využít 
chuťových i hmatových vjemů, aromaterapie a třeba se i pustit do jednoduchých pěstebních prací. 
Vyrobený prototyp jsme po dobu jednoho roku testovali a nyní jej chceme nabídnout zařízením 
k využívání.“ říká Dana Nováková z Lipky. Základní varianta floramobilu i se sadou pomůcek pro různé 
zahradně terapeutické aktivity stojí 29.900 Kč a je možné ji zakoupit přímo v Lipce.   
 
Školské zařízení Lipka se zahradní terapii a terapii přírodou věnuje již několik let. V roce 2013 uspořádalo 
v České republice vůbec první konferenci na toto téma. Pomohlo také několika zařízením (školy, 
zdravotnická zařízení, domovy seniorů) vybudovat vlastní terapeutickou zahradu a terapeutům 
a sociálním pracovníkům nabízí vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na využívání zahradní terapie 
přímo v praxi. Nyní Lipka spustila informační web www.terapieprirodou.cz.  

Konferenci Lipka pořádá v rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu, který byl finančně podpořen 
Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí České 
republiky. 
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Termín a místo konání:  
- 20. září 2017 – konference Terapie přírodou a pro přírodu, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 

Cejl 73, Brno 

- 21. září 2017 – exkurze za příklady dobré praxe – Domov Na Zámku, Nezamyslice, Lipka – 

pracoviště Jezírko, ZŠ Velká Bíteš 

Víc informací o terapii přírodou: www.terapieprirodou.cz 
 
Kontakty:  

- Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732 

- Dana Křivánková, garantka zahradní terapie na Lipce, organizátorka konference, 

dana.krivankova@lipka.cz, 737 274 242 

- Pavla Švecová, organizátorka konference, pavla.svecova@lipka.cz, 543 420 822 
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