
 

    

 

 

 

 

 

ZAHRADNÍ TERAPIE 

Ekocentrum Chaloupky, Baliny, 16. - 17. června 2022 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro pokročilé lektory.  

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Programoví pracovníci, kteří mají zkušenost s ekologickou výchovou a mají zájem ji rozvíjet i pro osoby 

se znevýhodněním.  

Vzdělávací cíl semináře 

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy zahradní terapie, které lze využít při programech pro 

děti i dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí semináře budou i praktické ukázky akti-

vit pro různé cílové skupiny. 

Anotace semináře 

Seminář je rozdělen do čtyř bloků. Každý z nich obsahuje teoretický úvod i praktické ukázky. 

Blok 1 - Seznámení s principy zahradní terapie a dalších opatření Green Care. 

Blok 2 - Oblasti uplatnění - příklady programů s prvky zahradní terapie pro různé cílové skupiny. 

Blok 3 - Struktura a možné cíle programů s prvky zahradní terapie 

Blok 4 - Vhodné prostředí a pomůcky pro programy s prvky zahradní terapie - prohlídka areálu pro 

zahradní terapii. 

Metody a formy využité v rámci semináře 

Přednáška s prezentací, praktické ukázky, kazuistika, diskuze, zážitkové učení, nácvik praktických čin-

ností.  

50 % času semináře proběhne venku.  

Lektorský tým 

Seminář povede lektorský tým Chaloupek.   

Mgr. Jana Audy – Vzdělání: v roce 2003 absolvovala magisterské studium v oboru Ochrana a tvorba 

životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci a doplňující pedagogické studium; od roku 

2013 si průběžně doplňuje vzdělání v oblasti zahradní terapie a sociální práce, v roce 2019 absolvovala 

kromě jiného i kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách v rozsahu 120 hodin. Od roku 2002 



 

 

 

 

působí jako nejprve jako lektor, později také jako vedoucí ekocentra Chaloupky ve Velkém Meziříčí a v 

Balinách; v letech 2009 – 2015 se podílela na vzniku zahradně terapeutického areálu ekocentra Cha-

loupky Baliny. V letech 2016 - 2019 působila jako metodik vzdělávacích aktivit zahradní pedagogiky v 

projektu EDUGARD. Od roku 2019 působí jako vedoucí sociální služby sociální rehabilitace. Pravidelně 

připravuje programy pro osoby s mentálním postižením a pro žáky se speciálními vzdělávacími potře-

bami. Podílela se rovněž na programech pro děti z azylových domů pro matky s dětmi, pro děti 

z dětských domovů, pro klientky výchovného ústavu pro mládež nebo pro seniory. Již několik let se 

věnuje vzdělávání pracovníků sociálních služeb v oblasti zahradní terapie. 

Mgr. Alena Tomandlová Ruxová – Vzdělání: v roce 1996 absolvovala magisterské studium v oboru Spe-

ciální biologie a ekologie na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 2006 doplňující pedagogické studi-

um k získání učitelské způsobilosti, dále si od roku 2006 doplňuje vzdělání v oblasti zahradní terapie a 

sociální práce, absolvovala kromě jiného i vzdělávací program Zahradní terapie Mendlovy univerzity 

Brno v rozsahu 120 hodin a kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 150 hodin. 

Pracovala jako zoolog Západomoravského muzea Třebíč, učitel odborných předmětů na VOŠ a VŠ 

polytechnická Jihlava a od roku 2005 pracuje jako lektor ekocentra Chaloupky. Kromě výukových pro-

gramů pro školy se věnuje zahradní terapii pro seniory, pravidelně dochází do Domova seniorů ve Vel-

kém Meziříčí a připravila také řadu dalších programů pro seniory z jiných zařízení. Již několik let se 

věnuje vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti zahradní terapie. 

Časový harmonogram 

Seminář je dvoudenní. První den semináře se začíná v 10:00 hodin drobným občerstvením, vlastní pro-

gram začíná v 10:30 hodin, seminář končí druhý den v 15:30 hodin. 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 12 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 2 000 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnu-

to ubytování, stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena nezahrnuje dopravu 

účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 a maximálně 22 účastníků, 

přednost mají dříve přihlášení.  

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašo-

vání. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi-

náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

Seminář bude akreditován, o akreditaci semináře je zažádáno. 

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 20. květ-

na 2022. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o semi-

nář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků 

z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.  

 



 

 

 

 

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich fi-

nančních možnostech.  

Přihlásit se lze vyplněním přihlášky https://forms.gle/ApSY8QyJJJBBCZpNA O přijetí přihlášky budete 

informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 

24. května 2022.  

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).  

Ostatní 

Nejpozději 10 dní před začátkem semináře Vám bude zaslán podrobný program a další organizační 

informace. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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