
Záhradu otvorte a ona Vás vylieči – ZotAV

Tento projekt sme realizovali v prostredí firmy Biocentrum s.r.o v Želiezovciach v dňoch 

27.8 – 1.9.2021.

Bolo to 6 dní vzájomnej výmeny skúseností a hľadania vhodných riešení pre vytvorenie zaujímavých projektov 
Záhrad, ktoré liečia. Pracovníci s mládežou z partnerských organizácií z Čiech a Poľska vytvorili návrhy záhrad 
a ich prvkov, ktoré budú databázou pre tvorbu nových projektov a vytvorených záhrad v každej partnerskej 
organizácii. Petrklíč Help, ProRok a Stowarzyszenie mladych artistov Eco Power sú organizácie, ktoré spolu so 
zástupcami Spokojnosti n.o vytvárajú pre skupiny mladých ľudí s rôznymi obmedzeniami tie najvhodnejšie 
podmienky pre ich rozvoj. V tomto projekte sa pracovníci s mládežou zamysleli nad možnosťami, ktoré 
v priestoroch prírodných záhrad budú podnecujúcim prostredím pre zdravý rozvoj a vývoj mladých ľudí.

Na praktických workshopoch a návštevách ukážkových záhrad si vyskúšali ako môžu jednotlivé prvky v záhrade 
pomáhať, učiť a liečiť zároveň. Okrem toho to môže byť miesto pre kreativitu a podporu duševného a aj 
fyzického zdravia.

Práca s prírodným materiálom je vždy obohacujúca a vedie človeka k zamysleniu sa nad jeho podstatou. 
Spracovanie, úprava tohto materiálu a výroba nových výrobkov je vždy tajomstvom, ktoré vzniká v hlave 
a v rukách jeho tvorcu. Zároveň to môže byť polotovar, na ktorom pracuje jeho nový majiteľ, a tak sa stáva 
zároveň aj terapeutickým prostriedkom. Teda „liečivom“.

Pri všetkých prvkoch v záhrade sme si uvedomovali ich veľký vplyv majú na podporu biodiverzity v krajine, 
potrebu jej ochrany a zároveň tvorby a uchovanie pre budúce generácie. Stavby z vŕby, hmyzie hotely, pocitový 
chodník, záhony s bylinkami a medonosnými rastlinami, ale aj záhony zeleniny, drobné ovocie, spracovanie 
a výroba sušených pochutín – toto všetko budeme môcť využívať pri diskusiách a rozhovoroch s mladými ľuďmi 
a pri ich uplatnení sa v budúcnosti. Ktorá oblasť bude pre nich zaujímavá? Ako sa stanú sebestačnými? Bude to 
skôr podpora ich duševného zdravia, alebo viac ich osamostatnenie sa? Všetky tieto zručnosti získali účastníci 
projektových aktivít a odnášajú si ich do svojich organizácii pre prácu s ich cieľovými skupinami.

Výrobky z vlny, ktoré veľmi úzko súvisia so starostlivosťou o zvieratá sú zároveň našim tradičným remeslom 
a o kvalite vlny ako terapeutického prostriedku vedeli už naši predkovia. Oprášenie a znova získanie úcty 
k tradíciám vedie mladú generáciu k váženiu si samých seba. Tento sociálny aspekt sme si uvedomovali pri 
zamýšľaní sa nad prácou so znevýhodnenými, ktorí sú súčasťou našich cieľových skupín. 

Budeme aj naďalej pracovať v tomto duchu, aby mladá generácia nachádzala svoje pevné miesto v živote 
a vedela sa vysporiadať s problémami, ktoré ju obklopujú. Iba kvalitnou a cieľavedomou prácou na samých sebe 
vedia veci meniť k lepšiemu,  aby boli sami so sebou spokojní.



 


