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Pomáhejte prosím s námi…

Jak? Finančním darem (č. účtu 3068979319/0800),
nákupem výrobků našich uživatelů, dobrovolnictvím
nebo materiálním darem.

Chelčický domov sv. Linharta je samostatná
nezisková obecně prospěšná společnost.
Jejím hlavním posláním je pomáhat lidem, kteří se z důvodu věku nebo
svého nepříznivého zdravotního a sociálního stavu těžko včleňují do
společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat,
prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb.
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. poskytuje tyto sociální služby
podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách:
• sociálně terapeutické dílny
• pečovatelskou službu
• sociální rehabilitaci
• sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Ambulantní sociální služby poskytujeme v sídle organizace (Chelčice 1)
a terénní sociální služby poskytujeme na území ORP Vodňany, ORP
Prachatice a ORP České Budějovice.

www.linhart-chelcice.cz

Zahradní
terapie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uklidňuje mysl, přináší klid a uvolnění
Je vhodná pro všechny věkové kategorie
Stimuluje smysly a zlepšuje koncentraci
Pobyt v přírodě povzbuzuje imunitní systém
a regenerační procesy
Práce v zahradě zlepšuje motoriku
Aktivizuje různá centra mozku
Má také vzdělávací charakter, skrze přírodu
poznáváme sebe sama
Přináší aktivity pro relaxaci, rehabilitaci
i léčbu
Obnovují se přirozené biorytmy těla a snižuje
se svalové napětí
Zlepšuje se emoční i duševní zdraví
a v neposlední řadě i fyzická zdatnost

Linhartovská zahradní terapie není jen práce v zahradě. Nabízí
řadu aktivit, které jsou vhodné nejen pro uživatele sociálních služeb
s duševními zátěžemi či lidi s mentálním a tělesným postižením, ale
také pro děti z mateřských a základních škol, kreativní dospělé nebo
pro seniory, a také přináší řadu možností pro dobrovolníky či náhodné
návštěvníky v této otevřené komunitní zahradě.

Přírodní zahrada láká klidem a nezaměnitelným geniem loci,
vůní ovocných stromů i množstvím keřů, proměnlivými barvami
bylinkových i květinovo-zeleninových záhonů, květinovou loukou
s hmyzím domem, broukovištěm, čmelínem… Stala se živým
ateliérem pod širým nebem.
www.linhart-chelcice.cz

