PREMENA NEÚTULNEJ TERASY
Naše Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. sa zapojilo do grantového programu Zelené
oči, ktorý je súčasťou podpory environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Projektom
s názvom „Zelená terasa“ získali finančnú podporu vo výške 2000 Eur, ktorá prispela
k zútulneniu miesta, kam seniori radi chodia.

Ako sa premenila neútulná terasa pro zrealizovaní projektu?
„Zelená“

záhrada

ponúka

klientom

všetky možnosti,

ktoré

potešia

ich

zmysly.

Môžu privoňať ku kvitnúcim kvetom, voňavým bylinkám, vidieť ich nádherné živé
farby, cítiť slnko, vietor, počúvať bzukot včiel a dokonca ochutnať aj to, čo si sami
vypestovali. Zelená terasa okrem toho priniesla aj aplikovanie rôznych druhov terapií, ktoré
sú veľmi potrebné a dôležité pre fyzické a psychické zdravie našich klientov“ uviedla
inštruktorka sociálnej rehabilitácie Jana Urbanovský. Pracovná terapia je uplatnená pri
vyvýšených záhonoch, ktoré umožňujú venovať sa pestovaniu rastlín, dokonca aj v sede,
napr. aj priamo z invalidného vozíka. Vzťah k rastlinám posilnil u mnohých ich zraniteľné
sebavedomie, vrátil ich životu opäť zmysel, hodnotu a užitočnosť. Aromaterapia – vôňa
byliniek, kvetov a zeleniny má priaznivé účinky na ich celkové zdravie. Príjemné prostredie
plné zelene je priam ideálne na biblioterapiu – každodenné čítanie novín, časopisov alebo
kníh. A ak sú seniori unavení, stačí im oddýchnuť si aj len pohľadom na zeleň, ktorá pôsobí
upokojujúco. Vypitie kávy alebo čaju pripraveného z vypestovaných byliniek na slnečnej
terase je úplne iné ako na izbe. So svojimi priateľmi sa môžu pozhovárať a aj zasmiať. A ak
na chvíľu zavrú oči môžu si vychutnať liečivú silu slnka a jeho lúčov. A to je helioterapia,
ktorá slnečnými lúčmi lieči, dodáva energiu, radosť, znižuje stres a napätie. Vraví sa, že
záhrada a kvety dokážu spojiť ľudí a vytiahnuť ich z von.“ A práve zelená terasa sa stala
cestou do magického sveta, ktorý poskytuje príroda a ukazuje cestu, ako sa zabaviť a využiť
každý deň naplno aj v našom zariadení pre seniorov.

...celkový pohľad na zelenú terasu ...

... natreté lavičky v novom šate ...

... bylinkový záhon ...

... záhon mladých paprík ...

... záhon mladých rajčín ...

... záhradkársky tím ...

... záhradkársky tím ...

... sušenie byliniek ...

