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Závěrečná zpráva
Název projektu: Terapeutické květináče – vyvýšené záhony
Nezisková organizace
BILICULUM, z.ú. je dlouholetým profesionálním
poskytovatelem dvou sociálních služeb. Denního stacionáře Mikulov a Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – STONOŽKA.
Před sedmi lety se nám podařilo z vlastních zdrojů nákladem 475 000,- Kč
zrekonstruovat část naší zahrady. Vznikla zde velká krytá pergola s ohništěm a
bezbariérovými chodníky. Na celkové dokončení a dovybavení celé zahrady jsme již,
ale neměli dostatek finančních prostředků.
Nyní však díky individuální dotaci hejtmana JMK ve výši 185 000,- Kč jsme mohli
dovybavit zahradu o terapeutické květináče a vyvýšené záhony, pro celodenní
aktivity našich klientů.
Naší cílovou skupinu tvoří děti a mladí dospělí s mentálním, tělesným,
kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra ve věku od 3 do 35 let.
Velká část našich klientů je imobilních a bez speciálních úprav záhonů, nejsou
schopni, se účastnit pracovních terapií.
Při montáži Terapeutických květináčů byli naši uživatelé přítomni a aktivně se i
někteří podíleli. Rozmístění vyvýšených květináčů (jak je doloženo ve foto
dokumentaci) nebylo náhodné. Zde jsme vycházeli především z individuálních
možností a schopností našich uživatelů. Navážení zeminy a rašeliny do květináčů
bylo velmi fyzicky náročné a z toho důvodu jsme využili i víkendové brigády
dobrovolníků a rodičů našich uživatelů. Nakonec se dílo podařilo a naše děti a mladí
dospělí se mohli pokusit s pomocí pracovníků osadit první květináč rostlinami.
Vzhledem k tomu, že konečné práce byly dokončeny až po hlavní výsadbové
sezoně, soustředili se naši uživatelé především na sázení bylinek a víceletých rostlin.
Účel poskytnuté dotace byl beze zbytku splněn a naši uživatelé se již těší na jaro,
kdy budou moci sadit svou první zeleninu.
Propagace projektu byla uskutečňována v souladu s pravidly pro publicitu např.: na
našich www stránkách a bude pokračovat i v naší Výroční zprávě za rok 2018.
Ilustrační foto: Chvilku potrvá, než budeme mít podobně osázené a vzrostlé vyvýšené

záhony

reg. Krajský soud v Brně, spis. zn. U46 dne 19.1.2015, IČO: 266 410 46, č.ú.: 1385856399 / 0800, Česká spořitelna, a.s.
1/1

