


Sociální krajina z.s. 

- Zapsaný spolek založený na jaře 2021

Hlavní oblasti zaměření organizace 

- tvorba terapeutických zahrad 
- tvorba vzdělávacích zahrad 
- tvorba komunitních zahrad 
- osvětová a publikační činnost  



Terapeutické zahrady 
Terapeutické zahrady můžeme definovat jako prostor na pozemku 
pobytového zařízení pro seniory, sloužící k terapeutickým a  volnočasovým 
aktivitám klientů. Vychází ze zažitých činností z aktivního života klientů. A 
jeho cílem je klienty pozitivně stimulovat. 

- zlepšují prostředí sociálního zařízení 

- dávají prostor k realizaci klientů i personálu

- vytváří možnosti navázání kontaktu s 

místní komunitou 



Vzdělávací zahrady 

- tvořené dle stejných principů a zásad jako zahrady terapeutické. Pouze s tím 
rozdílem že jsou cíleny na jinou skupinu uživatelů

- může jít o klienty dětských domovů, azylových zařízení, ZŠ, MŠ a dalších 
zařízeních pro děti. 

- slouží i jako nácvik sociálních dovedností 
- ukázka smysluplného trávení volného času
- podpora místních komunit a spolků 



Komunitní zahrady

- zahrady komponované do veřejného prostoru, sloužící určité komunitě, která 
se podílý ja jejich vzniku a provozu. 

- mohou být budovány i jako součást sídel firem či kancelářských komplexů. 
- tyto zahrady rozvíjí jak environmentální tak

komunitní stránku lokality. 



Financování projektů

- Firemní dárci - sponzoring, firemní nadace a projektové výzvy 
- Soukromí dárci - fundraising, crowdfunding
- Benefiční eshop - výrobky partnerů a vlastní merch 



Proč nás podporovat? 

- jsme moderní transparentní nezisková organizace se snahou zlepšit 
podmínky v pobytových zařízeních. Jak pro jejich klienty tak zaměstnance. 

- nejsme příjemci dotací poskytovaných státními institucemi. 
- máme zveřejněný etický kodex, podle kterého

se striktně řídíme. 

- u dobrovolníků se snažíme rozvíjet dovednosti.
- s našimi dárci chceme budovat dlouhodobé 

partnerství založené na rozvoji konceptu CSR. 



Možnosti dobrovolnické spolupráce 

- Kultivace vztahů s dárci 
- Administrativa a její koordinace 
- Koordinace a realizace projektů 
- Komunikace na sítích

Naším cílem je rozvíjet potenciál a schopnosti

dobrovolníků. Proto dobrovolnické pozice 

jasně nedefinujeme a individuálně hledáme 

oboustranně nejvýhodnější spolupráci.   



Benefity dobrovolničení v Sociální Krajině 

- Být přitom! Podílet se na něčem co má dlouhodobý smysl. 
- Pro každého dobrovolníka hledáme nejlepší možnost rozvoje jeho potenciálu, 

je jen na dobrovolníkovi jaké dovednosti bude chtít rozvíjet. 
- Získání zkušeností a nových dovedností. 

Rádi dobrovolníkům zprostředkujeme kurzy a

certifikace.   

- Je to víc než jen položka v CV, ale i ta se hodí. 
- V případě oboustranně smysluplné spolupráce

se rádi domluvíme na placené stáži.  



Chci se stát dobrovolníkem, co mám udělat? 

- První je třeba promyslet, kolik času chcete věnovat činnosti v Sociální Krajině.
- Pokud už víte jak na tom jste s časem, nechte si projít hlavou jaká činnost vás 

bude naplňovat. 
- A potom už bude nejlepší napsat nám na email socialni.krajina@gmail.com

mailto:socialni.krajina@gmail.com
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