3 projekty, které budou prezentovány na Dnu evropské spolupráce 8. 9. 2017
na Jezírku a Rozmarýnku:
|| ACT WELLL! ||
Souvislost projektu
Celoživotní vzdělávání a ochrana životního prostředí jsou dvě témata, která v budoucnu nabývají na významu. Z
tohoto důvodu je důležité, aby už těm nejmenším byla vštěpována odpovědnost za chování a zacházení s
přírodou. Díky životně orientovaným a povědomí posilujícím opatřením má být právě jejich povědomí posíleno
tak, aby svým chováním uměli ovlivnit životní prostředí.
Obsah projektu
Projekt ukazuje, jak jednoduše a efektivně může být vyučování biologie přeneseno do přírody. Ve Velkém
Enzersdorfu byl vytvořen vzdělávací dům, který slouží jako místo setkávání a místo vzdělávání. Budova se nachází
bezprostředně v blízkosti lesa, což je vynikající pro vytvoření naučné stezky. Také práce na zahradě byla pro děti
nezapomenutelným zážitkem. Děti mohli založit záhony a zasadit či zasít různé druhy ovoce a zeleniny. Proběhla i
společná sklizeň. Porozumění z blízka – utváření půdy, půdní ekologie – proběhlo díky pozorování žížal, mravenců
ve vlastních mraveništích a to jednoduchým a srozumitelným způsobem. Vrchol projektu představuje vlastní malá
farma na české straně hranice, na které se mohou učit pochopit souvislost mezi chovem hospodářských zvířat,
zajišťováním potravin a správné zacházení se zvířaty převážně městské děti

|| ZAHRADNÍ TERAPIE ||
Souvislost projektu
Zahradní terapie sází na překvapení, že pobyt v přírodě vede k psychické a fyzické aktivaci lidí. Pro člověka
sociálně, psychicky či tělesně znevýhodněného právě na základě jeho zdravotního stavu, je velmi obtížné volně se
pohybovat. Zahrada představuje tímto pro mnohé jediný kontakt s přírodou a je ideální pro zanechání stopy
přírody v člověku. Tato metoda zároveň podporuje jejich začleňování do společnosti.
Obsah projektu
V rámci projektu byli staří a nemocní lidé podporováni ve vykonávání jednoduchých denních činností ve volné
přírodě. Společně zakládali záhony, opravovali stávající oplocení zahrady nebo stavěli zvířecí ohrady. Výsledkem
tohoto projektu byly také schůdné cestičky bylinkové spirály a bezbariérové kompostovací toalety.. Nabídka se
zaměřovala nejen na pečovatelský a ošetřovatelský personál v pečovatelském domě, nýbrž také na lékaře a
pedagogy v oblasti speciální pedagogiky. Byla nabízena školení v oblasti zahradní terapie, studijní cesty,
konference pro více než 400 účastníků. Zatímco Vysoká škola zemědělská a environmentální ve Vídni jako jediná
instituce v Evropě vyučuje zahradní terapii, v České republice byl tento obor většinou neznámý. Na základě této
skutečnosti byla dostupná literatura s touto tematikou přeložena do češtiny jako učební materiál a dána k
dispozici. Kromě teoretických předpokladů byla vytvořena infrastruktura pro praktické provedení. Na rakouské
straně vznikl u jednoho Domu seniorů ukázkový areál pro zahradní terapii a skleník.

|| MONA ||
Souvislost projektu
Mnoho dětí a mládeže bojuje s nadváhou, která je důsledkem nedostatečného pohybu a nezdravého
stravování. Děti také ví stále méně o původu potravin a je pro ně zatěžko připravit si jídla bohatá na vitamíny
z bioproduktů. Vztah k přírodě již není tak silný jako dříve a musí být od dětských krůčků až po dospělost
dáván za příklad. Teprve tehdy mohou děti rozvíjet svůj vztah k přírodě a radost z pohybu.

Obsah projektu
Ve workshopech se děti a mládež učí zacházet účinně nejen se zdroji surovin v bio hospodářství, ale také s
vedením domácnosti, kdy při nákupu dbají na regionální a sezónní produkty. Také správné třídění odpadu a
kompostování nesmí přijít zkrátka. Nabídka je orientována zvláště na děti trpící obezitou, které dostaly šanci
ztratit přebývající kila v rámci takzvaného Wohlfülcamps. V rámci solárního vaření mohla mládež vyzkoušet, jak
zábavná může být příprava zdravého jídla. Jako místo setkávání a centrum česko-rakouských aktivit v oblasti
ochrany životního prostředí sloužil ekologický dům Rozmarýnek. Budova byla zrekonstruována přírodními
stavebními materiály. Vlastní fotovoltaika zajišťuje úsporu energie. K programu patřily sportovní olympiády a
stany pod širým nebem a přispěly tak k novým zážitkům dětí z pohybu v přírodě.

