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SLOVO ÚVODEM

Rok 2019 byl rokem intenzivním, pestrým a průkopnickým. 

Těší nás, že si k Vám v roce 2019 našly cestu nejen jednodenní či několikahodinové  
vzdělávací akce, o kterých se dočtete více v naší zprávě, ale také se nám podařilo  
zorganizovat první veřejně otevřenou výpravu „Ženskou cestu“. Díky olomouckému  
kraji jsme mohli vyrazit na projekt „Terapie rodiny“. Navázali jsme několik spoluprací  
od jednotlivců až po celé organizace, spolupráce národní i mezinárodní. Pojďme se  
tedy společně ohlédnout za tímto prvním pro nás druhým startovacím rokem. 



NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které se spojili  
za účelem rozvoje a šíření směru terapie divočinou a dobrodružstvím.

Jedněmi ze základních účelů spolků jsou tyto: 

a)       Asociace dbá o rozvoj a šíření terapie divočinou a dobrodružstvím. Usiluje o její   
 využívání k léčebně preventivní péči o zdraví občanů v holistickém pojetí.

b)      Asociace usiluje o ukotvení terminologie a vymezení působnosti terapie  
 divočinou a dobrodružstvím.

c) Asociace se podílí na zvyšování úrovně znalostí svých členů a na šíření poznatků  
 z oblasti terapie ze zahraničí i z území České republiky mezi odborníky jiných oborů  
 i laickou veřejnost.

d) Asociace podporuje vědecko-výzkumnou činnost v oblasti terapie divočinou  
 a dobrodružstvím, napomáhá k vytvoření podmínek pro seznamování odborné  
 i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatnění v praxi.

e)  Asociace se všestranně podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní  
 realizace psychoterapie v léčebné, poradenské a preventivní péči.

f)  Asociace vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi  
 svými členy i organizacemi obdobného zaměření v České republice a v zahraničí.

g)  Asociace dbá na dodržování etických zásad při výkonu terapie divočinou a dobrodružstvím.

h)  Asociace dbá na užívání pouze takových postupů, které jsou podloženy v současnosti  
 uznávanými vědeckými poznatky.

i)  Asociace se aktivně podílí na celoživotním vzdělávání svých členů a ostatních pracovníků  
 v příbuzných oborech.

Celé znění stanov je k nalezení na našich stránkách www.terapiedivocinou.cz



HLAVNÍ ČINNOST
Asociace v  roce 2019 měla čtyři hlavní oblasti působnosti:

vícedenní  
putování přírodou

workshopy

mezinárodní 
projekty

aktivity připravené ve spolupráci  
s dalšími subjekty

Vícedenní putování přírodou

Terapeutická výprava je tvořena malou skupinou do 12 účastníků pod vedením zkušených lektorů. Každá výprava 
je na míru šitá účastníkům dle věku a složení. V intenzivních chvílích společného putování, při pobytu v přírodě, 
při společných komunitách, se členové skupiny poznávají nejen navzájem, ale především poznávají sami sebe. 
Zkušenosti máme s vedením skupin mladistvých, rodině orientovaných výprav a homogenních skupin dospělých.

Workshopy

Naše workshopy seznamují s hlavními principy přístupu “terapie divočinou”. Workshopy  jsou vedeny prakticky, 
tedy účastníci mají možnost si vše zkusit na vlastní kůži. Workshopy děláme své, ale i na zakázku pro různé 
organizace, konference či jiné eventy.



Mezinárodní projekty

V rámci naší asociace se účastníme nejen odborných konferencí, ale jsme také v kontaktu s lidmi z celého  
světa, kteří jsou zapáleni pro stejnou věc.

V roce 2019 jsme byli v rámci programu Erasmus +  přizvaní ke spolupráci s nizozemskou organizací Heimat 
International Foundation, madeirskou organizací CASA DO POVO DE CAMARA DE LOBOS, do dalšího projektu nás 
oslovil slovenský Outward Bound a my sami jsme podávali projekt na organizaci výprav pro ohroženou mládež  
s partnery ze Španělska Anglie, Slovenska a Polska. Podpořený a uskutečněný byl projekt “Contact making  
seminar” slovenského partnera Outward Bound.

Neustále zůstáváme v kontaktu se “studnicí” inspirace a zkušeností anglickou “Wilderness Foundation”.  
Díky naší spolupráci mohla proběhla jedna týdenní a jedna šestiměsíční stáž našich členů.

 Našimi spřízněnými organizacemi jsou:

 Wilderness Foundation UK
 Mierz Wysoko Polsko

Aktivity připravené ve spolupráci s dalšími subjekty

Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím spolupracuje s různorodými subjekty. Naše spolupráce 
probíhá na různých úrovních, mohou to být konzultace, školení pro personál a dobrovolníky, bývají to 
výjezdy pořádané pod hlavičkou subjektu a další.

Experientia Španělsko
Power to Be Canada

Outward Bound Slovakia, Czech 
Republic, Romania



VÍCEDENNÍ PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU

Ve dnech 17. - 24. 8. 2019 se vydalo společenství devíti žen na putování novohradskou přírodou. 
Hlavním cílem tohoto putování bylo vytvoření prostoru pro osobní rozjímání každé účastnice  
a následný prostor pro možnou osobní změnu v maličkostech ale i velkých věcech. Hlavním  
motem putování bylo: „Pohnout se z místa, znamená vydat se na cestu“.  O tom, že to opravu  
u některých žen byly kroky mílové není pochyb. Cesta byla nepřekvapivě něžná a ženská  
ale jen do té míry, kterou si samy účastnice nastavily. 

Ženská cesta 17. – 24. 8. 2019
Tým: Jana Švecová, Tereza Houšková



Terapeutická expedice se konala v divoké přírodě Bílých Karpat. Skupina osmi rodičů a devíti dětí,  
dvou terapeutů a jednoho pomocníka se vydala po předem prozkoumané trase. Expedice měla svůj  
rytmus a dynamiku. Nekladl se důraz na počet kilometrů, ale na probíhající proces.

 Přístup rodinné terapie vychází zejména z možností a podpory rodiny. Nezaměřuje se na to, co nejde, 
ale posiluje fungující struktury a zpevňuje místa, která jsou pro rodinu oporou. Díky intenzivně společně 
strávenému času mohly rodiny přicházet na to, v čem jsou jako jednotlivé celky silné, odlišné a tak  
speciální. Odezva účastníků byla velice silná a pozitivní. Pro dokreslení několik reakcí z dotazníků 
vyplňovaných účastníky:

„…výprava mě naučila, že se dokážu postarat o rodinu i v náročnějších situacích“

„…každý jsme jiný, každý měl své důležité místo v „systému“ a je něčím výjimečný“ 

„…překvapilo mě, čím vším mohou všichni skupinu obohatit a i mě samotného“ 

Práce na terapeutické expedici je dlouhodobá, náročná a vyžaduje specifický tým. Jen díky dotaci 
Olomouckého kraje se podařilo expedici uspořádat. Za podporu děkujeme.

Terapeutická expedice rodin 28. 8. – 2. 9. 2019
Tým: Lucie Petrová, Michal Petr, Pavel Šída



WORKSHOPY A VZDĚLÁVÁNÍ

Předat atmosféru „terapie divočinou“ účastníkům konference „Život je pohyb“ byl trochu oříšek,  
ale bylo třeba s i poradit. Konference pořádaná centrem Paraple uprostřed Prahy, v  místě plném lidí 
neposkytovalo úplně komorní atmosféru, ale rozdělaný oheň, několik aktivit a vzájemné sdílení mělo 
účastníkům nabídnout ochutnávku, jaké to je vydat se na expedici a začít všemi smysly vnímat přírodu.

Workshop pro Paraple 4. 4. 2019
Lektoři: Lucie Petrová, Michal Petr



Workshopy na dvou místech České republiky zvaly k  vyzkoušení přístupu terapie divočinou. 
Účastníci z neziskového sektoru, pracující s různými cílovými skupinami, si vyzkoušeli 
tzv. „instantní expedici“. Zároveň je těmito semináři cíleno k propojení osob podobně 
smýšlejících, zajímajících se o toto téma a  vytváření platformy pro možné budoucí 
spolupracování. Pražský workshop navštívily 4 osoby a olomoucký 10 osob.  

Na olomoucký workshop navazovala členská schůze Asociace.

Otevřený workshop Praha 10. 4. 2019
Lektor: Jana Švecová

a 

Otevřený workshop Olomouc 4. 6. 2019
Lektoři: Tereza Houšková, Michal Petr



MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Budování platformy, kde se potkávají podobně smýšlející lidé a vzájemné obohacování vnímáme jako 
velice důležité. Absolvovali jsme proto na začátku listopadu seminář s  názvem „Wilderness Therapy 
Opportinities“ v Suché pod Parnou na Slovensku.

Seminář pořádala slovenská organizace Outward Bound Slovakia a setkalo se zde šest organizací  
ze čtyř států.

Tento seminář má v  budoucnu pokračovat společnou kooperací a tvorbou projektů.

Wildereness Therapy Opportunities Slovakia  
5. – 10. 11. 2019



AKTIVITY PŘIPRAVENÉ VE SPOLUPRÁCI  
S DALŠÍMI SUBJEKTY

Výjezd a spolupráce pro sdružením  
pro pěstounské rodiny Praha 11. – 13. 10. 2019
Tým: Tereza Houšková a Jana Švecová. Za Sdružení pěstounských rodin  
          se účastnila, a s námi odvážně putovala Barbora Čížková.

Víkendový výjezd se sedmi dětmi, ve věku 12- 15 let, byl plný legrace a vtipných poznámek 
dospívajících teenagerů, kteří však dokázali citlivě reagovat i na přechod do prostředí přírody. Tito 
malí velcí dobrodruzi zdolávali za laskavého vedení a podpory řadu přirozených výzev cesty a čelili 
jim s odvahou Marvelovských hrdinů. Ani rychle se měnící počasí naši veselou skupinu nedokázalo 
vyvést z míry, a tak si to deset postaviček zahalených v barevných pláštěnkách mašírovalo přírodou 
v podhůří Šumavy déšť, nedéšť. Čas podzimu nám nabídl plejádu barev a přírodních materiálů, 
které jsme ve svých aktivitách skvěle využili. Celý víkendový výjezd s dvěma intenzivními setkáními 
skupiny před a po výjezdu byl zároveň koncipován jako přípravná část pro osmidenní putování, 
které zamýšlíme realizovat roku 2020. A tak, jak už to k dospívajícím patří, dostaly se nám leckdy 
jednoznačné zpětné vazby: 

„Když už jsem zvládla tenhle víkend, tak zvládnu všechno. :-)“ 

„..bylo to hustý, fakt jsem si to užila! Dymenzo!“

„Kdyby mě takhle viděla babička, že to všechno zvládám, ta by koukala.“

„Jooo, jasně, jedem!“ (po otázce, zda by si děti jako parta troufaly na týdenní putování)

„Nikdy jsem třeba nedělal dřevo, nebo nevařil venku na ohni, a spát v takovým lijáku ve stanu bylo 
nejlepší. Taky jsem myslel, že neujdu tu cestu, ale nakonec jsem to všechno dal.“

„Hodně mi pomohlo, že jsme to dělali společně a nikdo se mi nesmál, že to nedám. To je často  
ve škole, že jsem zažil i šikanu. Na víkendu jsem taky měl čas si to okoukat a vyzkoušet,  
a taky bylo super, že jsem si to pak mohl udělat po svým. I si jít sám za sebe třeba, to jsme  
taky mohli. A taky jsem byl chválenej, že ty věci dělám, a to bylo super.“



HOSPODAŘENÍ SPOLKU
„Z důvodu současné situace, hospodářský výsledek bude vložen po podání daňového přiznání.“
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