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Podpora prostředí pro propojení a zapojení
Testování příležitostí k doporučování sociálně organizovaných venkovních aktivit

Věděli jste, že více než třetina lidí na 
celém světě pociťuje osamělost? 
Osamělost je klíčovým faktorem 
veřejného zdraví!* 

Prohlídka začíná zde

O čem je RECTAS?

Věděli jste, že doporučování 
sociálně organizovaných 
venkovních aktivit může 
být lékem na snížení 
osamělosti mezi obyvateli?

RECETAS je projekt 
financovaný Evropskou unií, 
který bude testovat a hodnotit 
sociálně organizované venkovní 
aktivity v celé Evropě, 
Latinské Americe a Austrálii

Škálovatelnost 

Udržitelnost Propojitelnost 

Evidence

Našim cílem je definovat ekosystém zúčastněných stran působících na 
rozhraní venkovních aktivit, duševního zdraví a pohody, se zvláštním zájmem 

o snižování osamělosti prostřednictvím venkovních aktivit. 
To pomůže:

Jak plánujeme sociálně organizované 
venkovní aktivity testovat?

zapojit zúčastněné strany k šíření 
a používání zjištěných 
poznatků a výsledků

identifikovat silné a slabé stránky podpory 
sociálně organizovaných venkovních 

aktivit na lokální úrovni

Nabídka doporučených 
sociálních aktivit 

zahrnuje mimo jiné

Obyvatelé měst a další zúčastněné strany se budou podílet na návrhu 
nabídky sociálně organizovaných venkovních aktivit a výběru 

organizací a zdrojů podporujících tyto intervence 

Zveme zúčastněné strany ke spoluúčasti na všech fázích projektu, 
ke sdílení znalostí a zkušeností, získávání odborníků 

a účastníků studií, sdílení a šíření informací

Projekt povede k získání cenných 
poznatků o efektivnosti a dopadu těchto 
intervencí. Zúčastněné strany se mohou 
na tomto procesu podílet a přispět 
k analýze.

Role zúčastněných stran je klíčová v 
identifikaci zdravotních faktorů pro použití 
sociálně organizovaných venkovních 
aktivit, přístup k místním datům a 
interpretaci vzorců a trendů na místní i 
mezinárodní úrovni.

RECETAS očekává systematické snížení osamělosti, podporu živých, 
společensky propojených komunit, snížení zdravotních nerovností 

skrze přínosné venkovní aktivity

Procházky v parcích a v přírodě

Turistické kroužky

Zahradničení

Botanické zahrady

Farmářské trhy

Výlety do lesa

Pozorování ptactva

Procházky podél řek

Příroda v muzeích a umění

Městské zemědělství

Procházky na pláže a podél 

pobřeží

Setkání s domácími mazlíčky 

a pozorování zvěře

Virtuální přírodní aktivity

*Zdroj: Zpráva Národní akademie vědy, inženýrství a 
medicíny a článek z časopisu Americké akademie pro 
dětskou a adolescentní psychiatrii

I mimo oblast zdravotnictví najdeme 
zdroje a organizace, které mohou 
pomoci s nákladnou léčbou a zlepšit 
životní pohodu lidí, kteří trpí osamělostí

www.recetasproject.eu


