ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Z LETNÍCH INTEGRAČNÍCH POBYTŮ 2016
ZAJÍČEK NA KONI, O.P.S.

Tento dokument představuje komplexní zprávu roku 2016 z Letních integračních pobytů
Zajíčka na koni, o.p.s., a z Příměstských pobytů pořádaných ve spolupráci s Jezdeckou
akademií Bleu de Ciel.

V létě 2016 se pořádalo těchto šest turnusů:
I. 4.–8. 7. – Příměstský integrační pobyt pro dě z projektu Pomoc na blízko v Hos vaři
II. 11.–15. 7. – Příměstský integrační pobyt pro dě z projektu Pomoc na blízko v Hos vaři
III. 25.–31. 7. – Integrační pobyt pro rodiny s dětmi s handicapy ve Velké Úpě
IV. 1.–7. 7. – Integrační pobyt pro rodiny s dětmi s handicapy ve Velké Úpě
V. 15.–19. 8. – Příměstský integrační pobyt pro dě z projektu Pomoc na blízko v Hos vaři
VI. 22.–26. 8. – Příměstský integrační pobyt pro dě z projektu Pomoc na blízko v Hos vaři

Číselné shrnu pomoci:
Diagnóza, znevýhodnění

Speciﬁkace

Počet dě

Mentální, tělesný,
kombinovaný handicap

Downův syndrom,
97
Kabukiho syndrom,
au smus,
mentální retardace různého stupně,
zraková vada, diabetes mellitus,
dietologie,
imobilita apod.

Sociální handicap

nízká sociální úroveň rodiny

35

Bez znevýhodnění
(integrační aspekt)

Nejsou předmětem žádos o
ﬁnanční pomoc. Účast pro
vytvoření přirozeného kolek vu.

21

Dobrovolníci

Včetně skupiny zrakově
handicapovaných

26

Klien na pobytech mají tyto (a jiné) druhy handicapů a jejich
kombinací:
DMO, Aspergerův syndrom, au smus různé úrovně, epilepsie,
středně těžká a těžká mentální retardace, srdeční vady, oční
vady, ADHD, Downův syndrom, dětská deprese, z žená mobilita
– klien upoutaní na invalidní vozík,
ale i bez vozíku, …
Sociální handicap: výchova v
Mnohočetné, monoparentální
rodině, v rodině po smr jednoho z
rodičů, v rodinách alkoholiků, v
rodinách, kde jeden z rodičů je ve
výkonu trestu, výchova ve velmi
slabém sociálním prostředí, …

Charakteris ka integračních pobytů:
Pobyty vždy přizpůsobujeme potřebám našich klientů. Nejinak tomu bylo i letos. Pobyt
musí vyhovovat nejen klientům s handicapy (to je naše primární starost), ale i jejich
rodinám, tj. rodičům, prarodičům či pečovatelům. Zároveň je zde důležitá skupina
sourozenců handicapovaných klientů a klientů ze sociálně slabého prostředí. Klientů ze
sociálně velmi slabého prostředí přibývá. Tito klien mají v důsledku působení prostředí
často mírnou sociální retardaci. I pro ně je potřeba připravovat vhodný program.
Základním opěrným systémem pro sdružení všech těchto dě a dospělých je však nejen
kvalitní program, ale především silná základna dobrovolníků, kteří jsou lidmi na pravém
místě a jsou schopni aktuálně a intui vně reagovat na rozdílné potřeby klientů. Zároveň se
opíráme o zpětnovazebné dotazníky z předešlých let.
Pobyt pro klienty probíhal i tento rok v krásné přírodě. To rovněž určuje program našich
pobytů – většina ak vit se koná venku, a to i za deš vého počasí (ačkoliv máme velmi
solidní a kvalitní zázemí v interiéru). Pobyt v přírodě dětem i dospělým pomáhá nejen
tělesně, ale i duševně – spousta z nich by se jinak za celé léto vůbec nedostala ven z
velkoměsta.
Terapie v rámci pobytů probíhají v klidu, dbáme na to, aby veškeré terapie klien
absolvovali dle svých tělesných i duševních
možnos . Délku terapií přizpůsobujeme
ideálnímu stavu a navíc dáváme každému
možnost individuálních náhrad či doplnění
během turnusu. Tedy pokud se klient
nemůže kvůli momentálně zhoršenému
stavu terapie zúčastnit, má možnost ji
absolvovat jindy, či minimálně dostane vše
potřebné pro vlastní plnění v době, kdy je v
plné dispozici. Terapeu cký program všech
turnusů připravujeme s odborníky.

Charakteris ka příměstských pobytů:
Příměstské pobyty jsou určeny klientům z projektu Pomoc na blízko, tedy klientům ze
sociálně slabého prostředí, ale i dětem ze standardního prostředí. Jedná se o pobyty
integrační. Jsou založeny na klasickém výcviku – tréninku na koni. Klien se učí jízdě na
koni, základním i pokročilým pokynům, které koni udělují. Vzdělávají se teore cky i
prak cky v péči o koně. Klien tak – často poprvé v životě – absolvují mimoškolní ak vitu,
která je baví a vede k zodpovědnos , nemluvě o fyzickém a sportovním nasazení. Vytvářejí
si vztah ke koni jako k příteli a zároveň k někomu, o koho se musí postarat. Tito klien
většinou zůstávají v období prázdnin bez ak vit a tento pobyt je pro ně jedinou možnos
něco zažít. Na těchto pobytech byla i početná skupina dě , jejichž jména se nemohou
zveřejňovat.

Krátká ﬁnanční zpráva z letních integračních pobytů
Z očekávané celkové částky 515 760,- Kč za projekt jsme nejvyššího ušetření na konečnou
částku 337 371,- Kč docílili 80% slevou na ubytovací služby. Dále pak došlo ke snížení
nákladů na zdravou a diete ckou stravu potřebných (dotovaných) klientů m, že se nám
podařilo získat mnoho potravin jako věcný dar a nemusely být součás platby za stravné!
Poskytovatel stravného nám vyšel vstříc a odečetl námi dodané potraviny z ceny stravného
za den.

I. turnus 4.–8. července – Příměstský pobyt v pražské Hos vaři
Jednalo se o pobyt pro klienty ze sociálně slabého prostředí, ale i pro dě z prostředí
standardního. Klien měli každý den tréninky, teore ckou přípravu i prak ckou činnost,
absolvovali vyjížďky. O koních si nejen povídali, ale také je kreslili, vyráběli nebo si o nich
zpívali.

II. turnus 11.–15. července – Příměstský pobyt v pražské Hos vaři
Druhý v řadě pobytů, který je určen klientům ze sociálně slabého prostředí, ale v rámci
integrace, jsou jezdecké pobyty doplňovány i dětmi z rodin, jež nejsou na sociálním
minimu. Dě se učí všem dovednostem prak ckým i teore ckým, mají dvakrát denně
trénink. Jezdí na vyjížďky a starají se o koně.

III. turnus 25.–31. července – Rodinný integrační pobyt ve Velké Úpě
Do Velké Úpy jsme přijeli samozřejmě s našimi koňmi. Dovezli jsme si i mnohé jiné:
sportovní potřeby, lana, společenské hry, výtvarné potřeby, „poklad“ apod. Jen paní
kuchařku jsme měli místní – přímo z Velké Úpy. Pobyt byl určen klientům primárně s
mentálním či tělesným handicapem a jejich opatrovníkům, dále pak klientům ze sociálně

slabého prostředí. Dě bez handicapu naplnily svou přítomnos integrační cíl našich
pobytů. V průběhu týdne měli klien každodenní terapie na koních či s koňmi v podobě
péče o ně, mazlení, masáže apod. Součás terapií byla také arteterapie, která v
odpoledních hodinách přinášela potěšení i maminkám. Vedle těchto terapií si klien užili
zábavné hry a závěrečnou cestu (přímo honbu) za pokladem. Vystoupali též na vrchol
Černé hory.

IV. turnus 1.–7. srpna – Rodinný integrační pobyt
ve Velké Úpě
V řadě druhý integrační pobyt ve Velké Úpě navazoval přímo na
předcházející. Koně nabrali sil při nedělním odpočinku a v pondělí
začali vozit další klienty. Na druhém turnuse vystřídala arteterapii
muzikoterapie, a tak klien každé dopoledne zpívali a hráli na
hudební nástroje. Na sportovních hrách, které po oba turnusy
probíhaly, se vyřádili všichni – jak tělesně zdatní, tak méně, ale i
, kteří mají opravdu velká omezení. V odpoledních časech se pak

sportovních klání mohli zúčastnit i rodiče, opatrovníci, dobrovolníci, prostě všichni, kdo
zvládli nelehké úkoly dobrovolníka Mar na. Zpěvu z terapií jsme pak využili u večerních
táboráků. Půldenní výlet zpestřil táborové dny a
dal nám objevit další z horských vrcholků. Všem
dobrovolníkům patří za oba tyto horské pobyty
dík, protože byly velmi náročné a oni zvládli vše –
především individuální péči o klienty – výborně.

V. turnus 15.–19. srpna – Příměstský
pobyt v pražské Hos vaři
Na předposlední z letních turnusů se koně vrá li
zpátky do Prahy. Opro terapeu ckým pobytům
koně na příměstských turnusech se svými klienty
opravdu trénují. Jezdci-začátečníci jezdí na lonži a
postupně se osamostatňují a svému koni dávají
pokyny sami. Ti nejpokročilejší jezdci se učí skákat
přes překážky. Za odměnu pak všichni jedou do
hos vařského lesoparku na vyjížďku. Především
pro klienty ze sociálně slabého prostředí je
trénink na koni velmi přínosný: Zapojují tak
mnoho svých skrytých schopnos a učí se trpělivos , vztahu ke zvířatům a sebeovládání.

VI. turnus 22.–26. srpna – Příměstský pobyt v pražské Hos vaři
Poslední z letních turnusů roku 2016 proběhl na sklonku léta. Další klien z projektu
Pomoc na blízko dostali možnost se zúčastnit jezdeckého pobytu v Jezdecké akademii Bleu
de Ciel. Mnozí z těchto klientů docházejí od začátku roku na pravidelné jízdy na koních
(díky sponzorům projektu Ježíškem po celý rok), čímž se tato pomoc stává ještě
smysluplnější.
V létě 2016 tedy proběhlo úspěšně šest turnusů pobytů, z nichž dva byly určeny těžce
handicapovaným
klientům a čtyři
především klientům ze
sociálně velmi slabého
prostředí. Již se těšíme
na příš rok – o pobyty
je z řad klientů enormní
zájem. Poskytujeme
klientům možnost
individuálního proži
pobytu s
plnohodnotným
programem.

Děkujeme všem, kdož se ﬁnančně podíleli na realizaci
letních pobytů Zajíčka na koni, o.p.s.

Lucie
Palánová

CAFÉ

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich práci!!!

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI RODIČŮ (KLIENTŮ)
S LETNÍMI INTEGRAČNÍ POBYTY ROKU 2016

Podíl dě s handicapem
Dě s handicapem
Dě bez handicapu

20%

80%

Spokojenost s prací dobrovolníků

Celková spokojenost s terapiemi

5%

100%
95%

Přínos pro handicapované dě
Integrace

Zlepšení psychického stavu

25%
100%
75%

Zlepšení zdravotního stavu

Pobyt v přírodě

5%
25%

75%

95%

Pobyt s dětmi

100%

Pobyt s koňmi

50%

50%

Ukázky ze zpětných vazeb rodičů na organizaci, zajištění pobytů a
celkovou spokojenost dě a jejich opatrovníků:
Moc díky za všechno Zajíčkovi… Vážíme si všeho, co pro nás děláte.
Jídlo, ubytování, prostředí, bezva kolek v.
Na pobytu tohoto typu jsme byli poprvé a jsme nadšeni v podstatě vším. Příjemnými lidmi,
nádherným prostředím, jízdou na koních a v neposlední řadě úchvatnou terapií.
Vše O.K. – prostě SUPER!!!
Moc obdivuji organizaci celého tábory. Myslím, že nemám, co vytknout. Všechny terapie
byly pěkně připravené a zorganizované - Děkujeme mockrát!
Dě byly nadšené z jízdy na konících… Děkujeme organizátorům a všem dobrovolníkům!

