ZAJÍČEK NA KONI, o.p.s. – jak bylo v
ÚNORU, BŘEZNU A DUBNU

Únor začíná v Itálii a to Italským večírkem na Barrandově, kde se sešli jak dobrovolníci, tak klienti.
S hostitelkou Andreou jsme si krásně popovídali a přitom najedli a napili těch největších dobrot.

Pak pokračujeme na Boží Dar, kde v únoru začíná první turnus Zimních integračních táborů a za ním
následuje hned druhý. Díky sponzorům si okolo dvaceti dětí užilo zimních radovánek, letos s velkou
hojností sněhu a sluníčka a krásnou atmosférou spřátelených rodin. Na pobyty jely jak děti mentálně
či tělesně handicapované, tak ze sociálně slabého prostředí.

Třetí turnus Zimních integračních táborů se přesunul do Velké Úpy. Krásný týden, v krásném
prostředí s bezvadnými lidmi uběhl rychle a v Praze nás mezitím již vítalo jaro.

Nejdůležitější akcí tohoto rodícího se jara u Zajíčka je jistě přestěhování koní z Bučovic do Prahy, do
Hostivaře – blíže ke klientům. To vše pod záštitou Jezdecké akademie Bleu de Ciel, tedy bývalé stáje
Artuš. 21.3. 2015 byla Jezdecká akademie Bleu de Ciel pokřtěna. Na této zahajovací akci nás svou
milou návštěvou poctil pan Jan Červinka, donátor, který stáj a její projekt Jízd na koních podpořil
finančně i lidsky.
Nyní se každé všední odpoledne prohání na koních po Hostivaři spousta dětí s handicapy a dětí ze
sociálně slabého prostředí. Aktuálně poskytujeme jízdy přibližně 25 dětem s handicapem mentálním,
tělesným či sociálním. Terapeutické i výcvikové jízdy jsou v tuto chvíli plně obsazeny. Zájem je
obrovský. Pro handicapované klienty jsou jízdy na koních ZDARMA.

Březnový čokoládový den u koní patřil všem dětem, které mají rády čokoládu a koně (bez pořadí
důležitosti ). Proběhl ještě před oficiálním zahájením provozu v Hostivaři a byl takovou vstupní akcí,
kdy jsme koníky uvítali v Praze. Následovala březnová Terapeutická sobota, na kterou se mohou
pravidelně jednou měsíčně hlásit rodiče se svými dětmi. Na terapeutických sobotách má každý klient
s handicapem svůj individuální čas na terapeutickou jízdu, kdy se mu koník i dobrovolník plně věnuje.
Tyto soboty jsou bez doprovodného programu.

K Březnovému programu Zajíčka patřila ještě dílnička Míši
Huslarové, tentokrát specifická svou náplní: drátovalo se .

Velikonoční dílničky byly samozřejmou, a jako vždy hojně
navštěvovanou, akcí. Opět plné vyrábění a povídání. Velmi
vhodné jak pro maminky, tak pro děti .

V dubnu do Hostivaře na koníky
zavítaly děti s handicapy na
dubnovou Terapeutickou sobotu
a pro děti s handicapy, bez
handicapu a pro děti ze sociálně
slabého prostředí jsme připravili
na závěr dubna integrační Den
s koňmi v Hostivaři, který byl
provázen, kromě jízd na koních,
arteterapií a hrami pro děti.

A teď ke klubáčkům: kromě NOVÝCH, opravdu značných výhod, které
členství v Klubu přátel Zajíčka nabízí
(http://www.zajiceknakoni.cz/images/stories/zajicek/kpz/KPZ-vyhodyclenstvi-2015.pdf), jsme nezaháleli ani na akcích. Byli jsme v Divadle
na Vinohradech, ve Švandově divadle, na koncertě Karla Plíhala,
s dětmi v Dětském centru Lvíček.

Novinky z projektu Kavárna – zaměstnání pro handicapované jsou velké . V průběhu února až
dubna jsme dále bojovali za získání stavebního povolení pro naše prostory v Podskalské ulici, kde
bychom rádi otevřeli kavárnu pro klienty s handicapy. Při psaní tohoto čtvrtletníku se nám to
konečně podařilo !!! V průběhu tzv. čekajících měsíců naši kavárníci nezaháleli a pilně se připravovali
na své budoucí kavárenské působení. Na seminářích pořádaných právě pro ně se vařilo, peklo a jedlo
a zároveň si svojí práci obsluhy mohli několikrát vyzkoušet především na akcích v Hostivařské
jízdárně.

Náš další velký projekt Pomoc na blízko stále jede na plné obrátky. Zaměřil se v posledních měsících
především na financování jízd na koních pro děti ze sociálně slabého prostředí. V létě, díky tomuto
projektu, pojede spousta dětí na tábory. Připravuje se nová verze akce Ježíšek, kde si dárci opět
budou moci vybrat, které dítě a jak chtějí jednorázově či dlouhodobě podpořit.

Dále si vám dovolujeme oznámit, že naše obecně prospěšná společnost změnila číslo
transparentního bankovního účtu.
Nový účet Zajíčka na koni je: 2300738014/2010 (Fio banka).
Současně jsme také rozšířili možnost, jak nás naši příznivci mohou podpořit
pomocí DMS - dárcovské SMS. K dosavadní DMS ZAJICEKDETEM zaslané na
číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč), která umožňuje jednorázovou podporu naší
organizace, přibyla i další možnost, jak lze naše aktivity finančně podpořit i
opakovaně. Dárci tak mohou pravidelně přispívat každý měsíc po dobu
jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK ZAJICEKDETEM na číslo
87 777 a každý měsíc jim bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na
www.darcovskasms.cz.

Předchozí čtvrtletník za měsíc listopad, prosinec a leden naleznete zde:
http://zajiceknakoni.cz/images/stories/zajicek/aktuality/2015/znk-listopad-prosinec-leden.pdf

