
Výroční zpráva za rok 2006 

 

Poslání organizace: 

Posláním Zajíčka na koni je celkově zlepšovat zdravotní i duševní stav handicapovaných a 

jinak znevýhodněných dětí pomocí kontaktu s přírodou, hlavně pak jízdou na koních. 

Snaţíme se pomáhat slovem i skutkem rodičům těchto dětí a všem, kdo s nimi pracují v jejich 

často nelehké ţivotní situaci. Vedle jízd na koních patří mezi naše aktivity letní integrační 

tábory pro celé rodiny, výlety do přírody atd. Chceme se i nadále rozvíjet, začínat nové 

aktivity a tak pomáhat těm, kteří to potřebují. 

Martin Splavec, člen rady o.s. 

Poděkování: 

Děkujeme všem, kdo nám pomáhají: 

 

 

Dále děkujeme panu Marku Danovanu Swiney, panu prof. Jelínkovi, panu J. Kratochvílovi, 

paní Haně Morkesové, paní D. Křápkové a slečně A. Pařízkové. Všem pracovníkům z výše 

zmíněných společností za trpělivost, Táně Bednářové za veškerou pomoc a všem kdo nám 

jakýmkoliv způsobem pomáhají vracet do očí dětí s handicapy úsměv a do srdcí jejich rodičů 

klid a porozumění... 

Obsah: 

Ohlédnutí - nová struktura sdruţení - stávající a noví dobrovolníci,naše působnost, úspěch 

projektů, máme 2 nové koně a jaké moţnosti nám tato novinka přinesla, kurz pro pracovníky 

neziskovek, krouţek pro děti s handicapy - systematická výuka jízdy na koni, spolupráce s 

DDM Praha 2. 

Rok 2006 v číslech 

Zajíček na koni - o naší činnosti 

- co je předmětem naší existence 

- proč jízdy na koni pro děti s handicapy 

- proč jízdy na koních ze stáje Artuš na Sedlčansku 

- proč zdarma či za dobrovolný příspěvek 

Naše cíle a prostředky k jejich uskutečnění 

Cílové skupiny 

Aktivity - projekty roku 2006 

- jízdy na koních 

- integrační výlety 

- letní tábor 

- zimní tábor 

- poradenství a pomoc při hledání institucí k integraci a osobního asistenta 

- malí zajíčci 

Stručný kalendář roku 2006 

Záměry pro rok 2007 

Finanční zpráva za rok 2006 



Plán rozpočtu na rok 2007 

Organizační struktura 

Kontaktní a identifikační data 

Ohlédnutí za rokem 2006 

Rok 2006 byl velmi úspěšným rokem. Všechny naše stávající i nové projekty byly překvapivě 

ţádané širokou veřejností... S velkým úspěchem pokračoval projekt Jízdy zdarma pro děti s 

handicapy, uskutečnili jsme zimní lyţařský tábor pro děti s handicapy a jejich rodiny v 

Nových Hamrech v Krušných horách a letní integrační tábor s koňmi pro děti s handicapy a 

jejich rodiny, pro děti zdravé - děti rodičů s handicapem a jejich rodiči a pro děti z 

uprchlických táborů. Tento tábor se uskutečnil na krásném místě v tzv. České Kanadě. Oba 

dva tábory měly nečekaný úspěch. Za vše mluví fakt, ţe poptávka po letním táboře byla 

trojnásobně vyšší neţ moţná kapacita, a ţe jiţ nyní v lednu máme zcela zaplněn jeden turnus. 

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat v létě 2007 turnusy dva! 

K našemu překvapení měl velký úspěch i náš nový projekt - Integrační výlety. Kaţdou třetí 

sobotu v měsíci se vydáváme na celodenní integrační výlet s dětmi s handicapy, s dětmi 

zdravými i s jejich rodiči za doprovodu koní. Velmi často spolupracujeme s dalšími 

organizacemi, např.: Většinou se k nám přidává i jiná organizace - DDM Praha 2, o.s. Jahoda, 

dětský domov Dolní Počernice aj. Integrace dětí s různě odlišnými handicapy je pak 

vyrovnaná a zcela nenásilná. Nenásilná je díky tomuto i výchova dětí zdravých k toleranci a 

pochopení jejich vrstevníků se speciálními potřebami a nároky. Návštěvnost kaţdého výletu 

se pohybuje kolem 40 dětí, s doprovodem to pak činí kolem 80 - 120 osob. Výlety jako 

všechny akce jsou primárně určeny dětem, ale samozřejmá je i účast rodičů a přátel dětí s 

handicapy. Hlavním cílem je pomoci takt integraci dětí s handicapem (jakýmkoliv - ať uţ 

viditelným či např. sociálním - dítě z DD atd.) a vést nenásilně k toleranci děti bez 

jakéhokoliv problému. 

U přítomných dospělých je pak jak na výletech tak na táborech sledován tento cíl: pomoci 

těmto lidem s jejich potíţemi a umoţnit jim setkání s lidmi, kteří mají stejné starosti a zároveň 

i s rodiči dětí zdravých, kteří stojí právě o seznámení s těmito problémy. V návaznosti na 

výlety jsme koncem roku uskutečnili ještě jednu - v roce 2006 poslední akci - Štědrý den u 

koní. Toto písničkové dopoledne ve stájích bylo určeno hlavně tatínkům a dětem - s 

handicapy i zdravým, aby doma tzv. "nepřekáţeli" maminkám při vánočních přípravách. A 

nakonec se nás ve stájích sešlo téměř 30! 

Zvýšený zájem o naše aktivity vyvolal potřebu jiné struktury o.s. Z tohoto důvodu jsme v 

prvním čtvrtletí uplynulého roku jsme přijali nové nadšené dobrovolníky a z nich postupem 

času vzniklo nové vedení a nové funkce. Stále ale platí, ţe jsme čistě dobrovolnické sdruţení. 

Jediní dva naši zaměstnanci se svého "platu" zříkají ve prospěch organizace. V tomto roce 

bychom ale rádi zavedli dvě placená místa, z nichţ jedno je určeno pro občana v těţké ţivotní 

situaci (např. bez domova), který si se z nějakého důvodu nemůţe najít jinou práci. O tomto 

projektu stejně jako o nové struktuře o.s. píšeme dále... 

Kvůli velkému vytíţení práce koní (průměrně proběhne měsíčně jiţ více jak 250 jízd) jsme s 

úspěchem poţádali Stáj Artuš o zapůjčení dvou nových koní pro úzce speciální klienty. Dnes 

tedy jezdí pro děti s handicapy jiţ koní pět. Zůstává dětem známá Lady, Artuš a Zuzanka a 

přibyla pro velmi malé děti Polykarpa a pro děti s váhou větší neţ 50 kg (coţ ještě na jaře 

nebylo moţné) Johny. Právě zapůjčení Johnyho bylo velmi důleţitým počinem. Konečně je 

moţné vozit i děti s větší tělesnou hmotností, kterých právě mezi dětmi s Dawnovým 

syndromem je velmi mnoho. Zároveň je moţné vozit i tzv. dětské dospělé, tedy dospělé s 

handicapy, co ale duší zůstávají dětmi. A nakonec je díky Johnymu moţné odplácet našim 

dobrovolníkům jejich pomoc - pozvat je na jízdy na koních přímo v Šestajovicích. 



I nadále trvá naše působení ve středních Čechách: Stáj Artuš, která nám za symbolickou 

částku tří tisíc půjčuje pět koní pro náš projekt souhlasila s naším návrhem a nabízí ve svém 

regionu - Střední Čechy - Sedlčansko, sluţbu vození dětí s handicapy bez poplatků běţných 

pro ostatní klienty. 

Velkou radost nám způsobuje i úspěch projektu "systematická výuka jízdy na koni pro děti s 

handicapy", kdy se pět dětí jiţ skutečně učí jezdit a připravují se na letní přehlídku na 

závodech! 

Zajímavým krokem je i krouţek pro děti zdravé - děti z DDM Praha 2. Pod vedením 

dobrovolnice Veroniky se kaţdou středu koná krouţek "Práce u koní", který přináší našemu 

sdruţení nejen nové moţnosti integrace (děti pak chodí pomáhat na výlety), ale i finance na 

krmivo pro koně. 

Posledním neméně důleţitým počinem je neustálé zapojování dalších dobrovolníků, kteří mají 

o práci s dětmi s handicapy zájem a zapojení rodičů do naší činnosti. Mladí lidé 

(dobrovolníkům je průměrně 17 - 26 let) se tak zajímavou a zábavnou formou (činnost s 

koňmi) seznamují s problematikou dětí s různými zdravotními či sociokulturními handicapy. 

Jak je jiţ výše uvedeno, v současnosti tvoří základní skupinu našeho o.s. dva zaměstnanci, 

kteří se v zájmu o.s. zřekli honoráře a dvanáct stálých dobrovolníků, z nichţ kaţdý má svoji 

funkci. Dále pak osmnáct příleţitostných dobrovolníků. Dva naši zaměstnanci se účastní 

kurzu Sylabus - vzdělávací kurz pro pracovníky neziskových organizací, pořádaný o.s. 

Jahoda. Děkujeme všem, kdo nám pomáhají. Naše práce skutečně funguje. Společně s námi 

zlepšujete zdravotní i psychický stav dětí s handicapy a pomáháte jejich rodičům v jejich 

nelehké ţivotní situaci. 

Markéta Šulcová, předseda o.s. 

V Praze 1. ledna 2007 

Rok 2006 v číslech 

V roce 2006 fungovaly naše projekty: 

1) Jízdy zdarma na koních pro děti s handicapy - pravidelně tyto projekty vyuţívalo 

- 33 rodin (= 37 dětí) 

- instituce: Paprsek Prosek (cca 15 dětí) (kontakt: 281867500, paní Smetanová) 

Paprsek Hloubětín (cca 10 dětí) (kontakt: 286888441) 

ZVŠ a ZŠ Mochovská (cca 30 dětí) (281862038) 

ZVŠ a ZŠ Bártlova (cca 20 dětí) (281920835) 

Diakonie Praha 4 (cca 4-5 skupin po 5-6 dětech) (241482137) 

Speciální škola Luţiny (cca 15-20 dětí) (777558269) 

Nepravidelně dalších 45 - 50 rodin, 5 organizací a 4 občanská sdruţení. 

Dále spolupracujeme pro tento projekt a pro projekt integračních výletů s o.s. Jahoda a Lásku 

dětem. 

Celkem: pravidelně - cca 147 dětí 

+ Integrační výlety - kaţdou třetí sobotu v měsíci, děti s handicapy i děti zdravé s rodiči 

duben - 20 dětí 

květen - 20 dětí 

červen - 30 dětí 

listopad - 39 dětí 

prosinec - 47 dětí 

 

Výdaje za projekt celkem: 170.354,40 

Rozpočet na jedno dítě za rok: 1.192,- (nepočítáme děti z výletů - na výlety chodí jak děti z 

projektu jízd tak děti nové...) 



2) tábory 

Letní integrační tábor s koňmi pro děti s handicapy, děti z uprchlických táborů a děti zdravé - 

děti rodičů s handicapy 

- spolupráce s o.s. Centrum kultur (kontakt: Bc. Táňa Bednářová 604983875) a o.s. Sdruţení 

mladých sklerotiků (SMS) 

na tábor přijelo celkem 15 rodin s dětmi s handicapy - celkem 17 dětí s handicapem a 15 dětí 

zdravých, 2 rodiny s dětmi zdravými - celkem 4 děti, a tři rodiny z SMS - celkem 3 děti. Počet 

dětí z uprchlického tábora: 43 

(více neţ 70 rodin bylo zapsáno na seznamu náhradníků!) 

 

Letní tábor počet dětí celkem: 82      (počet dospělých - rodičů:23, - dobrovolníků:21) 

Výdaje za tábor celkem: 308.758,- 

Rozpočet na jedno dítě: 3.765,- 

Rozpočet na jednoho účastníka: 308.758 / 126 (celkový počet) = 2.450,- 

(spoluúčast rodin: průměrem 1.100,- na rodinu) 

 

Zimní integrační tábor pro děti s handicapy a jejich rodiny: 

Počet účastníků - 7 rodin = 13 dětí (počet rodičů: 14, dobrovolníků: 2) 

Výdaje celkem: 18.000,- 

Rozpočet na jedno dítě: 1.384,- 

Rozpočet na jednoho účastníka: 620,- 

(spoluúčast rodin: průměrem 500,- na rodinu) 

Děkujeme všem za spolupráci. 

Zajíček na koni - vznik o.s. a pár vět o naší činnosti 

- co je předmětem naší existence 

- proč jízdy na koni pro děti s handicapy 

- proč jízdy na koních ze stáje Artuš na Sedlčansku 

- proč zdarma či za dobrovolný příspěvek 

Občanské sdruţení Zajíček na koni pracuje s dětmi s handicapy a jejich rodinami. Veškeré 

naše aktivity jsou zajišťovány dobrovolníky. (Ostatní cílové skupiny viz - cílové skupiny). 

Naše práce je postavená na principu pomáhat dětem s handicapy, jejich rodinám a snaţit se v 

zájmu integrace zprostředkovávat dětem zdravým nenásilné sblíţení s "našimi dětmi". 

Aktivity jsme opřeli o kontakt dětí s přírodou. Pro děti s handicapy a jejich rodiny zajišťujeme 

zdarma jízdy na koních v dosahu MHD na okraji Prahy - Praha Šestajovice , letní tábory s 

koňmi a od zimy 2006 i zimní tábor a celoročně také doprovodný program. (Setkávání rodičů 

dětí, setkávání rodin s dobrovolníky, besídky, výlety.) Sdruţení vzniklo a je zaregistrováno 

(MVČR, VS/1-1/59573/04-R) 31.12.2004. 

Pro kaţdé handicapované dítě je jakýkoliv kontakt s ţivou přírodou velmi důleţitý. 

Důleţitější neţ pro nás, zdravé lidi. Ale paradoxně je pro ně často daleko obtíţnější dostat se 

ven z města. Účinky jízd na koni nejsou v tomto oboru nic nového. Hippoterapií se zabývá 

mnoho organizací a dosahují výborných výsledků. 

V našem projektu jízd na koních se nejedná výslovně o hippoterapii, ale o kontakt dítěte s 

koněm - o jízdu na koni! Velmi důleţitým faktorem je i vztah dítěte, koně a lidí kolem nich. 

Pro práci s dětmi s handicapy (zejména děti s omezením pohybu a děti s DS) je důleţitá 

absolutní důvěra dítěte ke koni i k dobrovolníkovi, zároveň koně k dobrovolníkovi, který jej 

vede, a potaţmo tak k dítěti, které veze. (Dítě, pokud by o tom přemýšlelo - musí vědět - "Můj 

kamarád - dobrovolník zná mého koníka a ví, ţe se nemusím bát." a kůň: "Můj pán ví, koho 

na mne posadil.") Bez těchto na první pohled sloţitých, nicméně velmi důleţitých vzájemně 



se propojujících vztahů, není moţná práce s dobrými výsledky. Dítě se nesmí koně bát, kůň 

musí být zvyklý na práci s povahově i fyzicky různě náročnými dětmi, musí mít důvěru ke 

svému vodiči a pak celá jízda proběhne ke spokojenosti všech - dítěte, rodiče či pečovatele, 

dobrovolníka i koně. Kdyby jen jedna podmínka nebyla respektována, můţeme stáj zavřít, 

neboť děti nedocílí očekávaných výsledků. Proto pracujeme s koňmi ze stáje Artuš na 

Sedlčansku. Je pravda, ţe musíme vţdy za začátku školního roku a na jeho konci zaplatit 

dopravu, ale tato investice se ve výše zmíněné a skutečně 100% důvěře neustále vrací. Oproti 

tomu čas, který bychom museli investovat do seznámení se za tímto účelem (jízdy a tábory) 

pronajatými koňmi ve stájích v Praze nebo jinde v ČR, čas a hlavně finance vynaloţené na 

trénink těchto koní a konečně risk, ţe výše zmíněná důvěra nebude nikdy stoprocentní, by se 

nevrátily nikdy. Koně, kteří by vozili hodně často i jiné jezdce a hlavně, u nichţ se střídá 

mnoho lidí na práci i výcvik, jak to je ve všech stájích zvykem, by nikdy neměli tu důvěru k 

našim vodičům a našim dětem, jako mají koně, kteří jsou určení pro práci s dětmi s 

handicapy. Navíc tři z našich dobrovolníků ještě přes letní prázdniny pracují ve stáji Artuš, a 

tak skutečně můţeme říci, ţe koně znají dobře, a ti znají je. Zároveň i cílem projektu jízd je, 

aby jízdy pro všechny jakkoliv handicapované děti byly zdarma (nebo za dobrovolný 

příspěvek), neboť právě finanční prostředky se často různým ústavům, institucím a hlavně 

jednotlivým rodinám nedostávají. 

Od jara roku 2004 se neustále zvyšuje zájem veřejnosti o naše aktivity, úzce spolupracujeme s 

občanským sdruţením Vysokoškolští humanisté (projekty letních táborů), s o.s. Motýlek, 

Paprsek, Jahoda, SMS, dětskými domovy a dalšími organizacemi. Občanské sdruţení Zajíček 

na koni se svojí ideologií opírá o ideologii Humanistického hnutí ČR. 

Cíle 

Hlavní cíle naší činnosti jsou 

- přispívat k trvalému zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí s handicapy za pomoci 

kontaktu s přírodou 

- pomáhat integraci dětí s handicapy - tělesnými, socio-kulturními i jinými - do kolektivů dětí 

zdravých; seznamovat širokou veřejnost s existencí handicapů 

- zapojovat do činnosti dobrovolníky a tím přispívat rozšíření myšlenky integrace 

znevýhodněných skupin obyvatel do povědomí široké veřejnosti 

- poskytovat rodinám dětí s handicapy přátelské zázemí 

Prostředky jejich uskutečnění: 

Hlavní stávající projekty (viz dále) 

- jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy a doprovodný program 

- tábory - kontakt dětí s ţivou přírodou 

- integrační výlety 

Postupy: 

- Poskytovat zdarma jízdy na koních pro handicapované děti - z jednotlivých rodin nebo ve 

spolupráci s různými organizacemi. 

- Poskytovat prostor pro setkávání rodičů handicapovaných dětí, pracovníků organizací a 

dobrovolníků. 

- Pomáhat cíleně rodičům i organizacím - vyzvedávání dětí v MŠ, následný doprovod a dozor 

při projíţďce v případě, ţe rodiče nemohou a dítě by tak o vyjíţďku mělo přijít. 

- Pořádat výlety pro handicapované děti a jejich rodiče. 

- Zajišťovat dle moţností další program pro setkávání handicapovaných dětí se zdravými - 

zlepšit tak sociální vztah mezi dětmi. (Pomocí krouţků a jiných akcí je nenásilně vychovávat 

k toleranci, pomoci integrovat handicapované děti do kolektivu vrstevníků.) 



Cílové skupiny 

- děti se zdravotním handicapem raného, předškolního, školního věku a mládeţ (popřípadě i 

dospělí handicapovaní - dle moţností, aktuálně děti s Downovým syndromem, 

kombinovaným postiţením, dětskou mozkovou obrnou, opoţděným psychomotorickým 

vývojem, lehkou a středně těţkou mentální retardací, autismem, vývojovou dysfázií, 

asthmatem bronchiale, lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními,...) 

- děti se socio-kulturním handicapem 

- děti zdravé - z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu 

- rodiče a příbuzní handicapovaných dětí 

- pracovníci organizací zabývající se handicapovanými dětmi 

- neorganizovaná mládeţ bez volnočasových aktivit 

- dobrovolníci, široká veřejnost 

Projekty - aktivity: 

1.aktivita : JÍZDY NA KONÍCH ZDARMA PRO DĚTI S HANDICAPY - TERAPIE JÍZDOU 

NA KONI 

 

Projekt "Jízdy na koních pro děti s handicapy" vznikl jako první projekt našeho sdruţení v 

roce 2004. Program vyuţívají děti raného, předškolního, školního věku s nejrůznějšími 

zdravotními handicapy. V současnosti např. děti s Downovým syndromem, kombinovaným 

postiţením, dětskou mozkovou obrnou, opoţděným psychomotorickým vývojem, lehkou a 

středně těţkou mentální retardací, autismem, epilepsií, asthmatem bronchiale, lehkou 

mozkovou dysfunkcí,... Dále děti s váţným tělesným postiţením - nechodící, se zrakovým či 

sluchovým postiţením a nakonec i děti s handicapem sociokulturním - děti z dětských 

domovů, děti ze sociálně velmi slabých rodin, z národnostních menšin apod. V současnosti 

takto pomáháme cca 150ti dětem. 

Dětem nabízíme nevšední záţitek a poţitek z jízdy na koni. Jedná se o kontakt dítěte s koněm 

a tudíţ ţivou přírodou - o jízdu na koni. Nejčastější kontakt je prostřednictvím pravidelných 

jízd, které probíhají celoročně vyjma letních prázdnin, kdy máme letní tábory. Nástrojem a 

posláním projektu je poskytovat jízdy na koních pro handicapované děti - z rodin či ve 

spolupráci s různými organizacemi; poskytovat prostor pro setkávání rodičů handicapovaných 

dětí, pracovníků organizací a dobrovolníků; pomáhat rodičům i organizacím; dle moţností 

zajišťovat další program pro setkávání handicapovaných a zdravých dětí. Viz projekty 

"integrační výlety" a " tábory". 

CÍLEM PROJEKTU JE PŘISPĚT K TRVALÉMU ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO A 

PSYCHICKÉHO STAVU DĚTÍ S HANDICAPY ZA POMOCI KONTAKTU S 

PŘÍRODOU - TERAPIÍ JÍZDOU NA KONI. 

UKAZATEL ÚSPĚCHU: Základním ukazatelem úspěchu projektu je zájem o nabízené 

činnosti ze strany dětí, rodičů a dalších zařízení, jichţ jsou děti pacienty nebo klienty (dětské 

domovy, další zařízení sociální péče a občanská sdruţení). Zvyšují se počty dětí vyuţívajících 

program i počty organizací, se kterými spolupracujeme. Předpokládáme, ţe ukazatelem 

úspěchu je i zájem a podpora města Městské části Praha 9 a Praha 14 a navázaná spolupráce s 

Domem dětí a mládeţe Praha 2. Dalšími ukazateli jsou vyjádření a doporučení ošetřujících 

lékařů našich dětských klientů. 

ČINNOSTI A KONTROLA NAPLNĚNÍ CÍLE: Dětem a organizacím poskytujeme jízdy 

na koních zdarma v jimi uvedeném čase. Vycházíme tak plně vstříc individuálním potřebám 

kaţdého dítěte. Interně vedeme Knihu jízd, kde zaznamenáváme kaţdou jízdu kaţdého dítěte, 

vedeme kartotéku dětí a organizací s vyjádřením lékařů. Aktuálně doplňujeme nové 



informace od rodičů, lékařů a od kaţdé organizace poţadujeme závěrem školního roku 

vyjádření o přínosu naší spolupráce s ní.  

- Vycházky a vyjíţďky zdarma - cca dvacetiminutová procházka v doprovodu dobrovolníka. 

Pravidelně čtyřikrát týdně (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) je moţné domluvit jízdu na koních 

zdarma v Praze Šestajovicích. Stáje jsou dobře dostupné MHD a mají bezbariérový přístup (i 

do klubovny, kde je moţný následný odpočinek na pohovce). Po domluvě je moţný i jiný 

den, delší či kratší čas jízdy, speciální program... Za dítě si během jízdy zodpovídají rodiče či 

dohledem pověřená osoba. 

Tuto sluţbu vyuţívalo pravidelně sedm organizací a cca 40 rodin, počet dětí - v zimě 20 - 40, 

v podzimních a letních měsících 50 - 110. (viz Kniha jízd - fotokopie moţná na vyţádání) 

- Vyzvedávání dětí v MŠ a následný doprovod a dohled při vycházce 

Tuto sluţbu vyuţila jedna rodina. 

- Trénink na koních 

Tuto sluţbu vyuţívá po dvou letech jízd u nás 5 dětí s DS (velký úspěch!) 

- Tělesná výchova - cvičení na koních 

Tuto sluţbu vyuţívalo 10 dětí 

 

 

 

Příspěvek od Daniely Kostkové: 

"Povídání o Zajíčku na koni - co mi dává?" 

"Byla jsem poţádána o to, abych napsala, co mi dává Zajíček na koni za smysl. V první řadě 

jsem tam potkala moc hodného koně Bleka a Zuzanku. A taky obohacení nových lidí v mém 

ţivotě. A hlavně jsem díky Blekovi zjistila, co to znamená jezdit na koni a poznala jsem 

novou věc, která mě baví a která mi velmi pomáhá se uvolnit. A především mi to dalo nové 

přátelství s Markétou Šulcovou, její rodinou a všemi ostatními dobrovolníky. Kdybych to 

měla říct stručně a jasně, jako kdyby si naší rodinu Zajíček adoptoval..." 

 

2. aktivita: INTEGRAČNÍ VÝLETY A PROGRAM PREVENCE PRO MLÁDEŢ BEZ 

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

 

Integračních výlety vznikly na jaře roku 2006. Za podpory Prahy 14 jsme uspořádali první z 

výletů. A nápad se ukázal potřebným. Zjistili jsme, ţe potřeba dětí s handicapy být venku v 

přírodě, hrát si venku s dětmi zdravými a i naopak - děti zdravé s dětmi s handicapy nejen ţe 

existuje, ale ţe tato potřeba je skutečně veliká. A ţe potřeba rodičů popovídat si s rodiči, kteří 

mají stejné problémy či s dobrovolníky, kteří jejich dětem rozumí je rovněţ stále nenaplněná. 

Pravidelně třetí sobotu v měsíci vycházíme na celodenní výlet s koňmi. Den je plný jeţdění, 

společných her, soutěţení i o ceny, kdy kaţdá hra i soutěţ jsou připraveny pro všechny 

věkové kategorie a všechny druhy handicapu. Kaţdé z dětí se zapojí. Na výlet mohou přijít 

všechny děti, vţdy s rodiči nebo jiným doprovodem. Jedná se nám tedy o děti s handicapy 

tělesnými a mentálními a jejich sourozence, děti zdravé bez handicapu a děti z různě jinak 

znevýhodněných skupin. Na výlety například zveme pravidelně skupiny dětí z dětských 

domovů, z Klubu alergiků a z jiných svojí činností nám blízkých sdruţení, klubů aj. (Paprsek, 

o.s. Jahoda, DDM, SMS...) 

CÍLEM JE PŘISPĚT INTEGRACI DĚTÍ S HANDICAPEM MEZI DĚTI ZDRAVÉ, 

PŘIBLÍŢIT DĚTEM ZDRAVÝM PROBLEMATIKU DĚTÍ S HANDICAPEM. 

PROJEKT SLOUŢÍ I JAKO PREVENCE ŠKOLDIVÝCH JEVŮ SPOLEČNOSTI PRO 

DĚTI A MLÁDEŢ - ZAMĚSTNÁNÍ VE VOLNÉM ČASE.  

Mládeţ bez volnočasových aktivit zaměstnáváme při výletech jako pomocníky u koní. Tyto 

děti nemusí mít s sebou samozřejmě rodiče. Práce venku, s koňmi a s dětmi, které je 



potřebují, jim dodává důleţitý pocit "jsem potřebný a uţitečný" a "je to pro mě lepší neţ trávit 

volný čas nicneděláním". Na kaţdý výlet přijde cca 30 rodin, to znamená 20 - 40 dětí, 5 dětí - 

pomocníků - program prevence. Pomáháme tak i rodičům dětí s handicapy poznávat nové 

přátelé, zapojovat se do aktivit a předcházet u nich pocitům vyčlenění ze společnosti. Tento 

proces pozorujeme především u mladých rodičů dětí s handicapy. 

UKAZATEL ÚSPĚCHU A KONTROLA NAPLĚNÍ CÍLE: Sledujeme vytipované děti, 

zda mají kladnější přístup k sobě samým, zdali více věří svým moţnostem, zda-li se dokáţí za 

něco pochválit, "troufnou" si na svěřený úkol, zdali pozitivně integrují s okolím. Zároveň 

sledujeme i přístup "zdravých" dětí k těm handicapovaným. Během celého dne pozorujeme 

jejich zlepšující se schopnosti pomáhat dětem s handicapy při společných hrách, aktivitách a 

jízdách a na koni. Snaţíme se, zapojovat je přímo na místě do příprav her, asistovat u jízd, 

nenásilně je tak přimět svým handicapovaným kamarádům pomáhat. Ukazatelem úspěchu je i 

vysoký zájem o výlety jak z řad rodin dětí s handicapy tak i z řad rodin s dětmi zdravými, 

zájem nových dobrovolníků, kteří přicházejí z řad neorganizované mládeţe - dorostu, dětí 

které přišly na výlet náhodou, "zkusit to". 

ČINNOSTI: kaţdá třetí sobota v měsíci - celodenní výlet s organizovaným programem. Kdy 

hlavní náplní je terapie jízdou na koni. Po výletě pro zájemce setkání v klubovně - povídání u 

čaje o všedních problémech s dětmi. Na výletě vybíráme dobrovolný příspěvek na krmení.  

 

3.aktivita: LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBOR S KOŇMI PRO RODINY DĚTÍ S HANDICAPY, 

PRO DĚTI Z UPRCHLICKÝCH TÁBORŮ A PRO DĚTI ZDRAVÉ - DĚTI RODIČŮ S 

HANDICAPEM 

 

Tábor Janov 2006 zcela předčil naše očekávání. Za vše mluví těchto několik citací z dopisů 

rodičů. 

...Děkujeme, ţe jsme se mohli tábora zúčastnit i za jeho dotaci nadací Slunečnice, protoţe 

nebýt dotace, nemohla bych se tábora za běţnou cenu zúčastnit, nebo jen s Patrickem, ale pak 

by vyvstal problém, kam se sourozenci.Rádi se zúčastníme i dalších akcí od Zajíčka na koni.  

Dáša Harbalová (maminka chlapce s těţkou formou epilepsie) 

... Za Lukáška Provázka chceme moc poděkovat ţe jsme se mohli zúčastnit tábora se 

Zajíčkem.Srdečné díky patří Heleně Houdové,díky které se mohl uskutečnit.Lukáškovi moc 

pomohlo ţe mohl trávit čas s koňmi,které tak miluje a s dětmi které mají také nějaký 

handicap.Sama bych mu tohle dopřát nemohla. Byl to krásně strávený týden a my za něj moc 

děkujeme.  

Provázkovi (maminka chlapce s LMD) 

 

O čem vlastně tento projekt je? 

Tábor pomůţe všem dětem strávit nezapomenutelný týden, který je záţitky velmi obohatí. 

Program je vypracován odborníky na základě jejich zkušeností s: terapií jízdou na koni, 

arteterapií, muzikoterapií. Jeho kaţdý krok je konzultován se speciálním psychologem a 

realizován dobrovolníky z řad odborníků i laiků. 

CÍL: zlepšit zdravotní a psychický stav dětí s handicapy, integrace dětí s handicapy, 

výchova k toleranci pomocí integrace, začlenění rodičů dětí s handicapy do kolektivu. 

 

Pro tento projekt spolupracujeme s o.s. Centrum kultur a o.s. SMS 

CÍLOVÉ SKUPINY AKTIVITY: 



 děti s viditelným = tělesným a mentálním handicapem raného, předškolního, školního 

věku, 

 děti se socio-kulturním handicapem - DĚTI Z UPRCHLICKÉHO TÁBORA, děti z 

DD a děti rodičů s handicapem 

 děti zdravé - z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu, 

 rodiče a příbuzní handicapovaných dětí. 

VÝZNAM TÁBORA: 

 

Pro děti z uprchlických táborů - pomůţe jejich následné integraci do společnosti; pocitu 

začlenění do stávající společnosti, kde ţijí; poskytne týden alternativního vzdělávání, neboť v 

táborech dost často jakékoliv vzdělávání chybí; umoţní jim strávit týden mimo zdi 

uprchlického tábora, který jinak opouštějí velmi zřídka či vůbec. Tyto děti se účastní tábora 

bez rodičů. Na jeden turnus pojede cca 30 dětí. (Tento rok jsme uskutečnili pouze jeden 

turnus, kterého se zúčastnilo 43 dětí - velmi náročné pro organizaci. Více neţ 20 zájemců 

nešlo uspokojit.) 

Dnes se naskýtá i nová moţnost - obměna. Na tábor by jelo pouze 10 uprchlíků - ve věku 14-

18 let v rámci programu vzdělávání. Tyto děti by jeli jako asistenti dětí s handicapy. Učily by 

se dětem pomáhat, připravovat jim program a tím se připravovat na svoji budoucí práci - 

vychovatelé. Je to nový program a ještě se uvidí, zda bude moţné jeho realizaci, která je dle 

názoru pedagogických pracovníků uprchlických táborů velmi ţádoucí, provést. 

 

Pro děti zdravé - děti rodičů s handicapem - rodičů s roztroušenou sklerózou - integrační 

tábor vytváří ideální podmínky pro pomoc těmto dětem, které si musí zvyknout, ţe jejich 

rodič není zcela zdravý, ţe trpí záchvaty, a ţe jednoho dne můţe být zcela závislý pouze na 

jejich a na cizí pomoci. Tyto děti vidí, ţe existují děti s mnohem většími potíţemi a dělá jim 

velkou radost těmto dětem pomáhat, zapomínat tak na svoje velké starosti. Tyto děti se 

účastní tábora i se svými rodiči. Pobyt pro zdravého rodiče dotuje občanské sdruţení SMS. 

Na jeden turnus pojedecca 10 dětí (3-6 rodin) 

 

Pro děti zdravé - děti zcela zdravé se účastní tábora společně se svými rodiči, kteří vyjádřili 

zájem se takového tábora zúčastnit. Tyto rodiny si hradí pobyt samy a přispívají i na společné 

výdaje - např. nákup výtvarných potřeb apod. Pro děti zdravé je tábor plný podnětů, pomáhá k 

lepší výchově ve všech směrech, zároveň samozřejmě preventivně vychovává k toleranci. Na 

jeden turnus pojede cca 10 dětí (3-6 rodin) 

 

Pro děti s handicapem - tělesným, mentálním a často zároveň sociálním (sociálně slabé 

rodiny) - tyto děti, i kdyţ by se mohlo zdát ţe nejsou vzdělavatelné a tedy nemá smysl 

investovat do pobytů pro ně, si zaslouţí naši pozornost, protoţe právě táborovými pobyty a 

celoročními aktivitami NAOPAK POMÁHÁME JEJICH PROCESU INTEGRACE DO 

SPOLEČNOSTI. Pro tyto děti s váţnými diagnózami je nutné zlomit bariéry, které okolo nich 

stále ještě staví dnešní společnost. Bariéry, jeţ pak omezují i jejich rodiče. Rodiče, kteří jsou 

často vyřazováni z naší společnosti neboť ţijí zcela jinými hodnotami, neţ které jsou dnes 

proklamovány v televizních pořadech apod. Jsou to rodiče, kteří se rozhodli neumístit své dítě 

do ústavní péče, ale poskytnou mu vzdělání a péči doma. Při přemýšlení nad otázkou potřeby 

tábora pro děti nevzdělavatelné je třeba zohlednit tuto skutečnost: i kdyţ nás logicky musí 

napadat, ţe se finance vynaloţené na aktivity pro tyto děti nevrací tak, jako pro děti tělesně a 

mentálně zdravé, ţe se vloţená částka na jedno dítě nevyplatí, musíme vědět, ţe jakékoliv 

vzdělání rozšiřuje duševní obzory kaţdého člověka, tedy i toho s mentálním postiţením. Pro 

tyto děti dvojnásob platí, ţe "opakování je matka moudrosti". Pokud by člověk nad dětmi s 



mentálním postiţením "zlomil hůl" a vzdal neustálé učení toho samého, jejich těţce nabytá 

inteligence by klesla o 10 - 100 % - individuálně případ od případu. Jen neustálým 

opakováním jiţ naučeného a neustálým poznáváním nových podnětů po velmi malých 

dávkách se vzdělání těchto dětí udrţují na přijatelné úrovni. 

 

Sociální handicap rodin: velmi často právě rodiny, které si ponechaly děti s handicapem 

doma se pohybují na úrovni sociálního minima. Neboť jeden z rodičů musí být s dítětem 

doma, nepracuje a sociální dávky vyměřené státem nepokrývají potřeby dítěte ani z půlky. A 

proto je důleţitou součástí naší práce poskytovat těmto rodinám kvalitní sluţby zdarma nebo 

za velmi nízkou - pro ně přijatelnou cenu (Projekt jízdy na koních zdarma je zcela bez 

poplatku, za tábor platí kaţdá rodina individuální částku, kterou je schopna uhradit.). O kaţdé 

rodině, které pomáháme máme přehled, zda tuto naši sluţbu skutečně potřebuje, na jaké ţije 

sociální úrovni. 

Pobyt na táboře je dotovaný pro jednoho rodiče a jeho děti - dítě s handicapem a jeho 

případní sourozenci. Druhý rodič si, pokud chce jet, platí celý pobyt sám. 

 

Pro rodiče: všichni přítomní rodiče se shodli na tom, ţe pobyt pro ně byl velkým přínosem. 

Rodiče dětí s handicapy zaţili příjemný týden, kdy nemuseli nikomu vysvětlovat, proč se 

jejich dítě "neúčastní programu", "běhá a lítá jako zběsilé", "křičí a neartikulovaně a 

nekultivovaně se nahlas projevuje",... Zároveň jim tento pobyt přinesl pocit bezpečí, který jim 

chybí na jiných pobytech pro rodiny s dětmi zdravými, kde se často cítí na okraji, vyčleněni 

ze společenství rodičů apod. Rodiče s roztroušenou sklerózou se v závěrečném hodnocení 

letošního tábora jednoznačně shodli, ţe tak krásný týden ještě neproţili a rodiče dětí zdravých 

zaznamenali u svých dětí velké proměny a sami se vyjádřili, ţe týden byl pro ně zajímavou 

dovolenou a rezervovali si předem místo na příští rok (tak jako všichni účastníci letošního 

tábora!). 

(Na jeden turnus pojede cca 10 - 15 rodin, v roce 2006 jelo 15 rodin a měli jsme více neţ 70 

náhradních rodin!) 

 

ČINNOST: týdenní pobyt s organizovaným programem, který výrazně přispívá zlepšení 

zdravotního stavu dětí s viditelným handicapem: terapie jízdou na koni, arteterapie, 

muzikoterapie, výlety. Volná odpoledne pro děti s rodiči, celodenní program pro děti bez 

rodičů. Celotáborová hra o poklad pro všechny účastníky. Dětem zdravým a dětem z 

uprchlického tábora tento program pomáhá také, i kdyţ výsledky nemohou být viditelné 

během jednoho týdne. Večerní přednášky a diskuse s rodiči a animační večery pro všechny 

dospělé účastníky z řad rodičů i vedoucích - dobrovolníků. Společné vzdělávání. 

UKAZETELÉ ÚSPĚCHU: za důleţitý ukazatel naplnění cíle povaţujeme spokojenost 

rodičů - závěrečné výstupy a ohlasy. Kapacita letošního tábora - byl pouze jeden turnus - byla 

15 rodin s dětmi s handicapy, 3 rodiny s dětmi zdravými a 3 rodiny s rodičem s roztroušenou 

sklerózou. Tedy 32 dětí a 42 dětí z uprchlického tábora. Na listu náhradníků rodin s dětmi s 

handicapy bylo dalších 72 čekatelů na tábor. Tedy téměř čtyřikrát více, neţ jsme mohli 

uspokojit. Ani všechny děti z uprchlického tábora Seč nemohly jet, a nemohli jsme ani vyjít 

vstříc všem rodinám s rodičem s RZ a ani všem rodinám s dětmi zdravými, které měly zájem 

jet. Povzbuzující a potěšující také je, ţe v tuto chvíli máme jiţ zaplněný jeden turnus na příští 

rok. 

Kaţdý z účastníků si okamţitě rezervoval místo pro další rok a mnozí rodiče nám uţ od 

podzimu volají, zda skutečně tato rezervace platí. 

Vyjádření lékaře - doporučení bylo podmínkou pro přijetí na tábor. Dnes drţíme v ruce 

závěrečná vyjádření, které hovoří v 80% pro náš prospěch. Zdravotní stav dětí se skutečně 

zlepšil. (Tato dokumentace je k nahlédnutí pouze po písemném souhlasu rodičů. Na ţádost je 



moţné zajistit.) 

 

4. aktivita: ZIMNÍ LYŢAŘSKÝ TÁBOR PRO DĚTI S HANDICAPY A JEJICH RODINY - 

BOŢÍ DAR 

 

První tábor se speciálním trenérem jsme uskutečnili na jaře 2005 a setkal se s velkým 

ohlasem. Tábor plní vesměs stejná kritéria jako tábor letní. 

Tábor umoţňuje strávit sociálně slabým rodinám týden na horách, který by si jinak za svých 

stávajících podmínek nemohly dovolit a nemohly by tak dětem s handicapem poskytnout 

jedinečný záţitek ze zimního sportu. Jedná se zpravidla o rodiny, které nemají vlastní chatu 

nebo chalupu a je pro ně pobyt v přírodě, zvláště v zimě, téměř nemoţný. Výběr rodin je 

pečlivý, jedná se o děti, které k nám docházejí pravidelně během celého roku na jízdy a 

jejichţ situace je nám tedy velmi dobře známá. Tento tábor je malorozpočtový, rodinám 

platíme pobyt - přispívají jen velmi nízkou částkou, dopravu a stravu si zajišťují samy. Dětem 

s handicapem přispíváme na vleky a na dopravu. Pobyt mají zcela zdarma. Na táboře je 

přítomen trenér, ale program je individuální. Večerní program je pro děti organizovaný našimi 

dobrovolníky. Rodičům nabízíme moţnost pohlídání dětí v době večerního lyţování. Neboť i 

pro rodiče by měl být pobyt přínosem - odpočinkem. 

UKAZETEL ÚSPĚCHU: Základním ukazatelem úspěšnosti loňského turnusu je - ţe letošní 

tábor byl zaplněn do jednoho dne po uveřejnění nabídky na internetu. Táboru se prozatím, 

čistě z finančních důvodů - sdruţení nemá zatím potřebné finance na zorganizování většího 

tábora nebo více turnusů - účastní 6 rodin, tj. 12 dětí, 8 s handicapem. 

 

5. aktivita: PORADENSTVÍ A POMOC PŘI HLEDÁNÍ ŠKOL A INSTITUCÍ K INTEGRACI A 

PŘI HLEDÁNÍ OSOBNÍHO ASISTENTA ZKUŠEBNÍ PROJEKT " MARUŠKA". 

 

Na ţádost mnohých rodičů jsme poprvé rozjeli projekt "Poradenství" na podzim roku 2006. 

Několika dětem jsme pomohli najít kontakty na školy pro integraci znevýhodněného dítěte do 

přirozeného kolektivu. Naši dobrovolníci navštívili s rodiči dítěte školu a pomohli rodičům se 

v dané problematice lépe zorientovat. Protoţe se rodičům tato pomoc velmi osvědčila obrátili 

se na nás i s prosbou o pomoc při vyhledávání osobního asistenta a při zajišťování jeho 

financování. Při této činnosti externě spolupracujeme s několika psychology neboť nikdo z 

našich dobrovolníků nemá poţadované vzdělání v tomto oboru. Projekt "Maruška" – pomoc 

při hledání a financování osobního asistenta pro patnáctiletou Marušku s Dawnovým 

syndromem - bude naším prvním projektem v tomto odvětví – financování osobního asistenta. 

Pokud se podaří buď ve spolupráci s o.s. Motýlek (rodiče Marušky zde vyvíjejí vlastní 

iniciativu – o.s. Zajíček na koni pomohlo rodičům Marušky sepsat projekt pro hledání 

vhodného asistenta) nebo za pomoci externích spolupracovníků o.s. Zajíček na koni asistenta 

najít a následně udrţet bude to velký úspěch a podnět pro pokračování v této práci. Prozatím 

nechceme nabízet tyto moţnosti ve velkém, neboť si nejsme zcela jisti úspěchem. Pro projekt 

"Maruška" máme slíbený sponzorský dar ve výši 2000,- Kč a ţádáme o grant. Pokud projekt 

vyjde, sponzor se zavázal sponzorovat vyšší částkou i jiné děti. O tom jak projekt pomůţe 

samotné Marušce budeme pravidelně informovat na našich internetových stránkách. Maruška 

je na fotografii ze zimního tábora ve ţluté kombinéze. 

 

6.aktivita: PROJEKT MALÍ ZAJÍČCI 

 

Tento projekt se snaţí cíleně připravit 5 dětí s diagnózou – autismus, Dawnův syndrom, 

dětská mozková obrna na dětská vystoupení s koňmi – prezentace skutečnosti, ţe i velmi 



znevýhodněné dítě můţe dosáhnout velké radosti ze sportu pomocí malého úspěchu. Cílem je 

pomoci dětem k radosti z vlastního úspěchu. (Inspirace OH pro lidi s handicapy)  

Stručný kalendář 2006 

(Jednotlivé dny jízd zde nejsou zaznamenány. Jízdy jsou evidovány v Knize jízd, v evidenci 

klientů a v jiných dokumentech.) Schůzka dobrovolníků je kaţdé liché pondělí nebo dle 

potřeby. 

Leden 

- jízdy dle rozpisu 

- schůzka s novými dobrovolníky - nábor nových dobrovolníků 

Únor 

- jízdy dle rozpisu 

- zimní setkání dobrovolníků s rodiči 

- schůzka s novými dobrovolníky - nábor nových dobrovolníků 

Březen 

- jízdy dle rozpisu 

- zimní týdenní integrační tábor Nové Hamry 

- zahájení příprav letního tábor 

- schůzka s novými dobrovolníky - nábor nových dobrovolníků 

Duben 

- jízdy dle rozpisu 

- přípravná schůzka tábor Janov 

- první integrační výlet 

Květen 

- jízdy dle rozpisu 

- druhý integrační výlet 

- druhá přípravná schůzka letního tábora 

Červen 

- jízdy dle rozpisu 

- třetí integrační - závěrečný výlet 

- organizační schůzka účastníků tábora 

- dokončování příprav tábora 

Červenec 

- tábor 

- schůzka o.s. - vyhodnocení tábora 

- příprava DVD 

- hledání ubytování pro zimní tábor 

Srpen 

- realizace DVD tábor Janov 

- příprava IV. fáze projektu 

- hledání ubytování pro zimní tábor 

Září 

- dohodnutí zapůjčení pěti koní se stájí Artuš, od IV. Etapy za symbolický poplatek 3.000,- 

měsíčně 

- příprava koní k převozu 

Říjen 

- příprava IV. fáze projektu 

- vyšetření koní k převozu 

- převoz koní 



- tvorba plakátů a jejich rozmístění 

- hledání tábořiště pro letní tábor 

Listopad 

- zahájení - zahajovací výlet 

- oficiální oznámení - články a plakáty v tisku 

- jízdy dle rozpisu 

- hledání tábořiště pro letní tábor 

- schůzka s novými dobrovolníky - nábor nových dobrovolníků 

- zahájení aktivity "Poradenství" a zkušebního projektu "Maruška". 

- zahájení aktivity "Malí zajíčci" 

Prosinec 

- jízdy dle rozpisu 

- příprava zimního tábora 

- vánoční výlet s nadílkou z Globusu a Pribináčku 

- Štědrý den u koní 

- hledání tábořiště pro letní tábor a uzavření návrhu smlouvy na zámku Kout na Šumavě 

- schůzka s novými dobrovolníky - nábor nových dobrovolníků 

Leden 2006 

- Jízdy dle rozpisu 

- Zimní lednový výlet 

- příprava zimního tábora 

- zahájení příprav letního tábora 

- schůzka s novými dobrovolníky - nábor nových dobrovolníků 

Během celého roku i nadále naši dobrovolníci uskutečňují návštěvy dětí, které nemohou z 

různých důvodů právě za koníky dojíţdět a kterým se stýská. 

Záměry pro rok 2007 

- Zimní týdenní tábor pro rodiny s dětmi s handicapy - Boţí Dar 2007 

- Letní týdenní tábor s koňmi pro rodiny s dětmi s handicapy a pro děti z uprchlického 

tábora Seč - 2 turnusy 

- Pokračování integračních výletů 

- Pokračování spolupráce s DDM Praha 2 

- Pokračování spolupráce s dětskými domovy 

- DENNÍ INTEGRAČNÍ CENTRUM (PRACOVNÍ NÁZEV "ULICE") PRO DĚTI S 

HANDICAPY A DĚTI ZDRAVÉ: HLÍDÁNÍ DĚTÍ S AKTIVITAMI, NÍZKOPRAHOVÝ 

KLUB PRO NEORGANIZOVANÉ DĚTI 

- POMOC INTEGRACI SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ - ZAMĚSTNÁNÍ 

NA PLNÝ ÚVAZEK JEDNÉ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY (NAPŘ.: BEZ DOMOVA; S 

HANDICAPEM, KTERÝ NEUMOŢŇUJE NAJÍT TRVALÉ ZAMĚSTNÁNÍ) U KONÍ 

- Zajištění dopravy koní a jiných zvířat - mláďat (zapůjčených od stáje Artuš) do takových 

institucí, pro které není návštěva našeho projektu a ani jiné stáje moţná (dětské domovy, 

vzdálená centra pro handicapované děti,...). Tento nápad se zakládá na jiţ vyslovených 

přáních některých dětských domovů a kojeneckých ústavů. (Z finančních důvodů nebyl tento 

projekt uskutečněn v roce 2006, i kdyţ byl o něj projev zájem čtyřmi DD) 

- Hledání nových dobrovolníků 

- Zajistit školení dobrovolníků: 2 z našich dobrovolníků se nyní účastní kurzu pro neziskové 

organizace pořádaného o.s. Jahoda na Praze 14. Tento kurz je dotován EU, je bezplatný.Rádi 

bychom vyslali 2 dobrovolníky na kurz canisterapie (jeden kurz cca za 15.000, celkem 

30.000) a 2 dobrovolníky na kurz arteterapie (jeden kurz také cca za 15.000, celkem 30.000) 



Neboť naši klienti mají o tyto sluţby zájem, ale zatím nikdo z interních dobrovolníků nemá 

potřebné vzdělání. Na kaţdou akci – tábory hledáme nové externí dobrovolníky, jejichţ účast 

je ale vţdy velmi nejistá. Tyto vyškolené dobrovolníky bychom později zaměstnali v denním 

centru Ulice. (Podmínka pro absolvování kurzu – účast na minimálně 8 táborech a později 

pomoc v centru Ulice!) - zaměstnání jednoho "zaměstnance" na částečný úvazek nebo na 

dohodu o provedení práce na administrativní činnost. 

Finanční zpráva za rok 2006 

Příjmy (v Kč)  

Zůstatek z 2005 27.948,- 

Sponzorské dary  146.000,- 

Příspěvky a výdělky  16.823,- 

spoluúčast rodičů a SMS na letním táboře 30.220,- 

Dotace  

MČ Praha14  54.000,- 

MČ Praha 9 5.000,- 

MŠMT 6.000,- 

Nadace Preciosa 19.600,- 

Nadace Člověk člověku 50.000,- 

PŘÍJMY CELKEM 355.591,- 

Výdaje (v Kč)  

Zimní tábor 2006 10.300,- 

Zimní tábor 2007 - záloha  10.000,- 

Letní tábor 2006 49.510,- 

Veterinářské ošetření koní 5.491,- 

Ustájení koní 81.000,- 

Krmivo, potřeby pro koně 13.062,50 

Jezdecké potřeby nutné pro chod projektu 25.855,50 

Kování 6.000,- 

Telefonické poplatky a poštovné 647,- 

Výroba DVD, fotografie 2.843,50 

Dopravné - doprava koní a benzín 9.394,50 

Klubovna (provoz) 11.777,70 

Sluţby: Fundraising a účetnictví 7.253,30 

Výtvarné potřeby 2.220,- 

Ostatní výdaje (kanc. potř., plyn do topení, 

atd.) 

6.839,70 

VÝDAJE CELKEM 242.184,70 

Převod do roku 2007 113.406.30 

  

V této finanční zprávě není uvedeno vyúčtování tábora Janov 2006. Po dohodě s o.s. Centrum 

kultur, je vyúčtování tábora uděláno společně v jejich finanční zprávě. 

Rozpočet 2007 

Poloţkový rozpis nákladů celkem - všechny PROJEKTY O.S. ZAJÍČEK NA KONI 

 

Projekt JÍZDY 

Služby 



ustájení 1-6/2007, 9-12/2007 - 3 poníci a 2 koně Měsíc 10 15.000,00 150.000,00 

půjčení koní ze stáje Artuš Měsíc 10 3.000,00 30.000,00 

kování koní kůň 4 4.000,00 16.000,00 

kontrolní veterinární vyšetření (cca 1× za 2 měsíce) vyšetření 24 500,00 12.000,00 

záloha pro neočekávané veterinární vyšetření 

(nemoc/zranění) 

Ks 2 2.500,00 5.000,00 

energie na vytápění klubovny sezóna 1 2.000,00 2.000,00 

správa bankovního účtu měsíc 12 125,00 1.500,00 

účetní sluţby rok 1 6.000,00 6.000,00 

Zájezd do Lysé nad Labem - představení dětí zájezd 1 5.000,00 5.000,00 

Dopravné 

dopravné - doprava koní cesta 2 3.000,00 6.000,00 

dopravné - doprava osob měsíc 10 1.000,00 10.000,00 

Nákup materiálu 

sedlo ks 1 7.500,00 7.500,00 

krmivo pro koně - granule a šrot Měsíc 10 2.000,00 20.000,00 

občerstvení pro děti a rodiče - besídky besídka 4 1.000,00 4.000,00 

potřeby pro akce - výzdoba klubovny, pomůcky, 

atd... 

měsíc 10 500,00 5.000,00 

provoz - telefon, poštovné, kancelářské potřeby aj. měsíc 10 1.000,00 10.000,00 

Tisk 

tisk letáků ks 3 000 8,00 24.000,00 

Propagace 

Výroba DVD a CD ks 100 50,00 5.000,00 

placená inzerce ks 15 500,00 7.500,00 

Celkem    326.500,00 

Projekty osobních nákladů 

Školení dobrovolníků kurz 4 15.000,00 60.000,00 

Plat zaměstnance u koní od 4/2007  měsíc 9 15.000,00 135.000,00 

Plat zaměstnance - administrativa,1/2 úvazek,od 

3/2007 

měsíc 10 8.000,00 80.000,00 

Celkem    275.000,00 

Zimní tábor Boţí Dar 2007: 

ubytování (chata pro 35 osob) týden 1 26.000,00 26.000,00 

Příspěvek na vleky - účast 8 dětí s handicapem = 8 

permanentek 

ks 8 400,00 2.400,00 

programové pomůcky   1 2.000,00 2.000,00 

odměny a občerstvení   1 1.000,00 1.000,00 

Příspěvek na dopravu Dítě/cesta  16 150,00 2.400,00 

Celkem zimní tábor    33.800,00 

Letní tábor 2007 1. turnus: 

ubytování a strava - ceník viz příloha Os/noc 334/301  148.043,00 

náklady na pobyt koní  týden 1 30.000,00 30.000,00 

programové pomůcky - materiál a sluţby  1 15.000,00 15.000,00 

odměny a občerstvení  1 10.000,00 10.000,00 

doprava účastníků  cesta 2 5.000,00 5.000,00 

výlet doprava 

a 

vstupy 

1 6.000,00 6.000,00 

Celkem letní tábor 2007 - I. turnus    214.043,00 



Letní tábor 2007 2.turnus 

ubytování a strava - ceník viz příloha Os/noc 334/301  148.043,00 

náklady na pobyt koní týden  1 30.000,00 70.000,00 

programové pomůcky - materiál a sluţby  1 15.000,00 15.000,00 

odměny a občerstvení  1 10.000,00 10.000,00 

doprava účastníků cesta 2 5.000,00 5.000,00 

výlet doprava 

a 

vstupy 

1 6.000,00 6.000,00 

Celkem letní tábor 2007 - II. turnus    254.043,00 

Celkem projekty "Zajíček na koni 2007"    1.103.386,00 

 

Poznámky k rozpočtu: 

 Pokud se podaří sehnat finance na 2 turnusy letního tábora, uspořádáme dva 

turnusy, neboť v roce 2006 byl zájem 4krát větší neţ jsme mohli uspokojit. 

Pokud se toto nepodaří bude opět jen jeden turnus.  
 Kurzy pro dobrovolníky budeme hledat dle aktuální nabídky samozřejmě co 

nejlevnější. Tzn. uvedených 15.000 je horní hranicí! 

 Náklady na letní tábor vycházejí z reálných rozpočtů z minulých let 

 Cena za ubytování a stravu letního tábora - viz příloha 

 Letáky budou distribuovány do vybraných dětských zařízení, škol a nemocnic tak, aby 

se cílová skupina, tj. děti s handicapem, dozvěděla o projektu. Placená inzerce jako 

doplněk neplacené nebo výměnné inzerce se objeví v některých praţských 

regionálních tiskovinách. S inzercí a vlastní propagací souvisejí i náklady na 

fotografie a grafiku. Jedná se o to, aby cílová skupina obyvatel věděla o našich 

aktivitách a zároveň o sluţbu našim sponzorům - otištění loga apod. 

 Kromě externích sluţeb (účetnictví, veterinář, správa webu, grafika) je veškerá činnost 

organizace zajišťována dobrovolníky a dobrovolnickou prací. Osobní náklady na 

mzdy - nový projekt zaměstnání pro znevýhodněného spoluobčana u koní + 

zaměstnanec na půl úvazku na administrativu a fundraising. 

 Veškeré částky jsou minimální - jiţ po odečtení sponzorování poskytovateli  

např.: skutečná cena pronájmu koní není 3000 Kč měsíc, ale 15 000 Kč měsíc, 

ustájení je levnější o 2000 Kč a řádově o 7000 Kč neţ v jiných stájích. 

 Hostování domény nám stále zajišťuje zatím zdarma firma Resiz computer 

Organizační struktura 

Výbor sdruţení: 
Předsedkyně: Bc. Markéta Šulcová 

Místopředsedkyně: Mgr. Bohuslava Náměstková 

Tajemník: Bc. Eva Geblerová 

Rada sdruţení: 
Asistent předsedy: Martin Splavec 

Asistent: Helena Krejčíková 

Poradce: Petra Šíchová 

Koordinátor dobrovolníků a členů os.: Zuzana Křápková 

Koordinátor klientů - jízd: Monika Splavcová 

Vedoucí akcí: Eva Škvorová 

Sdruţení čítá k 31.12.2006 



53 členů 

2 zaměstnanci bez nároku na honorář 

24 dobrovolníků 

Kontaktní a identifikační data 

Název: Zajíček na koni 

Číslo registrace: VS/1-1/59573/04-R 

Datum registrace: 31.12.2004 

Sídlo: Doleţalova 1045, Praha 9, 198 00 

Kontaktní adresa: Doleţalova 1045, Praha 9, 198 00 

Telefon - pevná linka: 281 914 470 - Bohuslava Náměstková, 

mobil: 776 58 28 48 - Markéta Šulcová 

email: zajiceknakoni@centrum.cz - Markéta Šulcová 

IČO: 269 86 558 

DIČ: CZ 26986558 

Statutární zástupce: Bc. Markéta Šulcová 

Číslo účtu: 201 211 3001/ 2400, eBanka 

 




