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Celkem pobytů: 3+1 + 1 pobyt u moře. Všechny pobyty se povedly a sklidily úspěch! 

Termíny konání pobytů: 

I. turnus  9. – 16. 7. 2011 (Pomoc na blízko) 
II. turnus 17. – 24.7. 2011 
III. turnus 31.7. – 7.8. 2011  

Jezdecký turnus 14.8. – 20.8. 2011  (Rovněž děti z programu Pomoc na blízko, jiní účastníci) 

Pobyt u moře 27.8. – 3.9. 2011 (Realizace bez státních dotací a sponzorských darů z roku 2011)  

Celkový počet zúčastněných 
klientů 

122 Všechny pobyty 

Z toho počet potřebných dětí 68 děti, které mají zdravotní, 
duševní nebo sociální handicap 

Počet potřebných dětí, za které 
doprovázející osoby odevzdaly 
dotazníky 

47 Dotazníky zpětné vazby se 
týkaly pouze tří letních pobytů 
I. – III. turnus Bučovice. Ostatní 
pobyty neměly tyto dotazníky a 
zpětná vazba byla zajištěna 
jiným způsobem.  



Počet zúčastněných 
dobrovolníků do 26 let 

23  

Počet zúčastněných 
dobrovolníků nad 26 let 

19  

Počet pracovníků na DPP 4  
 

Nejčastější handicapy dětí na pobytech:  

Kombinovaný handicap + více vrozených vad, Epilepsie, Středně těžká až 
těžká mentální retardace 

Autismus, Srdeční vada, Duševní handicap: týrané děti, opuštěné děti, jiné 

Méně časté handicapy (méně než 3x) 

Dawnův syndrom, ADHD, Dětská mozková obrna, Expresní afazie, 
Aspergerův syndrom 

Prostředky naplnění cíle – zrealizované terapie na pobytech: 

Terapie jízdou na koni skupinová i individuální. Tréninky na koních pro starší klienty. Muzikoterapie a 
sportovní hry. Arteterapie – výtvarná výchova zaměřená na prožitek z povedeného díla. Relaxační 
terapeutické masáže.  Arteterapie pro maminky. 

Zhodnocení pobytů: Naplnění cíle a jeho prostředků. 

Cílem konání letních pobytů pro rok 2011 bylo zlepšení zdravotního stavu dětí, přispění k dobrému 
duševnímu pocitu dětí i jejich dospělých pečovatelů, integrace dětí v celé své obsáhlosti (děti 
s handicapy viditelnými, děti s handicapy skrytými – opuštěné, týrané… děti zcela bez handicapu.) 
Naplnění volného času dětí, popř. dobrovolníků.  Tento cíl se dle zpětnovazebních dotazníků podařilo 
splnit z více než 70% u všech účastníků.  Prostředkem pro dosažení cíle byl jako každý rok dobře 
připravený terapeutický program, uzpůsobený tak, aby byl flexibilní pro individuální potřeby všech 
účastníků s vážným handicapem.   

Shrnutí důležitých činitelů pro celkové dosažení cíle: 

- Kvalitní a flexibilní terapeutický 
program všech pobytů:  Jednotlivé 
terapie jsou každý rok konzultovány 
s odborníky. Program je finálně 
připraven dle skutečného složení 
klientů každého turnusu zvlášť. 
Program garantuje variabilitu pro 
těžce handicapované klienty. (Např. 
v případě nemožnosti účasti na 
pravidelné terapii jízdou na koni 
z důvodu záchvatu epilepsie, klient o 
terapii nepřijde, nahradí si ji 



v kteroukoli jinou denní i večerní dobu. Často se jedná i o zdvojnásobení terapie, pro její vyšší 
okamžitou účinnost!) 

- Variabilní cena pobytu: aby se skutečně mohl účastnit každý potřebný klient 
- Výborný tým dobrovolníků, kteří jednak vykonávají svědomitě a velmi dobře svěřené úkoly a 

jednak mají velmi kladný přístup k dětem s handicapy a jejich často složitým a těžko 
uspokojitelným potřebám, včetně 
spolehlivě klidného přístupu 
k nervózním rodičům etc…  

- Výborný a 100% spolehlivý tým 
pracovníků na DPP – vedoucí terapií a 
jednotlivých turnusů 

- Kvalitní a skutečně potřebné pomůcky 
na program (90% fond Středočeského 
kraje, Nadační Fond Albert, MHMP) 

- Výrazné zlepšení ubytovacích podmínek 
tábořiště (celoroční pracovní nasazení  

                                                                          dobrovolníků o.s., finanční zajištění spol. ADASTRA). 
- Kvalitní možnost stravy, včetně dietetických požadavků klientů (MHMP, NF Albert, sponzoři) 

Tento rok se povedlo zrealizovat všechny výše zmíněné body.  (Zdroj: zpětnovazební dotazníky, 
řízené rozhovory s účastníky, v některých ojedinělých případech konzultace s lékaři, /2x/). 

Analýza zpětnovazebních dotazníků: 

Počet potřebných dětí, za které doprovázející osoby odevzdaly dotazníky: 47 

Zájem o pobyty v roce 2012 Uvedlo  
- ANO 77% 
- Neví 23% 
- NE 0% 

Přínosy pro jednotlivé děti  
- Integrace 81% 
- Trávení volného času, který by jinak 

dítě trávilo doma 
68% 

- Příroda a její bezprostřední blízkost 100% 
- Zlepšení zdravotního stavu díky 

terapii jízdou na koni a její flexibilitě 
63% 

- Zlepšení duševního stavu (uklidnění či 
naopak vyburcování k aktivitě) 

63% 

- Poznání nových kamarádů 77% 
- Pocit bezpečí a jistoty  41% 

 

Táborů se účastnili jednak dlouhodobí klienti našeho sdružení (40%), dále klienti FOD Klokánku (16%), 
zcela noví klienti našeho sdružení - byli na táboře poprvé (36%) a děti bez doprovodu rodičů – klienti 
našeho programu Pomoc na blízko, kterým naše sdružení zcela, nebo z velké části hradilo veškeré 
náklady na pobyt díky sponzorským darům, přijetým za tímto účelem (8%). Více než polovina dětí       



(z celkového počtu 122 se jedná o 68 dětí) využilo dotační ceny pobytů (nízká cena díky dotacím a 
darům sponzorů). 

 

                      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čermák a Hrachovec a.s. 

Barley Green 

pan Oldřich Lopata 

pan Marek Polánecký 

Farníci Kostela sv. Ludmily 

Farníci Kostela sv. Václava 

Farníci Kostela Panny Marie Sněžné 

Paní Pavlína Schmidtová s rodinou a přáteli  

 



                                                                           

Děkujeme našim dobrovolníkům, kteří na táborech 
pomáhali: 
Jurka, Slávka, Verča, Martin, Silvestr, Lucka Per., Lucka Pok., Jitka, Markéta, Ester, Kája, 
Lenka, Adam, Týna, Míša, Bára, Filip, Jana, Monika, Zuzka, Lenka… 

Děkujeme a těšíme se na další společně zrealizované pobyty. 

Zajíček na koni  
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