Zpráva o průběhu letních integračních
terapeutických pobytů
o.s. Zajíček na koni v Bučovicích 2012

Pobyty pro děti s handicapy a jejich rodiny, pro děti ze sociálně velmi slabých rodin (klienty
programu sdružení „Pomoc na blízko“), pro děti z monoparentálních rodin a pro jinak
znevýhodněné děti.
Děkujeme těm, kteří nám pomáhají pomáhat:

Motiv tohoto roku: „Žít jako v pohádce“ (Celotáborová hra na motivy známých
pohádek o princeznách, rytířích a dalších pohádkových bytostech)
Jako výchovný cíl tohoto roku jsme zvolili téma: Úcta k lidem a tolerance mezi lidmi.
OBSAH ZPRÁVY
1) Soupis turnusů
2) Přínos terapeutických pobytů pro klienty a jejich vliv na plánování roku 2013
3) Přínos pro pečovatele
4) Zápisy z turnusů + komentáře
- termín konání
- číselná fakta pobytu
- diagnózy dětských klientů
- terapie – návštěvnost a úspěšnost
Klienti každého z turnusů zodpovídali anonymní dotazník zpětné vazby. Počet odevzdaných
dotazníků: 23. Odevzdané dotazníky slouží jako základní podklad pro zpracování zprávy

1) Soupis turnusů
Červenec:
I. Bučovice – pobyt pro znevýhodněné děti a pro sociálně slabé klienty
Srpen:
II. Bučovice – pobyt pro znevýhodněné děti a pro sociálně slabé klienty
III. Bučovice – turnus pro sociálně slabé klienty umístěné v pečovatelském zařízení
2) Přínos terapeutického integračního pobytu pro děti
Velmi kladně byla ohodnocena práce dobrovolníků, téměř 100% .
Nejčastěji pečovateli zmiňované přínosy:
Integrace a tolerance – nejčastěji zmiňováno v souvislosti se začleněním zdravých dětí do
kolektivu dětí handicapovaných.
Poznání nových kamarádů, přátel – jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Společné chvíle se
známými kamarády a jejich rodinami. Pocit jistoty, bezpečí a lásky.
Zlepšení zdravotního stavu dětí zejména díky terapii jízdou na koni.
Zlepšení psychického stavu dítěte díky přátelskému prostředí, připravenému programu, zájmu
a vstřícnému přístupu všech dobrovolníků, přítomnosti koní.
Kladně byl hodnocen také pobyt v přírodě.
Tyto výsledky jsou pro naši činnost uspokojivé a motivační pro rok 2013.
V roce 2013 plánujeme 2-3 turnusy, pravděpodobně budeme všechny realizovat na
pozemcích Stáje Artuš v Bučovicích. Pokud by byl ze strany klientů zájem a pokud by
bylo dostatečné množství dobrovolníků, je reálná možnost 5ti turnusů. Počet klientů v
roce 2012 lehce přesáhl 100, pro rok 2013 plánujeme tento rozsah zachovat.
3) Přínos pro pečovatele
Jako přínos pobytu účastníci nejčastěji uváděli přátelské prostředí, kde je vidět, že pracující
kolektiv dobrovolníků má rád děti a dělá maximum pro to, aby se všichni cítili dobře a
pohodlně. Na tomto kladném hodnocení má zajisté svůj podíl i velice vstřícná vzájemná
spolupráce mezi pečovateli a vzájemná pomoc v rámci možností každého jednotlivce.

Pečovatelé velice kladně hodnotili možnost masáže ve volné chvíli nejen pro děti, ale také pro
doprovod dětí. Bohužel není v našich silách dopřát masáž naprosto každému, ale i nadále
budeme o toto usilovat.
Psychické pohodě pečovatelů zajisté napomohla také pohoda mezi dětmi, a to jak zdravými,
tak mezi dětmi s diagnózou, ale zejména mezi dětmi obecně. Děti byly skutečně plně
integrované, v centru dění bez ohledu na to, v jakém zdravotním, psychickém nebo sociálním
stavu se momentálně nacházely. Pečovatelé tedy vidělI své děti spokojené, začleněné v
kolektivu a šťastné.
Přínosem byl společný čas strávený se svými dětmi a přáteli, odpočinek, zajištěná strava,
vybočení z každodenního stereotypu, relaxace při tvoření maminek (šperky z ovčího rouna,
zdobení triček savem).
4) zápisy z turnusů v tabulkách, komentáře.
Dětí s diagnózou na celý pobyt
Ostatní děti – soc. minimum
Ostatní děti – zdravé, jiné potřebné
Dobrovolníci – maminky (zapojení klientů do činnosti o. s.)
Celkem potřebných dětí (dětí na které se vztahuje naše pomoc)
(není součtem výše uvedených faktů)
Celkem dospělých
Z toho dobrovolníků
Z toho dětí z projektu Pomoc nablízko

18
19
16
6
65
53
36
5

Během pobytu se vystřídaly hostující děti, které zde neuvádíme.
- diagnózy dětských klientů – často v dalších kombinacích
Nejčastější diagnózy
autimus
Dawnův syndrom
Lehká mentální retardace, ADHD, lehká mozková disfunkce
Mentální retardace
Dětská mozková obrna a Aspergerův syndrom
Syndrom fragilního X chromozomu
Wolf – Hirschhorn syndrom
Epilepsie
Jiné

Počet dětí
4
3
4
2
1
1
1
3
6

- terapie – návštěvnost a úspěšnost - dle dotazníků, slovního hodnocení a
následně vyžádaných doplňujících emailů. Řazeno ve sloupcích dle turnusů.
Terapie
muzikoterapie
arteterapie
Terapie jízdou na koni
Fyzioterepeutické masáže

% návštěvnosti
87 85
100
100 71
100
100 100 100
60 60
--

% úspěšnosti
100 85
100 85
100 85
100 100

100
100
100
--

Celotáborová hra

93 100

100

100

100

100

Komentář: Turnusy byly určeny jak pro děti v sociální tísni, tak pro handicapované a jejich
rodinné příslušníky.

Během podzimu vyjde také CD s fotkami ze všech turnusů. Na vyžádání je možné během jara
2013 zaslat finanční zprávu pobytového účtu.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli v tomto roce nejen s letními pobyty:

1.VOX

Mars Wrigley

Agrodat AZ

Pan Pavel Lochman

ES Best

Rodina Lopatova

Bimex

Rodina Loudínova a DRACEK.CZ

Lékárna u Bílého Lva

Net Servis

Bobo blok

Noe

Burger obchod

MČ Praha 14

Čermák a Hrachovec

Pan Karel Polcar

Rodina Dlahoweska

Pan Karel Příbramský

Pan Milan Drahoňovský

Pekařství a cukrářství Stáňa, Malá Hraštice

Hotel Clarion

Pivovar Ferdinand

Hračky Zabawki

RGMT Group

Jimast

Střída Sport

JRK Kladno

Sunkins

KDS Sedlčany

Svitap

Lékárna Votice

Veolia

Linet

Vltavské peří

Pan Luboš Luka

Město Votice

Zemanka Biopekárna

