Závěrečná zpráva z letních pobytů
o.s. Zajíček na koni
rok 2013

Od začátku července do konce srpna bylo na
našem tábořiš v Bučovicích u Vo c skutečně
téměř nepřetržitě plno.
Za pomoci našich sponzorů a našich dobrovolníků
jsme uskutečnili tyto pobyty:
I.

7.7. - 14.7. I. turnus Letního integračního
tábora pro dě s handicapy
II. 14.7. - 20.7. Jezdecký tábor pro dě z Pomoci
na blízko
III. 21.7. -28.7. II.turnus Letního interačního
tábora pro dě ze zařízení Klokánek
IV. 3.8. - 10.8. III.turnus Letního integračního tábora pro dě s handicapy
V. 18.8. - 23.8. Letní kemp s francouzš nou
Patrony nejen táborů 2013 se stali Mar n Kraus a Mirek Etzler.
Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům!!! Verče Náměstkové, Lence
Ciprové, Filipu Krejčíkovi, Mar nu Splavcovi, Michalu Hoﬀmannovi, Lucce
Pytlové, Jitce Nehasilové, Lucce Pokorné, Kačce Číhalové, Míše Huslarové, Lucce
Pertlové, Zuzce Ludendorfové, Lucce Černé, Markétě Šulcové, Mar ně
Krejčíkové, Slávce Náměstkové, Jurkovi Sváčkovi, Janě Š kové, Monice Splavcové,
Silvestru Splavcovi, Ivetě Erlebachové, Týnce Doležalové, Evě Pinďákové, Járovi
Bakovi. DĚKUJEME!!!

Čísla a fakta našich pobytů:
charakteris ka

První 3 řádky = součty dě ,
kterým letní pobyty pomohly

Dětí s diagnózou

34

Jinak znevýhodněné děti

32

Ostatní děti (integrace)

17

Dobrovolníci

45

Nejčastější handicapy: epilepsie, au smus, mentální retardace, aspergerův
syndrom, Dawnův syndrom, DMO
Další znevýhodnění: sociální seň, sirotek, domácí násilí
Jako každý rok, tak i letos, byl program připravován velmi pečlivě a konzultován s
odborníky před jeho realizací. Letos jsme ale měli pro naše klienty mnoho
zlepšení ve formě kombinovaných technik terapií. I přesto, že jsme se těchto
novinek zpočátku sami obávali, nově uzpůsobený program sklidil velký úspěch,
který nás mo vuje pokračovat v další podobných změnách i v roce 2014.
Nicméně i když nové techniky sklidily absolutní úspěch u klientů a jejich rodičů,
přesto zůstává nejvyhledávanější a nejoblíbenější terapií „jízda na koni“. I tato
terapie doznala letos velmi důležitých změn. Opro minulým rokům jsme ji
rozdělily na dvě stejně dlouhé po sobě navazující čás – první na jízdárně
„asistovaný sed“ + cvičení a druhá v přírodě „procházka“ .

Souhrn typů terapií: terapie jízdou na koni, biblioterapie kombinovaná s
muzikoterapií, kombinovaná terapie (arteterapie, muzikoterapie, pohybová
terapie), relaxace, masáže, výtvarné vyrábění. Délky terapií cca 40-60 minut (dle
potřeb klientů.)
Terapie

% Návštěvnos

% Úspěšnos

Muzikoterapie

95%

98%

Arteterapie

90%

96%

Terapie jízdou na koni

100%

100%

Fyzioterapeu cké masáže

100%

100%

Celotáborová hra

93%

100%

Přínos terapeu ckého integračního pobytu pro dě – analýza zpětných vazeb a
dotazníků klientů:
Nejčastěji pečovateli zmiňované přínosy (v % výskyt v dotaznících):
Velmi kladně byla ohodnocena práce dobrovolníků - 100% .
Integrace a tolerance – nejčastěji zmiňováno v souvislos se začleněním zdravých
dě do kolek vu dě handicapovaných. (87%)
Velmi dobře koncipované terapie – kladně hodnocen především obsah - náplň
terapií, délka, způsob realizace terapií, přístup ke klientovi. (91%)
Zlepšení zdravotního stavu dě zejména díky terapii jízdou na koni. (95%)
Dobrá celková organizace, spolupráce dobrovolníků mezi sebou a ve vztahu ke
klientům a jejich pečovatelům. (90%)
Zlepšení psychického stavu dítěte díky přátelskému prostředí, připravenému
programu. (85%)
Děkujeme všem společnostem, které přijely v rámci Firemního dobrovolnictví
pomáhat na přípravě táborů. Děkujeme, bez vás by to nešlo!!!

LETNÍ POBYTY 2013
O.S. ZAJÍČEK NA KONI PODPOŘILI MIMO JINÉ

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

Město Votice

MČ Praha 14

paní Eva Hornová a paní Jiřina Šandová

JINÁ FORMA POMOCI

s k u p i n a

brantner

CAFÉ

MiniLumturo
Votická pekárna s.r.o.

Oldřich Lopata

Lukáš Tyl s rodinou

Děkujeme Café Louvre za adopci koníka Polinky.
Polinka celé léto pilně vozila děti na pobytech.

