VÝROČNÍ ZPRÁVA
Občanského sdružení
ZAJÍČEK NA KONI
2010

Rok 2010 u Zajíčka na koni
Rok 2010 se stal Zajíčkovým zatím nejúspěšnějším rokem. Rozšířili jsme naše služby klientům
a zároveň jsme se soustředili na zkvalitnění našich hlavních projektů – Jízd na koních a
Pobytů dětí s koňmi. Za tuto možnost růstu děkujeme především našim stálým sponzorům.

Dále děkujeme:
panu Petru Blahutovi
panu Robinu Dittmannovi
paní Evě Dlauhoweské
panu Milanu Drahoňovskému
farnosti sv. Ludmily v Praze na
Vinohradech
farnosti sv. Václava v Praze ve Vršovicích
farnosti při kostelu Panny Marie Sněžné v
Praze 1
paní Marii Horníčkové
panu Pavlu Hřebíkovi
panu Pavlu Jelínkovi
pekařství a cukrářství Stáňa – jmenovitě
paní Kortánové
panu Jiřímu Kotrbovi
panu Pavlu Lochmanovi
rodině Lopatových
folklornímu souboru Lučinka
paní Evě Machálkové a její rodině
Matrixu a Petře Dyskiewitzové

paní Kristýně Mothejzlíkové a
Vedlesebe.cz
paní Daně Murárikové a jejím přátelům
Galerii Národní knihovny v Praze
panu Vlastimilu Osobovi
panu Pavlu Pavlasovi
nadaci Preciosa
panu Karlu Příbramskému
paní Pavle Schmidttové a jejím
kamarádům
panu Ludvíku Svobodovi
panu Radislavu Vadurovi
paní Karolíně Vernerové
paní Janě Volkové
panu Petru Vopelákovi a jeho rodině
panu Václavu Vydrovi

Společnostem:
AZ – Technika, a.s.
ART PM
Barley Green
Beton pumpy a doprava

Bioregena
Bonduelle
Bubu games
Burger obchod, s.r.o.
o.s. Plán B – Co nás baví
Českomoravský beton, a.s.
Dráček.cz
Drupol
Dřevěný svět hraček
Firelovers – ohňová show
Form8, s.r.o. - Biosféra
Globus
GRETA AGENCY, s.r.o.
Interspar
INTLINK, s.r.o.
JRK Kladno, s.r.o.
Kaibo, s.r.o. – jmenovitě panu Ondruškovi
Levné knihy, a.s.
MC Donald´s ČR, spol. s.r.o.
MH Billboard
Neckermann
Oresi, s.r.o.
ProMoPro, spol. s. r. o.
Resiz computer, s.r.o.
Quinary Capital Partners Partners, s.r.o.
S vámi jsou děti v sedle….

– jmenovitě panu Pavlu Janebovi Shop4
family
Ski areál Novako
Sparkys
SVITAP J.H.J.
1. VOX, a.s.
Zabawki

Mediálním partnerům:
Vydavatelství Mladá Fronta - ekonomický
deník E15
FLEET SHEET´S final word

Děkujeme za firemní dobrovolnictví
společnostem:
Ernst & Young
Kooperativa, a.s.
Skupina ČEZ
L´Oreal Česká republika s.r.o.
KPMG Česká republika s.r.o.
AGMO.CZ, s.r.o.
ING, a.s.

Co se v naší výroční zprávě dozvíte:
Zpráva auditora o ověření roční účetní uzávěrky za rok 2010 (viz příloha
výroční zprávy)
Novinky roku 2010:
Nová koncepce programů předefinovaná na samostatné projekty + jejich stručná
charakteristika
Projekt programu Nech to koňovi: Čtyřlístek
Nové pojetí jízd na koních v projektech: Víkendy v sedle
Ekodny
Nový projekt: Francouzština pro nejmenší
Pokračování projektu z roku 2009: Můj profesní život má handicap, já přesto pracuji –
realizace pro rok 2010

Pro rok 2011 nově připravujeme:
Putovní výstava fotografií Zajíčka na koni Dva pohledy
Revitalizace tábořiště v Bučovicích
Projekt kavárna – zaměstnání pro handicapované
Projekty Den v sedle, Víkendy v sedle – rozšířené o výlety pro starší děti

Kde najdete další informace o sdružení:
Výkonná ředitelka: Mgr. Markéta Šulcová, Podskalská 29, Praha 2
Telefon: 731 009 645, email: m.sulcova@zajiceknakoni.cz
Kancelář sdružení: Podskalská 29, Praha 2, 128 00
Klubovna a dílnička KPZ: Sokolovská 195, Praha 8, 18000, vchod z ul. Čihákova
Ostatní kontakty: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/kontakty

Cílové skupiny naší činnosti:
http://www.zajiceknakoni.cz/cs/o-nas
Závěrečné zprávy vybraných projektů
najdete na webu sdružení:
www.zajiceknakoni.cz
Krásné čtení…

Poslání o.s. Zajíček na koni:

Posláním našeho sdružení je zlepšovat psychický a do jisté míry i fyzický stav dětí a dospělých
s duší dítěte. Snažíme se poskytovat podporu i rodičům a blízkým těchto dětí. Naším
skutečným posláním je provázet tyto „děti „ životem a v případě potřeby (např.: přechod do
plnoletosti) přizpůsobit cíle Zajíčka aktuálním potřebám klientů.
Helena Krejčíková,
místopředsedkyně
o.s. Zajíček na koni

Novinky roku 2010
Projekty sdružení
Ve struktuře o.s. Zajíček na koni došlo ke změnám a pro větší přesnost a lepší orientaci
jsme naše programy rozdělili pod konkrétní projekty. Zde je výčet a stručná charakteristika
našich projektů:

Co nabízíme?
Letní tábory s koníky – pobyty dětí a jejich doprovodu na táborech, kde je hlavní terapií jízda
na koni. Cílem těchto táborových pobytů je zlepšení psychického a fyzického stavu klienta,
integrace handicapovaných a zdravých dětí, sdružování rodičů zdravých a handicapovaných
dětí.
Zimní tábory: jsou ideální příležitostí pro ty, kteří se normálně na hory z finančních nebo
jiných důvodů nedostanou. Zajíček na koni nabízí svým klientům týdenní pobyt na horách za
velmi nízkou cenu a tím si tento pobyt může dovolit téměř každý. Na našich horských
pobytech se naučila lyžovat velká spousta fyzicky i mentálně handicapovaných dětí. Rozšiřuje
se tak pole schopností našich klientů, kteří se tím cítí daleko více integrováni do společnosti.
Jízdy na koních – možnost individuálních i organizovaných jízd na koních
v Bučovicích u Votic. Po dohodě si může do Bučovic přijet zajezdit
každý. Handicapovaní klienti zcela zdarma, zdraví klienti za mírný poplatek.

Víkendy v sedle jsou obdobou letních týdenních pobytů s tím
rozdílem, že klient jede jen na víkend nebo jen na den, dle svých
možností. Na víkendech probíhají terapie jízdou na koni, arteterapie,
muzikoterapie.
Odpolední akce pro děti: akce probíhají v Praze nebo jiných městech. Tyto akce jsou milou
změnou pro městské děti. Za dětmi většinou přijedou koně z Bučovic. Odpoledne bývají
spojené s nějakou obecnou událostí (Velikonoce, 1. Máj, Svatý Martin).
Pomoc sociálně slabým: Náš původní projekt „Pomoc na blízko“. Tento projekt, podporuje
děti v jejich volnočasových aktivitách, které by si bez naší pomoci nemohly dovolit dělat.
Jejich rodina se většinou dostala nenadále do sociálně – finančně tíživé situace a sama už
toto není schopná zajistit.
Zajíčkova školička: Školička pro nejmenší má za úkol připravit dětem co nejsnazší vstup do
školního zařízení. Školička je zaměřena především pro ty děti, které mají potíž setrvat
ve školce celý den, týden nebo třeba jen pár hodin. Zde je nabízena velmi pomalá a
nenásilná integrace dítěte mezi ostatní děti a postupné zvykání si na bytí „samo“ bez
maminky čijiného rodinného příslušníka.

Francouzština pro nejmenší: každé pondělí odpoledne se učíme pomocí her, písniček a
divadélka základům francouzštiny. Výuka francouzštiny je pro děti od 3-7 let.
Tvořivé dílničky: Záměrem naší arteterapie v o.s. Zajíček na koni není
vytvoření úžasných uměleckých děl, ale pomocí nenásilného tvoření učinit malý krůček
k sebepoznání a možná i "sebeuzdravení ".
Masáže: masáže odborně vzdělanou masérkou nabízí naše sdružení pro
děti s handicapy zcela zdarma a pro ostatní dle platného ceníku, který
naleznete na našich webových stránkách. Lákavou nabídkou pro rodiče je hlídání dětí
v době masáže.
Semináře a kurzy: Pro maminky i pro ostatní zájemce pořádáme jednou
za čas různé semináře - jako volné pokračování našeho
projektu Můj profesní život má handicap, já přesto pracuji.
Firemní dobrovolnictví: firemní dobrovolnictví u Zajíčka na koni nabízí
společnostem možnost přijet pomoci s revitalizací našeho tábořiště nebo asistovat na
našich terapiích. Je to způsob cenné pomoci, které společnosti, firmy poskytují našemu
sdružení a pro ně je to způsob obohacení života firmy, jejich pracovníků, zlepšení
vzájemných pracovních vztahů.
Dobrovolnictví: Dobrovolníkem u Zajíčka na koni může být v podstatě
každý, kdo je ochotný pomáhat, chce se něco přiučit a má rád
přírodu. Naše sdružení má dobrovolníky, kteří se své činnosti věnují aktivně celoročně a
pak dobrovolníky, kteří nám pomáhají v konkrétních případech (např. na letních táborech).

Projekt programu Nech to koňovi: Čtyřlístek
Projekt Čtyřlístek vznikl díky úzké vazbě a stejným cílům čtyř různých organizací: Zajíčka na
koni, ZŠ Korálek Kladno, Salon Artemiss, Kulihrášek.

V průběhu roku 2010 se společně zorganizovalo několik akcí, které byly věnované
handicapovaným i zdravým dětem a jejich rodinám či pečovatelům (Jaro v Artemis,
Vysvědčení s Polinkou). Více informací: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/ukonceneprojekty/ctyrlistek
Tento projekt měl za úkol zajímavou formou – relaxační, zábavné a výchovné akce - stmelit
rodinný kolektiv dětí s handicapy a hlavně stmelit i různé organizace s podobnými cíly, kdy
každá organizace může svými zkušenostmi obohatit tu druhou. Těmito akcemi se též
rozšiřuje obzor veřejnosti o neziskovém sektoru.
Projekt byl pro rok 2011 ukončen z důvodu upřednostnění projektů dlouhodobějších a
majících větší pozitivní vliv na naše klienty.

Dalším a v našem programu nejdůležitějším projektem jsou Víkendy v sedle
Víkendy v sedle pořádané v průběhu celého roku 2010 měly za úkol nabídnout klientům
v pravidelné formě to, o co je největší zájem ze strany dětí a rodičů – o jízdy na koních a o
pobyty v přírodě. Tyto integrační víkendy pořádané v Bučovicích u Votic měly a mají
obrovský úspěch u klientů a faktem také je, že zde máme největší počet pomáhajících
dobrovolníků. Díky Stáji Artuš bude pokračovat tento projekt i nadále v roce 2011.

Ekodny
O.s. Zajíček na koni nabízí možnost pro školy a organizace, jak zajímavě a přitom výchovně a
terapeuticky zpestřit nabídku aktivit pro své děti.
Nejen teoretickou, ale zároveň praktickou a hravou formou dětem přibližujeme život fauny a
též problematiku a nutnost správného postoje k ekologii, která s životem domestikované i
nedomestikované fauny úzce souvisí.
U dětí s handicapy probíhá denní terapie především jízdou na koni.
Tento projekt nadále v roce 2011 nebude mít své pravidelné pokračování z důvodu
nedostatku dobrovolníků schopných obstarávat klientelu z řad školek a organizací. Časově
náročná propagační činnost nutná pro tento projekt je pro naše dobrovolníky momentálně
nereálná.

Francouzština pro nejmenší
Zajíček na koni má pro děti zdravé děti i děti s menším handicapem novou aktivitu.
S paní učitelkou Irenou Hoffreiterovou (kterou mnozí znají z našich letních táborů) se každé
pondělí odpoledne učíme pomocí her, písniček a divadélka základům francouzštiny. Každé

pondělí probíhá výuka francouzštiny pro děti od 3-7 let. Učební osnovy jsou přizpůsobeny
předškolnímu věku a pomocnou učebnicí je Alex et Zoe. Vše se děje formou divadélka,
zpívání, básniček.

Můj profesní život má handicap, já přesto pracuji
Období realizace projektu: podzim 2009 až podzim 2010
Cílem projektu o.s. Zajíček na koni, nazvaného „Můj profesní život má handicap, já přesto
pracuji“, je podpora vstupu znevýhodněných osob na pracovní trh za pomoci kurzů, které
jsou vybírány přímo dle konkrétních požadavků zapsaných posluchaček. Často se jedná o
posluchačky za sociálně slabého prostředí, které si nemohou dovolit finančně náročné kurzy,
neboť žijí na hranici životního minima, mají problém s hlídáním svých dětí po dobu trvání
kurzu a celkově žijí „ve vakuu“ celodenní péče o dítě/děti s handicapem. Sdružení se podařilo
dosáhnout zlepšení situace těchto rodičů po fyzické i psychické stránce a v rámci možností i
jejich zapojení na pracovní trh. Můžeme říci, že náš cíl: „Situací unaveným rodičům“ zvýšit
sebevědomí pro konkurenční boj – se dle zpětné vazby povedlo splnit u 75% účastnic.
(Zdroj: emailové dotazníky zpětné vazby).
Druhou půlkou projektu byla péče o dobrovolníky sdružení. Můžeme říci, že formou
odborných supervizí a sportovně vzdělávacích akcí pro dobrovolníky tak pracujeme na
zlepšení podmínek jejich práce v našem sdružení. Supervizí a akcí se účastní na 80%
dobrovolníků, tento výsledek považujeme za velmi dobrý.

Pro rok 2011 připravujeme
Putovní výstavu fotografií
Na leden roku 2011 je naplánovaná výstava fotografií Anety Hnykové a Petra Vopeláka. Oba
tito fotografové strávili nějaký čas na letním integračním táboře v Bučovicích a zachytili ve
svých fotografií nejdůležitější momenty a atmosféru tábora. Proto jsme se rozhodli jejich
fotografie zveřejnit a poskytnout širší veřejnosti možnost nahlédnout do našich
nejvýraznějších aktivit a tím jsou především pobyty dětí s koňmi. Z Prahy poputuje výstava
do Votic a na podzim je plánován Karlštejn…
Více o fotografiích a celé výstavě: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/prodejni-vystava

Revitalizace tábořiště v Bučovicích
O. s. Zajíček na koni podepsalo smlouvu o pronájmu části pozemku s majiteli statku
v Bučovicích. Více ke smlouvě naleznete na našich webových stránkách.
http://www.zajiceknakoni.cz/cs/bucovice. Na základě této smlouvy se o.s. Zajíček na koni
rozhodlo, že zlepší podmínky tábořiště, kde se konají Víkendy v sedle a Letní integrační
tábory. Faktické bariéry na statku jsou: blátivé cesty, nerovný terén...,budovy statku jsou v
neutěšeném stavu a další...
V současné době (rok 2010) jsou zde podmínky "táborové": spaní ve stanech, suché záchody,
polní sprchy. Plánujeme výstavbu lepšího ubytování pro klienty, sociálního zařízení, štěrkové
cesty pro vozíčkáře a pohodlnější parkoviště pro snadný výstup imobilních klientů.

Projekt Kavárna – zaměstnání pro handicapované
Vzhledem k odrůstající klientele jsem se rozhodli pro zcela nový projekt situovaný výhradně
do Prahy, a tím je Kavárna – zaměstnání pro handicapované. O.s. Zajíček na koni působí
na neziskovém poli od roku 2004. Za tu dobu z mnoha „dětí", které u Zajíčka začínaly jako
malé, vyrostli již dospělí lidé. Sdružení hledá nyní pomoc pro tyto klienty. Jak jim najít
uplatnění v další životní etapě? Projekt Kavárna by měl být pracovní příležitostí pro ty, kteří
nemají na pracovním trhu uplatnění. Cílem projektu je začlenění klienta do pracovního trhu
a tím i nárůst vědomí jeho vlastní hodnoty, identity a důležitosti. Pro společnost je cílem
začlenění osob z rizikových skupin na pracovní trh.

Dny v sedle a Víkendy v sedle i pro starší
děti a pokročilejší jezdce.
Nově chceme do našeho projektu Víkendů
v sedle zařadit adekvátní program pro starší
zdravé i starší šikovné handicapované děti. Tím
by měly být výlety na koních, kde děti stráví na
koni delší čas, půjdou na vyjížďku (a ne jen na
asistovanou procházku). Změna oproti kratším
vycházkám pro malé děti a více postižené klienty
bude v délce vycházky a ve větší důvěře ve
schopnosti dítěte. Cílem je naplno využít
schopností starších dětí a hlavně více naplnit
jejich touhu po jízdě na koni.

Výroční zpráva se uzavírá ke dni 31.5. 2011. Účetní dokumenty a zpráva auditora je z měsíce
června 2011. Zpráva o auditu je jako příloha. Fotografie, využité ve VZ, jsou výstavní
fotografie a jejich autory jsou Petr Vopelák a Aneta Hnyková.
(http://www.zajiceknakoni.cz/cs/prodejni-vystava)
Za správnost VZ odpovídá: Mgr. Markéta Šulcová, předsedkyně sdružení.

Příloha (3 strany): Zpráva auditora o ověření roční účetní uzávěrky za rok 2010 (Bez příloh.
Tyto jsou k nahlédnutí u předsedkyně sdružení)

