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Co se dělo v roce 2011 u Zajíčka na koni a kolem něj?
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Bylo mnoho událostí, ale většina z nich by nemohla
proběhnout bez našich donátorů:

Zajíček na koni vám moc děkuje za přízeň a podporu!
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A teď k tomu, co se udá lo v roce dvoutisıćım
́ jedená cté m. Bylo toho
dost, podıv́á me se na vš e po jednotlivý ch mě sıćıćh jen krá tce a na
dalš ıćh strá nká ch podrobně ji:

Leden:
Ze je v lednu mrá z, to Zajıć̌kovi nevadı,́ když je venku zima, prostě
poř ádá akce uvnitr.̌ V kavá rně NA SKOK se konala vernisá ž vý stavy
„Dva pohledy“ s fotkami Petra Vopelá ka a Anety Hnykové . Také se
ně kolik lidı́ zú č astnilo zajım
́ avé ho seminá ř e „Rakovina bez tabu“.
A na konci mě sıće dě ti dostá valy č okolá du za vysvě dč enı́ př ım
́ ov
Muzeu č okolá dy.

Únor:
Př estož e byl vě tš inu
mě sıće statek stá le pod
sně hem, probıh
́ aly už
prvnı́ pracovnı́ vık
́ endy v
Buč ovicıćh.
Pracovnı́ vık
́ endy pro dě ti
nejsou? Mož ná ne, proto s
nimi jel Zajıć̌ek na Zimnı́
integrač nı́ tá bor na Bož ı́
Dar v Kruš ný ch horá ch.
Březen:
V bř eznu byl na horá ch stá le snıh
́ a toho využ ili ti, kdo jeli na druhý
turnus Zimnıh
́ o integrač nıh
́ o tá bora na Bož ım
́ Daru. Dě ti ze š količ ky
byly už nedoč kavé jara, a tak jely na jednodennı́ vý let do Buč ovic
podıv́at se na zvıŕ̌átka.
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Duben:
To už př ichá zelo opravdové jaro. Zač alo se toho dıt́
vıće a vıće. I v dubnu jely
dě ti ze š količ ky do Buč ovic
pozdravit zvıŕ̌átka.
Zajıć̌ek a Velikonoce k sobě
samozř ejmě patř ı,́ proto se
zahradnı́ slavnost v TOP
Hotelu v Praze na Chodově
nesla v duchu velikonoč nıćh tradic. A v dubnu se také konal prvnı́ Vık
́ end v sedle, kde si
dě ti mohly zajezdit na konıćıćh. Je to jedna z hlavnıćh č innostı́ o.s.

Květen:
Probě hl má jový Vık
́ end v
sedle a vydař il se stejně
jako ten dubnový. Vý stava
„Dva pohledy“ se
př estě hovala do Votic, aby
mě lo vıće lidı́ mož nost
podıv́at se na fotogra ie. A
dě ti ze š količ ky se
tentokrá t vydaly na letiš tě
do Ruzyně .
Takový byl kvě ten.
Červen:
Je tu dalš ı́ mě sıć a samozř ejmě dalš ı́ Vık
́ end v sedle, bylo už hodně
teplo a tá boř iš tě v Buč ovicıćh se od zač átku roku hodně změ nilo.
Př ipravovalo se totiž na velikou udá lost: Letnı́ integrač nı́ tá bory (LIT).
Probě hl i koncert dě tı́ ze Zajıć̌ka. A vš em se moc lıb
́ il.
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Červenec:
Proč o prá zdniná ch trá vit v př ıŕodě jen vık
́ end, když to jde na celý
tý den? To sice nebyl slogan tá bora, ale tak ně jak by se to dalo
vyjá dř it. Prvnı́ turnus Letnıh
́ o integrač nıh
́ o tá bora se moc povedl,
proč by taky ne, když se tolik dbalo na organizaci a př ıp
́ ravu. V
č ervenci probě hl i druhý,
nemé ně zdař ilý turnus.

Srpen:
Po dvou tý dnech tá borů
bylo zvlá dnutı́ tř etıh
́ oa
poslednıh
́ o o mnoho
snazš ı.́ Nenı́ snad tř eba
dodá vat, ž e se také podař il.

Září:
Prá zdniny skonč ily a
tá bory utekly neč ekaně
rychle. Aby Zajıć̌ek kvů li
tomu nevypadl z kola, byl
zorganizová n zá ř ijový
Vık
́ end v sedle, protož e
poč ası́ bylo stá le krá sné a
byla by š koda toho nevyuž ıt́. A kdo byl ná hodou v
rá mci Tý dne NNO na
Andě lu, ten mohl vidě t
mezi mnoha neziskovkami
i Zajıć̌ků v stá nek.
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Říjen:
Vý stava „Dva pohledy“ mě la zač átkem ř ıj́na velkolepou vernisá ž .
Krá sné fotky, dobové obleky, exkurze a bohatý program – to vš e bylo
k vidě nı́ na hradě Karlš tejně . A protož e i v ř ıj́nu bylo hezky, opě t se
konal Vık
́ end v sedle, a
protož e byl poslednı,́ bylo
to pro mnohé krá sné
rozlouč enı́ se zvıŕ̌átky.

Listopad, prosinec:
V prů bě hu listopadu a
prosince se toho venku
tolik nedě lo, zato
probıh
́ aly naplno pravidelné celoroč nı́ Zajıć̌kovy aktivity:
Francouzš tina pro nejmenš ı,́ projekt Kavá rna – zamě stná nı́ pro
handicapované , konaly se př edvá noč nı́ dıĺnič ky pro dě ti i pro
maminky. Do toho jsme
poř ádali i akce ná razové ,
které nesmı́ v té to době
chybě t: Mikulá š ská pro
dě ti, kam tentokrá t př iš el
pravý Mikulá š , pro
dobrovolnık
́ y Zajıć̌ek
uspoř ádal več eř i s Italem a
vrcholem vá noč nıćh
radová nek byl vık
́ endový
lyž ař ský pobyt na Bož ım
́
Daru pro klienty i pro
dobrovolnık
́ y.
Tak takový byl rok 2011.
To vš ak bylo jen krá tké shrnutı́ a ně komu, kdo Zajıć̌ka př ıĺiš nezná ,
nemusı́ bý t hned jasné , co která aktivita znamená . Takž e se na ty
dů lež ité projekty podıv́á me podrobně ji:
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Projekty občanského sdružení Zajíček na koni:

Jízdy na koních pro děti s handicapy zdarma:
Pů vodnı́ a zá kladnı́ projekt o. s. Zajıć̌ek na koni, urč ený pro dě ti s
handicapy, aby pomá hal zlepš ovat jejich psychický zdravotnı́ stav.
Probıh
́ al samozř ejmě i tento rok. Jsme rá di, ž e i př es vzdá lenost (asi
70 km od Prahy) ná s velká č ást klientů z Prahy stá le navš tě vuje. A
mimo to už si na ná š statek naš la cestu i spousta lidı́ z Beneš ovska.
Tento projekt je urč en vš em handicapovaný m dě tem i dospě lý m s
duš ı́ dıt́ě te.

Letní integrační tábory s jízdami na koních:
Dlouhodobě jš ı́ projekt,
který je urč ený hlavně
znevý hodně ný m rodiná m.
Tedy takový m, jež jsou v
tıź̌ivé inanč nı́ situaci, na
okraji společ nosti, nebo s
jednım
́ č i vıće
handicapovaný mi dě tmi.
Na tá borech poznajı́
př ıj́emné prostř edı,́ rovný
př ıśtup ke vš em a sezná mı́
se s př ıŕodou a zvıŕ̌aty na statku. Hlavnım
́ lá kadlem jsou samozř ejmě
koně , na tě ch dě ti jezdı́ kaž dé dopoledne. Na tyto tá bory jezdı́ i
„obyč ejné “ rodiny. Dě ti se tak uč ı́ respektovat, ž e ne kaž dý má stejné
startovnı́ podmın
́ ky. Od toho ono souslovı́ Integrač nı́ tá bory – jde o
př irozenou integraci znevý hodně ný ch dě tı́ do společ nosti tě ch
zdravý ch. Na tř ech turnusech se celkem vystř ıd
́ alo př es 50 dě tı,́ jak z
jednotlivý ch rodin, tak napr.̌ z jiný ch organizacı́ (Kloká nek).
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Projekt Kavárna – zaměstnání pro handicapované
Ti, kteř ı́ jsou v naš ich cıĺový ch skupiná ch, majı́ č asto tyto handicapy č i
jejich př ıźnaky: autismus, Downů v syndrom, LMD a dalš ı.́ Tyto
diagnó zy majı́ jeden společ ný jev: osoba trpıćı́ takový m postiž enım
́
nevydrž ı́ dlouho u jedné č innosti – musı́ bě hem krá tké doby (napr.̌
dopoledne) vystř ıd
́ at i dvě
až tř i rů znorodé č innosti.
Casto jde o velmi
zodpově dné lidi se
smyslem pro detailnı́ prá ci,
kterou plnı́ velmi
svě domitě a do poslednıh
́ o
zadané ho ú kolu. Vyznač ujı́
se obrovskou peč livostı.́ A
protož e mnoho naš ich dě tı́
– klientů již dovrš ilo 18 let
a vyš lo ze svý ch š kol,
Zajıć̌ek se jim snaž il najıt́
uplatně nı́ nejen na trhu
prá ce, ale i obecně ve společ nosti. Proto vznikl ná pad vıćeú č elové ho
pracovnıh
́ o mıśta – to je popis projektu Kavá rna. V roce 2011 byl
ú spě šně odstartová n v kavá rně NA SKOK na Senová ž né m ná mě stı́ ke
spokojenosti naš ich klientů „zamě stnanců “ i ná vš tě vnık
́ ů kavá rny. O
prá zdniná ch byl projekt pozastaven a na podzim zač ala druhá etapa v
Café Louvre na Ná rodnı́ tř ıd
́ ě za inanč nı́ podpory společ nosti
Adastra. Pro rok 2012 se plá nuje pokrač ová nı́ projektu dle inanč nıćh
mož nostı.́

Víkendy v sedle
V podstatě jde o zkrá cenou verzi tá bora. Cetnost je jednou za mě sıć,
kromě zimnıćh mě sıćů (vzhledem k poč ası)́ a prá zdnin (jsou tá bory).
Dny nebo vık
́ endy v sedle jsou urč eny tě m rodiná m, které nemajı́ na
volné dny jiný program a nechtě jı,́ aby dě ti v sobotu sedě ly u televize.
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Na kaž dé m takové m dni nebo vık
́ endu se
vystř ıd
́ á na konıćh zhruba 20 dě tı.́
Struč ně by se takové akce daly
charakterizovat hodně použ ıv́aný m
spojenım
́ „vypadnout z Prahy“ – a strá vit
vık
́ end př ıj́emně , už iteč ně , odpoč inkově
– kaž dý podle své ho.

Pomoc nablízko
Myš lenka adopce na dá lku př evedená do
č eský ch pomě rů – tedy „pomoc
nablıźko“. Projekt je zamě řen na dě ti v
tıź̌ivé inanč nı́ a rodinné situaci. Z inancı́
na ně j urč ený ch jsou dě tem hrazeny
krouž ky, zá jmové aktivity, š koly v př ıŕodě atd. V roce 2011 byl o tento
způ sob pomoci velký zá jem, pravdě podobně vlivem obecně š patné
ekonomické situace, vysoké mıŕ̌e rozvodovosti v CR a dalš ım
́
faktorů m. Zá kladnım
́ principem projektu je př ım
́ é proplá cenı́
slož enek a ú č tů za aktivity pro dıt́ě , které mu je tım
́ to pomá há no.
Penıźe tedy nejdou př es rodič e (kvů li riziku zneuž itı)́. Pokud budou k
dispozici dostateč né inanč nı́ prostř edky, budeme v té to č innosti
pokrač ovat i v roce 2012, protož e poptá vka v tomto př ıp
́ adě
př evyš uje nabıd
́ ku, nebo spıś̌e „kapacitu“ projektu.

Francouzština pro nejmenší
Vý uka francouzské ho jazyka pro
nejmenš ı́ byla v naš em sdruž enı́
zahá jena na jař e minulé ho roku.
Nynı́ tedy má me již druhý
opravdový š kolnı́ rok a také dvě
skupinky dě tı.́ Program vý uky je
smě řová n na menš ı́ dě ti, a to
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formou her, divadé lka a zpıv́á nı.́ Nená silně tak seznamuje dě ti se
zá klady francouzš tiny. Souč ástı́ vý uky je hlıd
́ á nı́ dě tı.́

Firemní dobrovolnictví
Jako vě tš ina NNO v té to době i Zajıć̌ek dá vá irmá m mož nost
organizovat iremnı́ dny a „teambuilding“ akce. V roce 2011 jich
probě hlo ně kolik, př ijeli zamě stnanci irem L´Oreal, Ernst & Young,
CEZ… Zamě stnanců m se odreagová nı́ fyzickou pracı́ na naš em statku
lıb
́ ilo a tyto irmy jsou i naš imi sponzory.

Dobrovolnictví
Nejedná se ani tak o
projekt, jako o jeden ze
Zajıć̌kový ch zá kladů . Jsme
totiž sdruž enı,́ které je
založ eno z veliké č ásti na
dobrovolnické č innosti.
Bez dobrovolnık
́ ů by
jednotlivé vık
́ endy, pobyty,
tá bory atd. nemohly probě hnout. Proto Zajıć̌ek organizuje i akce
urč ené jen pro dobrovolnık
́ y „za odmě nu“ – napr.̌ bowling, vyjıź̌ďky
na konıćh, pobyty v př ıŕodě … Program dobrovolnictvı́ u Zajıć̌ka na
koni vý znamně podpoř ilo MVCR.

Zajíčkovy plány na rok 2012
Co se chystá na dalš ı́ rok, co se bude dıt́ u Zajıć̌ka, až si vymě nım
́ e
diá ř e a zač neme si odvykat psá t na konci data dvě jednič ky?
Projekty – vš echny jmenované projekty pobě žı́ dá le dle inanč nıćh a
materiá lnıćh mož nostı́ sdruž enı.́
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Novinky pro rok 2012 – př ipravujeme zajım
́ avé seminá ř e a kurzy
pro dobrovolnık
́ y i maminky. Už jsou v plá nu zimnı́ tá bory na Bož ım
́
Daru a jarnı́ Dny v sedle. Novinkou budou ná vš tě vy Buč ovic i v
zimnıćh mě sıćıćh. Jednodennım
́ i, v př ıp
́ adě velmi chladný ch dnı́ i
pů ldennım
́ i akcemi s
konık
́ y chceme reagovat na
zá jem klientů o terapie
jıźdou na koni. Mezi dalš ı́
plá ny sdruž enı́ patř ı́
pokrač ová nı́ putovnı́
vý stavy „Dva pohledy“,
tentokrá t do Hotelu
Clarion v Praze. A souč ástı́
naš ich internıćh plá nů je
založ enı́ DMS pro Zajıć̌ka a
pochopitelně dalš ı́
zá vě reč ný audit.
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