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Den pro dobrovolníky v Bučovicích (duben 2013)

Úvodní slovo:
Krásný den Vám všem. Opět bylo načase napsat něco o Zajíčkovi
jinde, než na našich internetových stránkách. Někdo si prostě raději listuje v
časopisu, než aby koukal do obrazovky. To, že časopis vychází na začátku
roku, má výhodu v tom, že se dá hezky shrnout rok minulý a také vám
můžeme nabídnout co vás a nás čeká v roce 2014. Budu se zároveň snažit,
aby časopis nepůsobil moc stroze, proto vyberu z roku 2013 to zajímavé a
důležité. Časopis děláme proto, aby zde lidé, kteří Zajíčka znají, našli to, co
potřebují a přečetli si o tom. A také aby lidé, kteří Zajíčka moc neznají,
trochu poznali, kdo jsme a co děláme, když už se rozhodli časopis otevřít.
Pokud se to povede, tak je to dobře. A pokud se to nepovede, tak je to také
dobře, protože mě to bude nutit, ke zlepšení :-)
Martin

Den dětí Bučovice (červen 2013)

Poděkování partnerům a dárcům:
Právě zde je místo pro vyjádření našich díků všem, kteří Zajíčkovi
v roce 2013 ﬁnančně, materiálně, nebo jinak pomáhali a podpořili tak naši
činnost. Tímto Vám všem DĚKUJEME, bez Vás bychom nebyli schopni
pomáhat potřebným.

Partneři našich projektů:

Mediální partneři:
ČT 2 - Chcete mě?
TV Metropol

Zvláštní poděkování:
Červinka Jan, Ing.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
Kroc Petr
Muzikář Karel a Muzikářová Zita
Náměstková Bohuslava, Mgr.
Obermaier Oldřich, Ing.
Sváček Jiří

Naši hlavní partneři a dárci:

Naši patrneři a dárci:

MČ PRAHA 14

Paní Eva Hornová
Paní Jiřina Šandová

MĚSTO VOTICE

Naši drobní partneři a dárci:
AZ WELD Stuchl s.r.o.
BURGER obchod s.r.o.
Cikánová Olga
COMPAG VOTICE s.r.o.
Frdo
Dětská obuv U zajíčka
Dlauhoweská Eva s rodinou
Dostálová Iveta
DRUPOL, výrobní družstvo
Dudorkin Jiří
EKONET, s.r.o.
Foreigners.cz, s.r.o.
HEMAX, spol. s r.o.
Hlaváčkovi
Chalupovi
Janek spol. s r.o.
JIMAST s.r.o.
Kmeťová Jitka
Kopalová Lenka
Krotká Lenka
LINET spol. s r.o.
Lochman Pavel, Ing.
Lojdová Zdislava s rodinou
Lopata Oldřich, Ing.
Macalíková Michaela
Matouš Hydroponie s.r.o.
Minilumturo
Obchodní Centrum Chodov, Unibail- Rodamco
PASSERINVEST GROUP, a.s.
Petřík Jindřich
Polcar Karel
ProMoPro, s.r.o.
Příbramský Karel
Sunkins a.s.
Svačinová Lenka
Svitap J.H.J. spol. s r.o.
Ševčíkovi
Štětina Jan
Thompson Personnel Management CZ s.r.o.
Tyl Lukáš s rodinou
Vilusínská Andrea
Wünschová Zuzana
Žídková Lenka

Ti, co nám pomohli jinak, než ﬁnančně:

CAFÉ

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s.
Agrodat CZ a.s.
ALBI Česká republika a.s.
B.E.S. Petrovice, s.r.o.
Baby Partner – S&M Group s.r.o.
Biopekárna Zemanka s.r.o.
BOBO BLOK, spol. s r.o.
Čermáková Lenka
Dolínek Jan
Dráček.cz
Elfmarková Monika
EMIPO, s.r.o.
EQUISERVIS, spol. s r.o.
Felcmanová Michaela
Hyperion s.r.o.
Chateau Radíč s.r.o.
KOVAP Náchod, s.r.o.
Loudínová Michaela
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
Obeskid Lena
Ondrušková Hana, Ing.
POLYGOS print, s.r.o.
R&B Mědílek spol. s r.o.
Resiz Computer s.r.o.

Róbert Hrabčák
Rodinná farma Václav Matoušek
Ski Areál Novako, paní Nováková
Tiskárna Helbich, a.s.
Tulupová Elena
Vizard s.r.o.
Vopelák Petr, fotograf
Votická pekárna, s.r.o.
Zikmund Václav, hudebník
Zuska Karel, JUDr.

Za příspěvky koníkům děkujeme:
Díky programu adopce koníků je možné mít v Bučovicích ustájený
dostatečný počet koní pro děti na tábory a na víkendové pobyty. Minulý rok
měli své adoptivní rodiče koníci Black a Polynka.
zaměstnanci Café Louvre
paní Simona Albrechtová
Bc. Kryštof Oczadlý
pan Tomáš Pamánek
paní Milena Pospíšilová
paní Simona Raušerová
pan Severa
Ing. Lukáš Smola
paní Jaroslava Vošická

Polykarpa

Black

Kdo by měl zájem o adopci některého z našich dalších koníků, může se obrátit
na slečnu Veroniku Náměstkovou (v.namestkova@zajiceknakoni.cz)

Firemní dobrovolnictví:
BuddyBet
DM drogerie markt s.r.o.
Everesta, s.r.o.
GSK (GlaxoSmithKline, s. r. o.)
Nadace Telefónica
Siemens, s.r.o.
Telefónica Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Práce v „hospodě“ - ﬁrma Everesta
Úklid chatky při FD ﬁrmy Siemens

Naši patroni:
Kdo hledá, najde. Tímto pořekadlem se řídilo vedení Zajíčka. Hledání
nebylo nijak zvlášť snadné. Spousta známých lidí už „propůjčila“ svou
tvář a hlas jiným neziskovkám, nebo nadacím. Hledal se člověk, který je
obecně známý, má vztah k tomu, co děláme (koně, děti, příroda). A také
vzhledem k mírumilovné povaze naší činnosti by takový člověk neměl být
- v řeči dnešních médií - označován za „kontroverzního“.
Po dlouhém hledání a tipování se to skutečně podařilo a Verča
Náměstková oslovila Martina Krause, který společně s Mirkem Etzlerem
přijeli na konci prvního turnusu letního integračního tábora. Pro účastníky
tábora to bylo příjemné překvapení, vidět u koní známé osobnosti. To se
jen tak nestává. Mirek a Martin se ukázali jako správní chlapi a hned se
přidali k vodění koní s handicapovanými dětmi. Poté si dlouho povídali
s dětmi i jejich rodiči, bylo na nich vidět, že je naše činnost zajímá a líbí
se jim. Prostě v Bučovicích strávili krásné odpoledne. A Zajíček je rád,
že má teď dva takové skvělé patrony :-)

Martin Kraus a Miroslav Etzler v Bučovicích (červenec 2013)

Co se dělo v roce 2013:
Do 365 dní se vejde spousta věcí. Hodně zábavy a radosti, občas i
trocha starostí, ale to asi každý zná. A jak se říká: Co je dobré, z toho se
radujme, a co je špatné, z toho se poučme :-)
Událostí bylo opravdu hodně a vybrat jen něco by bylo těžké. A
protože v rukou máte časopis a nikoli knihu, tak bude v této kapitole víc
obrázků. Myslím, že napoví víc než dlouhé odstavce :-)

K zimě patří sníh, klouzání, koulování a teplé kombinézy. Na zimních
integračních táborech na Božím Daru to vše bylo a děti si to pořádně
užily na obou turnusech.

Dobrovolníci si zase užili
krásný víkend v Hojsově
Stráži na Šumavě.
Sněhu bylo dost a zábavy
také, na obrázku večerní
Aktivity.

V březnu proběhl v Bučovicích první den v sedle a při té příležitosti jsme
slavnostně hodili Moranu do řeky a rozloučili se se zimou, která ustupovala
jen pomalu.

Sníh potom skutečně zmizel a oteplilo se. Sice bylo na cestách bláto, aleto
není nic tak hrozného, aby se i v dubnu nemohlo na koně. A dále
pokračovaly práce na rekonstrukci „hospody“. Na obrázku vynášení
kamenů z podlahy při ﬁremním dnu.

Jaro pomalu přecházelo v léto a
naskytla se skvělá příležitost, že
se koníci opět podívají do Prahy.
Tak se také stalo a v červnu se
mohly děti povozit na koních pod
Černým Mostem, což uvítali
hlavně ti, kteří se na jaře do
Bučovic nedostali.

A máme tu prázdniny!
K letním prázdninám samozřejmě patří letní tábory, kterých
bylo roce 2013 pět turnusů.
Na spodní fotce Polynka mezi
dětmi, během seznamování s
koníky.

V září to kvůli škole nešlo na týden, tak se děti přijely aspoň na víkend
v sedle, aby se povozily. Na následující fotce příprava na procházku.

Komu nestačila výuka ve škole, tak mohl se Zajíčkem navštívit spoustu
zajímavých seminářů, přednášek, nebo kurzů. Na snímku návštěva
sklárny v centru Prahy.

Kolem Zajíčkovských akcí se obvykle sdružuje mnoho lidí a to je dobře,
když se každý s každým kamarádí. Fotograﬁe zachycuje jedno takové
„sdružení“ lidí během svatomartinského odpoledne ve Voticích.

To bylo jen rychlé a krátké shrnutí toho, co se v Zajíčku dělo v roce 2013.
Kdyby se to mělo psát dopodrobna, tak by časopis měl asi dvěstě stran a byl
by příliš těžký. Na závěr hezký obrázek z Mikulášské nadílky v Hraštici.

Teambuilding a transformace na o.p.s.
Možná někteří tušíte a možná ne. Kdo se pozorně díval na první
stranu, tak viděl, že nedrží v rukou bulletin občanského sdružení, ale
bulletin obecně prospěšné společnosti.
Podle novely občanského zákoníku se totiž název občanské sdružení
nebude od ledna 2014 používat. Neznamená to zánik všech občanských
sdružení, pouze jejich převod na ústav, sociální družstvo anebo zmíněnou
obecně prospěšnou společnost. To je případ Zajíčka na koni.
Chceme dále poskytovat našim klientům služby v podobném rozsahu a
stejné kvalitě a chceme působit v oblasti, ve které jsme až doposud působili.
Všechno to se živě diskutovalo na teambuildingovém víkendu v Kobylí na
Moravě, kam jeli všichni klíčoví členové tehdy ještě občanského sdružení
Zajíček na koni. Nakonec po konzultacích s odborníky vyšla nejlepší
varianta: Zajíček na koni, o.p.s.
S transformací bylo a je mnoho práce, hlavně administrativa, která
musela být hotová do konce roku 2013. Díky usilovné práci Markéty a
Heleny a dalších lidí se to nakonec povedlo. Navenek se pro klienty téměř
nic nezmění, ale Zajíčka čekají ještě velké změny, než si bude úplně jistý
novou organizací a strukturou.

Pozdrav z Kobylí na Moravě (říjen 2013)

Zajíčkova Vánoční nadílka
Některé věci si děti přejí a některé věci také potřebují. Zajíček se proto
snažil splnit, nejen přání ale i potřeby dětí v jeho okolí. Díky velké a milé
pomoci od oslovených dárců se nakonec podařilo rozdělit 162 dárků mezi
49 dětí.
Martínek dostal stolek,
který potřeboval

I nová školní taška udělá velikou radost

Vzhledem k velikému úspěchu a ohlasu budeme v této činnosti nadále
pokračovat. Nyní sháníme ﬁnance na nový Apple iPad pro Martínka.
Číslo účtu 201211300/5500 v.s. 777

Pár slov o kavárně
V současné době probíhá projekt Kavárna - zaměstnání pro
handicapované v Galerii kavárny Louvre. Projekt je založený na myšlence
integrace znevýhodněných občanů do pracovního prostředí a zároveň na
zlepšení jejich psychického stavu (díky jejich pocitu uplatnění ve
společnosti). S Café Louvre spolupracujeme již přes dva roky od roku 2011.
Postupnými kroky se nám daří zapojovat naše klienty stále více a více do
obsluhy kavárny. Koncem loňského roku zde proběhla velmi povedená
akce, kterou pořádal pan starosta Prahy 1 pro své občany. Našim
pracovníkům (Marušce, Terezce, Veronice a Adamovi) bylo nabídnuto, že
mohou s akcí pomoci a obsluhovat všechny přítomné hosty. Akce se
opravdu vydařila. I díky ní se naši klienti cítí daleko užitečnější a skutečně
takoví jsou :-) a zapojují se stále více do obsluhy.
Od února se také začne aktivně shánět prostor pro nové Zajíčkovo
centrum, kde by, vedle pohostinství, kde budou obsluhovat lidé s
postižením, mohly zároveň probíhat různé terapie, výtvarné dílničky a další
aktivity.

Naši pracovníci v kavárně se starostou Prahy 1 panem Oldřichem
Lomeckým. (prosinec 2013)

Kdy se uvidíme (malé nahlédnutí do roku 2014)
Kdo by se nemohl dočkat, tak se může podívat na připravované
události v tomto roce. O dalších akcích, které zatím v plánu nejsou
upřesněné, budeme informovat na našich webových stránkách.

Datum

Kde

Akce

Pro koho

10.1. a 17.1.

Praha

solná jeskyně

KPZ

11.1

Praha

seminář Základy
managementu

KPZ + dobrovolníci

19.-26.1

Velká Úpa

I.turnus ZIT

Klienti

3.2. 17 hod

Praha

Bowling za vysvědčení

KPZ + dobrovolníci

14.2.

Praha

Supervize

Vedení +
Dobrovolníci

21.2.

Praha

Supervize

Vedení+
Dobrovolníci

23.2. 17 hod

Praha

Národní divadloVidím nevidím

KPZ

1.-8.3.

Boží Dar

II.turnus ZIT

Klienti

22.3.

Bučovice

Den v sedle - loučení se Klienti
zimou

23.3.

Bučovice

Den pro dobrovolníky - Dobrovolníci
zahájení sezóny
(od sobotního večera
18.00h)

26.3

ZŠ Trávníčkova

Dílnička

Klienti + dobrovolníci

březen

Praha

akce pro KPZ

KPZ

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN
12.4.

Praha

Den v sedle

Klienti

28.4. 18 hod

Praha

Národní divadlominiopery

KPZ

10.-11.5.

Bučovice

Velká brigáda

Dobrovolníci

24.-25.5

Bučovice

Víkend v sedle

Klienti

11.5. 17.hod

Praha

Laterna magika Zahrada

KPZ

31.5. -7.6.

Rossolina mare

I.turnus LIT - moře

Klienti + dobrovolníci
s dětmi

14.-15.6.

Bučovice

Víkend v sedle

Klienti

červen

Praha

Kroužky na Vltavě

KPZ

28.-29.6.

Bučovice

Brigáda - příprava
tábořiště

Dobrovolníci

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC - SRPEN
6.-13.července

Bučovice

II.turnus LIT

Klienti

13.-20.července

Bučovice

III.turnus LIT

Klienti

20.-27.července

Bučovice

IV. turnus LIT

Klienti

16.-23.srpna

Bučovice

IV.turnus LIT
(náhradní)

Klienti

23.-28.srpna

Bučovice

V.turnus LIT

Klienti

11.-14.9.

Boží Dar

Teambuilding

Dobrovolníci

20.-21.9.

Bučovice

Víkend v sedle

Klienti

27.-28. 9.

Bučovice

Svatováclavská

Klienti + dobrovolníci

ZÁŘÍ

ŘÍJEN
říjen

Praha

Pražský den v sedle

Klienti

Bučovice,
Votice

Svatý Martin + Den v
sedle dohromady

Klienti, dobrovolníci

11.-14.12

Boží Dar

Víkend na horách

Klienti + dobrovolníci

prosinec

Bučovice

Vánoce na koních

Klienti + dobrovolníci

LISTOPAD
8.-9.11.

PROSINEC

Společná fotka z prvního turnusu LIT v Bučovicích (červenec 2013)

Závěr
Líbil se Vám časopis? Jestli ano, tak mě to těší a děkuji, jestli ne, tak
děkuji za to, že jste dočetli až sem :-)
Pokud se Vám líbil, tolik, že by jste se chtěli více zapojit do
Zajíčkových aktivit, tak budeme jedině rádi, na výběr toho je dost. Ať už jste
klienti, pro které většinu akcí pořádáme, a nebo někdo, kdo chce sám
přispět. I v roce 2014 hledáme nové dobrovolníky a připravujeme zajímavé
akce zvlášť pro ně. Pokud Vás naše činnost zaujala a rádi spojíte zábavné a
užitečné dohromady, tak Vám... Tobě nic nebrání napsat mi o víc informací
na m.splavec@zajiceknakoni.cz nebo na v.namestkova@zajiceknakoni.cz
Budeme se těšit.
Užijte si rok 2014 ať je pro Vás přínosný a zajímavý. Stresujte se málo
a usmívejte se hodně :-)
Martin S.

Zajíček na koni o.p.s.
Ročník 5, leden 2014
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