
Zpráva o průběhu letních integračních terapeutických pobytů 

2010 
 

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.  

 

Motiv: „Ti nejmenší mezi námi“. 

 Úcta k lidem a tolerance mezi lidmi. 

 

(Celotáborová hra na motivy pohádek s hrdiny z říše hmyzu – 

Ferda mravenec, včelka Mája, a další) 
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Klienti na turnusu zodpovídali anonymní dotazník zpětné vazby. Počet odevzdaných dotazníků: ??. Odevzdané dotazníky slouží jako základní 
podklad pro zpracování zprávy.  (dotazníky vyplňovaly i zapojené maminky-dobrovolnice s handicapovanými dětmi.)                     

 



1) Soupis turnusů 
 

Červenec: 

I. Bučovice – pobyt pro Klokánek a jiné znevýhodněné děti 

Srpen:  

II. Doksy – pobyt pro znevýhodněné děti se zřetelem na sníženou schopnost pohybu – 

bezbariérový pobyt 

III. Bučovice – pobyt zejména pro sociálně slabé klienty 

IV. Bučovice – pobyt pro znevýhodněné děti zdravotně i sociokulturně 

 

2) Přínos terapeutického integračního pobytu pro děti  
 

Na každém turnusu byla velmi kladně (100% kladný ohlas ve všech dotaznících) ohodnocena 

práce dobrovolníků sdružení. 

Nejčastěji pečovateli zmiňované přínosy: 

 

Tyto výsledky jsou pro naši činnost uspokojivé ( tato pozitiva uvedlo 100% pečovatelů)          

a motivační pro rok 2011. 

V roce 2011 plánujeme opět 4 turnusy, pravděpodobně budeme všechny realizovat na 

pronajatých 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 2010 lehce přesáhl 100, pro rok 2011 plánujeme tento rozsah zachovat. 

 

 

 
 

 

 

Integrace a tolerance – nejčastěji zmiňováno v souvislosti se začleněním zdravých dětí do 

kolektivu dětí handicapovaných. Přínos pro obě skupiny 

Nová kamarádství a nové obzory dětí zdravých (např. se sociokulturním handicapem) 

Zlepšení zdravotního stavu dětí díky terapii jízdou na koni 

Zlepšení psychického stavu dítěte díky přátelskému prostředí, přítomnosti koníků a 

individuálnímu vřelému přístupu našich terapeutů a našich dobrovolníků 

Smysluplně strávený týden pro ty, kteří mají omezené možnosti pobytu mimo město 



3) Negativa a jejich řešení (zdroj: dotazníky) 
 

Negativa Návrh řešení 

Náročné podmínky tábořiště Bučovice Vylepšit sprchy a terén pro stavbu stanů – 

zapůjčených i vlastních.  

Rádi bychom sehnali finance na vybudování 

zděných sprch. V plánu je vybagrování 

pronajatého pozemku s postupná stavba 

dřevěných chatek. Dále je v plánu stavba 

dřevěné společenské „boudy“. Na tyto stavby 

je už ale nutný projekt a jeho sounáležitosti. 

Krátká doba terapie jízdou na koni S pečovateli prodiskutujeme tento problém a 

prodloužíme dobu terapie na optimum pro 

každé dítě. Je v plánu zařadit do některého 

turnusu „trénink“ pro pokročilé jezdce díky 

úzké spolupráci se Stájí Artuš. Tento trénink by 

zájem mající děti (resp. jejich pečovatelé) 

museli doplatit zvlášť. Řešením pro sociálně 

slabé bude samozřejmě možnost zafinancování 

skrz program Pomoc na blízko. 

Celodenní výlet – náročný pro malé 

děti, velmi nenáročný pro starší děti 

Výlet budeme plánovat s pečovateli a 

přizpůsobíme nárokům dětí. Variantou jsou i 

dva paralelní výlety pro dvě skupiny: starší a 

mladší, kdy pečovatelé by doprovázeli mladší 

děti a starší skupinka by se vydala na výlet se 

skupinou dobrovolníků. Tak by se i tematicky 

daly výlety uzpůsobit lépe věkovým 

kategoriím. (např.: mladší – broučci, starší – 

pirátská výprava etc…) 

 

 

4) Přínos pro pečovatele 
Jako přínos pobytu účastníci nejčastěji uváděli přátelské prostředí, kde je vidět, že pracující 

kolektiv dobrovolníků má děti rád. Dále pak i vlastní psychické posílení, pozitivní vliv stálé 

přítomnosti koní, relaxaci, výměnu zkušeností, radost ze života, možnost „vidět své dítě 

šťastné“ apod. 

 

 

 
2. turnus: Doksy 

 
3. turnus: Bučovice I 

 
4. turnus:  Bučovice II 

 

 

 



 

 

5) Zápisy z turnusů 
- termín konání 

- číselná fakta pobytu 

- diagnózy dětských klientů 

- terapie – návštěvnost a úspěšnost  

 

 

 

 

I. Bučovice – „Klokánek“   
- termín konání: 10. – 15.7. 

- číselná fakta pobytu   

 

Dětí s diagnózou na celý pobyt  0 

Ostatní děti:soc.minimum 
                    zdravé, jiné potřebné 

2 

10 

Dobrovolníci – maminky (zapojení klientů do 
činnosti o.s.) 0 

Celkem dětí 12 

celkem dospělých 13 

z toho dobrovolníků 10 

Z toho dětí z projektu Pomoc na blízko                 0 

 během pobytu se vystřídaly hostující děti, které zde neuvádíme. 

 

- diagnózy dětských klientů – bez diagnóz, děti z klokánku a děti sociálně slabé 

bez lékařsky podložených diagnóz. Po dohodě s vedením Klokánku blíže nezveřejňujeme 

individuální problematiku zúčastněných dětí.  

- terapie – návštěvnost a úspěšnost – 100% návštěvnost všech terapií 

s přiměřenou úspěšností.  

 

 

Komentář: Na tomto turnusu jsme do programu začlenili i průpravu v péči o koníky, pomoc 

ve stájích a podobně. Děti, které mají za sebou nelehký osud, se tak učili zajímavé práci, jež 

jim přinesla velmi ceněné odreagování a možnost „ na chvíli zapomenout“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Doksy – „Bezbariér“   
- termín konání: 30.7. – 7.8.  

- číselná fakta pobytu   

 

Dětí s diagnózou na celý pobyt  16 

Ostatní děti:soc.minimum 
                    zdravé, jinak potřebné 

15 

9 

Ostatní děti 8 

Dobrovolníci - maminky (zapojení klientů do 
činnosti o.s.) 3 

Celkem dětí (není součtem výše uvedených 
faktů)  45 

celkem dospělých 34 

z toho dobrovolníků 15 

Z toho dětí z projektu Pomoc na blízko                 0 

 během pobytu se vystřídaly hostující děti, které zde neuvádíme. 

 

- diagnózy dětských klientů – často v dalších kombinacích 

Nejčastější diagnózy Počet dětí 

Dawnův syndrom  2 

Lehká mentální retardace, ADHD, lehká mozková disfunkce  2 

Mentální retardace 3 

Autismus (AU) 4 

Epilepsie (vždy v kombinaci s dalším handicapem) - EPI 1 

Dětská mozková obrna (DMO) 1 

Jiné  2 

 

 

- terapie – návštěvnost a úspěšnost  

-  

Terapie % návštěvosti % úspěšnosti dle dotazníků, 

slovního hodnocení a následně 

vyţádaných doplňujících emailů 

Muzikoterapie  100% 100% 

Arteterapie 95,6% 100% 

Terapie jízdou na koni 100% 87% (Dle pečovatelů krátká doba 

jízdy. Terapeuticky doba jízdy 

vyhovuje normě, ale důležitý je 

reálný přínos dětem, ne tabulkové 

rozlišení.) 

Fyzioterapeutické masáže  ?? ?? 

Sportovní hry 93,4% 100% 

táborová hra 82,2% 100% 

 

 

Komentář: Turnus vyhovoval nejvíce klientům se sníženou 

schopností pobytu s vyššími nároky na ubytování. Některé děti, byť 

jejich stav nevyžaduje bezbariérovost, nemohou akceptovat 

tábornické podmínky ostatních turnusů. 

 



III. Bučovice  – „tzv. první turnus“   
- termín konání: 7.8. – 14.8.  

- číselná fakta pobytu   

 

Dětí s diagnózou na celý pobyt 2 

Ostatní děti:soc.minimum 
                    zdravé, jinak potřebné 

6 

8 

Ostatní děti 10 

Dobrovolníci - maminky (zapojení klientů do 
činnosti o.s.) 1 

Celkem dětí (není součtem výše uvedených 
faktů)  20 

celkem dospělých 13 

z toho dobrovolníků 9 

Z toho dětí z projektu Pomoc na blízko                 6 

 

- diagnózy dětských klientů – často v dalších kombinacích 

Nejčastější diagnózy Počet dětí 

Lehká mentální retardace, ADHD, lehká mozková disfunkce  1 

Mentální retardace 1 

Epilepsie ( v kombinaci s dalším handicapem) - EPI 1 

Jiné  1 

 

 

- terapie – návštěvnost a úspěšnost  

 

Terapie % návštěvosti % úspěšnosti dle dotazníků, 

slovního hodnocení a následně 

vyţádaných doplňujících emailů 

Muzikoterapie  100% 100% 

Arteterapie 100% 100% 

Terapie jízdou na koni 100% 93% (Dle pečovatelů krátká doba 

jízdy. Terapeuticky doba jízdy 

vyhovuje normě, ale důležitý je 

reálný přínos dětem, ne tabulkové 

rozlišení.) 

Fyzioterapeutické masáže  30% 100% 

Táborová hra 100% 93% (pro některé děti náročně 

zdlouhavé začátky hry, kvůli 

nedochvilnosti jiných dětí) 

 

 

Komentář: Turnus určený spíše sociálně slabým rodinám, 

často klientům programu Pomoc na blízko. Náročné počasí 

mírně zhoršovalo průběh programu turnusu. 3 děti musely 

kvůli nemoci odjet o den dřív.  

Souvislost projektu Pomoc na blízko: o.s. ZNK zaplatilo za 

děti náklady. 2 ze 6ti dětí byly celý týden v péči dobrovolníka, 

matka ani jiný doprovod se nemohl ze sociálních důvodů 

zúčastnit.  

 



IV. Bučovice  – „tzv. druhý turnus“   

- termín konání: 15.8. – 22.8.  

- číselná fakta pobytu   

 

Dětí s diagnózou na celý pobyt 4 

Ostatní děti:soc.minimum 
                    zdravé, jinak potřebné 

12 

8 

Ostatní děti 7 

Dobrovolníci - maminky (zapojení klientů do 
činnosti o.s.) 2 

Celkem dětí (není součtem výše uvedených 
faktů)  20 

celkem dospělých 18 

z toho dobrovolníků 13 

Z toho dětí z projektu Pomoc na blízko                 9 

 

- diagnózy dětských klientů – často v dalších kombinacích 

Nejčastější diagnózy Počet dětí 

Lehká mentální retardace, lehká mozková disfunkce  1 

Mentální retardace 1 

Autismus (AU) 1 

Epilepsie ( v kombinaci s dalším handicapem) - EPI 1 

Jiné ( ADHD, jiný syndrom etc) 3 

 

 

- terapie – návštěvnost a úspěšnost  

-  

Terapie % návštěvosti % úspěšnosti dle dotazníků, 

slovního hodnocení a následně 

vyţádaných doplňujících emailů 

Muzikoterapie  100% 100% 

Arteterapie 100% 100% 

Terapie jízdou na koni 100% 89% (Dle pečovatelů krátká doba 

jízdy. Terapeuticky doba jízdy 

vyhovuje normě, ale důležitý je 

reálný přínos dětem, ne tabulkové 

rozlišení.) 

Fyzioterapeutické masáže  20% 100% 

Táborová hra 100% 100% 

 

 

Komentář: Turnus určený všem znevýhodněným dětem. 

Náročné podmínky ubytování se budeme pro příští rok 

snažit vylepšit. Tento turnus byl hodně dotován programem 

Pomoc na blízko – 9 klientů mělo pobyt s finanční 

výpomocí programu.  

Souvislost projektu Pomoc na blízko: o.s. ZNK zaplatilo 

za děti náklady. 2 ze 6ti dětí byly celý týden v péči 

dobrovolníka, matka ani jiný doprovod se nemohl ze 

sociálních důvodů zúčastnit.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K TÉTO ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ VYDÁVÁ  NAŠE O.S.  OBSÁHLÉ DVD, KTERÉ VÁM 

NEJLÉPE ZPROSTŘEDKUJE ATMOSFÉRU (NEJEN) TÁBOROVÝCH POBYTŮ A 

PŘIBLÍŢÍ, ČEMU A KOMU SPOLEČNĚ POMÁHÁME. Na poţádání zašleme. 

 

Účetní uzávěrka táborového účtu bude k dispozici od května 2011. Na vyţádání předloţíme.  

  

 

Vyhotovila: Mgr. Markéta Šulcová;  

projektová manažerka a předsedkyně o.s. 

tel.: 731 009 645 

email: m.sulcova@zajiceknakoni.cz 

 

 

Pozn.: 

Finanční zpráva tohoto projektu (ne celý účet) bude k dispozici pro shlédnutí během zimy. 


