
 

NECH TO KOŇOVI 
Závěrečná zpráva 2009 

 
V roce 2009 jsme uskutečnili 9 celodenních akcí, akce jsme rozšířili z Prahy i do Votic 
a Bučovic. Průměrná návštěvnost jedné akce: 90 neorganizovaných dětí, z toho ¼ děti 
s handicapy a ¼ děti ze sociálně velmi slabého prostředí. 
 

 
Od září jsme program Nech to koňovi 
obohatili o Výtvarné dílny pro děti 
s handicapy i děti zdravé. Dílen 
proběhlo v období září – prosinec 
celkem 5. 
Pro rok 2010 chystáme změnu: 
Terapeutické víkendy s jízdami na 
koních zaměřené na výchovu 
k toleranci a ekologii. Víkendy budou 
probíhat v Bučovicích. 
Program Nech to koňovi obnoví svoji 
činnost za optimálních podmínek opět 
v roce 2011. 
 

 
 
Akce  
 
 Místo konání název období návštěvnost Hl.partneři 

Votice 
Velikonoce 
ve Voticích 

Jaro, Bílá 
sobota 

150 dětí 
CMCAS, město Votice, 

MKC Votice 

Praha 14 
Čarodějnice 
a první máj 

1.5. 120 dětí MČ Praha 14 

Votice 
Prázdniny ve 

Voticích 
srpen 60 dětí Město Votice, RWE 

Bučovice Sv. Václav září 50 dětí RWE, Patria 

Bučovice Lumturo říjen 
15 skautů a 

vlčat 
--- 

Kouřim Sv. Martin listopad 260 dětí 
Město Kouřim, RWE, 

Patria 

Praha 14 Sv. Martin listopad 90 dětí 
MČ Praha 14, RWE, 

Patria 
Votice Sv. Martin listopad 130 dětí Město Votice, RWE 

Praha 7 Sv. Mikuláš 5.12. 30 dětí RWE, Telemont 

Bučovice 
Vánoce u 

koní 
prosinec 30 dětí RWE, Patria 

 
 

 
 
 



 
 
Hlavní cíle:  

- Prevence kriminality a závislostí nabídnutím jiné zajímavé a přitom výchovné 
činnosti 

- Integrace znevýhodněných skupin mládeže a dětí. 
 
 
Dílčí cíle a jejich prostředky: 

- pomocí různorodých a pestrých akcí pro mládež a děti seznámit cílové skupiny 
s činnostmi NNO v kraji, čtvrti apod. 

- nabídnout programy NNO a dalších organizací  

- nabídnout v nich pracovat jako dobrovolník či brigádník (dle typu org.) 

- ukázat, že problémy se závislostmi, v rodině a se školou jsou velmi vážné – ale 
dají se řešit, ale že lidé, co mají trvalý handicap, definitivní řešení nenaleznout 
nikdy; ukázat že pomáhat těmto lidem (třeba na statku s koníky) může být lékem 
na vlastní potíže ve škole apod. 

- spolupráce s NNO a jinými org. v kraji  

- spolupráce s obcemi ve Středočeském kraji 
 

 
 

 
 
Prostředek: 
Pravidelné akce v různých místech. Akce pro děti i mládež, která se zapojí jako 
dobrovolnický tým na akci…I jednorázová pomoc přináší mladému člověku nová 
poznání a nové zkušenosti s dětmi s handicapy. 
 
Výstupy: 
Noví dobrovolníci: Naše o.s. nabízí práci dobrovolníka u koní – práce s dětmi u koní/ 
práce u koní po celý rok, v létě pak pro ty, kteří pracovali delší čas jako dobrovolníci, 
nabízíme placenou brigádu u koní. 
Zprávy v tisku 
DVD  
 
 



 
Rámcový program akce: 

- kulturní vystoupení pro 
děti 

- kulturní vystoupení pro 
mládež 

- koně (pokud nedojde 
k nepředpokládané situaci 
– veterinární zákaz či 
podobně) 

- workshopy - prezentace 
organizací pracujících 
s mládeží v dané oblasti 

- rozdávání letáků i 
nezúčastněných organizací 

- workshopy – informační 
materiály sociálně patologických jevů a též tématické přednášky 

 
 

V roce 2009 jsme splnili naše očekávání. Noví dobrovolníci, noví klienti jak s handicapy, 
tak zdraví, noví zájemci o naši činnost svědčí o dobré práci.  Z několika svědectví je i 
známo, že program skutečně pomohl několika mladým lidem v krizové životní situaci. 
 


