Výroční zpráva
občanského sdružení

Zajíček na koni
2009

Patrick, Letní tábor Bučovice - srpen 2009
Naši hlavní partneři a dárci:
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Rok 2009 u Zajíčka na koni
Zajíček na koni má za sebou další rok. I přes rok „finanční
krize“ jsme nemuseli žádný z našich projektů zcela uzavřít
nebo omezit tak, aby se to dotklo našich klientů.
Děkujeme za to našim donátorům a sponzorům.

Co se v naší výroční zprávě dozvíte:
Novinky roku 2009:
-

Nová koncepce programů
Webové stránky v novém kabátě
Zajíček má internetový časopis
Nový program – hlídání dětí a tréninková školička
Relaxační odpoledne
Nový projekt programu Pomoc na blízko – „Můj pracovní život má handicap, já přesto
pracuji“
Nové pojetí KPZ (Klubu přátel Zajíčka) + dílny s Míšou

Pro rok 2010 připravujeme:
-

Nový projekt programu Nech to koňovi – „Čtyřlístek“
Nové projekty Jízd a Pobytů – „Víkendy v sedle“ a „EKOden“
Nový projekt Hlídání dětí a tréninková školička – „ Francouzština pro nejmenší“

Účetní zpráva za rok 2009

Kde najdete další informace o sdružení:
- Kontakty sdružení
Výkonná ředitelka: Mgr. Markéta Šulcová, Novákových 32, Praha 8, 180 00
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, 180 00, vchod z ul. Čihákova
Ostatní kontakty: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/kontakty
- Nové stanovy o.s. : V září 2009 byly odsouhlaseny a MVČR schváleny nové stanovy.
Najdete je na: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/o-nas
- Cílové skupiny naší činnosti: http://www.zajiceknakoni.cz/o-nas/203
- Závěrečné zprávy jednotlivých projektů, včetně letních táborů, najdete v příslušných
sekcích o projektech na webu sdružení: www.zajiceknakoni.cz
- Masáže (Možný výdělek z masáží bude použit na zajištění Víkendů v sedle a dalších
aktivit přímo u koní): http://www.zajiceknakoni.cz/cs/masaze
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Svatý Martin – Votice

Svatý Martin – Praha 14

Svatý Martin – Kouřim

Poslání organizace:
Posláním Zajíčka na koni je celkově zlepšovat zdravotní i duševní stav handicapovaných a
jinak znevýhodněných dětí pomocí kontaktu s přírodou, hlavně pak jízdou na koních.
Snažíme se pomáhat slovem i skutkem rodičům těchto dětí a všem, kdo s nimi pracují,
v jejich často nelehké životní situaci. Vedle jízd na koních patří mezi naše aktivity letní
integrační tábory pro celé rodiny, výlety do přírody atd. Chceme se i nadále rozvíjet, začínat
nové aktivity, a tak pomáhat těm, kteří to potřebují.
Martin Splavec, koordinátor dobrovolníků sdružení

Letní integrační tábor Bučovice 2009 – muzikoterapie

Čarodějnice a První máj – Praha 14

1

Zimní integrační tábor Boží Dar – karneval a poklad

Lyžuji! I přes svůj vážný handicap. Zimní tábor Boží Dar
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Programy sdružení a jejich projekty:
nová koncepce programů sdružení reagovala na dlouhodobý vývoj přání našich klientů.
Zajíček funguje od roku 2004, a tak má z čeho čerpat. Do tzv. „spících programů“, tedy těch,
na které zatím nejsou finance, jsme zařadili rekonstrukci statku Bučovice. V Bučovicích
ve spolupráci se stájí Artuš nadále fungujeme a nadále sháníme finance na vybudování
tamního bezbariérového centra.

1) Jízdy na koních zdarma - partnerství se stájí Artuš
projekty:
- Individuální jízdy na koních - pro děti s handicapy zdarma
- EKOden - projekt jízd pro školy a další instituce
- Víkendy v sedle - víkendové pobyty v Bučovicích

2) Pobytový program - program pro terapie a integraci dětí s handicapy mezi zdravé děti
a jejich rodiny za velmi malé ceny
projekty:
- Letní tábory
- Zimní tábory
- Poprvé v Alpách
- Víkendy v sedle - víkendové pobyty v Bučovicích

3) Nech to koňovi - program proti kriminalitě dětí a mládeže
projekty:
- Čtyřlístek
- Výtvarné dílničky s Míšou
- Zajíčkoviny - akce Klubu přátel Zajíčka (KPZ)

4) Pomoc na blízko - program pro pomoc sociálně velmi slabým dětem a rodinám
projekty:
- Pomoc na blízko (princip adopce na dálku v ČR)
- Můj profesní život má handicap, já přesto pracuji
- Poradenství (telefonické, osobní konzultace)

5) Dobrovolnictví
projekty:
- Dobrovolníci u o. s. ,
- Firemní dobrovolnictví

6) Hlídání dětí
projekty:
- Tréninková školička,
- Hlídání dětí
- Francouzština pro nejmenší
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Novinky roku 2009:
Nové webové stránky
Od května 2009 jsme pracovali na vytvoření nových webových stránek. Nový systém, nové
barvy… Koncem podzimu byly stránky hotové.
A když se k nové koncepci programů přidají nové stránky, Zajíček je celý v novém kabátě…
Podívejte se na www.zajiceknakoni.cz a pište nám svoje připomínky.
Stránky připravili Oldřich Nouza, Jaromír Bak a Daniela Turková. Daniela Turková je nyní
i správce webu.

Časopis Zajíčka na koni
V říjnu vyšel první Bulletin Zajíčka na koni. Internetový časopis shrnuje vše, co se u Zajíčka
stalo, seznamuje vás s novinkami, s programem akcí atd. V pravidelných rubrikách se dozvíte
vždy o jednom z našich projektů a také o jednom z našich koníků.
Grafické zpracování časopisu pro nás dělá za symbolickou odměnu paní Kristýna Řezáčová.
Časopis rozesíláme, pokud máte zájem jej dostávat, napište šéfredaktorce Heleně Krejčíkové:
h.krejcikova@zajiceknakoni.cz, jednotlivá čísla jsou ve formátu pdf též na webu:
http://www.zajiceknakoni.cz/cs/casopis

Nové projekty
Na podzim jsme začali s novými projekty.
První je dokonce novým programem: Hlídání dětí a tréninková školička. Každou středu
dopoledne je možné dovést děti ve věku 2 – 7 let do Zajíčkovy školičky. Ve školičce
se věnujeme nácvikům jednotlivých sociálních dovedností, výtvarničíme, sportujeme,
zpíváme, tancujeme. Školičku navštěvuje logopedka a připravujeme i návštěvu psychologa.
Více na webu: http://www.zajiceknakoni.cz/cs/hlidani-deti
Školičku vedou: Mgr. Markéta Šulcová a Alice Pařízková

školička – učení je hra

školička – děti pracují s různorodým materiálem
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Druhým novým projektem je projekt: Můj profesní život má handicap, já přesto pracuji.
Projekt pod programem Pomoc na blízko, má dvě části: pro maminky a pro dobrovolníky.
V části pro maminky má za cíl pomoci několika maminkám dětí s tělesnými,
duševními či vážnými sociokulturními handicapy v přípravách nástupu
do zaměstnání. V části pro dobrovolníky si klade za cíl pomocí supervizí a
seminářů zprofesionalizovat a zlepšit pracovní kolektiv dobrovolníků
ve sdružení.
Náplň projektu pro maminky:
PC pro běžné uživatele

Leden až březen 2010

Hradí sponzor

Psychologie pro pečující

Duben 2010

Hradí NF ČSOB

Aurasoma

Duben 2010

Hradí NF ČSOB

Typologie

Duben 2010

Hradí NF ČSOB

Další semináře pro podzim

Dle potřeby a financí

Hradí sponzor

Koníci ,králíčci, ovečky a další zvířátka ve spojení s krásnou přírodou- to jsou Bučovice

Na podzim se podařilo i zrealizovat dvě relaxační odpoledne pro maminky dětí s handicapy.
Maminky si mohly odpočinout při masážích, popovídat o starostech při kávě a čaji. Během
masáží jim děti hlídala naše chůva. Relaxační odpoledne byla pro maminky zdarma a zařídila
je pro nás Bohuslava Náměstková a 8 jejích kolegů – masérů. (Tito pro nás masírovali
bez nároku na honorář.)
Pro dobrovolníky byla v roce 2009 realizována První supervize. Na jaro 2010 plánujeme
ještě dvě a na podzim 2010 opět další dvě supervize. Dle možností plánujeme jednotlivé
formační semináře.
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Poslední novinkou roku 2009 je zcela nové pojetí Klubu přátel Zajíčka, nebo-li KPZ.
Pod vedením Ivany Hoffmannové KPZ podniká mnohé zajímavé akce. Už to není jen o pár
setkání za rok, ale je to mnoho a mnoho skvělých akcích, kde se potkávají všichni aktivní
rodiče i dobrovolníci kolem Zajíčka… Akce jsou skutečně organizované na míru podle potřeb
členů. Přesvědčte se o tom v naší fotogalerii:
http://www.zajiceknakoni.cz/cs/fotogalerie?func=viewcategory&catid=17
KPZ má i své vlastní stránky aktualit: Zajíčkoviny http://www.zajiceknakoni.cz/cs/zajickoviny

Den KPZ – květen 2009 – Dařbuján a Pandrhola

Výšlap po okolí klubovny - listopad 2009

první dílnička s Míšou – září 2009

Nadílka pro zvířátka – klánovický les – prosinec 2009

Mikulášská nadílka – prosincec 2009

Vánoce u koní – Bučovice – prosinec 2009
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Pro rok 2010 připravujeme:
EKOden
je zaměřen na organizace pracující s dětmi s handicapy a na školy. Každé škole či organizaci
připravíme výchovu k ekologii přesně pro její děti. EKOvýchova vychází z živé práce s koníky a
s přírodou jako takovou. Děti se samozřejmě na konících také povozí…

VÍKENDY V SEDLE
reagují na potřeby našich klientů po přestěhování ze Šestajovic. Pro mnohé klienty je
dojíždění v týdnu na jednu lekci do Bučovic náročné. Děti s handicapy se hůře vypravují
kamkoli, hůře snáší cestu autem a cestování obecně. Proto vznikl nápad „víkendů plných
ježdění“. Na jedno vypravování a jedno cestování čeká na děti celý víkend plný ježdění
na konících (3x až 4x za víkend 3/4hodinová procházka), kreslení a malování, zpívání a hraní…
K tomu grilování a povídání pro rodiče… Terapie pro každého .
Pro rok 2010 chystáme uskutečnit 4 až 6 těchto víkendů. 3 na jaře a 1 až 3 podle počasí
na podzim. Víkendy začínají v sobotu ráno a to pro max. 10 dětí. V neděli můžou přijet ještě
ti, pro které by zase naopak byl celý víkend moc dlouhý a náročný. Ale opět max. 10 dětí. To
proto, aby nejvyšší počet dětí nepřesáhl 20. O těchto víkendech se skutečně budeme chtít
věnovat všem hodně individuálně. Děti s handicapem či jinak znevýhodněné mají
samozřejmě celý víkend zdarma (strava vlastní, krom sobotního grilování, které má Zajíček
přichystané jako dárek), pro integraci vítáme účast 2 až 5ti dětí bez znevýhodnění, tito
účastníci budou platit za víkend 500 Kč, kdy budou mít samozřejmě v ceně sobotní grilování…
EKOden a Víkendy realizujeme díky podpoře 70 000,- od MHMP. (Jeden víkend vyjde cca
na 8 000,- a jeden EKOden na cca 5700,- : pronájem koníků, zdravotnický dohled terapií,
dopravné dobrovolníků, nákup občerstvení vč. pitného režimu zdarma pro účastníky, nutné
kancelářské potřeby na zajištění chodu projektu aj.)

Projekt Čtyřlístek
který vznikl spojením 4 stran:
o.s. Zajíček na koni (sdružení pro znevýhodněné děti)
Korálek Kladno (ZŠ speciální, ZŠ praktická a MŠ speciální)
Kulihrášek Kladno (centrum pro rodiče s dětmi)
Salon Artemiss Praha.
Každá ze stran přináší nové zkušenosti s organizováním akcí pro rodiče s dětmi, každá
ze stran je přínosem, má svůj osobitý přístup a možnosti.
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Pro rok 2010 připravuje Čtyřlístek několik charitativních akcí:

„Vítání jara s Artemiss“
Tato první akce proběhne 17.4. v salonu Artemiss. Ve spojení s naším dalším projektem
Pomoc na blízko zrealizujeme pro maminky dětí s handicapy „Den pro sebe“. Dopoledne
maminky budou pečovat o sebe zevnitř při psychoterapii, typologii osobnosti a aurasomě
s Jarkou Beránkovou z centra Beránek. Odpoledne, v salonu Artemiss, se pak budou věnovat
svému zevnějšku.

Velikonoce ve Voticích 2009 – jedna z již tradičních akcí, která probíhá v rámci programu „Nech to koňovi“

„Vysvědčení s Polynkou“
V pořadí druhá naplánovaná akce se bude konat v sídle dalšího z partnerů Čtyřlístku,
v Korálku Kladno. Dne 29.6. bude v Korálku Kladno veselo, dětem bude vysvědčení rozdávat
koníček Polynka. Maminky dětí si užijí masáží. V odpolední části se akce otevře
i pro veřejnost, všechny děti se budou moci povozit zdarma na konících. Zazpívá Dr.Klaun,
Eva Hurychová a Monika Krchovová. Nebudou chybět ani dárečky, výhry, zdobení perníčků...
Vstup pro veřejnost zdarma či dobrovolné. Za symbolický peníz bude možnost občerstvení:
párky, nealko, káva...
„Keramická soutěž“
Třetí akce je naplánovaná na září a konat se bude opět v Korálku Kladno. Korálek má
s keramikou velké zkušenosti, má i vlastní dílnu s keramickou pecí. Děti z Korálku
se pravidelně účastní celostátních soutěží. Spolu s dětmi Korálku budou soutěžit děti Zajíčka
na koni, odbornou pomoc bude zajišťovat lektorka Korálku společně s uznávaným sochařem
Václavem Česákem, duchovní krásu celé akce podpoří svojí účastí Páter Jiří Čepl, vodňanský
farář. Vyhrají samozřejmě všichni – to je jasná věc!

„Vánoční posezení“
Koncem listopadu plánujeme Vánoční posezení s programem v prostorách Kulihrášku
Kladno, nebudou chybět dárečky, písničky,soutěže... Prostě pohodová vánoční nálada.
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„Ples“
Zatím poslední společnou akcí Čtyřlístku je ples naplánovaný na 27.1.2011. Akce původně
plánovaná v říjnu 2010 se aktuálně přesunula na leden příštího roku. Přesunula se zejména
vzhledem k rozsahu a náročnosti akce.
Ples se bude konat v TV clubu Óčko, kapacita clubu je 1200 míst, pracuje se na přípravě TV
spotu, reklamních akcích, které budou ples avízovat. Součástí plesu bude vystoupení operní
divy Edity Adlerové a také známých tváří našeho pop music a hudební scény. Hlavní
myšlenkou večera bude seznámit návštěvníky s naší činností, pobavit je a také chystaná
aukce - prodej uměleckých děl známých mistrů a rovněž replik těchto děl od našich
dětí…keramických sošek, které vyrobily děti z Korálku a ze Zajíčka na koni. Naší snahou bude
získat finanční prostředky pro obě společnosti, prostředky půjdou na pořízení konkrétních
věcí....
Věříme, že spolupráce Čtyřlístku bude přínosem pro všechny zúčastněné, děti získají nové
zážitky, Korálek Kladno a Zajíček na koni budou mít možnost zakoupení věcí pro děti, které
potřebují, maminky handicapovaných dětí zrelaxují… a všichni budeme mít krásný pocit
z toho, že naše společná snaha měla smysl.

V roce 2009 nemohla chybět již tradční Mikulášská nadílka. Letos byla spojená i s dílničkou.

Účetní zpráva za rok 2009
Příjmy 2009

1.312.680,03

Výdaje 2009

1.256.475,61

Rozdíl

56.204,42

Zůstatek pokladny k 31.12. 2009

92,00

Zůstatek pobytové pokladny k 31.12.2009
Zůstatek hlavního účtu k 31.12. 2009

0,00
119.541,74

Zůstatek pobytového účtu k 31.12. 2009

9.509,32

naleznete na : http://www.zajiceknakoni.cz/cs/vyrocni-zpravy
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Poděkování
Naše programy, projekty a akce, které v rámci nich pořádáme, by nebyly bez podpory našich sponzorů.
Velice proto děkujeme všem, kdo nám přispěli a pomohli jakoukoli formou.
Jen díky vám všem může být naše činnost takto pestrá. Děkujeme vám za „naše“ děti, jejich rodiny
i účastníky našich akcí otevřených pro veřejnost.
Děkujeme, že nám fandíte, díky za podporu, díky za pomoc.

Hlavní partneři a dárci:

Partneři a dárci:
paní
Machálková

Drobní partneři a dárci:

pan Pavel Jelínek
pan Tomáš Frode
manželé Slavíkovi
pan Jiří Weintgartner
paní Petra Bártová
pan Vlastimil Osoba

pan Stanislav Kosík
rodina Dlauhoweská
paní Jitka Machková a pan Karel Trojan
manželé Kekovi – Jadranka a Miro
pan Karel Příbramský
zaměstnanci společnosti Carlife
pan Ladislav Šmíd

paní Alice Pařízková
pan Jaroslav Drahovzal
pani Ivana Vajnerová
pan Marek Polanecký
rodina Lopatových
pan Jiří Machka

Partneři a dárci, kteří nám pomáhají formou věcných darů a slev pro naše klienty a slev
na služby nutné pro chod našeho sdružení:

Hračky Sport Český Brod
Ski areál Novaco
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Partneři, kteří nám pomáhají jinou formou:
MKC Votice

Ekoobchůdek

MUDr. Luděk Svoboda

Vedle sebe

Pan Milan Drahoňovský

Farníci kostelů:

McDonal´s ČR

U Panny Marie Sněžné v Praze

HAPPYcomp

Sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze

Hotlineservis

Sv. Václava v Praze Vršovicích

Úplně na závěr je na místě poděkovat těm, bez nichž by Zajíčkova činnost byla zcela nemožná. Zajíčkovo
dobrovolníkům. Těm, kteří tráví svůj volný čas prací. Prací s dětmi, s koníky, u počítače, zařizováním
na úřadech, pomáháním maminkám… Kteří nelitují a často si za vlastní peníze koupí jízdenku a jedou
někam pomáhat dětem… Dobrovolník je člověk, který má srdce na pravém místě…Od své práce čeká jen
radost a potěšení…Někteří ze Zajíčkovo dobrovolníků mají na malou část své práce DPP, aby pokryli
alespoň část výdajů na provoz své činnosti. Naše sdružení nemá žádné zaměstnance. Snažíme se
skutečně, aby co nejvíc ze získaných prostředků šlo přímo na „naše“ děti …
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Naši milí dobrovolníci, věříme, že odměnu - potěšení v dětech, kterým pomáháte, skutečně nacházíte a
moc vám všem za Zajíčkovo děti děkujeme…
Díky Martine (Martin Splavec) 

Díky Katko (Kateřina Kaplanová) 

Díky Slávko (Mgr. Bohuslava Náměstková) 

Díky Evičko ( Eva Pinďáková) 

Díky Verčo (Veronika Náměstková) 

Díky pane Bayere (Ing. Rudolf Bayer) 

Díky Marky (Markéta Pištěková) 

Díky Evo (Mgr.Eva Fujdiaková) 

Díky Jurko (Jiří Sváček) 

Díky Alenko (Alena Kašparová) 

Díky Dano (Dana Turková) 

Díky Oldo (Ing. Oldřich Nouza) 

Díky Ivančo ( MVDr.Ivana Hoffmannová) 

Díky Verunko (Veronika Štorková) 

Díky Jitko (PHDr. Jitka Nehasilová) 

Díky Markét (Markéta Wolfová) 

Díky Míšo (Mgr. Michaela Huslarová) 

Díky Eliško (Eliška Zlámalová) 

Díky Týnko (Kristýna Doležalová) 

Díky Helčo (Mgr. Helena Krejčíková) 

Díky Zuzko (Zuzana Rauchová) 

Díky Ivko (Iva Vosáhlová) 

Díky Gabčo (Gabriela Pošmourná) 

Díky Pavlo (Pavla Svobodová) 

Díky Moniko (Monika Splavcová) 

Díky Dáší (Mgr. Dagmar Harbalová) 

Díky Petruško (Petra Bartošová) 

Díky Hani (Hana Molková) 

Díky Jani (Mgr. Jana Palacká) 

Díky Silvestře (Silvestr Splavec) 

Díky Járo (Jaromír Bak) 

Díky Dani (Daniela Stárková) 

Díky Víťo (Mgr. Vít Náměstek) 

Díky Moni (JUDr. Monika Slabá) 

Díky Ivanko (Mgr. Ivana Vlková) 

Díky Leni (Mgr. Lenka Tichá) 

Díky Irčo (Mgr. Irena Hoffraiterová) 

Diky Evi (Mgr. Eva Dlauhoweská) 

Díky Lenko (Lenka Obstová)
Každá i malá pomoc během roku byla kamínkem do mozaiky Zajíčkovo činnosti
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