Výroční zpráva pro rok 2012
občanského sdružení
Zajíček na koni

Ve zprávě se dozvíte o všech Zajíčkových ak vitách nových i původních a v auditorské
zprávě naleznete hospodaření roku 2012.
V zimě se odehrála jedna velmi důležitá událost. Našemu sdružení byla udělena cena v
soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. Cenu, kterou udělila společnost Comenius v rámci
kategorie Zdraví – vzdělání – humanita, jsme si byli převzít na Pražském hradě.
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Kdo všechno nám v roce 2012 pomáhal pomáhat
Hlavní partneři:

Speciální poděkování:
Panu Janu Červinkovi ze společnos Adastra
Panu Sylviu Spohrovi z Café Louvre
Slečně Veronice Náměstkové a panu Jiřímu Sváčkovi ze Stáje Artuš

Partneři:
Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

Drobní partneři:
Dudorkin Jiří; Kristýna a Marek Ševčíkovi; Lékárna U Bílého lva; Sunkins, a.s.; JRK Kladno,
s.r.o.; Jimast s.r.o.; E.S. BEST, s.r.o.; Lékárna Vo ce; Sen s, spol. s r.o.; rodina Loudínova;
Střída Sport, s.r.o.; Čermák a Hrachovec, a.s.; Rodina Dlauhoweská; Burger obchod, s.r.o.;
Luboš Luka; Pavel Lochman; Linet, spol. s r.o.; SVITAP J.H.J., spol. s r.o.; Biopekárna
Zemanka, s.r.o.; Vltavské peří, spol. s r.o.; Bimex, s.r.o.; Rodina Lojdova; 3C Systems, s.r.o.;
Drupol, výrobní družstvo; Pekařství a cukrářství Stáňa, paní Stanislava Kortánová; Hemax,
s.r.o.; ING Pojišťovna; Karel Příbramský; Oldřich Lopata; Karel Polcar

Jiná forma pomoci:
KENVELO HOLDING, a.s. – pan Avi Ben Perez; Optys, spol. s r.o.; Kavárna Šlágr; Chateau
Radíč, s.r.o.; Student Agency; Clarion Hotel; Globus ČR, k.s.; Pekařství a cukrářství Stáňa;
Café Louvre; Net servis, s.r.o.; Pivovar Ferdinand, a.s.; Agrodat CZ, a.s.; KDS Sedlčany; Noe,
s.r.o.; Biopekárna Zemanka, s.r.o.; Hračky Hopík, s.r.o.; T-Mobile Czech Republic, a.s.;
Ludus.cz; Albi Česká republika, a.s.; Dráček.cz; Mayer CZ, spol. s r.o.; Emipo, s.r.o.; Olymp,
export-import, spol. s r.o.; Bonaparte.cz; Ski Areál Novako; Danone, a.s.; Milan
Drahoňovský; Velkoobchod hračky – Zabawki; Wrigley, s.r.o.; RGMT Group, spol. s r.o.;
1.Vox, a.s.; Hanka Ondrušková; Bobo blok, spol. s r.o.
Děkujeme všem, kdo nám v roce 2012 pomáhali pomáhat! Velmi si vaší podpory vážíme.

Kde najdete komplexní informace o sdružení:
Výkonná ředitelka: Mgr. Markéta Šulcová, Podskalská 29, Praha 2
Telefon: 731 009 645, e-mail: m.sulcova@zajiceknakoni.cz
Kancelář sdružení: Podskalská 29, Praha 2, 128 00
Klubovna: Sokolovská 195, Praha 8, 180 00, vchod z ul. Čihákova
Ostatní kontakty: www.zajiceknakoni.cz/cs/kontakty
Cílové skupiny naší činnos :
www.zajiceknakoni.cz/cs/o-nas
Závěrečné zprávy vybraných projektů najdete na webu sdružení:
www.zajiceknakoni.cz

Zajíčkův rok 2012
Zima 2012
Pro klienty proběhly jako každý rok dva turnusy Zimního integračního tábora na Božím
Daru. Ty mají velkou výhodu opravdu komunitního pobytu zdravých dě s dětmi
handicapovanými. Dě a jejich rodiny se na faře – v místě ubytování – mají možnost velmi
dobře poznat, tolerovat se
navzájem, komunikovat spolu a
tvořit. Venkovní ak vity, kterými
jsou hlavně lyžování a vycházky,
velmi kladně působí na dě s
handicapy, o zdravých dětech
ani nemluvě :-). Pro dobrov o l n í k y s e v z i m ě ko n a l a
teambuildingová akce v Hojsově
Stráži. Pravidelné akce pro
dobrovolníky jsou pro sdružení
zárukou dobré komunikace mezi
nimi a následné spolupráce při
práci s dětmi a koňmi. Zima
pomalu odcházela pryč…

jaro 2012....
Začínají pravidelné ak vity v Bučovicích u Vo c, kde Zajíček pořádá všechny své venkovní
akce zaměřené především na terapie jízdou na
koni. Březnový Víkend v sedle byl skutečným
vítáním jara – vynášela se Morana. Účast dě
byla hojná, sluníčka a koní bylo také dost.
Velikonoční dílničky konané v Praze udělaly
radost nejen maminkám. Každoročním školením u koní a o práci s dětmi prošli zkraje jara naši
dobrovolníci na Dnu pro dobrovolníky. Každý
měsíc až do začátku prázdnin probíhaly Dny a
Víkendy v sedle, pokaždé s nějakým tématem
(aprílový, májový, beruščí, skřítčí víkend). Každý
z těchto víkendů provázela terapie jízdou na
koni, arteterapie, muzikoterapie. Víkendy byly
doprovázené společnou činnos , která stmelovala dě různého věku i schopnos . Na víkendy
pak volně navázaly letní pobyty.

....léto 2012....
Letních integračních táborů proběhly dohromady tři
turnusy, z nichž jeden byl věnován speciálně dětem z
organizace Klokánek. Dobrovolníci, kteří hojně pomáhali na táborech, se účastnili fes valu Sázavafest, kde
spolupomáhali v dětském koutku a zároveň užívali
hudby. Na sklonku léta se již plánoval

....podzim 2012....
zářijový Víkend v sedle, tentokráte „ﬁgurkový“. Pro dobrovolníky byl připraven sportovní
zážitek v podobě dlouhé jízdy na kole z Prahy až na naše pronajaté tábořiště v Bučovicích.
Na podzim proběhl též Teambuildingový víkend na Moravě pro výbor sdružení a
koordinátory projektů. V říjnu se konala
tradiční slavnost v podobě
Svatováclavské jízdy. Po Václavovi
přichází na řadu Mar n a s m i naše
další událost, kdy svatý Mar n přijíždí za
Zajíčkem do Vo c. Na náměs se
tentokrát sešla spousta dě , vozily se na
koních až do večera, vyráběly si hračky a
sportovaly. Svatý Mar n opravdu sníh
přivezl, a proto…

....zima 2012....
… zima začala pro Zajíčka vesele na Božím Daru, kam
jsme jeli s klienty v prosinci. Před m nám však v Malé
Hraš ci nezapomněl nadělit Mikuláš, a dobrovolníci
dostali svou vánoční nadílku na kulečníku v Café
Louvre.

Tímto jsme uzavřeli rok 2012.
Mezi stávající projekty, které do výčtu roku nebyly zahrnuty, patří i projekt Pomoc na
blízko, který pomáhá rodinám v živých sociálních situacích, a dále pak projekt Firemního
dobrovolnictví.

Pravidelné celoroční ak vity:
Rok 2012 byl rokem úspěšným. Celoročně fungoval náš projekt v Café Louvre: Kavárna –
zaměstnání pro handicapované. Naši
klien jsou díky tomuto projektu
integrováni do společnos , a to se vším
všudy – se zodpovědnos , pravidelnos ,
dodržováním pravidel a samozřejmě i s
ﬁnanční odměnou :-) Je vidět, že klienty
práce v kavárně těší, jsou spokojení.
Jedním z cílů tohoto projektu je, aby se
klien , u kterých je to možné, zapojili
později do procesu skutečného zaměstnání.
Dalším celoročním projektem je Francouzš na pro
nejmenší. Její několikaletá tradice už vychovala ze
začátečníků malé Francouze a je dlouhodobě otevřena i
dětem s pos žením.
Projekt Dny a Víkendy v sedle se pro rok 2012 stal konečně
stabilitou, kterou naše sdružení může klientům celoročně
nabídnout. Nabídka terapií jízdou na koni je možná v
kterémkoli ročním období a pravidelné velké akce se v
Bučovicích u Vo c uskutečňují jednou za měsíc. Cílem je,
aby pravidelnost našich akcí vzbudila mezi dětskými klienty
důvěru stálos a kon nuity a zároveň tak přispěla ke zlepšení jejich psychického stavu. Při
pravidelné nebo intenzivní terapii dochází pak i ke zlepšení stavu fyzického.

AKTUÁLNĚ PRO ROK 2012
Protože hlavním cílem roku 2012 bylo především udržení stávajících projektů, a protože se
nám většinu projektů podařilo nejen udržet, ale i rozšířit (např. zpravidelnění koňských
pobytů v Bučovicích a jejich rozšíření téměř na celoroční), přesunuli jsme náš zájem na
podporu složky jedné z nejdůležitějších, a to je projekt Dobrovolnictví. Zvyšujícími se
požadavky klientů se zvyšují nároky na přípravu a realizaci akcí, proto je rozšíření a stabilita
projektu Dobrovolnictví zároveň nezbytnou nutnos . Rozšířili jsme základnu dobrovolníků
a především utvořili stabilnější samotné jádro dobrovolnické skupiny. Zpětnou vazbou pro
naše dobrovolníky jsou pak teambuildingové akce (většinou na podzim a v zimě), zábavné
akce pro dobrovolníky „na přání“, sportovní akce, výlety apod.

Nový projekt plánovaný na rok 2013
Zpravidelnění činnos Klubu přátel Zajíčka bylo
dlouhodobě naším cílem. Koncem roku 2012 se již
rýsoval návrh nově fungujícího Klubu. Pro rok 2013
jsou naplánované pravidelné akce pro členy Klubu,
kteří tak budou mít možnost scházet se na
zajímavých akcích určených pro rodiče a jejich dě .
Akce se podle toho dělí na dvě cílové skupiny. Cílem
by mělo být zpříjemnit klientům volný čas v Praze a
jejím okolí, podle poptávky nabídnout kvalitní
program a v neposlední řadě program ﬁnančně
zadotovat, pokud to situace v rodině vyžaduje a
pokud je to v našich aktuálních ﬁnančních
možnostech.

Na závěr ještě několik slov k poslání našeho sdružení. Posláním je u nás nejen prak cká,
cíleně zaměřená pomoc dětem s handicapy, ale i vytvoření společenství, které bude stále
otevřeno všem, kteří nenachází ve své ob žné situaci adekvátní porozumění ve
společnos . Cílem je vytvořit v naší různorodos a nabídce určené širokému spektru dě s
handicapy i dě zdravých kompaktní celek, v rámci něhož se mohou cí t spokojeně a
integrovaně. Základním faktorem pro nás je radost ze života, kterou se u našich klientů
snažíme uspokojit ustálenou nabídkou projektů a zároveň inovacemi v případě měnící se
potřeby klientů.

