
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z LETNÍCH 
INTEGRAČNÍCH POBYTŮ 2017

ZAJÍČEK NA KONI, O. P. S.

Tento dokument představuje komplexní zprávu roku 2017 z Letních 
integračních pobytů Zajíčka na koni, o. p. s., a z Příměstských pobytů 

pořádaných ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel.
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V létě 2017 se pořádalo těchto šest turnusů:

3.–7. 7. 2017   I. Příměstský integrační pobyt v Hos�vaři pro dě� z projektu 
Pomoc na blízko

10.–14. 7. 2017   II. Příměstský integrační pobyt v Hos�vaři pro dě� 
z projektu Pomoc na blízko

24.– 30. 7. 2017   I. Integrační pobyt ve Velké Úpě pro rodiny s dětmi 
s handicapy

31. 7.  – 6. 8. 2017   II. Integrační pobyt ve Velké Úpě pro rodiny s dětmi 
s handicapy

14. – 18. 8. 2017   III. Příměstský integrační pobyt v Hos�vaři pro dě� 
z projektu Pomoc na blízko

28. 8. – 1. 9. 2017   IV. Příměstský integrační pobyt v Hos�vaři pro dě� 
z projektu Pomoc na blízko



Čísla a fakta našich pobytů – počty dě�, kterým pobyty pomohly:

Nejčastější handicapy:

DMO, Aspergerův syndrom, au�smus, epilepsie, těžká mentální retardace, 
srdeční vady, ADHD, těžký kombinovaný handicap, Downův syndrom, 
dětská deprese, z�žená mobilita.

Sociální handicap: výchova bez rodičů, výchova v mnohočetné 
monoparentální rodině, adopce, výchova v nevyhovujícím prostředí apod.

I pro dě� bez viditelného znevýhodnění má pobyt velký smysl. Dě� – 
sourozenci se setkávají se svými vrstevníky, kteří zažívají podobné situace v 
životě jako oni (posměch pro pos�ženého sourozence, špatná finanční 
situace z důvodu náročné péče o sourozence etc...).  Tyto dě� tedy jednak

Diagnóza (znevýhodnění) Upřesnění Počet dě�

Dě� s diagnózou – mentální, 
tělesný, kombinovaný handicap

Downův syndrom, Kabukiho 
syndrom, au�smus, 
mentální retardace všech 
stupňů, Aspergerův 
syndrom, Wolf hirschhornův 
syndrom,  zraková vada, 
imobilita a jiné

31

Sociální handicap, jiné 
znevýhodnění

Především nízká sociální 
úroveň rodiny

51

Bez viditelného znevýhodnění 
(integrace)

Nejčastěji sourozenci, 
příbuzní v dětském věku

35

Dobrovolníci

Všichni, kdo pomáhají na 
pobytech bez nároku na 
honorář. Do této kategorie 
spadají i někteří dospělí 
klien� s velmi lehkou 
formou handicapu.

26



přispívají vysokou měrou integraci dě� s pos�žením, jednak zažívají samy 
vlastní pos�ntegraci mezi sobě podobné dě�.

Dě�, které nejsou sourozenci a jsou bez znevýhodnění (nejméně početná, 
ale důležitá skupina), jsou pak nadějí pro nás všechny – jejich výchova k 
posi�vními přístupu k pos�žení je pro společnost extrémně důležitá.

Zajíček na koni pořádá pobyty pro dě� již od roku 2005. Pobyty jsou určeny v 
podstatě všem rodinám, které mají dítě či dě� s handicapem. Může to být 
handicap duševní, tělesný či sociální. Nepreferujeme žádnou z těchto 
skupin. Pro dě� ze tře� jmenované skupiny, tedy pro dě� ze sociálně slabých 
rodin, jsou určeny spíše příměstské pobyty a pro dě� s lehkými i velmi 
těžkými, často kombinovanými handicapy tělesnými a duševními, jsou 
připraveny pobyty na horách, kam �to klien� jezdí i se svými rodiči, 
opatrovníky, popřípadě sourozenci.

Charakteris�ka integračních rodinných pobytů realizovaných v 
přírodě:

Pobyty pro rodiny s dětmi koncipujeme na míru potřebám našich klientů. 
Ačkoliv se na našich pobytech setkáváme s velmi rozdílnými typy a úrovní 
handicapů, je program pobytu sestaven tak, aby vyhovoval každému. Nejen 
klientům samotným, ale i jejich opatrovníkům. Do budoucích let bychom 
rádi zvýšili počet dobrovolníků tak, abychom se mohli v rámci terapií 
věnovat ještě více i maminkám (či opatrovníkům) klientů, kteří jsou 
základní, často jedinou oporou handicapovaného jedince. Jedním z našich 
cílů je i dobrá komunikace mezi klienty, proto pořádáme skupinová



posezení, společné výlety, táboráky apod. Nedílnou součás� pobytu je i 
prostředí. Již tře�m rokem se nám daří spolupráce se Školou da Vinci, díky 
které můžeme využívat horskou chatu v Krkonoších v chráněné krajinné 
oblas�.  S respektem k tomuto faktu všechny naše klienty, zdravé i 
handicapované, vedeme ke správnému vztahu k přírodě, ke zvířatům a k 
životnímu prostředí obecně. Prostředí, ve kterém naše pobyty probíhají, je 
pro mnohé naše klienty běžně nedosažitelné. Při pobytech dbáme na to, 
aby veškeré terapie absolvovaly dě� dle svých tělesných i duševních 
možnos�. Délku terapií pak přizpůsobujeme ideálnímu stavu a navíc 
dáváme každému možnost individuálních náhrad či doplnění během 
turnusu. Tedy pokud dítě na terapii nemůže kvůli momentálně zhoršenému 
stavu přijít, má možnost terapii absolvovat jindy. Zároveň dětem, které 
dosahují určité mentální úrovně, vysvětlujeme, že také koně a zvířata 
všeobecně mají své možnos� a omezení, a je tedy potřeba přizpůsobovat se 
i jim. I handicapované dě� velmi dobře chápou určená pravidla a zásady 
chování, jež je nutné v přírodě u koní dodržovat. V rámci spokojenos� našich 
klientů a jejich opatrovníků dbáme na zpětnovazebné dotazníky a na 
konzultace s klienty a v rámci našich osobních i finančních možnos� na ně 
reagujeme ihned či pro příš� rok.



Charakteris�ka příměstských pobytů realizovaných v Jezdecké 
akademii Bleu de Ciel

Příměstské pobyty jsou pobyty organizované Jezdeckou akademií Bleu de 
Ciel, která se Zajíčkem na koni, o. p. s., spolupracuje od počátku. Koně z této 
stáje doprovází dě� s handicapy na letních pobytech na horách a zároveň 
zvou mezi sebe i ve své domovské stáji v Praze-Hos�vaři, právě při 
příležitos� příměstských pobytů. Ty mají charakter spíše výcvikový, 
tréninkový, samozřejmou součás� je péče o koně a teore�cká příprava. 
Proto tyto pobyty nejsou určeny dětem s mentálním a tělesným 
handicapem, ale Zajíček na koni má možnost posílat do hos�vařských stájí 
dě� ze svého programu Pomoc sociálně slabým, prostřednictvím projektu 
Ježíškem po celý rok. Díky donátorům se tak mohou dě� z tohoto projektu 
zúčastnit ak�vního týdne a naučit se spoustu věcí. Příměstské pobyty v 
Jezdecké akademii Bleu de Ciel navazují na celoroční Výcvikové jízdy, kterých 
se též mohou účastnit dě� z projektu Ježíškem po celý rok. Účast na 
pobytech není celoroční docházkou na jízdy v žádném případě podmíněna. 
Jezdí zde dě� všech dosažených úrovní. Dě� se učí základům a pokročilejší 
jízdě na koni, učí se pokyny, zacházení s koněm, péči o něj. Naučí se 
rozeznávat vše, co ke koni a jezdectví patří. V odpočinkových časech hrají 
hry, mají výtvarné dílničky a mnohé jiné. Dě� ze sociálně velmi slabého 
prostředí tak často poprvé v životě absolvují nějakou mimoškolní ak�vitu, 
která je baví a zároveň je vede k zodpovědnos�.

http://jezisek.zajiceknakoni.cz/
http://jezdecka-akademie.cz/
http://jezdecka-akademie.cz/


I. příměstský turnus tohoto léta v pražské Hos�vaři v Jezdecké akademii Bleu 
de Ciel začal hned po konci školního roku. Přihlášené dě� se sešly před 
devátou ráno u stájí. Po všemožné administra�vě se konečně mohly rozdělit 
do skupinek a začít. Jedna skupinka měla vyrábění, další šla do stájí 
připravovat koně na trénink. A v tomto duchu a rytmu vše běželo celý týden, 
s mírnými odchylkami závislými na počasí. Program byl jiný ve dnech, kdy se 
všechny dě� na všech koních vydávaly do hos�vařského lesoparku, aby 
poznaly kouzlo společné vyjížďky. Prvního turnusu se zúčastnilo 8 dě� z 
projektu Ježíškem po celý rok.

II. příměstský turnus vystřídal první a hned se začalo s tréninky.  Dě�, ač v 
prázdninovém režimu, zvládaly vše a rády. Na turnuse bylo více větších dě�, 
takže koníci měli hodně práce. :-) Tohoto turnusu se zúčastnilo pět dě� z 
projektu Ježíškem po celý rok.  



Příměstské pobyty vystřídaly integrační. Přípravný tým přijel do Velké Úpy v 
Krkonoších den předem: připravit ohrady, převézt koně, zařídit zázemí pro 
rodiny atd. Bouda Artur nás přivítala krásným počasím, které se ale hned 
druhý den změnilo. I přesto, že tedy celý týden pršelo, jsme všichni společně 
zvládli nejen veškerý program, celotáborovou hru ve znamení čarodějnic, 
kouzelníků, Harry Po�erů :-) apod., ale i mít dobrou náladu. Pokud někdo 
přes týden trochu zmokl, alespoň povyrostl. :-) To, jestli prší nebo ne, naše 
pobyty neohrožuje. Samozřejmě se musí posunout časy terapií, ale ve 
většině případů se vše zvládne. Zvládli jsme i výlet po Stezce korunami 
stromů v Jánských Lázních a následnou túru domů (pěší, autem či 
autobusem – každý dle svých dispozic).

Každé dopoledne po 
ranním zahájení probíhaly 
terapie. Dě�, rozdělené 
do tří skupinek, jezdily na 
koních, vyráběly nebo 
sportovaly. V průběhu 
d o p o l e d n í c h  t e ra p i í 
probíhaly také masáže 
pro handicapované dě�. 
Po obědě bylo volno či 
dobrovolné ak�vity jako 
třeba sbírání borůvek, 
otužování se v tamním 
potůčku či lenošení s 
krásným výhledem na 
hory a ohradu s koňmi. 
N e s m ě l  c h y b ě t  a n i 
táborák  a  závěrečná 
dobrodružná cesta za 
pokladem, která byla 
nejen strašidelná, ale i 
velmi v�pná. :-)



Druhý integrační turnus byl prosvícen sluncem. Návštěvy potoka přestaly 
být otužováním, ale příjemným osvěžení. Začaly růst houby, a tak maminky 
vyrážely ve volných chvílích sbírat a po večerech se sušilo. Po každodenních 
dopoledních terapiích nabízel Zajíček sportovní vyži�, hraní her apod. nejen 
dětem, ale i maminkám terapeu�cké chvilky s vyráběním. Samozřejmě opět 
nechyběl celodenní výlet, večerní posezení s maminkami, večerní táboráky, 
tentokráte díky muzikoterapii s kytarou a tedy naší milou dobrovolnicí 
Luckou. :-) Při závěrečné celotáborové hře si „pirá�“ došli pro svůj poklad, 
který vytáhli z nástrah a spárů temného lesa. Takže s pokladem se již pak 
lépe dalo jet domů a opus�t koníky. :-)

Po návratu do Prahy měli koníci i organizátoři týden volno a v druhé půli 
srpna začal III. příměstský pobyt v Hos�vaři, kterého se zúčastnily čtyři dě� 
ze Zajíčku. Tyto příměstské pobyty, jak již bylo uvedeno, jsou pobyty 
integrační. Jezdecká akademie si zve své klienty z řad široké veřejnos� a 
Zajíček na koni financuje pobyt dětem z programu Pomoc sociálně slabým. 
Díky tomu dochází k integraci dě� z velmi rozdílných prostředí. Při práci u



koní a s koňmi se rozdíly s�rají. Samozřejmě úplné integrace z dlou-
hodobého hlediska není možné dosáhnout. Přesto se dě� �mto učí 
socializaci, dobrému chování mezi sebou, pochopení a toleranci.

Poslední, IV. příměstský turnus byl pro koně opět ve znamení tréninků. Na 
integračních pobytech na horách koně spíše chodí, rychleji či pomaleji, a 
vnímají svým způsobem handicap sedícího jezdce. Na příměstských 
pobytech na nich jezdci doslova řádí, a tak koně musí mít snad ještě větší 
trpělivost než s handicapovanými 
klienty. :-) Začátečníci se učí na 
lonži a pokročilejší již jezdí sami. 
Ti nejpokročilejší pak skáčou přes 
překážky. Umění jízdy na koni tkví 
v dobré komunikaci mezi jezdcem 
a koněm. To je pro mnohé dě� 
oříšek, který se společně s trenéry 
snaží rozlousknout :-). Zajíček 
tentokrát vyslal do hos�vařských 
stájí pět dě�.



Za našich šest letních turnusů vděčíme našim sponzorům. Za letní pobyty na 
horách vděčíme těm, kdo přispěli velkou i malou měrou na přípravu a 
realizaci těchto pobytů, ať již finančně, nebo hmotnými dary. U 
příměstských pobytů pak děkujeme „Ježíškům“, kteří zapla�li pobyty dětem 
ze sociálně velmi slabého prostředí.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří strávili jeden či dokonce dva turnusy ve 
Velké Úpě. Bez jejich pomoci by dě� na koních nejezdily. Jejich pomoc není 
ale jen u koní, ale i v ak�vním pobývání s dětmi a jejich rodiči.

Děkujeme Jezdecké akademii Bleu de Ciel, jmenovitě Verče Musilové, za 
velkou trpělivost a ochotu při všem.

A tentokrát v poslední řadě, ale s velkým důrazem je čas poděkovat koním. 
Jejich trpělivost je skutečně bezmezná. Děkujeme tedy především jim, že 
nedělali téměř :-) žádné naschvály, vozili dě� v horku, v deš�, nechávali se 
rádi hladit a byli trpěliví při mazlení, a to od těch největších Zajíčkových 
kluků i od těch nejmenších holčiček. S trpělivos� snášeli lidské chyby ve 
špatně nandaných výstrojích, v hádkách kolem nich, kdo co bude dělat a kdo 
je povede, v neopatrných nasedáních od těch ještě nezkušených, kdy koně



museli zapojit všechny své svaly, aby s jezdcem nepadli :-), a v mnohých 
jiných situacích, kdy člověk by již dávno nadával.

Děkujeme vám, koně, bez vás by Zajíček nebyl Zajíčkem a už vůbec ne na 
koni. :-)

O dlouholeté spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel (dříve Stájí Artuš) 
hovoří následující čísla:

Za 13 let existence Zajíčka na koni se ve spolupráci s Jezdeckou 
akademií Bleu de Ciel realizovalo 27 turnusů integračních 
pobytů + 12 jezdeckých pro znevýhodněné dě�.  Zúčastnilo se 
jich dohromady
                                               1430 klientů s různými handicapy a
                                        140 klientů ze sociálně slabého prostředí.
                                    12 ročníků
                               6 různých míst pobytů
                          39 turnusů
                      1570 klientů z celé ČR
                  550 dobrovolníků z celé ČR.



Děkujeme všem, kdo se podíleli na letních pobytech Zajíčka na koni 
určených pro dě� s handicapy.

Dále děkujeme: 

Farnos� Vršovice, Farnos� u kostela sv. Ludmily Praha – Vinohrady, Farnos� 
Panny Marie Sněžné, Arcidiecézní charitě – tříkrálová sbírka farnos� 
Vršovice, paní  Lucii Palánové  a paní Lucii Strejčkové

A děkujeme samozřejmě všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci 
pobytů. Viz foto :-)

holding



Podíl dě  s handicapem

Dě  s handicapem Dě  bez handicapu

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI RODIČŮ (KLIENTŮ) 
S LETNÍMI INTEGRAČNÍ POBYTY ROKU 2016

Spokojenost s prací dobrovolníků

80%

20%

100%

Celková spokojenost s terapiemi

95%

5%



95%

5%

95%

5%

Přínos pro handicapované dě

Integrace Zlepšení psychického stavu

Zlepšení zdravotního stavu Pobyt v přírodě

Pobyt s dětmi Pobyt s koňmi

95%

5%

80%

20%

80%

20%

90%

10%



Masáže



ź Moc děkujeme za krásný týden na horách.

ź Děkuji Zajíčku, že nás již deset let berou mezi sebe...Erik se stále na 
pobyty těší.

ź Dobrovolníkům patří velký dík a náš obdiv!

ź Strávili jsme opět krásný týden s prima lidmi a koníky. Jsme moc rádi 
a vážíme si toho, že jsme mohli opět se Zajíčkem jet. Stále více si 
uvědomuji, kolik práce a dobré vůle je potřeba, abychom mohli tento 
příjemný týden v krásném prostředí prožít. 

ź Všichni jsou nesmírně ochotní a usměvaví,…..z pobytu se nám 
nechce, odjíždíme krásně vyladěni. 

ź Jsem ráda, že jsem mohla udělat dětem radost mto pobytem.

ź Oceňujeme práci dobrovolníků u koní a přístup k dětem. Děkujeme 
též za profesionální a velmi potřebné masáže.

Ukázky ze zpětných vazeb rodičů na organizaci, zajištění pobytů a 
celkovou spokojenost dě  a jejich opatrovníků:


