
Závěrečná zpráva z letních integračních 

terapeutických pobytů 2014 Zajíček na koni, o.p.s. 

                                                                                                                              

Jako každý rok od roku 2005, jsme strávili téměř celé léto integračními pobyty. Letní integrační 

terapeutické či jezdecké pobyty tak dávají korunu naší hlavní celoroční činnosti – terapiím jízdou na 

koni. 



 

V roce 2014 proběhly tyto integrační turnusy: 

I. 31.5. – 7.6. 2014 Relaxační pobyt u moře pro rodiny a děti z našeho programu Pomoc  

    na blízko – Pomoc sociálně slabým. 

II. 6. – 13.7. 2014 Terapeutický pobyt pro děti s handicapy a jejich rodiny, pro děti  

z různými znevýhodněními. 

III. 13. – 20.7. 2014 Jezdecký terapeutický pobyt pro děti s handicapy a jejich rodiny a  

   pro děti z našeho programu Pomoc na blízko 

IV. 3. – 9.8. 2014 Jezdecký pobyt pro rodiny s dětmi s handicapy 

V. 24. – 30.8. 2014 Kombinovaný jezdecký pobyt pro děti z našeho programu Pomoc na  

   blízko 

Naše pobyty by nemohly proběhnout bez našich dobrovolníků. Děkujeme vám všem  :-)  

Ze zpětných vazeb rodičů vybíráme pár milých hodnocení, která se vážou k práci dobrovolníků:  

Spolupráce s dobrovolníky úžasná….. Je vidět, že to všichni dělají s láskou…..Všem dobrovolníkům 

velký dík... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Čísla a fakta našich pobytů - počty dětí, kterým pobyty pomohly: 

Diagnóza, znevýhodnění upřesnění Počet dětí 

Děti s diagnózou celkem Duševní, tělesný nebo 
kombinace handicapu 

25 

Sociální handicap, jiné 
znevýhodnění 

Nízká sociální úroveň rodiny, 
bez fyzického či duševního 
handicapu 

61 

Bez znevýhodnění, integrace Nejsou předmětem pomoci, 
účast pro vytvoření 
přirozeného kolektivu 

15 

Dobrovolníci celkem Všichni, kdo na pobytech 
pomáhali bez nároku na 
adekvátní honorář 

30 



Nejčastější handicapy: 

DMO, Aspergerův syndrom, autismus, epilepsie, těžká mentální retardace, srdeční vady, ADHD, těžký 

kombinovaný handicap, Dawnův syndrom, dětská deprese, ztížená mobilita. 

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

Rok co rok vycházíme vstříc požadavkům pečovatelů, které se objeví ve zpětných vazbách každého 

pobytu. Zlepšujeme organizaci dne, upravujeme náplně terapií a obohacujeme druhy pobytů o 

takové, o které mají klienti skutečně zájem (letos např. relaxační pobyt u moře.)  

Terapeutický program všech turnusů připravujeme s odborníky, diagnózy dětí rozebíráme s jejich 

pečovateli a následně s psychology. Délky terapií pak přizpůsobujeme ideálním stavům a navíc 

dáváme každému možnost individuálních náhrad či doplnění během turnusu. Tedy pokud dítě na 

terapii nemůže přijít, kvůli zhoršenému momentálnímu stavu, má možnost si terapii absolvovat jindy, 

či minimálně dostane vše, pro vlastní plnění v době, kdy je v plné dispozici... 

 

I. Pobyt u moře 

Pobyt u moře pomohl rodinám z našeho programu Pomoc na blízko. Díky našemu hlavnímu 

sponzorovi jsme mohli uhradit náklady v plné či částečné míře celkem dvanácti dětem. 

 

 

 

II. Terapeutický turnus 

Druhý prázdninový týden jsme měli v Bučovicích pobyt založený na různých, kombinovaných 

terapiích. Základem byla samozřejmě terapie jízdou na koni, ale vedle toho se děti s lehkým i těžkým 

handicapem zúčastňovaly muzikoterapie kombinované s biblioterapií a následně byla připravená 

kombinace arteterapie, muzikoterapie a biblioterapie spojené s relaxací. Po celou dobu pobytu 

probíhaly též masáže a v neposlední řadě si přišly na své i maminky a babičky při odpoledním 



vyrábění. Po celý týden děti doprovázelo každý den jedno zvířátko v rámci celotáborové hry. Také 

přijel pan kovář, paní veterinářka, stříhala se ovce, navštívili se koně ve výběhu, apod. 

 

 
 

 

III. Jezdecký terapeutický turnus 

Jezdecký terapeutický turnus kombinoval terapie jízdou na koni 

pro těžce postižené děti s výcvikem a výukou jízdy na koních pro 

zdravé děti z Pomoci na blízko. Program doplňovala arteterapie a 

muzikoterapie pro všechny děti. Kombinace se osvědčila i v tom, 

že vyplynuly na povrch obtíže některých dětí ze sociálně velmi 

slabých rodin. Těmto dětem budeme nadále odborně pomáhat 

ve spolupráci s našimi psychology. Za tyto děti jsme skutečně 

rádi, protože je možné, že se podaří zlepšit jejich psychický stav, 

budou-li pěstouni a rodiče spolupracovat. Spolupráce je 

v začátcích, ale zatím se zdá, že bude možná. 

 

 

IV. Jezdecký pobyt pro rodiny s dětmi s handicapy 

Jezdecký turnus pro rodiny vznikl na výslovné přání rodin s dětmi s handicapy. Těžce postižené děti, 

které se účastnily, absolvují terapii jízdou na koni, jejich sourozenci a jejich rodiče pak jezdecký 

výcvik. Rodiče a zdravé děti si platí svůj výcvik sami! Tento turnus je specifický relaxem pro rodiče, 

kteří celý rok těžce pracují se svými dětmi. Bohužel zatím nemůžeme nabídnout tento turnus zcela 

všem našim klientům, protože sociálně velmi slabým rodinám nejsme schopni plně hradit všechny 

náklady – není v našich silách hradit i výcviky pro rodiče a zdravé děti. Jsme si vědomi velkého zájmu 

rodičů o jízdy na koních a velkého efektu na jejich psychiku. V budoucnosti se budeme snažit o 

zpřístupnění tento turnus více rodinám. 



 

 

 

V. Kombinovaný jezdecký turnus – poslední týden letních prázdnin 

 Kombinovaný jezdecký turnus udělal radost závěrem léta dětem z našeho programu Pomoc na 

blízko. Turnusu se zúčastnilo několik dětí, které ještě za prázdniny nikdy jinde nebyly. Jsme za to rádi. 

 

 



 




