
Zimní integrační pobyty pro děti s handicapy 2020

Zajíček na koni, o.p.s. pořádá Zimní integrační pobyty od roku 2006. Protože
víme, že pobyty na horách jsou pro klienty s handicapy obtížnou záležitostí, jak
prakticky tak finančně - snažíme se jim to ulehčit. Proto projektem podporujeme
nejen samotného klienta, ale i celou jeho rodinu. Naše pobyty jsou rodinné a
integrační - účastní se děti s mentálními a tělesnými handicapy, děti ze sociálně
velmi slabého prostředí a též rodiny, které nemají žádné takovéto znevýhodnění.
Klienti běžkují, lyžují jezdí i na snowboardu, sáňkují, chodí na výlety. Po

večerech pak společně vyrábíme, povídáme si, děti si společně hrají...

Za těch 14 let se naučilo lyžovat a na běžkách přes třicet dětí s lehkými i velmi
těžkými handicapy. Děti, u kterých nikdo nepředpokládal, že se mohou naučit
lyžovat a jezdit na vleku. Na každém turnuse je cca 20 klientů, kteří potřebují

naši finanční výpomoc.

Projekt Zimních integračních pobytů pomáhá dětem i mladým dospělým s
handicapy dělat to, co dělají zdraví lidé – jet s rodinou na hory, být v širší
společnosti, lyžovat, běžkovat, užívat zimních radovánek. Sociálně slabým
klientům, především mladistvým, zase splňujeme přání umět lyžovat a jezdit na
snowboardu, a to jim umožňuje se lépe zařadit do sociální skupiny jejich

vrstevníků. Už ten fakt, že jedou na hory, je důležitý.



Zimní integrační pobyty pro děti s handicapy 2020

Fara Boží Dar v Krušných Horách – I. turnus únor 2020
Fara Boží Dar v Krušných Horách – II. turnus únor 2020

Zajíček na koni, o.p.s. a Klub přátel Zajíčka na koni, z.s., nabízí Zimní
integrační pobyty pro děti s handicapy. Pojeďte s námi, jako každý rok, do
zasněžených Krušných hor. Přednost mají klienti s dětmi s handicapy, dále pak

členové Klubu přátel Zajíčka.
Cena pobytu na Božím Daru je: 250,- dospělí/noc, 160- dítě/noc.

Individuální slevy pro KPZ a klienty projektu Pomoc sociálně slabým.

Kontaktujte Helenu Krejčíkovou:
h.krejcikova@zajiceknakoni.cz

Více informací o Zajíčku na koni a všechny kontakty najdete na:
www.zajiceknakoni.cz

ZA ÚČAST DĚTÍ NA POBYTECH DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM

PROJEKTU JEŽÍŠKEM PO CELÝ ROK
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