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I v roce 2021 se budeme snažit uspořádat naše 

pobyty. Pobyty budou kratší a budou pod stany. 

Zajíček na koni, o.p.s. pořádá letní pobyty pro 

handicapované děti a mladistvé od roku 2005.

Díky naší dlouhodobé zkušenosti  se  nám 

daří reagovat na potřeby klientů a naše pobyty (a 

dlouhodobá příprava) se tím každoročně řídí.

Jedinečnost projektu je dána tím, že je otevřený 

všem.

Zajíček na koni nepobírá státní ani evropské 

dotace, protože nemá registraci dle zákona o 

sociálních službách. Tím na granty sice 

nedosáhneme, ale jako jedni z  mála  v  ČR 

můžeme tak naše  služby  nabídnout  skutečně 

všem dětem a mladistvým s různou kombinací 

handicapů. Tím máme nejširší paletu klientů a 

nejširší lokální záběr v ČR.  Letní pobyty jsou pro   

ty,  kteří  mají  duševní,  tělesný  či  sociální 

handicap,  popřípadě kombinace  těchto 

handicapů a různou míru handicapů. Mezi 

nejčastější handicap patří handicap sociální v 

kombinaci, častými a především pravidelnými 

klienty  jsou  děti  s  Downovým  syndromem, 

autisté, mentálně  retardovaní,  zcela  imobilní  děti

či mladiství.

Na pobyty jezdí děti a mladiství se svými rodiči či 

opatrovníky. Pobyty jsou zároveň integrační, 

zdravou součást  tvoří  sourozenci 

handicapovaných či děti vedoucích a terapeutů.

Pobyty jsou rozmanité, s pevně daným 

programem, který ale aktuálně přizpůsobujeme 

potřebám dětí. Cílem pobytů je zlepšení 

zdravotního a psychického stavu našich klientů. 

Praktickým cílem je pak prožitek dětí sociálně 

slabých, které jsou v  době  pobytů  výjimečně 

mimo velkoměsto. Tyto cíle naplňujeme pomocí 

terapeutických jízd na  koni,  terapie  mazlením  se 

s koňmi a péčí o ně. Dále,  na integračních 

pobytech pro děti  s  handicapy,  máme 

terapeutické skupinky, které se za pomoci 

odborníků zúčastňují kombinovaných terapií a 

sportovních aktivit. Nezapomínáme ani  na 

klasickou náplň těchto pobytů jako  jsou  hry, 

zpívání u ohně, výlety či procházky do okolí a tak 

dále. I přes diverzní  sociální  prostředí 

přistupujeme  ke  každému  z  klientů  individuálně

a podle toho také program zaměřujeme.



PRO LÉTO 2021 SE NEHODLÁME
VZDÁT A PŘES VEŠKERÁ

OMEZENÍ POBYTY
PŘIPRAVUJEME 

Plánujeme je sice docela jinak, než
v předchozích letech, ale plánujeme. Již

v loňském roce nás všichni odrazovali od
jejich plánování a realizace, ale my jsme se

nevzdali a pobyty jsme uspořádali. Pomohli
jsme tak více než stovce klientů ke krásným

prázdninám.

Letos to bude ještě náročnější, ale štěstí
přeje připraveným.

Chystáme tedy dva turnusy pod stany na
krásné louce v lokalitě LOBENDAVA. Od

spřáteleného oddílu si pronajímáme
tábořiště a pro všechny naše klienty, kteří

nemohou léto bez koní zvládnout  (a že těch
s autismem je mnoho) chystáme dva

čtyřdení pobyty s koníky a terapiemi.

CÍLEM POBYTŮ JE ZLEPŠENÍ
ZDRAVOTNÍHO A

PSYCHICKÉHO STAVU NAŠICH
KLIENTŮ

Program každého  pobytu  individuálně 

konzultujeme s odborníky z řad lékařů, terapeutů.

Dle zákona o ochraně přírody (viz § 16 odst. 1 písm. e, 

zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) se nejedná 

o hromadnou veřejnou akci.


