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Projekt letních rodinných táborů pro 

znevýhodněné děti 

Bučovice 2011 
 

Motto táborů pro rok 2011: „Život na kolečkách.“ 
 

 Spolupráce 2011: 
FOD – Fond ohrožených dětí- Klokánek Praha 9 

 
Cíl a účel: 

Cílem projektu je zlepšení psychického i zdravotního stavu všech účastníků za pomoci 
terapeutických programů, kontaktu s přírodou a terapií jízdou na koni. 

 
Účelem je vytvořit pevné základy pro nenásilnou 
integraci handicapovaných jedinců a jejich rodičů 
do společnosti. 
Dát pečujícím o děti s handicapy najevo, že jsou 
pro naši společnost důležitou inspirací. 

 
František, 16 let, autismus, asistuje maminka, koně vede sestra, 
která je u Zajíčka již 4 roky aktivní dobrovolnicí. Skvělý příklad 
zapojení rodiny, což je naší filosofií.: nejen přijímat, ale také se 
moci podílet na přípravě a realizaci programů (Kout na Šumavě 
2008) 

 
 
Martin. To, jak se tento skvělý 
kluk s kombinovaným 
handicapem dokáže radovat, je 
pro mnohé z nás velkou 
motivací. (Bučovice 2010) 

 
Proč život na kolečkách? 
Klienti budou letos ubytování povětšinou v maringotkách a 
stanech. Maringotka, to je život na kolečkách…To je putování 
z místa na místo, to je život cirkusáků. Děti se přenesou každou 
noc do jiné země. Každý den pak zažijí rozličná dobrodružství 

v cizí zemi. Někdy budeme na návštěvě 
v Evropě, jindy v Africe, jindy zase v Asii. 
Kouzelně se budeme s naším cirkusem toulat 
světem. Na kolečkách.  
Ale život na kolečkách je i něco jiného. Je to třeba i život na vozíku, 
kočárku pro handicapované, nebo prostě jen s obyčejným kočárkem, jak 
to zažila každá maminka. 
Motto poskytuje nepřeberné množství námětů pro výchovu k toleranci 
rozdílností tělesných, duševních i rasových… 
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Základní údaje projektu 
 
Počet dětí:  70 až 80  
Místo: pronajaté tábořiště Bučovice u Votic 

(http://www.zajiceknakoni.cz/cs/bucovice ) 

Termíny:   

9.-15.7.         přednostně Klokánek  

16. - 23.7.     první turnus  

24. - 31.7.     druhý turnus 

31.7. - 7.8.    třetí turnus  

Integrační tábory sbližují několik znevýhodněných skupin 
obyvatel – děti z dětských domovů, děti s handicapy 
viditelnými, děti s handicapy skrytými (duševní handicapy, 
adopce, sociální tíseň, sirotci…), rodiče dětí s handicapy, 
rodiny bez jakéhokoliv handicapu, které si platí veškeré 
náklady sami – účast potřebná a nutná pro přirozenou 
integraci.  
 
Tábor pomůže všem dětem strávit nezapomenutelný týden, který je zážitky velmi obohatí. 
Program je vypracován odborníky na základě jejich dlouholetých zkušeností, obsahuje terapii 
jízdou na koni, arteterapii (výtvarná terapeutická výchova), muzikoterapii (hudební 
terapeutická výchova), sportovní hry pro děti s handicapy i děti zdravé, a fyzioterapeutické 
masáže. Na přípravu základní osy programu dohlíží lékař a specialista: MUDr. Luděk 
Svoboda. Program je realizován dobrovolníky z řad odborníků i laiků.  
 
Důraz je kladen na zcela individuální přístup ke každému z dětských klientů! Nejen 
individuální p řístup k financování pobytu, k možnosti vzít s sebou asistenta, nebo např. 
dítě, které dítě s handicapem má rádo atd. Je to i možnost terapie kdykoli b ěhem dne, 
kdy klient může (ze zdravotních důvodů) terapii absolvovat a ne jen, když je daná 
rozvrhem dne. Tedy např. po epileptickém záchvatu v době oficiálního času terapie, o 
tuto terapii dít ě nepřijde, ale prostě ji absolvuje později. Pro každé dítě jsou vybrány ty 
nejvhodnější terapie. Nic není povinné, jen doporučené.  
 
Finanční otázka: Potřebné rodiny (asi 80% klientů) platí individuálně nejnižší možný 
příspěvek. Tak je pobyt umožněn i sociálně velmi slabým klientům. Celkové náklady na jeden 
turnus jsou cca 120 000,- (stravné, program včetně odborné asistence,koně,  pomůcky na 
program, ceny do soutěží, zlepšení ubytovací kapacity, DPP 3 pracovníků.   Ostatní zajišťují 
dobrovolníci bez nároku na honorář.. (Hodnota jejich práce: 50 400,- /turnus). Max. příspěvek 
klienta na celý týden je: 1100,- V případě nutnosti je to ale mnohem méně (Např. 300,- 
kč/osoba/ týden.) 
 

 
Rádi vám poskytneme další informace: Mgr. Markéta Šulcová: 731 009 645. 


