2003
Data seřadit podle řádů!
Akce, kterých jsme se účastnili:
- 2. února 2003 schůze ČHS Praha
- 13. února 2003 OS PIAFA Vyškov, seminář: Hipoterapie – její rozdělení a náležitosti provozu,
příprava koní, indikace, kontraindikace.
- 24. dubna 2003 návštěva střediska provozujícího hipoterapii
při jezdeckém klubu ve Frýdku-Místku
- 1. října 2003 OS Svítání Jablonec nad Nisou, seminář: Léčebné pedagogicko-psychologické
ježdění a jeho využití v praxi (Liberec)
- 19. prosince 2003 první část školení IREAS: Vzdělávání neziskových organizací o strukturálních
fondech Evropské unie (Český Těšín)
Akce, které jsme pořádali:
- 28. dubna 2003 zahájení provozu hipoterapie v roce 2003 (první klienti, MŠ Bystřice)
- 13. května 2003 videonahrávky výslovnosti dětí logopedické třídy MŠ Bystřice
- 2. června 2003 odpoledne věnované dětem sponzorů (jízda na koni)
- 4. června 2003 návštěva dětí z MŠ z Třince (jízda na koni)
- 7. června 2003 Den dětí a den koní – akce pro děti (předání vysvědčení), sponzory a přátele
- 11. června 2003 návštěva dětí z MŠ z Třince (jízda na koni)
- 16. června 2003 školení o hipoterapii určené pedagogům a logopedům
- 2. července 2003 přednáška o koních pro děti z táborového pobytu v Bystřici
- 10. října 2003 zahájení rekonstrukce unimo-buněk (stavba střechy, izolace)
- 11. prosince 2003 schůzka s rodiči – hodnocení účinnosti hipoterapie,
ukončení sezóny hipoterapie 2003
V roce 2003 jsme získali kontakt na pana Miroslava Francla, který metodou Bowen Body System
ochotně pomáhá našim koním, pokud nastanou nějaké zdravotní obtíže.
Významnou událostí v tomto roce byla také změna v našem koňském týmu – 5. května jsme se pro
dlouhodobé zdravotní problémy museli s rozloučit s „relaxační“ kobylkou Zuzanou, která si teď užívá
zaslouženého odpočinku u hodných nových majitelů. Téhož dne jsme přivezli z Kladrub bílého
valáška Sluníčka, kterého nám vedení Národního hřebčína Kladruby laskavě pronajalo
za symbolickou 1,- Kč ročně. Sluníčko absolvoval potřebnou přípravu a od konce srpna slouží spolu
s ostatními koňmi klientům.
HIPOREHABILITACE
V roce 2003 jsme provedli 550 jednotek hiporehabilitace, z toho
196 jednotek připadlo na hipoterapii,
159 jednotek na léčebné pedagogicko-psychologické ježdění,
195 jednotek na logopedii.

