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Služby byly poskytovány klientům od 15. 4. do 18. 11. (Krytá hala není k dispozici, služby jsou proto 
závislé na počasí a nemohou být poskytovány v zimním období.)
Hipoterapie a léčebné pedagogicko-psychologické ježdění probíhaly dvakrát týdně, logopedie 
jedenkrát týdně. Sdružení provedlo 710 terapeutických jednotek.

V roce 2004 sdružení rozšířilo svůj program o sociální terapii ve spolupráci se sociálně právní 
ochranou dětí sociálního odboru Městského úřadu v Třinci a zahájilo dlouhodobou spolupráci s MŠ 
a ZŠ Bystřice formou projektu „Kůň - kamarád zdravých i nemocných“. 
Na základě tohoto projektu se konaly čtyři návštěvy dětí z mateřských škol, teoretická část projektu 
pro 5. ročníky ZŠ v Bystřici a třikrát praxe pro tyto ročníky v areálu sdružení. 

Akce,  kterých jsme se účastnili:

- 7. 4. převzetí finančního daru od firmy EJOT na kulturní akci „Podvečer s autorskou módou“

- 25. 5. účast na semináři Montyho Robertse v Ostravě

Akce, které jsme pořádali:

- 2. 6. návštěva 23 dětí z MŠ Třinec - beseda a jízda na koni

- 6. 10. návštěva 35 dětí z MŠ Nýdek
- 20. 10. realizace projektu „Kůň - kamarád zdravých a nemocných“ - návštěva 19 dětí z II. MŠ 

Bystřice
- 25. 10. návštěva 20 dětí z I. MŠ Bystřice (1. skupina) v rámci výše uvedeného projektu

- 1. 11. návštěva 30 dětí z I. MŠ Bystřice (2. skupina) v rámci výše uvedeného projektu

- 3. 11. teoretická část projektu „Kůň - kamarád zdravých a nemocných“ pro 5. ročníky ZŠ 
Bystřice

- 8. 11. praktická část projektu - návštěva 21 žáků 5. ročníků v areálu sdružení
- 10. 11. praktická část projektu - návštěva 19 žáků 5. ročníků v areálu sdružení
- 15. 11. praktická část projektu - návštěva 23 žáků 5. ročníků v areálu sdružení

- 30. 11. schůzka s rodiči klientů při ukončení sezóny hipoterapie

I v roce 2004 nastaly změny v našem lidském i koňském týmu - po tříleté úspěšné spolupráci 
vystřídala Veroniku Čechovou ve funkci manažerky sdružení Petra Hušková.
Tým čtyřnohých terapeutů rozšířil v říjnu díky spolupráci s paní Dittrichovou valach Normen. 
Byl zařazen do výcviku a s klienty začne pracovat na jaře 2005. V tomto roce jsme začali používat 
novou vlastní nástupní rampu, kterou dle návrhu Ing. Jarmily Sniegonové vyrobila a věnovala nám 
firma vyrábějící kovové konstrukce. I letos pokračovala výstavba areálu a zázemí z buněk, přibyl 
přístřešek pro nového koně.


