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Služby byly poskytovány klientům od 18. 4. do 15. 11. (Krytá hala není k dispozici, služby jsou proto 
závislé na počasí a nemohou být poskytovány v zimním období.)
Hiporehabilitace a léčebné pedagogicko-psychologické ježdění probíhaly třikrát týdně, logopedie 
jedenkrát týdně. 
Sdružení provedlo 546 jednotek hiporehabilitace, 347 jednotek LPPJ a 177 jednotek logopedie, 
celkem tedy 1 070 terapeutických jednotek.

S potěšením konstatujeme, že zdravotní stav dvou dětských klientů se po dlouhodobějším 
absolvování hipoterapie zlepšil natolik, že její pokračování již nebylo nutné a oba na žádost 
rodičů hipoterapii ukončili.

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“. 
Tento projekt pokračoval letos v létě teoretickým programem pro 9. ročníky ZŠ v Bystřici a jejich 
návštěvou v našem sdružení v době konání hipoterapie, kdy měli žáci možnost doprovázet naše klienty 
a ptát se terapeutů na vše, co je zajímá. Na podzim proběhla teoretická i praktická část programu 
pro 5. ročníky ZŠ Bystřice, na jejichž základě děti vypracovaly slohové práce a výkresy. 

Akce, kterých jsme se účastnili:

4. - 7. 8.  - účast dvou členů výboru sdružení na terapeutickém kurzu Bowen Body System pro koně 
     pod vedením pánů Francla a Berana v areálu H´appy ranče v Hodoňovicích u Bašky

Akce, které jsme pořádali: 

14. 4.   - schůzka s klienty a s rodiči klientů na zahájení sezóny
18. 6.   - Den dětí a Den koní
22. 6.   - teoretická část projektu „Kůň - kamarád zdravých a nemocných“ pro 9. tř. ZŠ Bystřice
23. 6.   - praktická část projektu - návštěva žáků 9. tříd v areálu sdružení
21. 10. - teoretická část projektu „Kůň - kamarád zdravých a nemocných“ pro 5. tř. ZŠ Bystřice
2. 11.   - praktická část projektu - návštěva žáků 5. A v areálu sdružení
9. 11.   - praktická část projektu - návštěva žáků 5. B v areálu sdružení

V tomto roce nám začala pomáhat fyzioterapeutka Zuzana Čilová.

K 31. 8. ukončila pracovní poměr Hana Rakowská a i nadále se sdružením spolupracuje jako 
dobrovolnice. 
Valach Normen, který byl zařazen do výcviku na podzim 2004, začal dle plánu s klienty pracovat 
na jaře 2005.
Členové týmu se průběžně vzdělávají v oboru a jsou nápomocni studentům s absolvováním praxe 
v areálu sdružení a vypracováním písemných prací.
Vzhledem k tomu, že sdružení rozšířilo hipoterapii o další den v týdnu a že všichni čtyři koně jsou 
obvykle využíváni najednou, bylo zapotřebí zvýšit i počet asistentů při hipoterapii. 
Jsme velmi rádi, že na naši prosbu vstřícně zareagovalo tolik mladých lidí, převážně z řad studentů, 
díky nimž bylo možné program v tomto rozsahu realizovat.
V tomto roce pokračovala rekonstrukce unimo-buněk na zázemí se šatnou, sociálním zařízením 
a společenskou místností.


