2008
Služby byly poskytovány 52 klientům od 21. 4. do 21. 11.
(Krytá hala není k dispozici, služby jsou proto závislé na počasí.)
Jednotky hipoterapie a léčebného pedagogicko-psychologického ježdění probíhaly třikrát týdně,
celkem jich bylo 1240.
Sdružení navštěvuje jedenkrát týdně 4-5 klientů TyfloCentra ČR, o.p.s.
Velmi nás těší, že zdravotní stav tří klientů se díky komplexní rehabilitaci zlepšil do té míry,
že po sezóně 2008 hiporehabilitaci ukončili.
V březnu sdružení zahájilo spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA, díky němuž začalo ve
sdružení pomáhat několik dobrovolníků.
Ke 30. 6. ukončila pracovní poměr Sylva Orszuliková. V červenci a srpnu u nás pracovala Daniela
Pietrová, na začátku září ji nahradila paní Jarmila Stonavská (na poloviční pracovní úvazek).
Vedení účetnictví převzala v září po paní Evě Walaské paní Ingrid Martynková.
Slovenský teplokrevník Darwin, zakoupený z výtěžku benefičního vánočního koncertu z loňského
roku, absolvoval v zimě výcvik pro hiporehabilitaci a na jaře již rozšířil tým relaxačních koní.
Valach Normen, který sloužil klientům čtyři roky od podzimu 2004, ukončil své působení ve sdružení
30.4. Květen se nesl ve znamení hledání nového koně, na začátku června pak byl po nelehkém
výběrovém řízení a díky štědrému daru zakoupen český teplokrevník Lascalo. Lascalo absolvoval
během léta přípravu pro hiporehabilitaci a na podzim také začal pracovat s klienty.
25.6. nám zástupci firmy T-metal Fryčovice předali a smontovali novou nástupní rampu, kterou pro
klienty našeho sdružení zdarma vyrobili. Pan Jiří Podhajský strouhal kopyta našim koním několik
měsíců, v době, kdy Marcel Walaski kvůli zranění kopyta upravovat nemohl.
Akce, kterých jsme se účastnili:
1.3. – účast jednoho člena sdružení na Výroční schůzi české hiporehabilitační společnosti
29.6. – účast dvou členů sdružení na akci Koně na Párníku v Praze – ukázky přirozené komunikace
s koňmi, navazování nových kontaktů
Akce, které jsme pořádali:
9.3. – Přirozená komunikace s koňmi – seminář s paní Věrou Molnárovou
15.4. – zahajovací schůzka s klienty a s rodiči klientů
5.6. – Návštěva členů Komise sociálně-právní ochrany dětí při MÚ Třinec – účast při
hiporehabilitaci s výkladem a diskusí
11.10. – Přirozená komunikace s koňmi – 1. seminář s paní Dagmar Rozsívalovou
29.11. – Přirozená komunikace s koňmi – 2. seminář s paní Dagmar Rozsívalovou

