
Občanské sdružení   CHEWAL

2009:

Hiporehabilitaci navštěvovali klienti od 11.5. do 4.12.2009. Sdružení poskytlo za tu dobu 
klientům 1684 hiporehabilitační jednotky (703 jednotek hipoterapie, 840 jednotek AVK, 
108 jednotek logopedie na koni, 33 jízd pro klienty Tyflocentra). 

Do programů sdružení se zapojilo cca 300 lidí, z toho 82 stálých klientů, kteří absolvují 
hiporehabilitaci pravidelně. 

Věnovalo se jim celkem (střídavě či postupně) 22 členů týmu sdružení.

Kromě pravidelné hiporehabilitace čtyřikrát až pětkrát týdně pro individuální klienty nebo 
skupiny (logopedie, klienti s vadami zraku, klienti s duševním onemocněním) pořádalo 
sdružení další mimořádné akce a také se účastnilo akcí jiných organizací:

V tomto roce sdružení přijalo řadu nových klientů (12 dětí z logopedické třídy MŠ, čtyři 
malé děti pro individuální terapii, skupinu duševně nemocných klientů tj. cca 16-21 lidí 
při jedné návštěvě) a zaznamenalo zájem dalších organizací i jednotlivců o zařazení 
do hiporehabilitace. Tři klienti ukončili docházku pro zlepšení svého zdravotního stavu.

V tomto roce prodělal pracovní tým řadu změn:
Fyzioterapeutka Mgr. Jana Bičánková převzala od 8.6. pondělní hipoterapii od Martiny 
Sližové, která byla nucena svou spolupráci z časových důvodů omezit. Svou účast na 
hipoterapii omezil z rodinných důvodů i Mgr. Seweryn Krzywóń. Paní Petra Stryjová 
přerušila spolupráci kvůli mateřství a proto se organizace terapeutických jednotek ujala Mgr. 
Silvie Cymorková, k vypracovávání projektů a hledání finančních zdrojů se vrátili Mgr. 
Alice Walaská a Ing. Marcel Walaski. Na krátký čas ze sdružení odešla také ošetřovatelka 
koní, jezdkyně a vodička Eva Kopecká. Po intenzivním, leč neúspěšném hledání náhrady za 
ni se po oboustranné dohodě rozhodla k nám vrátit. 
Delší dobu jsme rovněž hledali někoho, kdo by se věnoval jednáním s dárci, projektům 
a organizaci chodu sdružení, nakonec jsme však usoudili, že bude lepší rozdělit tyto úkoly 
mezi stávající tři členy výboru. V tomto roce jsme prohloubili spolupráci s Ing. Pavlou 
Kubátkovou, která se účastnila pátečních Aktivit s využitím koní a byla nápomocna 
odbornou radou. Skupinovým návštěvám ze středisek Slezské diakonie Jordán a Rút a 
školním a jiným návštěvám se věnovala Alice Walaská. Silvii Cymorkové se v září 
narodila dcera Eliška. Ing. Marcel Walaski v prosinci 2009 úspěšně složil závěrečné 
zkoušky dvouletého „velkého“ kurzu strouhání kopyt.

Akce sdružení pro veřejnost:

duben 2009 informační schůzka s klienty / rodiči klientů
22.4. Den Země – návštěva cca 50 dětí z DDM Bystřice
9.6. návštěva 20 dětí z MŠ Oldřichovice
13.6. návštěva dětí zaměstnanců Nemocnice Podlesí v rámci dětského zábavného dne
17.6. návštěva 28 dětí ze ZŠ Písek u Jablunkova

a 10 dětí ze ZŠ Košařiska
19.8. návštěva 30 dětí ze skautského tábora
20.11. přednáška o hiporehabilitaci a následná diskuse ve středisku Jordán Slezské diakonie
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Akce, jichž se zúčastnili členové sdružení / jiné aktivity:

21.6. neformální pracovně-společenské setkání členů týmu sdružení CHEWAL
5.9. účast tří členů sdružení na Dni otevřených dveří v OS Ryzáček ve Vyšehorkách 

u Mohelnice
26.9. účast dvou členů sdružení na 8. konferenci o hiporehabilitaci v Brně (ČHS)
říjen publikace článku a fotografií v časopise Hiporehabilitace České hiporehabilitační 

společnosti (prezentace sdružení)
listopad – prosinec příprava a vydání pohlednic, jejichž prodej finančně podpoří provoz 

sdružení
13.12. vánoční posezení pro členy týmu – poděkování za celoroční spolupráci

       Alice Walaská, březen 2010
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