Občanské sdružení

CHEWAL

Činnost Občanského sdružení Chewal v roce 2010

Hiporehabilitaci navštěvovali klienti od 19.4. do 1.12.2010. Sdružení poskytlo za tu dobu
klientům 1138 hiporehabilitačních jednotek (382 jednotek hipoterapie, 661 jednotek AVK
(individuálních i skupinových), 77 jednotek logopedie na koni, 18 jízd pro klienty
Tyflocentra).
Do programů sdružení se zapojilo cca 200 lidí, z toho 77 stálých klientů, kteří absolvují
hiporehabilitaci pravidelně.
Věnovalo se jim celkem (střídavě či postupně) 22 členů týmu sdružení.
V průběhu roku 2010 sdružení navázalo spolupráci s řadou nových lidí, především terapeutů:
Mgr. Janu Bičánkovou, vracející se po rodičovské dovolené do práce, vystřídaly fyzioterapeutky
Lenka Baumanová DiS., Bc. Věra Havránková a ergoterapeutky Lenka Bujoková DiS.
a Michaela Golíková DiS., jako nové asistentky při hiporehabilitaci se uplatnily canisterapeutka
Eva Kadlubcová, Martina Janíková, Kateřina Maroszová.

Naše dlouholetá ošetřovatelka koní, jezdkyně a vodička Eva Kopecká se 26.6. vdala a nadále
u nás působí jako Eva Branková.
Dne 26. 2. 2010 sdružení odkoupilo od Národního hřebčína Kladruby valacha Sluníčka,
jejž mělo do té doby v dlouhodobém nájmu.
Rok 2010 byl bohatý na srážky, vytrvalý déšť vedoucí až k záplavám znemožnil
hiporehabilitaci v květnu a částečně i v září, v červenci byl provoz mírně omezen tropickými
vedry a bouřkami, v prosinci jsme činnost omezili kvůli mimořádným mrazům, před kterými
nás neuchránil ani pobyt v hale.
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:
Akce sdružení pro veřejnost:
duben navázání spolupráce s Charitou Jablunkov
14.4. informační a organizační schůzka s klienty a rodiči klientů
19.4. zahájení sezóny hiporehabilitace
23.4. Den Země pro DDM Bystřice (návštěva celkem 77 dětí z české i polské ZŠ)
9.6. návštěva 18 dětí z MŠ Bystřice (6. oddělení)
23.6. návštěva 10 dětí z 5. ZŠ Třinec + 5 dětí z logopedické třídy MŠ Bystřice (rozloučení
s koníky před prázdninami) + pracovní návštěva zástupce sponzora
6.9. schůzka se zástupci sdružení Vitality Slezsko v nové jezdecké hale v Bystřici
25.9. nácvik hiporehabilitace v hale s dětmi
1.11. 1. den hiporehabilitace s klienty v kryté jízdárně
1.12. ukončení sezóny 2010 (teplota i v hale -8°C, počátek adventu, předvánoční volno)
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Akce, jichž se zúčastnili členové sdružení, jiné aktivity, práce související s provozem:
leden až duben – práce na podávání žádostí o dotace a vypracovávání příslušných projektů
a rovněž na vyúčtování projektů předešlých (tyto činnosti probíhají v průběhu celého roku
v závislosti na uzávěrkách, v tomto období však se zvýšenou intenzitou); úprava textů na
webových stránkách v souladu s terminologií ČHS, aktualizace webových stránek; tvorba
výroční zprávy, třídění dokumentace a fotografií, interní schůzka s terapeuty, tvorba interních
dokumentů a informačních materiálů pro klienty, příspěvek do kroniky obce
25.4.
29.4.
8.5.
4.10.

účast na Výroční členské schůzi ČHS v Praze
poskytnutí rozhovoru a možnosti zpracování reportáže z činnosti Glosu ludu
účast terapeutky AVK na semináři AVK v Piafě Vyškov
účast na slavnostním otevření kryté jízdárny sdružení Vitality Slezsko v Bystřici
s vlastním příspěvkem do programu – ukázkami hiporehabilitace
15.10. natáčení příspěvku a rozhovoru pro projekt Prazdroj lidem v areálu sdružení při
provozu hiporehabilitace
od 18.10. podpora hlasování v projektu Prazdroj lidem (poskytování informací, vyvěšování plakátů,
distribuce letáků) – z tohoto projektu získalo počátkem roku 2011 naše sdružení 30 000,- Kč
(více ve Výroční zprávě 2011)
9.12. vánoční posezení pro členy týmu Chewal – poděkování všem, kdo se podíleli na chodu
sdružení
Alice Walaská, srpen 2011
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