
IČ: 265 31 607          DIČ: CZ265 31 607 
Bankovní spojení: KB - expozitura Třinec          Č. účtu: 27-4 652 650 277/0100

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2015

Sdružení CHEWAL, z.s.

Adresa:
Sdružení CHEWAL, z.s.
739 95  Bystřice 1280

Kontaktní osoby:

 alice@chewal.cz
A

ALICE WALASKÁ
mobil: 737 905 367

e-mail:  

MARCEL WALASKI
mobil: 604 258 396

 

www.chewal.cz

alice@chewal.cz

Adresa: Kontaktní osoby:

EVA LUKSZOVÁ
(harmonogram hiporehabilitace)
mobil: 605 849 570



HIPOTERAPIE



PROGRAM 
PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

CHARITA JABLUNKOV

NÁVŠTĚVY SKUPIN



AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ



... a nejen koní

Logopedická třída MŠ Bystřice

Country piknik



Návštěvy MŠ speciální Třinec















Příběh statečné Pavlínky a její rodiny   
 

Pavlínka v roce 2005 2006

2007 2010



 
 
Nevidomá Pavlínka jezdí na koni kvůli správnému držení těla a koordinaci pohybů, umí ale také s dopomocí kamarádů 
či maminky koně sama očistit, dát mu postroje a vodit ho: 

  

2012 

autorkou těchto fotografií je Anna Lewiak

 



           

   
 

   
Při návštěvě našich koní ve speciální škole Pavlínka mohla spolužákům předvést, co na koni dokáže. 
Při celodenním výletě posloužila Pavlínce Jasava jako vodicí kůň.  

2013

 
   

20142014



     
 Pavlínka zkoumá Darwinovo tělo hmatem, učí se pojmenovávat části jeho těla a srovnává je se svými vlastními. 

Kůň    slouží také jako prostředek k učení a když zrovna zívá, dovolí Pavlínce ohmatat si i jeho jazyk a zuby.  

   

Aktivity s využitím koní – haptické podněty a péče o koně.  
Pavlínka zapíná madla koníkovi Sluníčkovi, na kterém za chvíli pojede. 
 

 
Hipoterapie – pro někoho je z koňského hřbetu nejkrásnější pohled na svět, pro Pavlínku je kůň blízký přítel, o kterého 
může pečovat a který ji učí spoustu věcí a poskytuje jí své hřejivé silné tělo, na němž se svobodně pohybuje, cvičí, 
zdokonaluje se. 
 Pavlínka ušla pořádný kus cesty a my jsme rádi, že ji při tom provázela nejen milující rodina, lékaři, vychovatelé  
a učitelé, ale také naši koně, kteří pomáhají. 

2015













 

 

 
 

Pomozte prosím
poskytovat hiporehabilitaci stovce pravidelných klientů, především dětí.

Přispějte prosím dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS CHEWAL
(30,- Kč za jednu DMS) nebo formou DMS roční podpory ve tvaru 
(nepište letopočet, ale slovo ROK), pokud jste se rozhodli přispívat pravidelnou částkou

30,- Kč každý měsíc po dobu jednoho roku.

 Sdružení Chewal, z.s.

DMS ROK CHEWAL

KONĚ POMÁHAJÍ
...A VAŠE DÁRCOVSKÁ SMS TAKÉ!

 
 

Jak GIVT funguje:  

 

 

 

 

Nezaplatíte ani korunu navíc.

 

 

Vyberte e-shop        Klikněte na „Zahájit nákup“       Nakupte, jak jste zvyklí

 

   Částku vypočtenou dle výše
 

vaší útraty daruje vybraný  

e-shop nám!  

 

 

 Vážení přátelé a příznivci,   
víte, že nyní můžete naší organizaci pomoci i obyčejným nákupem na internetu?

  
Přidali jsme se do projektu www.givt.cz, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. 
Stačí, když nákupy, které děláte běžně ,provedete přes portál www.givt.cz.  
 
Je to opravdu jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin času.  
A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. 
 

 

a organizaci



SŠ a ZŠ Třinec, Jablunkovská 241



MŠ logopedická Třinec

Logopedický tábor



VÝLETY



KONĚ 

Autorkou těchto dvou fotografií je Adéla Stonavská.





Tisk: T-PRINT, s.r.o., Třinec

MĚSTO TŘINEC OBEC BYSTŘICE

BRAINTRAST

VIKRA služby s.r.o.

Mediceum Plus, s.r.o.
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