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Výroční zpráva 
za rok 2020



Poslání

Posláním spolku Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii je poskytování so-
ciálních služeb, praktické provozování zooterapie, především hipoterapie a roz-
šiřování této myšlenky mezi odbornou a laickou veřejnost, pořádání pobytů, letních 
táborů, organizování vzdělávacích, osvětových a výchovných aktivit, provozování a rozvoj 
dětského a juniorského jezdeckého sportu.
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Úvodní slovo ředitelky

Vážení přátelé, kolegové,

rok 2020 byl poznamenán koronavirem, a mnozí z nás se museli vyrovnat s těžkými situacemi ve svých životech. Zároveň 
se však tento rok stal obdobím plným výzev. Museli jsme se naučit pružně reagovat na změny a svoje síly ještě intenzivněji 
nasměrovat na ty nejpotřebnější. V našich sociálních službách jsme si znovu uvědomili, že držíme při sobě a společně 
dokážeme zvládnout i náročné situace. V počátcích pandemie jsme jako mnozí jiní intenzivně šili roušky a rozdávali je 
potřebným. Když byly služby vládním nařízením omezeny, zaměřili jsme se na podporu klientů po telefonu nebo on-line. 
Nepřestali jsme se vzdělávat a pracovníkům spolku se rovněž dostalo intenzivních skupinových i individuálních supervizí.

Podařilo se nám také navázat intenzivní spolupráci s dalšími jednotlivci, organizacemi i institucemi. Velkou pozornost jsme 
věnovali klientům z našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kte-
ří potřebovali zvýšenou podporu při distanční výuce. Díky spolupracujícím  
organizacím jsme mohli zajistit několik notebooků do rodin z městských 
ubytoven v Kutné Hoře.

Ani v sídle spolku jsme přes rok nezaháleli. V létě jsme uspořádali benefič-
ní akci, díky které se můžeme pochlubit dvěma novými hiporehabilitační-
mi koňmi. I v tomto roce jsme zorganizovali úspěšně tradiční letní tábory 
pro děti Prázdniny koňmo a integrovaný pobyt pro naše klienty. Neustále 
pracujeme na zvelebování všech prostorů statku, aby vznikající komunitní  
centrum přineslo našim klientům i návštěvníkům maximální komfort.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nás v tomto nelehkém obdo-
bí podporovali. Zejména Středočeskému kraji za zajištění ochranných po-
můcek a jejich distribuci, městu Kutná Hora za spolupráci a všem zaměst-
nancům a dobrovolníkům za neúnavnou a obětavou práci ve ztížených  
podmínkách.

Ing. Bc. Ivana Hudcová
ředitelka
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o organizaci

Sdružení Dítě a kůň vzniklo v roce 1994 z aktivity několika nadšenců - lékařů, koňařů a dalších lidí různých profesí, které 
spojovala společná myšlenka, umožnit léčebnou jízdu na koni postiženým dětem z kutnohorského a kolínského okresu. 

V devadesátých letech dvacátého století nebyla léčebná jízda na koni (hipoterapie) metodou známou mezi odborníky, ani 
mezi veřejností. Provozovatelů v naší republice bylo pár, a proto prvním krokem bylo získat potřebné informace a zkuše-
nosti nejen v České republice, ale především v zahraničí, kde tato metoda již patřila mezi standardní léčebné terapie. 

Už v roce 1994 začalo sdružení prakticky hipoterapii provozovat pro klientelu v regionu své působnosti. Zajistilo vhodné 
podmínky pro provozování a především zabezpečilo vytvoření a proškolení odborného týmu. Sdružení se tak stalo v této 
době jediným provozovatelem hipoterapie ve Středočeském kraji.   

Posláním spolku se stalo poskytování sociálních služeb, praktické provozování zooterapie, především hipoterapie a roz-
šiřování této myšlenky mezi odbornou a laickou veřejnost, pořádání pobytů, letních táborů, organizování vzdělávacích, 
osvětových a výchovných aktivit, provozování a rozvoj dětského a juniorského jezdeckého sportu.

Vzhledem k tomu, že v České republice byla hipoterapie stále metodou málo známou, zpracovalo sdružení v roce 1995 
Projekt Dítě a kůň. Šlo o projekt s celorepublikovou působností, který řešil propagaci a podporu této myšlenky mezi od-
bornou a laickou veřejností, například formou účasti na výstavách, přednáškách na školách, oslovováním médií, prezento-
váním na zábavných akcích. Projekt Dítě a kůň byl v těchto letech jediný, který v takovém měřítku propagoval tuto novou 
metodu a získal na tuto činnost opakovaně grant z prostředků Nadace rozvoje občanské společnosti z Phare Programu 
Evropské unie a Nadace Charty 77.   

V roce 1997 si sdružení pronajalo statek v obci Březová u Kutné Hory a rozšířilo svou činnost o další aktivity jako např. po-
byty na statku, programy pro školská zařízení a organizace pracující s dětmi a mládeží, či pořádání letních dětských táborů. 
Projekty byly inovativní a v mnoha směrech nabídly nové pohledy na využití hipoterapie. Jednalo se například o projekty: 
Aktivizace života seniorů, Hipoterapie pro děti v určitých aspektech života znevýhodněné, Hipoterapie pro romské děti, 
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Využití hipoterapie v prevenci kriminality. Úspěšnost práce v regionu závisela i na schopnosti organizace spolupracovat 
s ostatními partnerskými organizacemi, úřady a institucemi. Další projekty byly zaměřeny na prohlubování spolupráce s 
nimi například projekt Podpora místního rozvoje v okrese Kutná Hora.

Záměrem organizace bylo objekt v obci Březová zakoupit, ale po jeho restituci se muselo sdružení vystěhovat. Dočasně 
zakotvilo v církevním objektu v obci Bykáň u Kutné Hory.

Poté, co se sdružení několikrát stěhovalo, po letech činnosti v pronajatých prostorech došlo v roce 2002 k významné změ-
ně. Sdružení zakoupilo zemědělskou usedlost a usídlilo se v Miskovicích u Kutné Hory. 

Těžkým obdobím byl rok 2004. Ve středisku vznikl požár, při kterém shořela střecha nad celými hospodářskými budovami 
a přípravna krmiva pro zvířata. Během následujících let se postupně vše podařilo opravit a bylo vybudováno mnoho no-
vých prostor a zázemí pro lidi i zvířata (venkovní ustájení, pískové jízdárny, výběhy, pastviny pro koně a stanové městečko 
pro letní tábory). V roce 2009 bylo dokončeno zázemí pro klienty - stavba klubovny s bezbariérovým přístupem a sociál-
ním zařízením.

S postupem času a v souvislosti s narůstající poptávkou rozšířilo v roce 2010 pole své působnosti o poskytování dvou 
sociálních služeb -  služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nesoucí název „NZDM Archa“ (identifikátor: 7753589) 
a o službu Sociální rehabilitace „SR Astra“ (identifikátor: 2513818), v roce 2016 ještě o sociální službu Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením „SAS Afinita“ (identifikátor 8245182).

Všechny služby jsou poskytovány primárně na území ORP Kutná Hora, ale mají značný přesah do dalších lokalit Středočes-
kého kraje. V roce 2019 se velmi rozšířila terénní forma služeb NZDM Archa a SR Astra. Obě tyto služby poskytujeme rovněž 
ve městě Sázava, které územně spadá do ORP Benešov. 
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základní ustanovení

Podle stanov zaregistrovaných dne 18.12.2003 pod číslem jednacím II/S-OS/1-26106/94-R.

1. Název spolku je: Dítě a kůň, z.s.- Sdružení pro hipoterapii.

2. Sídlem sdružení jsou Miskovice 30, 285 01 Miskovice.

3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními  
předpisy ČR.

4. Spolek je založený podle zákona č. 83/1990 Sb.o sdružování občanů, vytvořený na principu dobrovolnosti a demokra-
tických zásadách, jehož práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“.

5. Členská schůze spolku přijala zejména v souladu s OZ toto nové znění Stanov pro dříve Dítě a kůň – Sdružení  
pro hipoterapii IČ: 61924261, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 18.12.2003 pod č.j. II / S-OS / 1-26 106 / 94 – R.

orgány sPolku

1. Členská schůze - nejvyšší orgán

2. Předseda

sociální služby

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa - NZDM Archa

2. Sociální rehabilitace Astra - SR Astra

3. Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Afinita - SAS Afinita
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nzdM archa

NZDM Archa poskytuje služby sociální prevence, které jsou uživatelům Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii, poskyto-
vány v souladu s ustanovením §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s ustanovením §35 vyhlášky  
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - vše v platném 
znění.

NZDM Archa poskytuje ambulantní a terénní služby dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let ohrože-
ným společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních 
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí  
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Služby NZDM Archa jsou uživatelům poskytovány ambulantní formou na adresách: 17.listopadu 182, 284 01 Kutná Hora 
a Vítězná 443, 284 03 Kutná Hora - Sedlec (městská ubytovna Okál). Případně terénní formou na území města Kutná Hora 
a okolí a města Sázava.
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co se událo v roce 2020 v nzdM archa 

Rok 2020 se nesl především ve znamení podpory klientů při distanční výuce. V době omezení služeb jsme kontakt udržo-
vali v on-line prostoru a snažili se, aby naši klienti nepřišli o potřebnou podporu. Pravidelně jsme informovali o aktuálních 
změnách a dodržování vládních nařízení a v terénní formě služby rozdávali hygienické pomůcky. Na ubytovny v Kutné 
Hoře jsme vozili omalovánky, pastelky a hry a podporovali děti v nejrůznějších aktivitách, které mohly vykonávat doma.  
Po první vlně covid-19 jsme se zaměřili na opětovné zvýšení osobního kontaktu, podporu při vzdělávání a pomoc při ná-
vratu k „předcovidovým“ volnočasovým aktivitám.

vybavení nové kontaktní Místnosti na Městské ubytovně vítězná v kutné hoře

Díky Fondu pro Kutnohorsko Nadačního fondu Eduzměna jsme 
nakoupili nábytek a pomůcky do kontaktní místnosti, která za-

čala 27.5.2020 sloužit k podpoře vzdělávání dětí z městské 
ubytovny Vítězná v Kutné Hoře. Klienty podporujeme  

v rozvoji čtenářské a početní gramotnosti, ale také kri-
tického myšlení. Naší snahou je posílení motivace  

a pozitivního přístupu ke vzdělávání a také utu-
žování sociálních kompetencí. Pro děti vzni-

kl prostor vyhrazený k plnění školních úkolů  
s dostatkem místa a také klidu, který na uby-
tovnách obvykle chybí z důvodu většího po-
čtu členů v jednotlivých domácnostech. Děti 
se také zapojily do pomoci s drobnými úpra-
vami prostor. Pomáhaly například lepit mapu 
světa nebo připevnit nové hodiny a nástěnky 
na zdi.
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rekreačně-výchovný Pobyt na statku v Miskovicích

Vítaným zpestřením léta byly pro klienty také dva Rekreačně-výchovné pobyty, které byly podpořeny z Fondu pro Kutno-
horsko Nadačního fondu Eduzměna. Nadační příspěvek posloužil k nákupu potravin na pobyty. Děti pomáhaly s vařením 
a přípravou studené kuchyně. V průběhu pobytu probíhal výtvarný workshop, na kterém si děti osvojily techniku malby 
akrylovými barvami na plátno a zabývaly se základy portrétní kresby.

 Každý den pobytu měly děti na programu jízdy na koních pod dohledem hipoterapeutky. Byly seznámeny se základy 
jízdy na koních, správného držení těla, ale také péče o koně. Kontakt s koňmi přináší dětem mnoho pozitivního. Zejména 
je učí přirozeně komunikovat a upevňuje vědomí toho, že když chce člověk něco dostat, musí umět také dávat. Výsledkem 
je také zjištění, že vložení námahy do vytváření vztahu s někým druhým za to stojí. Při aktivitách s koňmi a komunikaci 
ve skupině se děti učí samostatnosti, ale také spolupráci. Učí se být zodpovědné vůči sobě i ostatním. Přirozeně si zvyšují 
sebevědomí zvládnutými dovednostmi. 

Integrační pobyty na statku pomáhají dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí vytvářet si nebo upevňovat žádoucí 
hodnotový systém. Tyto děti často žijí v prostředí s mnoha členy domácnosti a ve zvýšeném hluku. Pobyt na statku pro 
ně byl také příležitostí ke zklidnění. Práce s koněm je nutila koncentrovat se na jeden objekt a děti přirozeně cvičily svou 
schopnost soustředit se, kterou budou moci uplatnit při výuce po zahájení školního roku. Večer si děti navzájem pomáhaly 
s přípravou ohně, jídla a míst na spaní. Kromě spolupráce se rozvíjela také schopnost empatie. Starší děti pomáhaly mlad-
ším překonat strach ze tmy nebo zvládnout některé úkony bez pomoci pracovníků. 
Oba pobyty byly velmi zdařilé. Pomohly dětem zrelaxovat, získat nové znalosti 
a dovednosti, upevnit přátelství a zažít dobrodružství. Pro pra-
covníky byly pobyty příležitostí poznat klienty jinak 
než z klubu nebo terénu a jasněji vidět jejich silné 
stránky. Všechny získané informace, zkušenosti 
a zážitky z pobytu využijeme k rozvoji služby 
a efektivnější individuální podpoře jednotli-
vých účastníků, ale i dalších klientů služby.
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Fotbal Proti kriMinalitě

V průběhu roku 2020 služba NZDM Archa realizovala projekt „Fotbal proti kriminalitě“, který probíhal na území města Sáza-
va, a účastnilo se ho celkem 25 klientů. V rámci celého projektu proběhla řada dílčích aktivit. Mezi ty nejvýraznější patřila 
realizace 4 modulů finanční gramotnosti. S klienty se interaktivní formou pracovalo na životopisech, dělali jsme nácviky 
pracovních pohovorů včetně vyhledávání vhodných pracovních míst na internetu podle zadaných parametrů. Společně 
jsme řešili druhy pracovních smluv a jejich výhody a nevýhody, a rovněž konkrétní příklady práce na smlouvu a tzv. „na čer-
no“ včetně dopadů. Z dalšího modulu „Jak se neutopit v dluzích“ jsme probrali dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, 
a zda a kdy je lepší „šetřit“ nebo si „půjčit“. Klienti také museli prokázat orientaci v aktuálních cenách potravin nebo služeb. 
Naučili se sestavit si rodinný rozpočet a rozeznávat nezbytné a zbytné položky. Okrajově jsme se věnovali také modulu 
„Bankovnictví“, kde jsme nastínili fungování různých bankovních produktů, což volně navázalo na první modul, který řešil 
půjčky.

Zároveň služba připravovala Fotbalový turnaj nízkoprahových zařízení Středočeského kraje, kterého se účastnili dva 
týmy klientů NZDM Archa ze Sázavy a jeden tým z Kutné Hory.  Tréninky probíhaly za přísných hygienických podmínek  
po celý rok, pouze s ohledem na aktuální platná vládní nařízení a metodická doporučení MPSV k pandemii covid-19. Klienti  

na turnaj trénovali také na sportovišti „Ostrov“ v Sázavě, kde zároveň přes léto běže-
la další projektová aktivita: Preventivně výchovný program. Téma: sprejerství, 

vandalismus a soukromé vlastnictví.

Projekt byl podpořen z Programu 2020 pro poskytování dotací  
z rozpočtu středočeského kraje ze středočeského humanitár-

ního fondu v rámci tematického zadání „sociální oblast“.
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Fotbalový turnaj nízkoPrahových zařízení 
středočeského kraje 2020

V době podzimních prázdnin, která byla zároveň krátkým obdo-
bím uvolnění vládních nařízení, se nám podařilo zrealizovat fot-
balový turnaj pro klienty nízkoprahových zařízení Středočeského 
kraje. Na realizaci akce se podílela pracovní skupina nízkoprahových 
zařízení Středočeského kraje PRACKA. Bezplatným zapůjčením pro-
stor tělocvičny v budově ZŠ nás podpořilo město Sázava. Akce byla dále 
spolufinancována ze Středočeského humanitárního fondu, v rámci projektu 
„Fotbal proti kriminalitě“. Turnaje se účastnilo šest týmů rozdělených podle 
věkových skupin. Zlato si odvezl NZDM Mezičas z Benešova (skupina 
13-26 let) a NZDM Archa ze Sázavy (skupina 6-12 let).

Mikulášská nadílka

V pátek 4.12.2020 navštívil sv. Mikuláš trošku předčas-
ně také děti z ubytovny Vítězná v Kutné Hoře. Vzhledem  
k nutným hygienickým opatřením letos s čertem i an-
dělem rozdávali balíčky se sladkostmi a ovocem pouze 
venku před ubytovnou. I tak jsme ale děti snad potěšili. 
Pro naše klienty ze Sázavy nám letos sv. Mikuláš nechal 
balíčky za oknem statku v Miskovicích. V terénu jsme je 
tak také doručili včas. 
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vánoční radost nejen v nzdM archa

V roce 2020 proběhl již 10. ročník „Krabice od bot“. Sběrným mís-
tem v Kutné Hoře se opět stal kostel sboru Československé církve 
evangelické. Letos jste přispěli 272 balíčky. Část z nich jsme pře-
dali Odboru sociálně právní ochrany dětí v Kolíně, který každým 
rokem připravuje pro své klienty tradiční vánoční besídku. Letos 
nám covid-19 tyto společné akce znemožnil, ale přesto bylo mož-

né potřebné rodiny obdarovat alespoň individuálně. Další balíčky 
směřovaly ke klientům terénní formy nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež Archa v Sázavě. Radost jsme díky vám rozdávali také  
v Kutné Hoře v NZDM Archa na sídlišti Šipší a na městské ubytovně Okál 

v Sedleci. Některé balíčky mířily také ke konkrétním rodinám v Kutné Hoře, 
ve Žlebech a v Miskovicích , které se nachází v nepříznivé sociální situaci.

sr astra

Sociální rehabilitace je službou sociální prevence, která je uživatelům spolku Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii 
poskytována v souladu s ustanovením §70 zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s ustanovením 
§35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - vše  
v platném znění.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností, které směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 
osob.

K tomu dochází prostřednictvím rozvoje jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem 
výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem, který využívá schopností, potenciálu  
a kompetencí, jež jsou u uživatelů zachovány. Službu v roce 2019 využilo 73 uživatelů.
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služba sociální rehabilitace je Poskytována 
následující cílové skuPině osob:

1. Osoby s mentálním postižením
2. Osoby s tělesným postižením
3. Osoby se zdravotním postižením
4. Osoby s kombinovaným postižením
5. Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
6. Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy
7. Rodiny s dítětem / dětmi
8. Senioři
9. Etnické menšiny

věková kategorie uživatelů:

1. Dorost 16 - 18 let
2. Mladí dospělí 19 - 26 let
3. Dospělí 27 - 64 let
4. Mladší senioři 65 - 80 let

co se událo v roce 2020 v sr astra

Běžně pořádané akce pro klienty naší služby i spolupracující a spřátelené organizace, bohužel nemohly proběh-
nout. Služba SR Astra byla po celou dobu epidemie poskytována s ohledem na aktuální platná mimořádná opat-
ření. Musela reagovat zejména na aktuální potřeby klientů. Z velké části jsme se věnovali předávání informací o 
vývoji epidemie v zemi a distribuci ochranných prostředků a potravinové pomoci. Učili jsme klienty jak pečovat o lát-
kové roušky nebo jak likvidovat roušky jednorázové. Podporovali jsme rodiny  
v udržování kontaktu přes web a telefon. Mnohé rodiče jsme učili používat 
notebooky, aby mohli pomáhat svým dětem při distanční výuce. Nepře-
stali jsme ani s realizací výkonu veřejné služby, v rámci které naši klien-
ti mohou spojit dvě užitečné činnosti. Služba klientům poskytuje 
tréninkové pracovní místo a zároveň těm, kteří jsou v hmotné nou-
zi, umožňuje pozitivně ovlivnit výši příspěvku na živobytí. V roce 
2020 jsme zaplnili všech pět míst, která máme smluvně sjednaná  
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sas aFinita

SAS Dítě a kůň poskytuje službu sociální prevence, která je uživatelům organizace Dítě a kůň, z.s. poskytována v souladu 
s ustanovením §66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s ustanovením §31 vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - vše v platném znění.

Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytujeme ambulantně. Pracujeme s uživateli  
v zejména v prostředí organizace Dítě a kůň, analyzujeme sociální situaci uživatelů služby a použitím vhodných metod so-
ciální práce přispíváme k odstranění nežádoucích faktorů bránících jejich integraci do společnosti. Cílem práce je zamezit 
prohlubování společenského nebo sociálního vyloučení a poskytování terapeutických a aktivizačních aktivit. Současně 
nabízíme pomoc s uplatňováním práv, oprávněných zájmů a pomoc s obstaráváním osobních záležitostí. Tím přispíváme 
k řešení jejich nepříznivé situace. Službu v roce 2018 využívalo 8 uživatelů.  

co se událo v roce 2019 v sas aFinita

V sídle spolku Dítě a kůň v Miskovicích se specializujeme na tyto obory: Hipoterapie ve fyzioterapii a Hiporehabilitace  
v pedagogice a sociální práci. Oba tyto obory využíváme jako metody sociální práce v sociální službě SAS Afinita. 

hipoterapie ve fyzioterapii je fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek speciálně připraveného 
koně v kroku, konkrétně využívá pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí mul-
tisenzorickou stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech řídicích úrovní CNS. Této terapie 

služby sas jsou Poskytovány následující  
cílové skuPině osob:

1. Rodiny s dítětem ú dětmi
2. Senioři
3. Osoby se zdravotním postižením

věková kategorie uživatelů:

1. Bez omezení 
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se účastní individuálně s fyzioterapeutkou se specializačním kurzem 8 
dětí. Poskytování probíhá pravidelně vždy v úterý a čtvrtek odpoledne, 
v období duben - květen a končí se v září. Hipoterapie může být dopo-
ručena dětem již od 2 měsíců věku na základě doporučení odborného 
lékaře.

hiporehabilitace v pedagogice a sociální práci je dalším oborem, který 
využíváme pro klienty našich sociálních služeb, školských zařízení a ostat-
ních organizací. Jedná se o metodu sociální práce a pedagogiky využívající 
prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s 
ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním 
postižením a specifickými potřebami. Posláním hiporehabilitace v pedagogice a sociální 
práci je pomáhat lidem se zdravotním znevýhodněním nebo specifickými potřebami, a to především v oblasti rozvoje 
sociálních schopností a dovedností. Roli hraje prostředí stájí a výběhů, kde je třeba dodržovat jasná pravidla chování, 
spolupráce ve skupině, kontaktu se zvířaty - jejich hlazení, čistění srsti a česání hřívy, vodění koní a plnění různých úkolů  
a nakonec i jízda na koni. To všechno jsou neuvěřitelně působivé faktory.

hiPoteraPie

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk 
se zdravotním znevýhodněním / specifickými potřebami. Název pochází z řeckého slova „hippos“ znamenající kůň a slova 
„rehabilitace“.  V případě, kdy bude využíváno jiné zvíře, se jedná o metodu zooterapie, kdy je využíváno pozitivního pů-
sobení zvířat na člověka jako bio-psycho-sociální celek.

Na rehabilitaci je pohlíženo jako na léčebný, výukový a výchovný proces, který se snaží o maximální zapojení člověka se 
zdravotním znevýhodněním do společnosti a rehabilituje ho v oblastech motoriky, psychiky i sociálních dovedností. Ter-
mín hiporehabilitace v sobě skrývá několik oborů, kde odborník ve své profesi využívá pohyb koňského hřbetu v souladu 
s rehabilitačním plánem v rámci terapie, výuky nebo sportu.
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•	 Hipoterapie se dělí na 4 obory a to: Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE (dříve Hipoterapie)
•	 Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální práci - HPSP (dříve Aktivity s využitím koní)
•	 Hipoterapii v psychiatrii a psychologii - HTP (dříve Psychoterapie pomocí koní)
•	 Parajezdectví

Pracovníci v hiporehabilitaci mají odpovídající vzdělání v oboru hiporehabilitace. Koně mají složenou specializační 
zkoušku, na jejímž základě jim je udělena licence ČHS. Indikátorem je také přijímací proces formou vstupního pohovoru 
nebo vyšetření a doložení písemného souhlasu lékaře nebo psychologa. Terapie a lekce jsou vedeny dle potřeb klientů  
a koně jsou jim vybíráni dle léčebného cíle. Důležité je bezpečné a bezbariérové prostředí, vybavení a zázemí pro klienty. 
Vlastní hiporehabilitace probíhá na otevřené jízdárně a v terénu. Další aktivity probíhají ve stáji. Důležitým vybavením je 
nástupní rampa.
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služby Pro veřejnost

jízdy na koních

Ponny club - zájMový, jezdecko-chovatelský kroužek

Kroužek probíhá vždy v sobotu 1x za 2 týdny od 10.00 do 16.00 hodin. Je určen pro děti od 5 let, vhodný pro úplné začá-
tečníky i pokročilejší děti.

Náplň kroužku:
•	 výcvikové lekce v jízdě na koni (individuální přístup ke každému dítěti a jeho jezdeckým schopnostem)
•	 základní chovatelské dovednosti: péče o koně a ostatní zvířata chovaná na statku (oslíci, kozy, ovce, králíci, kočky, 

prasátko, morčátka)
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•	 teoretická a praktická cvičení, zásady bezpečnosti
•	 soutěže a hry
•	 výtvarná dílna s výtvarníkem Janem Fialou    
•	 zdarma účast na navazujících akcích pořádaných  

v Miskovicích  
•	 účast na tematických akcích pořádaných v okolí

Ponny club je kolektivním členem České unie sportu.

tábory

Letní tábor „Prázdniny koňmo‘‘ je především zaměřen na vý-
uku jízdy na koni, ale také na péči o koně a další zvířata chova-
ná na statku. Dále je připraven bohatý táborový program a výlety.  
O děti se stará kvalifikovaný tým.

Tábor se skládá z tábora pobytového, kde je možno zvolit týdenní nebo čtrnáctidenní pobyt a z tábora příměstského for-
mou denních nebo polodenních pobytů.

Podle jezdeckých schopností dítěte se můžete přihlásit do 2 typů kurzu:
•	 Kurz A je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé.
•	 Kurz B je určen pro pokročilé jezdce případně držitele jezdecké licence.
Program:
•	 výuka jízdy na koni
•	 péče o koně a další zvířata chovaná na statku, praxe i teorie
•	 výuka přirozené komunikace s koňmi
•	 celotáborová tematická hra, karneval, výtvarné aktivity
•	 výlet na nedalekou rozhlednu Vysoká, u které je také zřícenina
•	 ukázky parkurového ježdění
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další aktivity a Projekty organizace

V roce 2020 vzhledem k epidemii covidu-19 proběh-
la pouze jedna z větších akcí pro veřejnost, a to v době 
rozvolnění. Tato akce byla pojata jako závěr aktivního 
léta na statku v Miskovicích. Byla určena převážně rodi-
nám s dětmi z Miskovic a okolí. Děti i dospělí zde mohli strá-
vit příjemné odpoledne plné sportovních, výtvarných i na-
učných aktivit. Návštěvníci měli možnost zhlédnout ukázku 
dravců z Obory Žleby, vyslechnout přednášku naší fyzioterapeutky  
o hipoterapii, a zažít příjemný den plný her a zábavy. Součástí akce byl 
i dobročinný bleší trh a stánek s výrobky klientů služby sociální rehabilita-
ce Astra. Během konání akce bylo pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení. 
Výtěžek z akce zdvojnásobila Nadace Divoké husy a byl určen pro nákup dvou 
hiporehabilitačních koní. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

vinobraní na kačině

Rok 2020 nás zavedl také na akci Vinobraní na Kačině, které se konalo 7. 9.  
Na tuto akci jsme již tradičně vyrazili s našimi zvířátky, včetně koní.

PodPora z FirMy PriMeros

Formou darování výrobků nás podporuje také firma Primeros, 
díky které můžeme v NZDM Archa připravovat preventivní pro-
gramy zaměřené na sexuální rizikové chování s tématy bez-
pečného sexu, pohlavně přenosných chorob a možných rizik 
nebo plánovaného rodičovství. Naši klienti mají bezplatně 
k dispozici nejen kondomy, ale také těhotenské testy.
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co je nového v našich službách

Od listopadu 2020 mohou naši klienti využívat také kon-
taktní místnost na adrese Poznaňská 439, 285 06 Sáza-
va. Pracovníka sociální služby tam najdou každý čtvr-
tek od 14:00-16:00 (pro službu NZDM Archa) nebo lze 
místnost využít ke konzultacím v rámci terénních forem 
služeb SR Astra i NZDM Archa po předchozí domluvě 
v pondělí a čtvrtek. V kontaktní místnosti je k dispozi-
ci počítač a internetové připojení a rovněž hygienické  
zázemí.

Rok 2020 byl skutečně rokem velkých změn. Aby-
chom byli stále profesionální, drželi krok s trendy v so-
ciální práci a obloukem se vyhnuli syndromu vyhoření, 
čekala nás supervize a týmové vzdělávání na míru.  
Finančně tyto naše snahy podpořila Nadace ČEZ  
v rámci projektu Neziskovky 2020!
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Mezioborová PlatForMa na jedné lodi

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii se v roce 2019 stalo navrhovatelem vzniku 
mezioborové platformy, která začala společně pracovat ve prospěch ohrožených dětí, 
mládeže a jejich rodin. Součástí platformy jsou například zástupci škol, Městského úřa-
du Kutná Hora, OSPOD Kutná Hora, Městské policie Kutná Hora, Pedagogicko-psycho-
logické poradny Kutná Hora, Probační a mediační služby Kutná Hora, Českobratrské 
církve evangelické a dalších poskytovatelů sociálních služeb na Kutnohorsku. Abychom 
zůstali v kontaktu se spolupracujícími organizacemi a institucemi, uspořádali jsme  
v době covidové setkání mezioborové platformy alespoň on-line. Páté setkání pro-
běhlo 12.11.2020 a jeho tématem byla obecná kriminalita a práce s klienty sociálních 
služeb, kteří jsou v roli oběti nebo pachatele trestného činu. Na otázky odpovídal pan  
npor. Bc. David Vokál, který je vedoucím Oddělení obecné kriminality Územního od-
boru Kutná Hora.

Potravinová banka

Zaměstnanci Dítě a kůň se druhým rokem jako dobrovolníci zúčastnili národní potravinové sbírky, která se uskutečnila 
21.11.2020 v Tesco Poděbrady. Část vybraných potravin a drogistického zboží byla distribuována již do konce roku mezi 
potřebné za klienty služeb NZDM Archa a SR Astra, které působí na Kutnohorsku a Sá-
zavsku. Nejčastěji potraviny putovaly k dětem, seniorům, samoživitelkám nebo 
rodinám, které se ocitly v nouzi. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o tento 
typ pomoci, nejčastěji z důvodu ztráty zaměstnání nebo výpadku příjmu 
z důvodu nemožnosti vykonávat výdělečnou činnost v době omezu-
jících vládních nařízení. Při sbírkách spolupracujeme se spolkem SK 
Barbora, který je pověřen k zastupování Potravinové banky pro Pra-
hu a Středočeský kraj v našem regionu. 



23

9. Pře
VP  AG
Miskovi

 

ehled dá
GRO  Kně
ice                

árců a p
ěževes  pro 
                 

   

   

   

   

poděkov
hospodá

vání 
řství         

 

 

 

 

 

 

 

                                       3

 

300 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled dárců a Poděkování

VP AGRO Kněževes  pro hospodářství Miskovice 300 000 Kč

9. Pře
VP  AG
Miskovi

 

ehled dá
GRO  Kně
ice                

árců a p
ěževes  pro 
                 

   

   

   

   

poděkov
hospodá

vání 
řství         

 

 

 

 

 

 

 

                                       3

 

300 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pře
VP  AG
Miskovi

 

ehled dá
GRO  Kně
ice                

árců a p
ěževes  pro 
                 

   

   

   

   

poděkov
hospodá

vání 
řství         

 

 

 

 

 

 

 

                                       3

 

300 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pře
VP  AG
Miskovi

 

ehled dá
GRO  Kně
ice                

árců a p
ěževes  pro 
                 

   

   

   

   

poděkov
hospodá

vání 
řství         

 

 

 

 

 

 

 

                                       3

 

300 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pře
VP  AG
Miskovi

 

ehled dá
GRO  Kně
ice                

árců a p
ěževes  pro 
                 

   

   

   

   

poděkov
hospodá

vání 
řství         

 

 

 

 

 

 

 

                                       3

 

300 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pře
VP  AG
Miskovi

 

ehled dá
GRO  Kně
ice                

árců a p
ěževes  pro 
                 

   

   

   

   

poděkov
hospodá

vání 
řství         

 

 

 

 

 

 

 

                                       3

 

300 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pře
VP  AG
Miskovi

 

ehled dá
GRO  Kně
ice                

árců a p
ěževes  pro 
                 

   

   

   

   

poděkov
hospodá

vání 
řství         

 

 

 

 

 

 

 

                                       3

 

300 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

                  
   Obec Miskovice 

 

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2020 podpořili. 

 

10. Pracovní tým 
Zaměstnanci 
Ing. Bc. Ivana Hudcová ‐ ředitelka střediska, sociální pracovník 
Bc. et Bc. Alžběta Brychtová, DiS. ‐ sociální pracovník 
Mgr. Jan Fiala ‐ pedagogický pracovník 
Bc. Lucie Zinková ‐ sociální pracovník3 
Mgr. Iva Pellarová ‐ sociální pracovník 
Bohdana Hrnčiříková ‐ pracovník v sociálních službách 
Jan Hrnčiřík ‐ pracovník v sociálních službách 
Miroslava Vaněčková ‐ pracovník v sociálních službách 
Darina Kušková ‐ pracovník v sociálních službách 
Veronika Vacková ‐ pracovník v sociálních službách, asistent při hipoterapii 
Věra Gruntorádová ‐ administrativní pracovník 
Markéta Hrušková, DiS. ‐ fyzioterapeutka se specializací na hipoterapii 
Martin Rajdl ‐ stájník, asistent při hipoterapii a aktivitách pro klienty 
Jakub Semanský ‐ pracovník v sociálních službách 
Barbora Michálková ‐ pracovník v sociálních službách 
Kristina Pečenková ‐ pracovník v sociálních službách 
Nikol Kadlečková ‐ pracovník v sociálních službách 
Karolína Jeřábková ‐ pracovník v sociálních službách 
Aneta Strnadová ‐ pomocný pracovník v sociálních službách 
Simona Koryntová ‐ stájník 
Roman Vácha ‐ uklízeč 
 
Brigádníci: 
‐ na základě Příkaznické smlouvy, přijímáni především na letní tábory, vedoucí kroužků apod. 
 
Dobrovolníci: 
‐  na  základě  Dobrovolnické  smlouvy,  pracují  celoročně  (práce  s  dětmi,  tábory,  akce, 
ošetřování zvířat, úklidy).  
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Děkujeme všem, kdo nás v roce 2020 podpořili. 
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děkujeMe všeM, kdo nás v roce 2020 PodPořili.
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Pracovní týM

zaměstnanci:
Ing. Bc. Ivana Hudcová - ředitelka střediska, sociální pracovník
Bc. et Bc. Alžběta Brychtová, DiS. - sociální pracovník
Mgr. Jan Fiala - pedagogický pracovník
Bc. Lucie Zinková - sociální pracovník
Mgr. Iva Pellarová - sociální pracovník
Bohdana Hrnčiříková - pracovník v sociálních službách
Jan Hrnčiřík - pracovník v sociálních službách
Miroslava Vaněčková - pracovník v sociálních službách
Darina Kušková - pracovník v sociálních službách
Alena Platonová - pracovník v sociálních službách
Veronika Vacková - pracovník v sociálních službách, asistent při hipoterapii
Věra Gruntorádová - administrativní pracovník
Markéta Hrušková, DiS. - fyzioterapeutka se specializací na hipoterapii
Martin Rajdl - stájník, asistent při hipoterapii a aktivitách pro klienty
Jakub Semanský - pracovník v sociálních službách
Barbora Michálková - pracovník v sociálních službách
Kristina Pečenková - pracovník v sociálních službách
Nikol Kadlečková - pracovník v sociálních službách
Karolína Jeřábková - pracovník v sociálních službách
Aneta Strnadová - pomocný pracovník v sociálních službách
Simona Koryntová - stájník
Roman Vácha - uklízeč

brigádníci:
- na základě Příkaznické smlouvy, přijímáni především na letní tábory,  
vedoucí kroužků apod.

dobrovolníci:
- na základě Dobrovolnické smlouvy, pracují  
celoročně (práce s dětmi, tábory, akce, ošetřování  
zvířat, úklidy). 
Jana Semanská
Martina Rajdlová
Milan Hudec
Jana Gruntorádová
Jana Máslová
Zuzana Adamcová
Jiří Böserle
Petra Karetová
Petr Brablík
Eliška Kroupová
Nikola Oupická
Štěpána Barešová
Eliška Oupická
Natálie Ladrová
Natálie Frantová
Karolína Uhrová

další členové jezdeckého klubu a naši někteří 
zaměstnanci v rámci dobrovolnické smlouvy
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Finanční zPráva za rok 2020 v tisících

Za rok 2020 je zpracována Zpráva nezávislého auditora o ověření čerpání dotace ze Středočeského kraje na podporu  
sociálních služeb.

statistika služeb

Celkem Dítě a kůň 6 600 Kč
Celkem sociální služby středisko 300 5 740 Kč
z toho mzdové náklady sociálních služeb středisko 300 5 000 Kč
z toho provozní náklady sociálních služeb středisko 300 740 Kč
z toho náklady hospodářství Miskovice středisko 100 400 Kč
Ostatní, investice středisko 100 500 Kč

nzdM archa
počet klientů - 130
 z toho chlapců - 76
 z toho dívek - 54
počet kontaktů s klienty - 1652
 z toho v klubu - 1102
 z toho v terénu - 550
počet intervencí ve prospěch klientů - 1831,58 hodin podpory
 z toho v klubu - 1181,75 hodin
 z toho v terénu - 649,83 hodin

sr astra
počet klientů - 85

 z toho mužů - 46
 z toho žen - 39
počet kontaktů s klienty - 1639 
 z toho v klubu - 1348
 z toho v terénu - 291
počet intervencí ve prospěch klientů - 1871,33 hodin podpory
 z toho v klubu - 1634,25 hodin
 z toho v terénu - 237,08 hodin

sas afinita
počet klientů - 8
z toho mužů - 3
z toho žen - 5
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kontakty

sídlo sPolku:
Miskovice 30, 285 01 Miskovice
Ing. Bc. Ivana Hudcová (ředitelka) - 602 525 379
diteakun@seznam.cz, diteakun@email.cz
www.diteakun.cz
FB: Dítě a kůň

nzdM archa:
17. listopadu 182, 284 01 Kutná Hora 1 - Šipší
Vítězná 443, 284 03 Kutná Hora 3 - Sedlec
Poznaňská 439, 285 06 Sázava - Chechták
Bc. et Bc. Alžběta Brychtová, DiS. (vedoucí NZDM) - 734 
589 759
nzdmarcha@seznam.cz

sr astra
Miskovice 30, 285 01 Miskovice
17. listopadu 182, 284 01 Kutná Hora 1 - Šipší
Vítězná 443, 284 03 Kutná Hora 3 - Sedlec
Poznaňská 439, 285 06 Sázava - Chechták
Bc. et Bc. Alžběta Brychtová, DiS. (vedoucí SR) - 734 589 
759
diteakun@email.cz

sas aFinita
Miskovice 30, 285 01 Miskovice




