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Vznik sdružení a jeho poslání:
Práce a životní osudy nás několik let před vznikem o.s. přivedly do styku s nemocnými lidmi
a se zvířaty, která jim pomáhají. Už delší dobu jsme vážně uvažovali o tom, že by se z našeho
velkého koníčku mělo stát něco víc. V srpnu 2011 jsme proto založili občanské sdružení „Pro
dotyk“. Pomocí hiporehabilitace a canisterapie pomáháme lidem se zdravotním hendikepem v
rozvíjení jejich schopností a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
Poskytujeme hipoterapii a canisterapii pro jednotlivce i pro organizace (ústavy, domovy
důchodců, LDN, hospice, dětské domovy). Máme zpracovány zábavné i výukové programy
pro školky, školy, dětská a mateřská centra, dětské domovy apod. Připravujeme i akce pro
veřejnost.

Organizační struktura sdružení:
Předsedkyně:

Michaela Drozdová – jedná v zájmu o.s., podepisuje smlouvy,
prezentuje organizaci, odborně zajištuje canisterapii.

Místopředsedkyně:

Bc. Jana Balcárková – jedná v zájmu o. s., prezentuje organizaci,
odborně zajištuje hiporehabilitaci.

Členka, revizor:

Adéla Šperlíková - odpovídá za výstroj zvířat a má na starosti očkovací
schéma všech koní a psů

K naší činnosti využíváme farmu Lišmen, kterou v současné době sponzorsky poskytuje
předsedkyně Michaela Drozdová. Areál farmy zahrnuje stáje, kruhovku, jízdárnu, zázemí pro
členy i dobrovolníky, sedlovnu i soc. zařízení.

Hlavní činnost sdružení:
V roce 2012 jsme pravidelně poskytovali hipoterapii 6 dětským klientům a canisterapii
v denních stacionářích Okýnko v Mohelnici a Oáza a Domovinka v Zábřehu na Moravě.

Akce, které proběhly v roce 2012:
Ukázky canisterapie, výcviku psů a seznámení s pojmem hiporehabilitace pro:
- Okýnko Mohelnice
- Charita Zábřeh
- Domovinka Zábřeh
- Domov pro Seniory Sobotín
- rekondiční pobyt pro klienty s očními vadami na Bozéňově
- letní slavnosti města Zábřeh na koupališti
- Gymnázia, základní školy a školky Mohelnice, Lesnice, Zábřeh a jiné…
- pejskohrátky na Vyšehorkách, pořádané občanským sdružením Ryzáček
Léto s Dotykem 2012: Ač nám počasí tentokrát nepřálo, připravili jsme odpoledne plné
ukázek hiporehabilitace, canisterapie, přirozené komunikace s Dášou Rozsívalovou, agility,
ukázek výcviku vodících a asistenčních psů a jiné. Návštěvníci se měli možnost se svézt na
koni nebo projet koňským povozem.

Plánovaný rozvoj:
Účastníme se grantových řízení, podáváme žádosti na získání dotací a sponzorských a
nadačních darů, abychom mohli vybudovat zázemí pro provoz sdružení a na výkon
canisterapie (mobilheim nebo soustava kancelářských kontejnerů v ceně 370 tisíc, jejichž
součástí bude vyšetřovací a přijímací místnost, sociální zařízení, kuchyňka, kancelář a
skladovací prostory) a především na proplácení hiporehabilitačních a canisterapeutických
jednotek pro jednotlivé klienty.

Připravujeme také vypracování grantu na výstavbu jezdecké haly. V roce 2013 již budeme
splňovat podmínku dvou let existence sdružení, a proto se můžeme pokusit získat za pomoci
euromanagera prostředky z fondů EU.
Rádi bychom rozšířili naše služby tím, že náš rehabilitační program navýšíme o další
hiporehabilitační den v týdnu (abychom mohli přijmout dalších 6 klientů, kteří mají o naše
služby zájem), což ale obnáší nákup a přípravu minimálně dvou dalších koní plus zvýšení
měsíčních nákladů na ustájení, veterinární služby aj. O canisterapeutické služby rovněž
projevil zájem další velký ústav v našem okolí. Pro nás to znamená nasmlouvání služeb s
dalšími dobrovolníky.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2012:
Příjmy:
Finanční dary:
Příjmy z podnikání:
Celkem:

151.297,13.550,164.847,-

Výdaje:
Westernové sedlo:

17.000,-

Jezdecké potřeby:

19.317,-

Kancelář.potřeby:

3.889,-

Pronájem zvířat:

77.825,-

Semináře:
Cestovní náhrady:

8.640,31.081,-

Ostatní drobný provoz:

8.381,-

Bankovní poplatky:

1.458,-

Celkem:

167.591,-

