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Výroční zprávy o. s. Pro dotyk za rok 2013

Hlavní činností o. s. Pro dotyk je i nadále hiporehabilitace a v roce 2013 naše sdružení
poskytlo celkem 130 hiporehabilitačních jednotek 6 dětským klientům. Hiporehabilitace
zajišťovaly jak 4 hlavní členky sdružení, tak i 4 dobrovolníci.

Naše sdružení disponuje 4 canisterapeutickými týmy, které pravidelně dojížděly do 4
ústavů sociální péče v naší oblasti.

I v roce 2013 jsme vyjížděli do mateřských a základních škol předvádět ukázky práce se
psy. A nejen pro dětské klienty ze škol a školek, ale i pro Charitu Zábřeh a pro veřejnost jsme
v květnu uspořádaly 3 denní ukázkový a výukový program přímo na farmě Lišmen, kde sídlíme.
Program našeho sdružení obohatily hosté ze ZKO Sudkov ukázkami sportovní kynologie, paní
Dagmar Rozsívalová ukázkami komunikace s koněm a paní Barbora Kamínková za SW Ranč
předvedla westernové ježdění.

Naše sdružení prezentovala veřejnosti místopředsedkyně sdružení Jana Balcárková i
účastí na Pohádkovém lese ve Veleboři. Předsedkyně Michaela Drozdová vedla přednášku
Výcvik vodících, asistenčních a canisterapeutických psů v o. s. Kamarádi otevřených srdcí.

I v roce 2013 jsme pracovali na rozšíření svého vzdělání. Předsedkyně Michaela
Drozdová a Animals Manager Adéla Šperlíková pokračovaly v kurzech komunikace s koněm a
westernového ježdění pod vedením Dagmar Rozsívalové a Barbory Kamínkové, Michaela
Drozdová

pak

absolvovala

další

kurz

westernového

ježdění

s pí.

Janou

Horkou.

Místopředsedkyně Jana Balcárková absolvovala kurz komunikace s koněm u pí. Eriky Kozielové.
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V roce 2013 se nám pro činnost sdružení podařilo získat jak finanční prostředky v podobě
darů a příspěvků od nadačních fondů, tak i nové dobrovolníky. Činnost našeho sdružení má
vzrůstající tendenci, což nás velice těší. Zájem o naše služby také stále roste, stejně jako
spokojenost našich klientů. Věříme, že se nám tento trend podaří udržet i v dalších letech, kdy
bychom rádi zrealizovali výstavbu kryté haly pro účely hiporehabilitace i další vzdělávací činnosti
sdružení. Rádi bychom také vyhověly žádostem potenciálních klientů a pokusili se opatřit pro
sdružení vše potřebné pro otevření dalšího hiporehabilitačního dne.

Příjmy a výdaje sdružení za rok 2013
Příjmy:

CZK

Finanční dary:
Příjmy z podnikání
Příjmy celkem:

241 104
74 500
315 604

Výdaje:
Bankovní poplatky:
cestovní náhrady:
Pronájem(zvířat):
Dečka z logem:
Poštovné:
Občerstvení:
Pojištění:
Drobný provoz
Výdaje celkem:

CZK
1 778
45 413
154 741
1 520
150
4 848
3 793
9 049
221 292

Předsedkyně Michaela Drozdová
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