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Výroční zpráva 2014

V tomto roce jsme rozšířili služby našeho sdružení o novou formu zooterapie, a to o felinoterapii, kterou
v ústavech sociální péče provádí náš nový, již 5. terapeutický tým. Do těchto zařízení, kterých letos
navštěvujeme 7, nadále dojíždíme provádět i canisterapie.

Letos opět vzrostl počet zájemců o hiporehabilitaci, pro které jsme otevřeli druhý hiporehabilitační den. Ten
také umožnil klientům s nejzávažnější diagnózou rehabilitovat dvakrát týdně. Celkem jsme v roce 2014
poskytli 195 jednotek 9 dětským klientům. Hiporehabilitace prováděly 4 hlavní členky sdružení a 4
dobrovolníci, mezi nimi i nováčci v našem týmu – Dagmar Vepřková a Bc. Veronika Kyselá, absolventka
oboru rehabilitační a psychosociální péče. Na práci hiporehabilitačního koně se připravuje nově pořízená
klisna Maya.

Díky dotacím Úřadu práce a ESF OPLZZ jsme letos měli možnost poskytnout zaměstnání dvěma osobám.

V květnu a září jsme opět nabídli školkám a školám z našeho okolí strávit poučné a zábavné dopoledne na naší
farmě. Zájem o tuto akci nás příjemně překvapil, jen v jarním termínu nás navštívilo na 300 dětí. I akce
pořádaná pro veřejnost se setkala s kladným ohlasem a početnou návštěvou.

V květnu se konala další významná akce, ovšem ne již na naší farmě – ve spolupráci s SW Ranchem manželů
Kamínkových ze Svébohova jsme uspořádali benefici na finanční podporu hiporehabilitace dětí, jejíž výtěžek
laskavě zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Za stejným účelem jsme letos zahájili veřejnou sbírku formou
pokladniček a zřídili sbírkový účet.

tel.: 776 011 547

email: info@prodotyk.cz
IČO: 22880127

www.prodotyk.cz
č. účtu: 247610812/0300

o. s. Pro dotyk, farma Lišmen, Lesnice 210, 789 01
Nadále v našem celoročním programu zůstávají ukázkové programy pro zájemce z řad škol, školek, ústavů
sociální péče, dětských domovů a pořadatelů zábavných, vzdělávacích či prezentačních akcí pro dětské i
dospělé publikum.

Naši činnost nadále významně ovlivňuje nepřízeň počasí a my pokračujeme ve snaze vystavět pro činnost
sdružení krytou halu. Letos se nám podařilo učinit významný krok - získat vhodný pozemek. V příštím roce
bychom rádi vstoupili do vhodného dotačního řízení a již nyní podnikáme nezbytné kroky.

Příjmy a výdaje sdružení v roce 2014
Příjmy:
Finanční dary:
Příjmy z podnikání:
Úroky:

Výdaje:
provozní režie
cestovné
nájemné
poštovné
občerstvení
bankovní poplatky
materiál (trička)
DKP
čerpání finančních darů

241 532,00
89 000,00
92,00
330 624,00

18 283,00
72 645,00
156 973,00
1 098,00
5 790,00
1 635,00
4 400,00
19 013,00
165 714,00
445 551,00

Michaela Drozdová
předsedkyně
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