
Jsme nezisková organizace, která se nově přestěhovala do Chudolaz, kde
budujeme malé rodinné zooterapeutické centrum pro děti s poruchou
autistického spektra a dalšími neurovývojovými poruchami. Poskytujeme
terapie s koňmi, psy, kočkami a chystáme se na slepice :-) 

Veškerou terapeutickou činnost poskytujeme pouze za úhradu nákladů
na chov zvířat a nezbytný provoz organizace. Naši terapeuti pracují
bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Pravidelně
pořádáme vzdělávací akce v oblasti canisterapie (terapie se psem), což
jsou pro nás příjmy, které nám pomáhají dofinancovat provoz
hiporehabilitace, který je finančně velmi náročný. Díky těmto příjmům a
občasným sponzorům si můžeme dovolit průběžně nakupovat 
 potřebné vybavení pro terapie.

POMÁHÁME DĚTEM S
NEUROVÝVOJOVÝMI PORUCHAMI

ŽÍT "NORMÁLNÍ" ŽIVOT

Provoz zooterapie vyžaduje chráněné terapeutické prostředí - zvířata i
děti potřebují na práci klid. Z tohoto důvodu není možné tyto služby
dlouhodobě poskytovat v běžných komerčních stájích, což jsme zjistili
během 6 let fungování v tomto prostředí.  Nyní jsme udělali velký
životní krok a budujeme malý rodinný areál pro provoz hiporehabilitace
a dalších terapií se zvířaty v místě, kde si stavíme vlastní bydlení.
Výstavbu tohoto areálu jsme měli v plánu financovat z vlastních
rodinných zdrojů, i přesto, že je vyčíslena cca na 2 000 000,- Kč (cena
za pozemek pro chov koní a provoz hiporehabilitace + výstavba areálu)
a bude využíván pouze k neziskovým účelům. 

Dostali jsme se však do situace, kdy nám stavební firma, která měla
zakázku zadnou od června 2020, stavby nepostavila, nepostaví a ani
nedodá slíbený stavební materiál (byla sjednána běžná zakázka - žádné
slevy, žádné sponzorské realizace, žádná dobrovolnická práce...). Nyní
jsme na tom tak, že nemáme kam schovat koně před počasím a
hmyzem, nemáme kam složit objednané seno na celý rok, nemůžeme
již pátý měsíc pracovat s dětmi, což řada z nich není schopná pochopit
a vyvolává to u nich denně řadu agresivních afektů nebo
sebeobviňování ("zlobil jsem, nemůžu na koně"). Cena materiálů se od
roku 2020, kdy jsme zakázku sjednali,  rapidně navýšila, nám vznikla
řada neplánovaných výdajů na aktuální provizorní zajištění zvířat a díky
nynější nemožnosti provozu nám každým týdnem narůstají náklady na
chov zvířat. Současná situace nás přivedla k této žádosti o pomoc s
dokončením našeho projektu, který nás bude ve výsledku, díky
špatnému výběru stavební firmy stát o půl milionu více. O třista tisíc
více... o tři sta tisíc, které už nemáme...

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!

Číslo našeho transparentního účtu u FIO banky:

2300631196/2010

www.duhovacesta.cz 
janoudova@duhovacesta.cz, +420 606 184 815

V posledních letech se zaměřujeme zejména na speciálně pedagogickou terapii s využitím koní (hiporehabilitace). Koně
pomáhají u klientů s autismem odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a mnoho
dalších nežádoucích vzorců chování, které jim znemožňují fungování v běžném životě. Terapie s koňmi pomáhá rozvíjet
smyslové vnímání, hrubou a jemnou  motoriku, koordinaci, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň,
sebeovládání, sebedůvěru, pracovní dovednosti, paměť, logické myšlení a mnoho jiného. Nabízí se zde velmi široké
spektrum způsobů práce s klientem - lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách, do terapie je zahrnuta již práce ve
stáji, příprava koně (tzn. čištění, sedlání), práce s koněm ze země i samotné ježdění. Děti se v chráněném prostředí, za
podpory svých chlupatých kamarádů, naučí zvládat věci, které jim v běžném světě dělají potíže a následně se tyto
naučené dovednosti snaží používat i doma, ve škole, při cestování, v obchodě... A funguje to! :-)

Pokud Vás naše činnost oslovila a rádi byste nás a naší práci
podpořili, můžete tak udělat poskytnutím finančního příspěvku,
materiálů na výstavbu, služby nebo svého volného času v rámci
dobrovolnictví.

U NÁS SE VAŠE POMOC DOSTANE PŘÍMO K DĚTEM!

potvrzení o výši daru pro odečet ze základu daně
fotodokumentaci využití daru s možností volného použití
poděkování a umístění loga na našem webu a Facebooku
možnost umístění reklamy v hiporehabilitačním areálu nebo
na plánované info tabuli u cesty, která je v sezóně hojně
využívána turisty, kteří se vždy zastaví u výběhu s koňmi

Co získáte podporou našeho projektu?

Velké a známé neziskovky mají podporu pro realizaci svého záměru ze
všech stran, jelikož na získávání finančních prostředků zaměstnávají
profesionály a následně velkou část získaných financí vynakládají na
platy mnoha svých zaměstnanců a na další vedlejší náklady, což nám
příjde v neziskovém sektoru zcela nemístné. Oproti tomu malé
neziskovky, které opravdu pomáhají a veškeré dary jdou přímo ke
klientům, mají velmi omezené možnosti získávání pomoci, jelikož místo
shánění financí tento čas raději věnují svému záměru a přímé práci s
klientem... Svou činnost pak často dotují jejich pracovníci "z vlastní
kapsy". 

I MALÉ DARY UMÍME PROMĚNIT VE VELKOU RADOST...


