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Služby
realizované
občanským
sdružením nemají
výdělečný
charakter. Cílem
sdružení je
poskytovat služby
mající charakter
sociální aktivizace
či rekreačního

CHARAKTERISTIKA NAŠÍ ORGANIZACE S OHLEDEM NA JEHO AKTIVITY
Rodinné prostředí statku Jezdecká stáj Statenice, který užívá pro své
aktivity a projekty naše občanské sdružení, umožňuje znevýhodněným skupinám ve společnosti, mezi které patří rodiny s dětmi, osoby
zdravotně postižené a senioři. Je zde možné provozovat nenáročné,
přesto aktivní zapojení do chodu statku formou, která se dá nazvat
sociální turistikou. Samotný pobyt na statku nabízí řadu pozitivních
impulsů pro rozvoj komunikace, sociální aktivizace, která je nezbytná pro jmenované cílové skupiny, jenž jsou vážně ohroženy izolací,
především z titulu nedostatečných příjmů. Naše projekty jsou koncipovány tak, aby podporovaly sociální dovednosti především aktivity s
využitím koní.
Pro seniory a osoby zdravotně postižené je určena především paradrezura - paradrezurní výcvik pod dohledem cvičitele. Jedná se o metodu – techniku, která umožňuje zapojení do aktivit také osobám se
zdravotníkem postižením a seniorům. Tento způsob turistiky (také
rekreační sport) realizuje jen několik stájí v celé ČR. Většina se spíše
zaměřuje na princip hipoterapie, která vychází ze smyslových podnětů vznikajících kontaktem mezi člověkem a koněm. Paradrezura je
jezdecký sport pro tělesně, duševně a pohybově handikapované, tedy
je vhodná i pro seniory. Do výcviku může být jezdec zařazen jen po
doporučení lékaře (viz. článek o paní Heleně – Paradrezura je motivována láskou ke koním, ale vykoupená bolestí a také sebezapřením.
Pro rodiny s dětmi stáj také nabízí jezdecký výcvik pro začátečníky,
přípravu pokročilejších jezdců.
Bc. et. Bc. Veronika Froňková, prezident

sportu.
Opomenout se
nedá fenomén
sdružování, ale
ani podpora
komunitního
života.

Potřebnost
Jezdecká stáj provozována občanským sdružením může být považována za turistické centrum vstřícné všem - cíleně směřující k potřebám prorodinných aktivit, k potřebám osob se zdravotním postižením, stejně jako k seniorům. Obecně není vynakládáno dostatečně sil
a prostředků a projekty jen zřídka bývají citlivě zasazeny do krajiny
tak, aby trávení společného času rodiny přinášelo i další aspekty,
kterými je například pobyt ve volné krajině (přírodě), což náš projekt
plně respektuje.

Posilování kulturně sociální identity
V době udržitelnosti předpokládáme spolupráci s veřejností – návštěvníci budou požádáni o spolupráci o názor při zjišťování zpětné
vazby. Výstupy, jejichž obsahem bude návrh na realizaci činností,
jenž by měly vést k pozitivnímu rozvoji a budou-li ve shodě s cíli občanského sdružení budou nové návrhy implementovány do projektů
sdružení. Tento proces má jednoznačně prvky posilování kulturně
sociální identity těch aktivnějších v případě jednotlivců a v případě
skupin budeme zpětnou vazbu zjišťovat v rámci řízeného rozhovoru
se zástupci zájmových organizací, které hájí práva z pohledu sociálního, kulturního či zájmového.

Ekonomická část
Přehled nákladů

Přehled výnosů
název

Celkem

název

Celkem

příjmy ze služeb

0,00

materiálové náklady

0,00

dotace a granty

0,00

energie

0,00

dary

0,00

služby

0,00

mzdové a osobní náklady

0,00

členské příspěvky

3600,00

ostatní výnosy

0,00

CELKEM

3600,00

ostatní náklady

3600,00

CELKEM

3600,00

Přehled závazků a vlastního jmění
název

počátek

zůstatek

vlastní jmění + zisk

0,00

0,00

závazky z obchodního styku

0,00

0,00

závazky z tulu mezd

0,00

0,00

závazky z tulu dotací a grantů

0,00

0,00

ostatní závazky

0,00

0,00

časové rozlišení

0,00

0,00

CELKEM

0,00

0,00

V roce 2012 bylo cílů dosahováno na účet zakládajících členů. Materiální základna bude vytvářena
až od roku následujícího (2013), kdy bude zahájen také fundraising, čímž budeme posilovat udržitelnost občanského sdružení.

č. STATUTÁRNÍ ORGÁN (statutární zástupci organizace)

Bc. et. Bc. Veronika Froňková, prezident
Telefon : 774616826
Josef Froněk
Telefon / Fax: 737104774
Milada Froňková
Telefon : 775 616 826

Číslo účtu: 260342330/0300

SPONZORŮM NABÍZÍME


Spolupráce či partnerství na připravovaných projektech



Jedinečná prezentace vaší firmy prostřednictvím koní a dále na našich propagačních
materiálech, jako jsou letáky, brožury, tiskové materiály a DVD prezentace sdružení



Prezentace loga na www.jsstatenice.cz s odkazem na stránky vaší společnosti



Zveřejnění vašeho loga na veletrzích a odborných akcích typů „Kůň roku“, dostihové
dny, kongresy a konference




Zobrazení loga na firemním oblečení , pomůckách koní a přepravníku n
a koně

Uvítáme i pomoc na pořádaných akcích a jakoukoli materiální pomoc.

