_____________________________________________
Sdružení pro hipoterapii

NABÍDKA SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM,
SPECILNÍ ŠKOLY A SENIORY
KDO JSME:
Občanské sdružení Dítě a kůň vzniklo v roce 1994. Po přestěhování jsme před
8 lety definitivně zakotvili v Miskovicích u Kutné Hory. Zaměřujeme se na
pobyty s léčebným a relaxačním účinkem za pomocí zvířat. Nově také
poskytujeme pracovní terapii s využitím prostředí hospodářské usedlosti a
sociální služby (Sociální rehabilitace a Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Archa).
Naším posláním je pomoci vyrovnávat příležitosti pro všechny, kteří jsou nějak
znevýhodněni ať již věkem, nebo onemocněním, protože kůň dává slepým oči,
lidem připoutaným na invalidní vozík umožňuje samostatný pohyb…
KDE NÁS NAJDETE:
Dítě a kůň sídlí v Miskovicích. Tato vesnice leží na
poloviční cestě mezi Kutnou Horou a Suchdolem.
Náš areál je poblíž velké křižovatky uprostřed
vesnice.
V případě zájmu prosím kontaktujte:
Ing. Ivana Hudcová (602 525 379), kancelář
(327 515 379) nebo Vlada Šnáblová (608 888 035)
e-mail: diteakun@seznam.cz
další informace naleznete na www.diteakun.cz
CO VÁM NABÍZÍME:
Ø Možnost návštěvy našeho areálu a procházek po něm, třeba i za
doprovodu oslíků. K areálu patří hospodářský dvůr se stájí, ohrádky pro
drobná zvířata, výběhy a pastviny, rozlehlý třešňový sad, kde je kryté
posezení s výhledem na pastviny s koňmi, ohniště s grilem.
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Ø Cílem návštěvy je dále prohlídka koní a ostatních menších hospodářských
zvířat, která dříve bývala na venkově zcela běžná ( ovce, kozy, prasátka,
oslíci, slepice, psi, kočky,..). Naše zvířata jsou kontaktní a uvyklá
přítomnosti lidí, takže je možno ( pod dohledem našeho pracovníka) si je
pohladit, krmit, čistit, vodit.
Ø Za příznivého počasí si můžete opékat uzeninu na ohništi a posedět si
v kryté jídelně v sadu (občerstvení po dohodě připravíme).
Ø Zájemci si mohou vyzkoušet i pracovní pomoc na statku ( např. pomáhat
krmit zvířata, zametat, uklízet výběhy malých zvířat, krmit je, vzít si
oslíka nebo kozičky na pastvu)
Ø Pokud si budete chtít odpočinout, v naší klubovně je možnost.
Samozřejmostí je bezbariérové sociální zázemí.
Ø Pro zájemce zajistíme za příplatek svezení na koni pod dohledem
odborníka, který má specializaci na hipoterapii.
Ø K léčebné péči, kterou poskytujeme patří i zooterapie, ke které
využíváme další zvířata (králíka, morčata, kočku). Po domluvě je možné
zajistit pejska pro canisterapii.
VSTUPNÉ:
50 Kč (v ceně je zahrnuto i občerstvení)
+ 60 Kč relaxační jízda na koni nebo
zooterapie
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Ø Všechny návštěvy je nutno domluvit předem, aby mohly být zařazeny do
harmonogramu návštěv. Jsme ochotni s Vámi domluvit individuální
podmínky návštěvy, pokud nám to možnosti dovolí, rádi Vám vyhovíme.
Ø Menším skupinám nabízíme dovoz autem pro 8 osob včetně řidiče. Dobrá
dostupnost autobusem z Kutné Hory, Pražská integrovaná doprava.
Těší se na Vás tým pracovníků, kteří se Vám budou věnovat.
Uvítáme pokud přivezete zvířátkům něco dobrého ( tvrdý chléb nebo
pečivo, mrkev, jablka, a další zeleninu).
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