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Pár slov na úvod: 
 

 Občanské sdružení Koník nabízí pro děti a dospělé s postižením 
z Českých Budějovic a okolí dva programy – Podporované zaměstnávání a 
Hipoterapii, které se vzájemně doplňují a zajišťují komplexní rehabilitační péči se 
všemi jejími aspekty, které zahrnují stránku tělesnou, psychickou a sociální.  
 Občanské sdružení Koník spolupracuje s dobrovolníky, především 
studenty Jihočeské univerzity. Za jejich spolupráci v době jejich vlastního volna 
jim děkujeme a doufáme, že je spolupráce s námi naplňovala.  
 V roce 2002 bychom rádi naši činnost dále rozšiřovali a zkvalitňovali 
s ohledem na nové trendy a zkušenosti v oblastech našeho působení. 
 Přejeme všem našim spolupracovníkům úspěchy v jejich práci. Doufáme, 
že našim klientům bude i nadále naše práce prospěšná a bude jim pomáhat v jejich 
začlenění se do společnosti a přispívat  k jejich lepší pohodě v životě. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mgr. Pavla Oriniaková, PhD.                             Martina Barvínková 
      předsedkyně sdružení                               místopředsedkyně sdružení               

                                                                  
                              
 
  
 
 
    

V Českých Budějovicích únor 2002 
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KONÍK v roce 2001 
 

Naše úsilí v roce 2001 směřovalo k naplnění poslání organizace v 
programech: 
Hipoterapie – léčebné jízdy na koni s cílem zlepšování duševního a fyzického 
zdraví lidí s onemocněním, postižením a nebo po úraze 
Podporované zaměstnávání jako aktivní vyhledávání pracovních příležitostí a 
podpora v běžném prostředí pro lidi s postižením nebo sociálním znevýhodněním  
Tranzitní program pomáhající plynulému přechodu mladých lidí s postižením ze 
školy do běžného pracovního života  
 

Program Hipoterapie zásadně obohatilo, že jsme na přelomu roku 2000 – 
2001 dostali darem dva krásné koně, takže nyní máme koně tři: Galgabara, 
anglického teplokrevníka, Filipa – chladnokrevníka a Rebeccu Hedevang – 
americkou klusáckou kobylu.  

Díky tomu jsme mohli poskytovat hipoterapii pro více lidí. Nově přibyli 
v průběhu roku zejména lidé po úraze a děti a mládež s vadným držením těla, kteří 
k nám dosud docházejí ve spolupráci s Rehabilitačním oddělením Nemocnice 
České Budějovice. 

Více lidí, včetně vozíčkářů, mohlo hipoterapii v roce 2001 využívat jen 
díky obětavé práci mnoha dobrovolníků – studentů Jihočeské univerzity. Na 
podzim jsme také ocenili jejich pomoc při zprovoznění nových prostor a se 
stěhováním koní do objektu statku v Lipové ulici. Stále jezdíme na jízdárně 
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, ale z důvodů stěhování do vlastních 
prostor jsme koncem roku 2001 přijali dalšího spolupracovníka – ošetřovatelku 
koní.  
 

Program Podporované zaměstnávání a Tranzitní program vstoupil 
v roce 2001 do druhého roku spolupráce na realizaci národního pilotního projektu 
„Ověřování komplexu služeb podporovaného zaměstnávání“ podpořeného fondem 
EU Palmif. Jejich realizaci zabezpečovala Agentura pro podporované 
zaměstnávání, která vznikla v rámci o.s. KONÍK. Počátkem roku 2001 začaly 
v Agentuře pro PZ pracovat dvě nové pracovní konzultantky a otevřeli jsme 
novou kancelář, která slouží zejména jako místo kontaktů s klienty. 

V roce 2001 byla zahájena a úspěšně rozvinuta úzká spolupráce s Úřadem 
práce České Budějovice a to při vyhledávání jak nových klientů z evidence, tak 
vhodných pracovních míst na otevřeném trhu práce. Díky tomu se podařilo  
umístit větší počet klientů z evidence ÚP, než jsme původně předpokládali. 
Kromě toho jsme úspěšně rozšířili služby o klienty nezaevidované, kteří splňovali 
podmínky programu PZ. 

 6

V Tranzitním programu jsme navázali na zavedený program přechodu ze 
školy do práce určený pro žáky a absolventy speciálních škol. Bohužel Tranzitní 
program v průběhu roku 2001 velmi komplikovalo, že není nijak zakotven 
v osnovách speciálních škol. Jako řešení přestupu ze speciální školy do programu 
Podporovaného zaměstnávání jsme pro rok 2002 sestavili nový program „Příprava 
na zaměstnání“, určený pro absolventy a žáky speciálních škol v jejich volném 
čase. 

 
Rozšíření personálního a technického zázemí všech programů bylo v roce 

2001 možné jen díky finanční a materiální podpoře mnoha institucí, organizací, 
firem, i jednotlivců. 

 
Představení organizace 

 
Název organizace, právní forma: Koník, občanské sdružení 

                  IČO: 650 10 574    
                                                        DIČ: 077 – 650 10 574 
 
Adresa: 
Ul. Jaroslava Haška 4, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 0603 420527 –  program Hipoterapie     
              038 7315884 –   program Podporované zaměstnávání  
e-mail: konik@konik.cz  - program Hipoterapie 
            o.s.konik@volny.cz - program Podporované zaměstnávání 
Prezentace na internetu: www.konik.cz 

 
Číslo a datum registrace u MV: 
II/s – OVS/1 – 223 19/97 – R, 25. 3. 1997, změna 27. 4. 2000 
 
Číslo účtu: 
312101943 / 0300 ČSOB České Budějovice 
 
Adresa příslušného finančního úřadu: 
FÚ České Budějovice, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice 
 
Statutární orgán:  
Mgr. Pavla Oriniaková, PhD. – předsedkyně sdružení 
Martina Barvínková – místopředsedkyně sdružení 
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                            1. Program hipoterapie                          
 

Hipoterapie se konala v Českých Budějovicích – Čtyřech Dvorech v areálu 
Technického zařízení Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, na jízdárně za 
vysokoškolskými kolejemi – ulice Studentská. Koně byli ustájeni na statku ZF JU 
v ulici Na Zlaté stoce. 
 

Údaje o hipoterapii v roce 2001 
 

Hlavním cílem bylo zachovat kontinuitu při poskytování hipoterapie jako 
součást komplexní rehabilitační péče pro zlepšení zdravotního stavu klientů, jako 
silně motivující metodu ke zvýšení účasti klientů na jejich vlastním zdravotním 
stavu a v neposlední řadě jako metodu, která podporuje harmonický rozvoj 
osobnosti a upevňuje duševní zdraví. Hodiny hipoterapie jsou také příležitostí pro 
navazování a upevňování sociálních kontaktů. 

Vedlejším cílem je možnost využití informací o vlivu hipoterapie na 
zdravotní stav konkrétních klientů jako podklad pro odbornou práci studentů 
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a k informování široké veřejnosti 
o účincích hipoterapie. 
 

Podstata hipoterapie 
 

Hipoterapie je rehabilitační metoda, ve které jsou využívány podněty 
z koňského hřbetu, jež se přenáší na jezdce a příznivě ovlivňují jeho zdravotní 
stav. Je součástí komplexní rehabilitační péče pro klienty s roztroušenou 
mozkomíšní sklerozou, klienty s vadným držením těla, dětí postižených dětskou 
mozkovou obrnou a lidí s logopedickými problémy.  
 
Hiporehabilitace 

Jedná se o speciální formu fyzioterapie prostřednictvím koně. Pomocí 
senzomotorických impulzů ze hřbetu koně se cíleně působí na klienty s poruchou 
hybnosti nebo poruchou držení těla. Hiporehabilitace je významnou složkou 
komplexní léčby klientů neurologie, ortopedie a interního lékařství. 
Hiporehabilitace je individuální terapie. Klient je indikován a v průběhu léčby 
pravidelně kontrolován příslušným odborným lékařem. Při vlastní terapii klient 
leží nebo sedí na vedeném koni a je korigován vyškoleným fyzioterapeutem.  
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Léčebně pedagogicko - psychologické ježdění 

Rozumíme tím psychoterapii a socioterapii prostřednictvím koně. 
Podrobují se mu klienti psychiatrie a děti, které jsou v péči speciálních pedagogů. 
Kůň koriguje psychické a fyzické příznaky vyvolané duševní chorobu, poruchy 
chování dětí a adolescentů, slouží při výuce mentálně retardovaných dětí. Terapie 
je skupinová, vyžaduje-li to stav klienta, je přístup individuální. Jako terapeutický 
prvek slouží stáj se svými specifickými zákony, kůň se svými identickými a 
naprosto nefalšovanými reakcemi, interakce terapeut - kůň - klient, klient - kůň - 
klient.  

 
Klientela v roce 2001 

 
 
Hiporehabilitace: Počet klientů   
Lidé s roztroušenou sklerózou 8 
Děti a mládež s vadným držením těla, skoliózou 6 
Lidé po úraze 6 
Děti s dětskou mozkovou obrnou 2 
Logopedie 1 
Celkem 23 
 
Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění: Počet klientů  
Děti s mentálním postižením 35 
Lidé s psychosociálními problémy 4 
Klienti psychologa 1 
Lidé s roztroušenou sklerózou 1 
Žáci speciálních škol 20 – třídy dle rozvrhu 
Celkem 41 + 20 

 
Klienti přicházejí pravidelně 1-2x týdně. 
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Týmové zázemí, odborná garance a zkušenosti 
 

Občanské sdružení Koník poskytuje hipoterapii, která odpovídá nároků 
Ministerstva zdravotnictví ČR pro hipoterapii a pokynům České hiporehabilitační 
společnosti. Koník je členem České hiporehabilitační společnosti. Kvalitní 
hipoterapii poskytujeme od roku 1997. 
 
Martina Barvínková – vedoucí hipoterapie, místopředsedkyně sdružení, SZeŠ, 
praxe v hipoterapii od roku 1997, 1 úvazek, tel: 0603 420527 
Ing. Irena Lavická – 0,5 úvazku, administrativa, fundraising 
Jana Weinzettelová  – 1 úvazek, ošetřovatelka koní 
Zdena Dvořáková – rehabilitační sestra, rehabilitační oddělení nemocnice České 
Budějovice, tel: 038 7875524  
Lenka Nagyová – rehabilitační sestra, rehabilitační oddělení nemocnice České 
Budějovice, tel: 038 7875524,  
 
Lékařská garance: 
MUDr. Burdová, neurolog, tel: 038 7718222 
MUDr. Chundelová, rehabilitační oddělení nemocnice České Budějovice, 
tel: 038 7875524 
MUDr. Šafr, neurolog 
MUDr. Kneiffová, neurolog 
MUDr. Wiererová, primářka rehabilitačního oddělení nemocnice České 
Budějovice 
Mgr. Grinninger, psycholog 
 
Dobrovolní asistenti při hipoterapii: 
Petra Pražáková – odborná práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské 
univerzity „Hipoterapie u pacientů s traumatickým poškozením míchy“ 
Hana Pajdová – odborná práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské 
univerzity „Hipoterapie u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou“ 
 
 
Dobrovolníci: 
Ing. Vladislav Černý – webová stránka, konzultace technických věcí 
Radek Černý – webová stránka 
Ludmila Petrovičová  
a dalších 8 zájemců o hipoterapii v průběhu roku 
 
Koně: Filip, Rebecca a Galgabar 
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2. Program podporovaného zaměstnávání 
 

V roce 2001 jsme realizovali program Podporované zaměstnávání (dále 
jen PZ) jako projekt podpořený fondem EU Palmif a MPSV ČR. Přitom jsme úzce 
spolupracovali s Úřadem práce v Českých Budějovicích, který nám doporučuje 
klienty z řad svých uchazečů o zaměstnání. 

 
Cíl programu a jeho podstata 

 
Program PZ je určen pro občany z různých důvodů znevýhodněné na trhu 

práce. Jsou to zejména lidé s tělesným nebo mentálním postižením, sociálně 
znevýhodnění, většinou příjemci plného nebo částečného invalidního důchodu, 
kteří mívají změněnou pracovní schopnost.  
 

Cílem programu je, aby zájemce o práci, který má minimální šanci zapojit 
se do běžného pracovního života, získal a byl schopen udržet si skutečnou práci, 
která odpovídá jeho požadavkům a možnostem.   
 

Na základě povolení MPSV se specializujeme na zprostředkovávání 
zaměstnání v okruhu zejména různých nekvalifikovaných pomocných prací. 
Neomezujeme se pouze na hledání v rámci existujících nabízených pracovních 
pozic, ale snažíme se také pomoci zaměstnavateli vytvořit nové pracovní místo 
pro konkrétního handicapovaného člověka. Zaměstnavatel pro toto nové místo 
vyčlení několik činností, které například ostatní zaměstnanci dělají nad rámec své 
pracovní náplně. Součástí nového pracovního místa také mohou být 
nekvalifikované činnosti, které jinak zbytečně zatěžují kvalifikované pracovníky. 

 
Důležitou součástí programu PZ je intenzivní podpora pro zaměstnance i 

zaměstnavatele ze strany našeho sdružení. V případě potřeby poskytneme 
zaměstnanci pracovního asistenta, který ho zaškolí v jednotlivých většinou 
nekvalifikovaných činnostech podle požadavku zaměstnavatele, pomáhá mu 
zorientovat se na pracovišti a řeší případné problémy tak, aby zaměstnavatel 
nemusel věnovat zaměstnanci s postižením větší pozornost, než ostatním 
zaměstnancům. Tato podpora se postupně snižuje, až je člověk schopen 
samostatně vykonávat své povolání. 

 
Jako další službu pro naše klienty pořádáme i tzv. Job-kluby, jejichž smyslem 

je aktivně zapojit zájemce o práci do procesu hledání vhodné pracovní příležitosti. 
Job-kluby pomáhají těmto lidem  

1) udržet jejich motivaci najít práci,  
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2) získávat dovednosti, které jsou pro získání práce nezbytné,  
3) zejména najít práci. 
 

Personální a odborné zázemí programu 
 

- Agentura pro podporované zaměstnávání: V roce 2000 jsem obdrželi 
povolení k zprostředkování zaměstnání z MPSV ČR. Jsme členem České 
asociace pro podporované zaměstnávání. V současné době jsme agenturou 
pro podporované zaměstnávání v síti agentur v ČR. V rámci této sítě se 
v letech 2000-2002 podílíme na realizaci pilotního projektu „Ověřování 
komplexu služeb podporovaného zaměstnávání“ podpořeného fondem 
Palmif. 

 
      Realizační tým: 
      Vedoucí agentury: Ing. Irena Lavická 

             Pracovní konzultantky: Šárka Veselá 
             Mgr. Markéta Berkovská 

                                                   Helena Staňková, DiS 
Pracovní asistenti - pracující na dohodu a dobrovolníci, proškolení pro      
tuto činnost. 

      Spolupracovali jsme s 5 dobrovolníky z řad studentů Jihočeské univerzity. 
 

- Vzdělávání základního týmu 
Tým byl proškolen v o.s.Rytmus Praha, který je naším supervizorem. 
Kvalifikovaní pracovníci o.s.Rytmus prováděli supervize jedenkrát 
měsíčně. Další zkušenosti a informace pro sebevzdělávání získává 
základní tým ve spolupráci s odbornou radou (viz níže).  

 
- Odborná rada 

Odborná rada byla vytvořena na základě požadavku o lepší komunikaci 
mezi všemi zainteresovanými stranami. Schůzky odborné rady proběhly 
jedenkrát za čtvrtletí. V období mezi těmito schůzkami byli členové 
žádáni o konzultace jednotlivých problémů buď zaměstnanci o.s. KONÍK 
nebo přímo klienty. 
Složení odborné rady:  

- p. Řihout - vedoucí oddělení sociálních dávek – Okresní správa 
sociálního zabezpečení Č. Budějovice, tel.: 038/7755111 

- MUDr. Roušal – vedoucí posudkových lékařů - Okresní správa 
sociálního zabezpečení Č. Budějovice, tel.: 038/7755137 
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- pí. Mrhálková - referát sociálních věcí - Okresní úřad České Budějovice 
tel.: 038/7724281 

- Mgr. Šťastná - vedoucí odd. aktivní politiky zaměstnanosti - Úřad práce 
Č. Budějovice tel.: 038/7709111 

 
 

Počet klientů, kterým byly poskytnuty služby PZ v roce 2001 
 

 Počet z evidence ÚP Počet nezaevidovaných na ÚP Celkem 

Uživatelů PZ 
 

18 19 37 

Uzavřené prac.
smlouvy 

9 6 15 

 
 

Zaměstnavatelé zapojení do programu PZ v roce 2001 
 
Bohemia Manscraft s r. o. 
Clean 
Český statistický úřad Č. Budějovice 
Domov sv. Anežky, o. p. s. 
Kaufland ČR 
M Restaurant s r. o. 
OBI Č. Budějovice 
PCO – hlídací služba 
Prior ČR a. s. 
Služba VD Č. Budějovice 
Státní vědecká knihovna Č. Budějovice 
Tyflokabinet České Budějovice o.p.s. 
Vors s r. o. 
Základní škola Trhové Sviny 

 
 
 
 
 



3. Tranzitní program 
 

Podstata programu 
 

Tranzitní program (dále jen TP), neboli program „Ze školy do práce“, 
je určen pro mladé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 
kolem 18 let, kteří jsou v posledním ročníku speciálních škol, chtějí se po 
absolvování školy uplatnit v běžném pracovním prostředí a zároveň se u nich 
předpokládá, že k tomu budou potřebovat dlouhodobou podporu.  
 

Podstatou TP jsou individuální praxe na běžných pracovištích, které 
probíhaly 1x za 2 týdny 4 –5 hodin denně za účasti pracovního asistenta. 
 
Příklady individuálních praxí: 
Květiny Jiřina (vázání květin, úklid) 
Restaurace srdíčko (pomocné práce v kuchyni) 
Domov důchodců U Hvízdala (prádelna - obsluha pračky, mandlování, žehlení, 
pomoc při péči o obyvatele - nákupy, krmení, doplňování tekutin, úklid) 
Domov důchodců Staroměstská (pomocné práce v kuchyni) 
MŠ Čéčova (pomocné práce – úklid, příprava jídel, úklid kuchyňky, pomoc při 
oblékání dětí) 
MŠ Pražská (pomoc při úklidu, práce na zahradě, rozestýlání postýlek…) 
 

Počty klientů, kterým byly poskytnuty služby TP v roce 2001 
 

Celkový počet uživatelů TP 10
Celkový počet zajištěných individuálních praxí 9 
Celkový počet realizovaných praxí 6 
Počet uživatelů, kteří ukončili TP bez přestupu do PZ 3 
Počet uživatelů TP, kteří přestoupili do PZ 3 
Počet uživatelů TP, kteří přestoupili do PZ a PZ ukončili bez splnění cíle 1 
Počet bývalých uživatelů TP, kteří jsou nyní uživateli PZ 2 
Počet bývalých uživatelů TP, kteří jsou ke dni 31.12.2001 zaměstnáni 0 
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Informování veřejnosti 
 

Občanské sdružení KONÍK se v rámci své snahy informovat co nejširší 
veřejnost o svých aktivitách zúčastňuje i různých akcí v Českých 
Budějovicích.  
- Při různých příležitostech pořádá CpKP jižní Čechy semináře, kterých se 

účastní i o.s. KONÍK.  
Příklady některých seminářů: 
„Rozvoj občanské společnosti“ a „Dživas Jekhetane – Žijeme společně“ (ve 
spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, 12.1. 2001) 
„Sociální politika a služby v Rakousku pro občany s postižením“ (ve 
spolupráci s MVA Freistadt, 1.3. – 3.3. 2001) 
„Rozvoje venkova a obnova města (3.5. 2001) 
„Skotsko-Český Twinning programy pro NNO“ (21.5. 2001) 
„Standardy kvality v sociální práci v Rakousku“ (ve spolupráci s MVA 
Freistadt, 24.10. 2001) 
 
- „Slavnosti města“ (15.–16.6. 2001) byly také vhodnou příležitostí 

k představení našich programů. 
- Ke „Dni dětí“ uspořádalo o.s. KONÍK pro děti z praktické a pomocné školy 

zábavný program (4.6. 2001) – prezentace v tisku. 
- Školení pracovních asistentů ze Zdravotně sociální fakulty, Pedagogické 

fakulty a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity (červen – listopad 
2001).   

- Článek o činnosti o. s. KONÍK v publikaci vydané z  prostředků Phare ve 
spolupráci s Domovem sv. Anežky v Týně nad Vltavou s názvem 
„Chráněné dílny, podporované zaměstnávání a pracovní asistent“ 
(Vydáno v češtině a němčině). 

- Prezentace o.s. KONÍK na výstavě „Vzdělání a řemesla“ (3. – 6. 10. 2001). 
- Účast na setkání zástupců KÚ Jihočeského kraje a rakouských a českých 

organizací zabývajících se zaměstnáváním lidí s postižením (hotel 
Gomel, 5. 2. 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 15

Přehled hospodaření za rok 2001 

 

 
 
 
 

Příjmy  Kč 
Úřad práce České Budějovice 275569,00 
PALMIF – Fond aktivních opatření trhu práce Phare 217212,63 
MPSV ČR 163600,00 
MZd CŘ 101400,00 
Sponzorské dary     79491,30 
Magistrát města České Budějovice    40000,00 
Krajský úřad Jihočeského kraje    30000,00 
Phare mikroprojekt LIEN 1997 (doplatek)    22490,00 
Reklama    20000,00 
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové    20000,00 
Nadace Čapíku v Putimi      9600,00 
Úhrada za služby - Hipoterapie     10751,20 
Úrok banka          457,69 
Příjmy celkem 990571,82 

Výdaje  Kč 
Mzdy (Program Podporované Zaměstnávání) 412841,00 
Odvody na soc., zdrav. pojištění (PPZ) 144495,00 
Mzdy (Program Hipoterapie)          91381,00 
Odvody na soc., zdrav. pojištění (Hipoterapie)          31983,00 
OON - Dohody o provedení práce     20594,00 
Nájemné – ustájení koní      69040,00 
Nájemné - kancelář      36589,00 
Telefon, mobil     42383,50 
Služby – vedení účetnictví     18000,00 
Ostatní náklady Hipoterapie      14221,50 
Péče o koně     13891,00 
Kancelářské potřeby     10780,50 
Poštovné     4309,10 
Poplatky banka      3828,20 
Cestovné      3683,40 
Zák.pojištění     2478,00 
Občerstvení      1393,60 
Pojistné Hipoterapie    1000,00 
Kopírování      647,00 
Výdaje celkem 923538,80 
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Naši činnost v roce 2001 podpořili 

 
- finančně: Úřad práce České Budějovice 

Fond aktivních opatření trhu práce Phare - PALMIF 
MPSV ČR 
MZd ČR 
Magistrát města České Budějovice 
Budějovický Budvar n.p. 
Phare Mikroprojekt Lien 1997  
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové 
Manželé Doležalovi, okr.Písek 
Duropack Bupak Obaly a.s. 
Nadace Čapíků v Putimi 
VaK jižní Čechy a.s. 
Carrier Transicold ČR 
a občané města České Budějovice 
 

- reklamy: Lumen a.s. 
M.I.C.B. a.s. 
Westfalia CZ s.r.o. 
Bank Austria Creditanstalt ČR a.s. 
 

- materiálně: Nadační fond „Kůň pro zdraví“ 
Jan Tanajevský, okr. Chomutov 
 
Calofrig a.s. 
Coca Cola ČR s.r.o. 
Laprot A. K. s.r.o. 
MIN – Servis s.r.o. 
Nový Věk 
OBI České Budějovice 
Zkušební ústav lehkého průmyslu s.p. 
 
 
 

                                                                                 Děkujeme 
 
 
 


