
Přehled činnosti Equilibro, z.s. v roce 2019

Název: Equilibro, z.s.

Sídlo: Československé armády 486, 294 41 Dobrovice

Identifikační číslo:03906647

Právní forma:Spolek

Hlavní účel spolku:

 Hiporehabilitace, tedy terapie pomocí koní pro osoby s fyzickým, psychický či sociálním 

znevýhodněním či speciálními potřebami

 Celkový rozvoj osobnosti i skupin

 Práce s dětmi a mládeží, podpora rodiny, komunitní rozvoj

Činnost v roce 2019

Ambulantní hipoterapie

I v roce 2019 jsme nazázali na předchozí roky a pokračovali v ambulatní hipoterapii – pravidelné 

hipoterapii pro naše klienty. V péči jsme měli kolem 20 stálých malých klientům ve věku od 6 

měsíců do 13 let s diagnozami jako je dětská mozková obran, autismus, spina bifida, porucha 

psychomotorického vývoje, hypotonie, ...Dětem jsme se snažili pomoct s pohybem, řečí, 

komunikací atd. Ambulantní hipoterapii jsme se věnovali pravidelně 2-3x v týdnu od února do 

konce června a od září do poloviny prosince. Kapacita klientů byla naplněna, omluvené absence 

byly doplňovány náhradníky, a přesto vždy bylo několik zájemců na „čekací listině“. 

Intenzivní hipoterapie

Novinkou letošního roku byl Intenzivní program s hipoterapií. Kromě hipoterapie na děti působí i 

účinek arteterapie, muzikoterapie, canisterapie (terapie se psy) a aktivity s využitím koní. Museli 

jsme potvrdit zkušenosti kolegů z jiných spolků věnujících se hipoterapii, že tato intenzivní forma 

terapie je nejefektivnější a přináší nejlepší výsledky. Povedlo se nám zorganizovat jednu týdenní 



intenzivní hipoterapii v létě a následně každý měsíc od září do prosince jednu třídenní. Zájem byl 

velký a ohlas velmi pozitivní. Klienti se za námi vydali nejen z okolí, ale i z Východních a Jižních 

Čech. 

Příměstské tábory

Díky dotace z Fondu na podporu nezaměstnanosti se nám podařilo opět pokračovat v úspěsné 

tradici příměstských táborů. Zorganizovali jsme celkem tři turnusy. U všech se naplnila kapacita 12 

dětí od 6-12 let. Tábory měly pomoct rodičům věnovat se bez omezení pracovním povinnostem, 

zatímco mají zaopatřený smysluplný program pro svoje děti. S dětmi jsme pečovali o koně, učili se,

jak na nich jezdit. Navštívili nás policejní psovodi a pořádková jednotka Policie ČR. Jeli jsme na 

výlet do Nymburka k Poříční Policii a Hasičům Nymburk, hráli jsme hry, tvořili, cvičili jógu, 

opékali buřty, prostě si to užili.

Charitativní běžecký závod 

Novinkou letošního roku bych Charitativné běžecký závod. Chtěli jsme dát možnost podpořit naši 

činnost. Formu podpory jsme spojili s naší krásnou krajinou, ve které s koňmi a dětmi pracujeme. 

Připravili jsme trasu 5 km pro běžce a 3 km pro pěší a závodníky s kočárky a kompenzačními 

pomůckami. Zúčastnit se a získat medaili tak mohl opravdu každý. Velký ohlas získala soutěž 

rodinných týmů, kde jsme nenápadně chtěli setřít rozdíl mezi závodníky s hendikepem a bez něj. 

Hravost se projevila nejen u dětí, ale i u rodičů. Podařilo se připravit odpoledne se závodem, 

posezením u dobrého jídla a pití (z nedalekého minipivovaru Slepý krtek), děti si mohli hrát na 

pískovišti, skákat na trampolíně, vyzkoušet lukostřelbu a další hry od Decathlonu, opéct něco 

dobrého na ohni. Organizace byla náročná, ale skvělý realizační tým a naprosto úžasní účastníci 

vytvořili naprosto báječnou atmosféru, která je spolu s velmi pozitivním ohlasem nejlepší satisfakcí.

Licence koní pro hipoterapii

Běhěm léta jsme krom táborů a intenzivních programů stihli s koňmi projít ještě Zkouškami koní 

pro hipoterapii. Pro koně Pepinu to bylo jen opakování, licenci si musela jen obnovit z důvodu 

změny působiště. Pro koně Rockyho to byla premiéra. I přes svůj nízký věk se prokázal jako 

profesionální koňský terapeut. Oba koně prošli zkouškami s pochvalou na jejich výcvik, charakter i 

pohybové schopnosti. 



Finanční hospodaření

Náklady

spotřebované nákupy a nakupované služby: ….......................................................360 000,-

osobní náklady: …....................................................................................................114 000,-

ostatní náklady: …........................................................................................................7 000,-

Výnosy

provozní dotace: …..................................................................................................267 000,-

přijaté příspěvky: ….................................................................................................110 000,-

tržby za vlastní výkony a zboží: …..........................................................................120 000,-

náklady celkem:........................................................................................................481 000,-

výnosy celkem: ….....................................................................................................497 000,-


