“Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo
si na to pamatuje.”

“Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe.”

Saint Antoine De Exupéry

Co můžeme
dárcům nabídnout?
Proč podpořit
právě tento projekt?

- podpora renomovaného domova, kde lidé tvrdě pracují pro ohrožené děti, protože
vědí, že jejich práce má smysl

- velmi konkrétní účel s maximálně efektivním využitím vybraných peněz
- jedná se o komplexní projekt, který v podmínkách náhradní rodinné výchovy nikde
v Čechách neexistuje
- bude sloužit desítkám dětí, které to skutečně potřebují
- peníze budou určené na vybavení koní, stájí a rehabilitační pomůcky vybavení pro
děti; v žádném případě nebudou peníze využity na mzdy, kancelářské vybavení,
telefony, PhM, nájemné a další služby spojené s provozem kanceláře
- dárce podpoří konkrétní dítě s pohnutým příběhem

John Lennon

- prezentace dárce na internetových portálech, rádiových spotech, regionálních
periodikách a propagačních materiálech prostřednictvím renomované PR agentury
- veřejné poděkování na Benefiční akci, předání ceny Kámen mudrců – kámen věčnosti,
který má magické kouzlo pro ty, kteří zachraňují ohrožené děti
- bezplatné jízdy na koních (i pro rodinu) s instruktorem
- lístky na renomovaný hudební festival
- dobrý pocit, že šla podpora na úspěšný domov, kde děti poprvé pocítily skutečnou lásku a zájem
- dárci, kteří přispějí finančním darem Nadaci naše dítě, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:
Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně
prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo
činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15
odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si
lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze
odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit
poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
(§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)
- Předání darovací smlouvy

Tento leták vznikl díky podpoře společnosti
Studiopress s.r.o., www.studiopress.cz

Na koni

za ztraceným dětstvím …

... pomůžete nám do sedla?

“Zapomeňte na minulost,
myslete na budoucnost”

“Pomocí zvířat vracíme dětem
ztracenou důstojnost”

”Smyslem naší výchovy je připravit dítě na důstojný
návrat zpět do života,dítě z kterého bude
pokud možno slušný a poctivý člověk”

Vážení a milí,

Co je hiporehabilitace

dostává se Vám do rukou letáček s žádostí o finanční podporu ojedinělého projektu
hiporehabilitace, který pomáhá týraným a zneužívaným dětem, které žijí v dětském
domově.

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech,
kde se setkává kůň a klient se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

V dětském domově žije celkem 50 dětí, chlapci a děvčata ve věku od 4 do 18 let. Při
domově je základní škola od 1. až 9. ročníku. Do tříd základní školy jsou integrovány děti
s poruchou CNS, děti se smyslovými poruchami a poruchami učení.

Většinu života pracuji s dětmi, které jsou citově narušené. Jsou to děti, které jsou odsouzeny
žít život, který pro ně nebude jednoduchý. Ale jsou to děti, uspokojivě soucitné a neodbytně
vnímavé. Tyhle děti jsou něčím víc, jsou odvážné. Zatímco my si večer pustíme zprávy,
abychom se dozvěděli o nových vzrušujících událostech a vítězstvích na jakési vzdálené
frontě, unikají nám skutečná dramata, jež se odehrávají přímo mezi námi. Některé z těchto
dětí žijí s tak hrůzostrašnými nočními můrami v hlavě, že v nich každičký nečekaný pohyb
vyvolává děs. Některé žily uprostřed násilí a zvráceností, jež nelze zachytit slovy. Některé žily
bez důstojnosti přiznávané zvířatům. Jiné žily bez lásky. Další žily bez naděje. Všechny to však
vydrží. A ve většině případů to přijmou, jelikož nic jiného neznají. Jsou bojovníci.
Celou tu dobu se stále pokouším hledat pro tyhle děti odpovědi, proč právě oni nepoznali
hřejivý pocit blízkosti milující osoby. Hledám kouzelný klíč, který je odemkne, aby z nich
odešly všechny ty noční můry. Ve svém nitru vím, že žádné takové klíče nejsou a že u
některých z těchto dětí nic nezmůže ani láska.
Je zde ovšem naděje.Totiž víra v lidskou duši se vymyká všem argumentům a je nevyzpytatelná.
Je zde naděje, že tyto děti budou žít život produktivní, prospěšný a normální.
Pokud Vám není lhostejný osud těchto dětí, podpořte nás. Věřte, že je to smysluplná investice.
Děkujeme.
Aleš Barry Bureš
ředitel Dětského domova se školou Býchory

Podpořte nás způsobem, který vám nejlépe vyhovuje
-

příspěvkem na darovací účet organizace:
příspěvkem do pokladniček veřejné sbírky
odeslání dárcovské SMS ve tvaru:
poštovní poukázkou

Aktivity hiporehabilitace v našem domově
Hipoterapie (HT) je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul
a rehabilitační prvek. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení
pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn.
Pro koho je určena: Hipoterapie v našem domově zahrnuje děti s omezenou pohyblivostí,
poruchou CNS a psychiatrickou diagnózou.
Aktivity s využitím koní (AVK pro oblast pedagogickou, sociální) - metoda speciální
pedagogiky a sociální práce, využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a interakce s
ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami.
Pro koho je určena: AVK v našem domově je realizována u dětí s poruchou učení a poruchou
osobnosti ( týrané , zneužívané a jinak sociálně ohrožené děti )
Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků (TVKPP) - jedná se
o metodu psychoterapie, která využívá širokou nabídku možností prostředí okolo koně
(jezdecké stáje, kontakt s koněm, interakce).
Pro koho je určena: TVKPP je v našem domově realizována formou pracovní terapie na
zvířecí farmě – pozemek Horka u Ovčár. Vedle koní se děti starají o ovce , kozy a jiná domácí
zvířata.
Cílová skupina
50 kluků a holek z dětského domova Býchory ve věku od 5 let do 18 let
40 kluků a holek z dětských domovů Středočeského kraje ve věku od 5 let do 18 let
20 dětí ze speciálních škol kolínského regionu ve věku od 7 do 14 let

Pro děti je zajištěn celodenní program. Vedle výuky a povinností v rodinné skupině jsou
to terapeutické aktivity zaměřené na odstraňování problémů se kterými nejčastěji děti
do domova přicházejí – psychická traumata způsobená nevhodným až patologickým
rodinným prostředím. Obvykle se jedná o děti psychicky a fyzicky týrané a zneužívané.
V terapeutických činnostech zde má nezastupitelné místo:
EEG Biofeedback
Expresivní terapie - arteterapie, taneční terapie, terapie loutkou
Komunitní práce
Hiporehabilitace a zooterapie
Vedle terapeutických činností zde probíhají aktivity zaměřené na smysluplné trávení
volného času. Domov realizuje několik projektů,které jsou podporované z operačních
programů EU:
Tančím, abych žil - projekt zaměřený na dětské domovy a umělecké školy Středočeského kraje
Kámen mudrců - projekt je zaměřený na ekologickou výchovu, prostřednictvím
interaktivní výchovy; na pozemku Horka vzniká zvířecí farma a keltská osada
V dětském domově se děti učí žít v přírodě. K tomu slouží tyto projekty:
Země malých indiánů - chlapci přežívají v přírodě celý víkend, žijí jako indiánský kmen
Cherokee
Země česká, můj domov - děti pracují na farmě, sází stromy, pěstují bylinky a starají se
o zvířata; bydlí v tee-pee a učí se přírodním zákonitostem
V dětském domově vznikla celovečerní představení, která jsou syntézou tance, divadla a
výtvarného umění:
Příběh ulice – příběh volně inspirovaný slavným muzikálem West Side Story
O ztraceném srdci – pohádkový příběh o lásce a naději
Garfield – komiksový příběh o líném, ale dobráckém kocourovi

Kontakt
Dětský domov se školou Býchory 152, 280 02 Kolín
IČ: 48665771, DIČ: CZ 48665771
e-mail: domov@domov-bychory.org
mobil: +420 603 491 927, tel./fax: + 420 321 798 62
kontaktní osoba: Darja Švejdová
tel.: +420 777 761 373, F: fb.com/Hipo.DDS Bychory

V rámci psychologického výzkumu, zaměřeném na spokojenost našich dětí, uvedlo 86%
z nich, že se v dětském domově Býchory cítí bezpečně a jsou zde rády.
Díky všem těmto aktivitám získal domov prestižní cenu –
Domov roku 2009 a Domov roku 2010.

www.domov-bychory.org

