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PERSONÁLNÍ SITUACE

• Petra Marková (pracovník v soc. službách)

• Bc. Andrea Diblíková ( sociální pracovník)

• Alena Omastová ( pracovník v soc. Službách)

• Dále na statku působí dva techničtí pracovníci a vypomáhají na víkendové služby 
Jakub Serbousek a Eliška Klohnová.



Foto pracovníků a dobrovolníků



Zhodnocení roku
• V předešlém roce se nám podařilo udržet kapacitu našeho klubu – průměrně chodilo 15 dětí 

denně.

• Službu jsme dokázali kvalitně propagovat díky několika návštěvám ZŠ z blízkého okolí, 
aktivnímu působení na sociálních sítích a stránkách Bonanzy.

• V roce 2021 jsme se aktivně podíleli na různorodých aktivitách a to přes nepříznivé 
podmínky způsobené Covidem -19. Pracovalo se na plné obrátky. Pandemie nás nezastavila, 
ba naopak, pociťovali jsme, že nás klienti potřebují více než obvykle.



Zhodnocení roku
Přes nepříznivou situaci se nám podařilo během jarních prázdnin 
uspořádat příměstský tábor, který měl plně obsazenou kapacitu. S 
ohledem na dobu „covidovou“ byl příměstský tábor především 
zaměřen na péči o zvířata a chod statku, neboť výlety v tomto 
období nebylo možné absolvovat.

V měsíci březnu byl chod klubu z důvodů vládního 
nařízení uzavřen do 19.3.2021. Následně jsme již mohli 
„normálně“ fungovat a podařilo se nám přihlásit do 
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Samotnou akci jsme pak 
realizovali pod lokálním názvem „Ukliďme Vendolí“ se 
zaměřením na úklid obecních cest.



Zhodnocení roku
• Během měsíce května jsme uskutečnili kurz přirozené komunikace, ve kterém se 

zaměstnanci učí lépe pracovat s metodou HPSP a to pod vedením zkušené 
lektorky Zuzany Prokopové



Zhodnocení roku
• Bonanza se v 

„postcovidovém“ období také 
zaměřila na projekty pro 
školy. V těchto projektech 
nabízíme školákům i 
pedagogům smysluplné 
programy na předem 
připravené téma. Programy 
pro školy začínají 
být populární, kdy nás školy 
v období květena-června a 
září-října s objednávkou 
programu mnohokrát 
kontaktovaly. Programy byly 
zaměřeny na podporu 
psychického stavu dětí, klima 
v třídním kolektivu, 
podporu spolupráce a 
komunikace. Každý program 
trval 3-4 hodiny.



Zhodnocení roku
• Během letních prázdnin, i přes všechna nepříjemná opatření, mohly proběhnout, za přísných 

hygienických podmínek čtyři pobytové a dva příměstské tábory. První tábor, který probíhal 
začátkem července, byl vyhrazen spíše pro děti vedené v evidenci OSPOD. Ostatní tábory byly již 
určeny pro všechny děti z řad veřejnosti. Témata táborů se nesla v duchu známých postav Asterixe 
a Obelixe a Z pohádky do pohádky. Letní pobytové tábory na Bonanze jsou čím dál více oblíbené, 
děti se na ně každoročně vrací.



Zhodnocení roku

• Podzim roku 2021 se nesl v duchu otevřených dveří pro veřejnost, které byly realizovány pomocí 
Týdne nízkoprahových klubů a současně také příprav na Hubertovu jízdu a Příjezdu svatého 
Martina na bílém koni. Jízda svatého Martina se konala prvním rokem v prostorách Buchtova 
statku a to v nově přistaveném přístřešku vedle kiosku, kde děti sehrály scénku o legendě svatého 
Martina.

• Jízda svatého Martina za pomoci našich čtyřnohých kamarádů proběhla i ve Svitavách. Již tradičně 
svatomartinský průvod započal na náměstí Míru a vedl do krásně vyzdobeného parku Jana Palacha.

• Dalšími chystanými neuskutečněnými závěrečnými akcemi roku měly být Advent na Bonanze a 
Živé peklo. Tyto akce však neproběhly pro zhoršující se covidovou situaci.



Co se v NZDM daří

• Zájem o naše služby ze strany veřejnosti – praktikanti , zájem o praxe, návštěvy ZŠ, zájmové 
kroužky,…

• Při realizaci tradičních akcí se zvyšuje návštěvnost ze strany veřejnosti
• Ustálení kapacity návštěvnosti klubu
• Spolupráce mezi koněm a klientem. Následná reflexe, co klient prožívá, jak se cítí, co mu 

to dalo,..
• Společné aktivity na statku – začlenění celé skupiny
• Každoroční zapojení do akce Ukliďme Česko- vedení klientů ke správnému přístupu o 

životní prostředí
• Motivace dobrovolníků k pomoci- tábory, víkendové služby u koní



Inovace

• Zrealizování malého záhonku- pěstování -mrkev, bylinky a to vše 
pro koně( práce s klienty)



A to je za nás vše přátelé. Děkujeme za pozornost.


