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Kdo je Nadační fond pro hipoterapii:
Nadační fond p ro hip oterap ii je neziskovou a nestátní organ izací, která má sídlo v Psychiatrické
léčebn ě Havlíčkův Brod a je registrován v obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové
v oddílu N, vložce číslo 10 od 1.12.1998 d le z.č.227/1997 Sb.

Orgány Nadačního fondu pro hipoterapii:
Statutárním orgánem je sp rávní rada, která má 3 členy .
Funkční období jednotlivých členů sp rávní rady je tříleté.
Každý člen sp rávní rady je op rávněn jednat jménem Nad ačního fondu samostatně.
Nadační fond se říd í svý m statutem, novelizovaný m 30.1.2002.
Kontrolním orgánem Nadačního fondu je revizor. Funkční období revizora je tříleté.
Funkce v orgánech Nad ačního fondu je čestná.

Cíle Nadačního fondu pro hipoterapii:
Hlavním cílem Nadačn ího fondu je p odpora budování, rozvoje a p rovozu hip oterap ie Pirueta
v Psy chiatrické léčebně Hav líčkův Brod.
Nadační fond p odp oruje odborný růst hipoterapeutického tý mu Pirueta a p rezentuje hip oterapii
Pirueta u laick é i odborné veřejnosti.

Zdroje Nadačního fondu pro hipoterapii:
Zdrojem nadačn ího fondu jsou granty , dotace, nadační dary a benefiční akce.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:
Nadační p řísp ěvky se p oskytují Psy chiatrické léčebně Hav líčkův Brod za účelem budování,
rozvoje a p rovozu hip oterap ie Pirueta. Každý nadační p řísp ěvek je dokladov án darovací
smlouvou a jeho čerp ání je řádně doloženo.
Náklady související se sp rávou Nadačního fondu nesmí p řevý šit 5% majetku podle jeho stavu
ke dni 31.12. téhož roku. Jedná se o nutné vý daje sp ojené s vedením ú četnictví, zadáváním auditů
a reklamní prop agací.
Práce členů sp rávní rady Nadačního fondu p ro hip oterapii je dobrovolná a bezp latná.

Zhodnocení roku 2008:
Rok 2008 by l rokem intenzivní terap eutické p ráce stabilizovaného hipoterapeutického tý mu,
což se p rojevilo na dalším vzrůstu efektivity p ráce a loňská statistická čísla n ám úp lně vy razila
dech.
Hipoterap eutický tý m p racoval ve složení: hlavní hip oterap eutka a instruktorka LPPJ M onika
Kuchtová, hip oterap eutka – hip oložka Miroslava Hep nerová a Bc.M agda Šk ardová, garantující
p sy chiatrička MUDr.Andrea M ašková.
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 297 lekcí hipoterap ie, kterých se zúčastnilo 210 p acientů,
celkový p očet účastí na hipoterap ii by l neuvěřitelně rekordn í 1311. Proběhlo 248 lekcí
animoterap ie, které se zúčastnilo 13 p acientů, celkový p očet účastí na animoterap ii by l 581.
8 lekcí tý dně je věnováno hosp italizovaným p acientům v PL H.Brod, 2 lekce týdně jsou
věnované ambulantním k lientům.
V roce 2008 p ro hip oterap ii p racovali sp olehlivě v alach haflinga M artin, klisna
českomoravského belgika Jan a, klisna křížence norik a Sára a k lisna českého teplokrevníka Libra.

V únoru se M onika Kuchtová a Marcela Siebenburgerová aktivně zúčastnily II. vý roční
konference v kon gresovém centru na Homolce p ořádané INES International Ltd., o.s. Přednášely
o LPPJ a canisterapii v p sychiatrii s velkým ohlasem.
V březnu M UDr.Andrea M ašková a Monika Kuchtová úsp ěšně zakončily studium na
Pedago gické fakultě M U Brno, odbor celoživotního vzdělávání, kurz LPPJ.
V dubnu proběhl ve stáji hip oterap ie Pirueta p raktický seminář o p řirozené komunikaci s koňmi
vedený p anem Václavem Bořánkem
V dubnu přednášela M UDr.Andrea M ašková o vy užití LPPJ v psy chogeriatrii na R egionálním
p sy chiatrickém semináři p ři p říležitosti 80. vý ročí založení Psy chiatrické léčebny Havlíčkův
Brod.
V květnu proběhly finální úp ravy kryté a venkovní jízdárny . Byla p rovedena drenáž kry té
jízdárny a jako p ovrch by ly navezeny dřevěné štěp ky . Na venkovní jízdárně byl stržen p ovrch
velikosti obdélníku 20 x30 m, jako podklad by l navezen říčn í p ísek a drobně nastříhaná
geotextilie. Umělecky by ly vy malované p lechové sklady v blízkosti venkovní i kryté jízdárny
(autorkou je terap eutka M onika Muhlfeitová).
27. srpna se uskutečnil 7.ročník v eřejn é benefice tentokrát s názvem „Svět na koňském
hřbetě“. Nadační fond p ro hip oterap ii v Psy chiatrické léčebn ě Havlíčkův Brod usp ořádal
p oslední středu v měsíci srp nu již tradiční veřejnou benefici p římo v areálu Psychiatrické
léčebny . Posláním této akce je p rezentovat hip oterap ii, canisterap ii, arteterap ii a
havlíčkobrodskou psy chiatrii jako takovou. Součástí benefice je také kromě všeobecn ě
očekávan ého vy stoup ení s koňmi a p sy bohatý kulturní program – hudebn í a šermířská
vy stoup ení, hry p ro děti, imp rovizovaná čajovna, div ácká vo lba „Kůň symp atie“. Novinkou by la
na tomto ročníku jízda v kočáře p od vedením známého vozataje Jana Exnara a také se velmi
líbily hry p ro děti s oslicí Amálkou. M ezi našimi hosty jsou vždy známé osobnosti z uměleckého

p rostředí. Letošní benefici p řijeli podp ořit herečka Vanda Hy bnerová a herec Josef Pejch al.
Vážíme si také osobní p odpory p aní starostky ing.Jany Fischerové a p odp ory Města Havlíčkův
Brod. Benefici p řišlo zhlédnout okolo 500 sp okojený ch návštěvníků, jsme velmi rádi, že věhlas
naší benefice stále roste. Benefice se účastní samozřejmě také klienti p sy chiatrie. V p řátelské
atmosféře dochází k jejich integraci a je podp orován p roces destigmatizace duševně nemocný ch.
Benefičn í výtěžek činil 9.737,- Kč a by l použit na p rovoz a rozvoj hip oterap ie Pirueta.

V říjnu celý hip oterap eutický tý m (M ašková, Kuchtová, Hep nerová, Škardová) p řednášel o
vy užití LPPJ v psy chiatrii na Region álním semin áři p ro střední zdravotnické p racovníky . Na
tomto semináři p řednášela také Marcela Sieb enburgerová o vy užití canisterap ie v p sy chiatrii.
V prosinci by la do CPK Chrp a navrácena zap ůjčená k lisna Libra. Její místo nahradil na p očátku
roku 2009 5-letý valach českomoravského b elgik a Tony . Tony je majetkem CPK Chrpa a je
hip oterap ii Pirueta také bezp latně zap ůjčen.

Vážíme si n ašich věrných sp onzorů, jednotlivý ch dárců a také sp onzorů z řad
farmaceutický ch společností. Dárcovství je obrazem vy soké kulturní úrovně těchto firem a lid í.
Děkujeme všem za p odp oru v roce 2008.

V roce 2008 získal Nadační fond pro hipoterapii tyto do tace:
M ěsto Havlíčkův Brod – dotace 5 000 Kč na cestovné účinku jících ben efice

V roce 2008 získal Nadační fond pro hipoterapii hmo tnou podporu od
sponzorů:
CPK Chrp a, o.s. – bezp latný p ronájem jednoho koně p ro hip oterap ii
Pila Golčův Jeníkov, s.r.o. – p iliny p ro celoroční provoz stáje, dřevěné štěp ky pro kry tou jízdárnu
ČEZ Distribuční služby , s.r.o., Transformovna 400/110 kV M írovka. – seno p ro p rovoz stáje
Ing.Petr Zgarba – seno p ro p rovoz stáje
Cresp o, reklamní agentura, s.r.o. – tvorba a vedení webový ch stránek http ://hipoterap ie.cresp o.cz
- design p ozvánek a plakátů pro benefici
- design a tisk p ohlednic p ro benefici
- design titulní strany Vý roční zp rávy 2007
Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. – p lakáty na p rop agaci benefice
- kroužková vazba Vý roční zp rávy 2007
Fibertex Svitavy – geotextilie p ro jízdárnu
Hy draulika JCS Pelhřimov – rozřezání geotextilie p ro jízdárnu
Vy sočina-news.cz – mediáln í p artner benefice, moderován í benefice
M edicom International, s.r.o. – občerstvení p ro příležitost benefice
M ěšťanský p ivovar Havlíčkův Brod, a.s. – občerstvení p ro p říležitost benefice
Cukrárna Fontána Přiby slav – občerstvení p ro p říležitost benefice
Okrasné rostliny a dřeviny Křesťan – p ostřik na trávu a plevel, květinová vý zdoba benefice
M ódní obchod Jana Golčův Jeníkov – jezdecká trika v hodnotě 1 600 Kč
Zentiva CR, s.r.o. – jezdecká trika v hodnotě 2 000 Kč

V roce 2008 získal Nadační fond tyto nadační dary ve formě finanční
částky:

Hlavní partner Nadačního fondu :

ECF, Elektrocentrum Fabrik, s.r.o. – 25 000 Kč
Petr M usil, Choceň – 30 000 Kč
M gr.Radim Horsinka, Ostrava – 12 000 Kč
MUDr.Eva Cy rusová, H.Brod – 10 000 Kč
Amylon, a.s. – 5 000 Kč
Koop erativa, p ojišťovna, a.s. – 5 000 Kč
MUDr.Jakub Cy rus, Golčův Jeníkov – 5 000 Kč

Psy chologická laboratoř, PhDr.Eva Holendová – 3 000 Kč
Puškařství Hep ner Lubomír – 3 000 Kč
Hartmann-Rico, a.s. – 2 000 Kč

Fyzické osoby :
Sobotová Věra – 5 000 Kč
Vašíčkov á Ludmila – 3 350 Kč
Kamarád Martin – 3 150 Kč
Brožová – 3 150 Kč
Adamcová – 3 000 Kč

Farmaceutick é firmy :
Eli Lilly ČR, s.r.o. – 30 000 Kč
Pfizer, sp ol.s.r.o. - 20 000 Kč
Zentiva CZ, s.r.o. – 20 000 Kč
Teva, s.r.o. – 10 000 Kč
Astra Zeneca ČR, s.r.o. – 5 000 Kč

V r. 2008 Nadační fond poskytl Psychiatrické léčebně H.Brod tyto
finanční částky na podporu hipote rapie:
5 000 Kč – seminář p řirozené komunikace s koňmi
85 574,80 Kč – p rovoz a rozvoj hipoterapie (úp rava kryté a venkovní jízdárny , provoz koní)

Reklamn ím p artnerem Nadačn ího fondu p ro hipoterap ii je Reklamní agentura Cresp o, s. r. o. a
hlavním mediálním p artnerem internetový deník Vy sočina-news.cz.

MUDr.Andrea M ašková
p ředsedky ně správní rady
Nadační fond p ro hip oterap ii
v Psy chiatrické léčebně Hav líčkův Brod

