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Poslání a cíle organizace
PŮSOBNOST ORGANIZACE JE CELOREPUBLIKOVÁ
Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) sdružuje fyzioterapeuty,
ergoterapeuty, lékaře, logopedy, psychology, zdravotní sestry,
sociální pracovníky, pedagogy i jezdecké instruktory, všechny ty, kteří
pracují s koňmi ve zdravotnictví, sociální sféře, pedagogice a
parasportu. Významnou složku členské základny společnosti tvoří
klienti a jejich rodinní příslušníci.

• PODPORA A ŠÍŘENÍ METODY
• ODBORNOST
• VZDĚLÁVÁNÍ
• NETWORKING
• SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

ČHS je nástupnickou
organizací
Československé
hiporehabilitační
společnosti, která byla
založena v roce 1991.
Společnost je
dobrovolné, nezávislé
a nepolitické občanské
sdružení ve smyslu
zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů,
ve znění pozdějších
předpisů.

V ROCE 2013 BYLO REGISTROVÁNO 67 INDIVIDUÁLNÍCH ČLENŮ A
36 ORGANIZACÍ VE VĚTŠINĚ KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY.
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Orgány České hiporehabilitační společnosti
Výkonný výbor
Výkonný výbor byl zvolen v dubnu na dvouleté volební období. V
roce 2013 se sešel pětkrát formou osobního setkání.
Složení výkonného výboru:
Předsedkyně a statutární zástupkyně Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS,
statutární zástupkyně Ing. et Bc.Vladimíra Casková, Mgr. Jindra
Vladyková, Kamila Petrová, Arnoštka Ježková, Zuzana Fialová se svou
asistentkou Mgr. Veronikou Piačkovou a Mgr. Petra Zemene.
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• ČLENSKÁ SCHŮZE
• VÝKONNÝ VÝBOR
• PŘEDSEDA
• ODBORNÉ SEKCE
• REVIZNÍ KOMISE

Revizní komise
Revizní komise byla zvolena v dubnu na dvouleté
volební období. V roce 2013 se sešla třikrát formou
osobního setkání.
Složení revizní komise:
Předseda Mgr. Jiří Nečas, Daniela Weigartnerová a
Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D.

Členská schůze
13. 4. – výroční členská schůze volební- účast 23 individuálních
členů, 16 organizací
30. 11. – členská schůze – účast 27 individuálních členů, 19
organizací
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Odborné sekce ČHS

• HIPOTERAPIE
• AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ
• PSYCHOTERAPIE POMOCÍ KONÍ
• TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ KONÍ
• PARAJEZDECTVÍ

Hipoterapie (HT)
Sekce Hipoterapie zaznamenala nárůst členek na 11. Většina jsou fyzioterapeutky, 2
ergoterapeutky a 1 lékařka. Sekce se sešla osobně v roce 2013 jednou, celoročně komunikovala
prostřednictvím emailů. Nejdůležitější úkoly sekce byly a jsou – aktualizace Standardu
hipoterapie, tvorba definice hipoterapie, zpracování připomínek daných Ministerstvem
zdravotnictví k procesu certifikace specializačního kurzu Hipoterapie, tvorba vyšetřovacích
formulářů a obecné metodiky. Sekce má v plánu realizaci workshopů.

• VZDĚLÁVÁNÍ

Aktivity s využitím koní (AVK)
Sekce má šestnáct aktivních členů. Během roku 2013 se
členové osobně setkali pouze jednou. Další komunikace
probíhala pouze elektronicky. Dlouhodobým cílem sekce
zůstává dořešení problematiky ohledně dělení na
pedagogickou a sociální oblast sekce z pohledu „praktické
využitelnosti vzdělání“ a s tím související terminologie.
Nejaktuálnějším úkolem je dokončit specializační modul
AVK v rámci vzdělávacího systému ČHS a vytvořit Obecnou
metodiku AVK.

Psychoterapie pomocí koní
(PPK)

Parajezdectví

Sekce sdružuje 2 disciplíny - paravoltiž a
paradrezuru. V roce 2013 byl zaznamenán větší
Členky se sešly třikrát k projednání tvorby
zájem médií o tyto sporty. Proběhlo několik
Standardy kvality péče, které byly zredukovány a školení rozhodčích a trenérů. Vzrostl zájem o
přepracovány tak, aby byly v souladu s oblastí
prajezdectví jak z pohledu veřejnosti, tak ze strany
zdravotnictví. Dále stanovily požadavky na
nových zájemců o tento druh sportu. Zlepšilo se
vzdělání týmu pro provádění PPK. Sekce má 7
financování paradrezury i paravoltiže (podpora
členek a zorganizovala 3 vzdělávání akce.
České jezdecké federace a sponzoři).

Vzdělávání

Terapeutické využití koní (TVK)

Sekce vzdělávání měla za úkol připravit k akreditaci vzdělávací
programy certifikovaných kurzů pro jednotlivé obory
hiporehabilitace. V rámci příprav podkladů pro žádosti
spolupracovala s jednotlivými sekcemi ČHS. Sekce se soustředila na
přípravu 10. konference o hiporehabilitaci konanou v únoru 2014.
Počet členů sekce vzdělávání není stabilní, v rámci
příprav jednotlivých aktivit se do činnosti zapojuje řada specialistů
i členů ČHS.

Sekce TVK organizovala Specializační zkoušky pro koně a pony v
hiporehabilitaci. Zkušební komise navštívila celkem 9 středisek, ve kterých bylo
odzkoušeno celkem 27 koní. Všichni koně ve zkouškách uspěli a byla jim vydána
licence. V roce 2013 se členové sešli třikrát, kde kromě konečné úpravy
protokolu a Metodiky Specializačních zkoušek projednávali společně se sekcí
Vzdělávání návrh kurzu Cvičitel koní pro hiporehabilitaci.
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Prezentace a PR
Loga a bannery

V tomto roce byly zpracovány loga
pro Licenci hiporehabilitačních koní
a Střediska praktické výuky (SPV).
Následně byla vyrobena cedule pro
každého koně s licencí ČHS a pro
každé Středisko praktické výuky.

• WEBOVÉ STRÁNKY
• SOCIÁLNÍ SÍTĚ
•ČASOPIS HIPOREHABILITACE
• MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
• EMAILOVÁ PREZENTACE
• LOGA A BANNERY
• REKLAMNÍ PLACHTY

Mediální kampaň

V roce 2013 ČHS se začala více zaměřovat na
medializaci hiporehabilitace a na listopadové
členské schůzi členové odsouhlasili mediální
kampaň pro rok 2014.

Emailová prezentace

V rámci sjednocené prezentace byla založena
nová emailová adresa Info@hiporehabilitacecom.cr. V roce 2013 jsme prostřednictvím
emailu informovali 24 vysokoškolských institucí
o existenci ČHS, možnosti vzdělávání a
spolupráce. Dále jsme kontaktovali speciální
MŠ a školy s informacemi o zásadách korektní
hiporehabilitační praxe.

Reklamní plachty

Střediska praktické výuky si mohla nechat vyrobit reklamní plachty
s finanční podporou ČHS.
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Webové stránky ČHS

Webové stránky www.hiporehabilitace-cr.com
jsou plně funkční a pravidelně aktualizovány.
Obsahují kromě jiného seznam středisek dle
krajů. Stránky jsou archivovány Webarchivem
Národní knihovny.

Sociální sítě

Facebookové stránky https://www.facebook.com/Hiporehabilitace jsou velmi
interaktivní, počet fanoušků postupně narůstá. Své FB mají i SPV, Licence
hiporehabilitační koní a časopis HIPOrehabilitace. ČHS také založila kanál na
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCFV13P7HposqPrm9GDu2MHA.
Organizace má také účet na Google plus
https://plus.google.com/u/0/111193438582510191765.

Časopis HIPOrehabilitace

Časopis HIPOrehabilitace je vydáván jako reprezentativní
médium ČHS. Jsou v něm novinky z české i zahraniční
hiporehabilitace, představují se jednotlivá střediska, metodiky a
je zde prostor
pro prezentaci výzkumů. V roce 2013 časopis vyšel třikrát
v elektronické podobě a bylo mu přiděleno mezinárodní číslo
seriálových publikací ISSN 1804-3291. Po vydání je časopis
distribuován elektronickou formou členům a po půl roce dochází
k jeho zveřejnění na webu.
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Novinky
Metodika SPV
Etický kodex

Velmi důležitý
dokument iniciovala
a koordinovala
odborná sekce AVK.
Etický kodex
pracovníka
v hiporehabilitaci byl
schválen na
listopadové členské
schůzi.

Práva a povinnosti člena

V polovině roku se výkonný výbor soustředil na vytvoření metodiky pro
udělování statutu Střediska praktické výuky (SPV) pro 7 specializací, která vyšla
v platnost 31. října. Nově se certifikovalo do konce roku 9 středisek. Statuty
udělené před vydáním této Metodiky pozbyly platnost. Každé středisko získalo
certifikát a ceduli pro své zázemí.

Cedule SPV a licence koní
V rámci propagace odbornosti a
správné praxe ČHS vydala cedule pro
nová SPV a všechny koně s licencí ČHS.
Cedule koní jsou jednak na jejich
individuálních boxech, ale také na
ohradách. Tato identifikace umožňuje
klientům lépe rozeznat profesionalitu
a odbornost středisek.

Na listopadové členské schůzi byly přijaty nové povinnosti a
práva členů ČHS - jak pro organizace, tak jednotlivce.
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Partneři ČHS

V tomto roce ČHS získala obchodní partnery, kteří poskytují vybrané zboží s výraznou slevou pro členy ČHS.

• ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA
V HIPOREHABILITACI
• METODIKA PRO ZÍSKÁNÍ STATUTU
STŘEDISKA PRAKTICKÉ VÝUKY
•CEDULE SPV A LICENCE
HIPOREHABILITAČNÍCH KONÍ
•PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
•PARTNEŘI ČHS
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Hospodaření organizace

Příjmy 2013

Výdaje 2013

Tržby z prodeje služeb

8300

Služby - cestovné

25792

Příjmy – konferenční poplatky

47660

Spotřeba materiálu

35811

Tržby prodané zboží

3410

Pohoštění

13862

Členské příspěvky individuální

28600

Ostatní služby

26186

Členské příspěvky skupinové

79500

Poštovné

1568

Přijaté příspěvky

25000

Odměny za činnost

22000

Úroky

87

Internetové služby

12650

Ostatní daně a poplatky

6500

Jiné náklady

2694

Celkem

147065

Celkem

192557
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Česká hiporehabilitační
společnost
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Reg. MV ČR č.j. VS/1-1/43807/00-R
IČO: 1504411
Č.ú.: 2400489940/2010
E-mail: info@hiporehabilitace-cr.com
Web: www.hiporehabilitace-cr.com
VÝROČNÍ ZPRÁVA BYLA SCHVÁLENA VÝKONNÝM VÝBOREM 30. ČERVNA 2014

