
ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2002 
Mezi hlavní aktivity vyplývající z poslání sdružení patřily v roce 2002 
mj. i tyto: 
Hipoterapie - probíhala 2x týdně v období květen – září 2001 v Dlouhé Vsi , stáje u 
Rozumů a v Bílém Újezdu - jezdecký klub Jurášek Děti zde zlepšovali fyzickou i 
psychickou kondici a měli možnost blíže se seznámit s velkým zvířecím kamarádem. 

Rehabilitačné - rekondiční víkendový pobyt v termálních lázních Velké Losiny. 
Pobyt byl organizován již opakované pro velký ohlas deti i rodičů v krásném 
přírodním prostředí lázni Velké Losiny. Při pobytu probíhala hipoterapie, plavání v 
krytém iv termálním bazénu, dětské masáže. 
> 

Sportovní den ORION CUP v Albrechticích nad Orlicí s možností sportovního vyžití pro 
kazdeho. Celé rodiny zde měli možnost předvést jak je na tom jejich fyzická kondice - ti 
nejmenší sbírali body v plnění soutěžních disciplín /hod na dálku, na přesnost, skákání 
v pytli, prolézání..., hráli se míčové buy a zdatnější se zapotili na tenisových kurtech. O 
sladkou odměnu se postarali maminky v soutěž o nejlepší kuchařku /nebo spíše 
cukrářku. Dětská porota, která hodnotila a hlavně ochutnávala dobrůtky maminek si 
velice pochvalovala. 

Zájezd do zábavního centra Babylon v Liberci – návštěva lunaparku, aquaparku s 
možností sportovního vyžití pro děti a zároveň výborná regenerace těla i duše pro 
rodiče, kteří si po celoroční namáhavé práci věnované svým postiženým dětem 
odpočinek plně zaslouží. 

Kulturní akce Country bál v Pelclově divadle. K tanci a poslechu zde výtečně hrála 
country kapela Kalumet, která věnovala svůj honorář ve prospěch děti OS ORION. Díky 
příjemné hudbě a v neposlední řadě i bohaté tombole byla hojná účast platících 
tanečníků a výtěžek z této akce pomůže zajistit financování některých hipoterapie v 
příštím roce. 

>> Mikulášská nadílka pro děti -- víkendový pobyt pro rodiny v zimní přírodě v Deštném 
v Orlických 

horách. Kromě návštěvy a nadílky Mikuláše a čerta probíhala zde hipoterapie, 
rekondiční plavání v krytém bazénu, malování na sklo a zimní radovánky. 
Bohužel tentokrát počasí moc nepřálo, místo bílé nadílky nás přivítal silný horský 
vitr a tak sane, boby a lyže neměly šanci. 

 



NAŠE PLÁNY 
I v příštím roce plánujeme uskutečnit pro rodiny nejatraktivnější akce pořádané v 
minulém roce. Našim přáním do budoucna je uskutečnění našich cílů v širším měřítku - 
integrace handicapovaných dětí s využití hipoterapie, arterapie, muzikoterapie, 
rekondičního plavání s cílem zlepšení fyzické i psychické kondice dětí s postižením. 

Rádi bychom v příštím roce uskutečnili i zahraniční rekondiční pobyt u moře / z důvodu, 
že zdravotní pojišťovny nepořádají pro děti postižené např. DMO pobyty u moře, které 
těmto dětem velice prospívají po stránce uvolnění spasmu, ale ani většina dětí s 
mentálním postižením nemá tuto možnost. 


