Šance pro život, z. s.

Výroční zpráva o činnosti
v roce 2016

0

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název: Šance pro život
Právní forma: spolek
Sídlo: L. Váchy 497, 760 01 Zlín
E-mail: sanceprozivot@seznam.cz
Tel.: 604 377 849
IČO: 70876185
Registrace: Spolkový rejstřík, Krajský soud Brno

(Ministerstvo vnitra ČR,

dne 28. 7. 2000), oddíl L, vložka 8082, 4. listopadu 2015

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Předsedkyně: Mgr. Hana Horáková
Místopředsedkyně: Bc. Markéta Špačková
Členka předsednictva: Mgr. Dagmar Králíková
Členka předsednictva: Lola Valášková
Členka předsednictva: Drahomíra Páníková

PROJEKTY A JEJICH KOORDINÁTOŘI
Hipoterapie: Bc. Markéta Špačková
Canisterapie: Mgr. Hana Horáková, Mgr. Alena Gajdošíková
Muzikoterapie: Gabriela Katrušáková
Integrační a prorodinné aktivity: Mgr. Romana Sagnerová

GARANT PROJEKTU
MUDr. Anna Švehláková

1

ÚVODNÍ SLOVO

Cílem spolku Šance pro život je nabídnout netradiční možnosti terapie pro děti
s diagnózou dětské mozkové obrny a dalšími kombinovanými vadami a podpora rodin dětí
s postižením. Pomocí hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie a integračních a prorodinných
aktivit chceme pomáhat rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí po stránce rozumové, sociální,
emocionální a tělesné. Pořádáním integračních aktivit nabízet rodinám dětí s postižením
volnočasové aktivity a zábavná odpoledne. Svou činnost prezentujeme při dnech otevřených
dveří a v rámci projektů pro nestátní neziskové organizace ve Zlínském kraji.
Každý rok nám může přinést nové aktivity, zážitky i spolupracovníky. Udržet si terapeutické
projekty je velmi náročné po stránce ekonomické, personální i koordinační. Důležité je
přinášet nové nápady a zajímat se také o fundraising neziskových organizací.
Hipoterapie má, ze strany dětí a rodičů, velký ohlas. V tomto roce se pořádalo více
individuálních jezdeckých lekcí a čtyři skupinové hipoterapeutické dny. Canisterapie nám
umožňuje hledat nové zábavné aktivity s psími kamarády. Muzikoterapeutická sezení naladí
jejich účastníky na společnou vlnu. Nechávají se unést hudbou netradičních nástrojů, relaxují
a odpočívají po náročném dni. Integrační projekty mají za cíl nás co nejvíce včlenit do
společnosti kolem nás. Při prorodinných aktivitách vznikají krásné i praktické výrobky, které
jako dárek potěší snad každého v okolí. Členové rodiny tvoří tým při práci, která se vždy
podaří! Na zahradní slavnosti a u zvířátek na ranči se rozdíly mezi rodinami dětí zdravých a
dětí s postižením velmi často stírají. Tento záměr je snad nejdůležitější a stále si jej při naší
práci připomínáme.
Je pro nás důležité, že rodiny našich dětí či lidé se zájmem o aktivity se mohou sami na
přípravě projektů podílet. Mohou nám pomoci s nákupem materiálu na tvoření,
nachystáním menšího občerstvení, atd. Veřejnost je zvána také na prezentace
terapeutických projektů.

Výroční zpráva je jednoduchým přehledem roku 2016. Můžete si v ní přečíst o
projektech, prezentačních aktivitách a prohlédnout si fotogalerii. Pravý dojem a prožitek
z našich činností však získáte jenom tak, že za námi přijedete a krátký čas nám věnujete.

Touto cestou chceme poděkovat všem našim koordinátorům, spolupracovníkům a
členům, kteří pro spolek pracují, i všem dobrovolníkům, kteří s námi spolupracují. Velké
poděkování patří Sociálnímu fondu magistrátu města Zlína, který převážnou část našich
aktivit finančně podporuje. I v tomto roce nám přispěli materiální či finanční pomocí stálí i
noví dárci. Jejich pomoci si velice vážíme.
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REKAPITULACE ROKU 2016
LEDEN
 Muzikoterapeutické hraní – 27. 1., 15.30 – 16.30 hodin; poslech a hra na nástroje
s přirozeným laděním, muzikoterapeutický orchestr
BŘEZEN
 Velikonoční těšení a tvoření – 16. 3., 14.30 – 17.00 hodin; výměna velikonočních
receptů, výroba dekorací z proutí a látek
DUBEN
 Den snů se zvířátky – 30. 4., 10.00 – 14.00 hodin; prorodinná aktivita na ranči Ikaria
v Jaroslavicích, jízda na koních, hiporehabilitační ježdění, tvořivá dílna a jízda po okolí
v atraktivním terénním veteránu
KVĚTEN
 Voňavý domov – 18. 5., 14.30 – 17.00 hodin, přátelské setkání rodin s výrobou
voňavých mýdel a kuliček do koupele
ČERVEN
 Zahradní slavnost pro děti, rodiče, prarodiče a přátele „Hlavně, že jsme na vzduchu“
- pátek 24. 6., od 15.00 hodin, divadlo, muzikoterapeutické vystoupení, opékání
špekáčků, hry a soutěže pro děti, palačinkárna, hudební vystoupení skupiny Stromy
 Hipetrapeutický výlet Ranč Montana Trail, Tlumačov - 14. 6.
ZÁŘÍ
 Hipoterapeutický výlet Ranč Montana Trail, Tlumačov – 23. 9.
ŘÍJEN
 Tvoří celá rodina – 26. 10., 14.30 – 17.00 hodin; výroba drobných dárků z keramiky,
proutí, textilního materiálu
LISTOPAD
 Adventní setkání – 23. 11., 14.30 – 18.00 hodin, předvánoční setkání rodin
s tvořením vánočních dárků a vázáním adventních věnců
 V harmonii s koněm – kontaktní hipoterapie s poníkem Zoukiem skupinová - 11. 11.
PROSINEC
 V harmonii s koněm – kontaktní terapie s poníkem Zoukiem individuální – 20. 12.
V průběhu roku se uskutečňují pravidelná hipoterapie, muzikoterapie a canisterapie pro děti
s kombinovaným postižením za doprovodu rodinných příslušníků.
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PREZENTAČNÍ AKTIVITY
V roce 2016 se občasné sdružení snažilo prezentovat své cíle a aktivity na několika
akcích. Takovéto akce se ve Zlíně a Zlínském kraji pořádají pravidelně, a to za podpory
Statutárního města Zlína, krajského úřadu, studentů Univerzity Tomáše Bati či jiných
neziskových organizací. Jako každá nezisková organizace chceme být viditelní pro veřejnost,
navazovat kontakty s podobnými organizacemi, získávat nové podporovatele a případné
finanční či hmotné dárce. O akcích spolku informujeme prostřednictvím měsíčníku Magazín
Zlín a profilu na facebook Šance pro život, z. s.

ŽIVOT NENÍ ZEBRA / NIE JE ZEBRA
Od 11. 4. – 22. 4. 2016 proběhla výstava neziskových organizací Zlínského kraje a
Trenčínského kraje. Tentokráte studentům multimediální komunikace UTB propůjčil
magistrát města Zlína prostory Zlínského klubu 204. Výstavu otevřela vernisáž
s představením studijních oborů UTB, jejich projektů a také projektů vybraných neziskových
organizací.
Život není zebra je jeden z nejrozsáhlejších neziskových projektů připravovaných v
rámci Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Svou koncepcí
je zaměřen na přípravu, propagaci a realizaci dvoutýdenní výstavy neziskových organizací
celého Zlínského kraje a každoročně je spojován nejen se samotnou výstavou, ale především
s celou řadou workshopů a doprovodných akcí jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost.
Neziskové organizace zlínského regionu tak dostávají unikátní příležitost představit veškerou
svou činnost široké veřejnosti a tím podtrhnout a poukázat na důležitost neziskového
sektoru mezi námi, napříč současnou společností.
Také v tomto roce se utvořila přeshraniční spolupráce s Trenčínskou univerzitou
Alexandera Dubčeka. Společná práce se slovenskými kolegy tak umožnila návštěvníkům
poznat aktivity neziskového sektoru i v tomto kraji. Samotná výstava pak putovala ze
Zlínského do Trenčínského kraje po 14 dnech a na místě strávila stejnou dobu.

ZLÍNSKÉ JARO 2016
Šance pro život měla možnost prezentovat své projekty a zájmy na akci Zlínské jaro
2016 (festival demokracie a občanské společnosti), jehož pátý ročník se uskutečnil od 9. do
29. června 2016. Základní ideou Zlínského jara je rozvoj občanské společnosti, podpora
dobrovolnictví a prezentace neziskových organizací formou několika projektů.
Výstava Normální je pomáhat, která se uskutečnila ve vestibulu Městského divadla
Zlín od 9. do 29. června 2016, prezentovala činnosti nevládních neziskových organizací
formou výstavních panelů. Panely tvoří fotografie a propagační materiály organizací.
Vernisáž byla zahájena 9. června, a o doprovodný hudební program se postaral Domov pro
osoby se zdravotním postižením Jitka.
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BENEFIČNÍ VEČER ŠANCE PRO ŽIVOT V KAVÁRNĚ TOVÁRNĚ
Benefiční večer v Kavárně Továrně proběhl dne 18. 11. 2016 od 19. 00 hod. VIP hosty
a zároveň číšníky se pro tento večer stali triatlonisté Petr Vabroušek, Daniel Tkáč a Milan
Merva. Hudební vystoupení zajistila kapela The Fakers Pearl Jam Cover Band. Na akci se také
prodávaly těžítka, která vyrobily děti společně se členy spolku.

POSKYTOVANÉ PROJEKTY
INTEGRAČNÍ A PRORODINNÉ AKTIVITY
Integrační aktivity jsou zaměřeny na intaktní společnost se zřetelem na děti
předškolního, mladšího školního a staršího školního věku. Terapeutická podpora rodinných
příslušníků je důležitou součástí všech projektů. Dítě s postižením se rozvíjí nejenom díky
péči odborných pracovníků, ale hlavně za pomoci vyrovnané a spokojené rodiny.
Cílem integračních a prorodinných aktivit je setkávání rodin v příjemné atmosféře,
během kterých si mohou navzájem povídat o radostech i starostech s výchovou dětí. Pokud
budou chtít, mohou si také vyrobit drobné dekorační předměty či dárky.
Většina aktivit se uskutečňuje v prostorách Rehabilitačního stacionáře a v jeho
zahradě.
V roce 2016 se uskutečnily tyto aktivity – Velikonoční tvoření, Den snů se zvířátky,
Voňavý domov, Zahradní slavnost, Tvoří celá rodina a Adventní setkání.

VELIKONOČNÍ TĚŠENÍ A TVOŘENÍ
Dne – 16. 3. se uskutečnilo přátelské setkání rodin v jarní atmosféře s malováním
perníčků s ochutnávkou, pletením pomlázek a výrobou jarních dekorací z proutí, doplněných
květů z látek, které se účastníci naučili vázat. Děti s rodiči testovali zručnost při práci
s proutím, mnozí si tuto činnost zkusili poprvé. Výsledkem byly pomlázky, věnečky na dveře,
okno, stůl.

VOŇAVÝ DOMOV
Kdy by nechtěl mít provoněný domov, umět si vyrobit voňavé mýdlo různých tvarů,
barev a vůní pro sebe nebo jako dárek. Dne 18. 5. měly příchozí rodiny možnost vyzkoušet
výrobu litého glycerinového mýdla do forem a vyšperkovat dílo květy, mušličkami, třpytky
nebo si vytvořit mýdlo modelováním ze strouhaného mýdla a zapracovat do hmoty semínka.
Výsledkem byly krásná mydélka, úsměv na tvářích a dokonale umyté ruce .
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CHLEBOPEČENÍ PRO ŠANCI „DEJME CHLEBU ŠANCI“
V prostoru kuchyně rehabilitačního stacionáře jsme dne 16. 6. 2016
uskutečnili voňavé chlebopečení. Zájemci si mohli připravit těsto na pravý kváskový chléb se
semínky a kořením. Dostali návod jak si doma chléb upéci, jak si udržet kvásek a péct si tak
zdravý chléb po celý rok. Každý si odnesl skleničku s kváskem a dle zájmu také látkový pytlík
na pečivo či ovoce.

ZAHRADNÍ
VZDUCHU“

SLAVNOST

2016

„HLAVNĚ,

ŽE

JSME

NA

Očekávanou akcí je již tradiční předprázdninová zahradní slavnost. V pátek 24. 6.
2016 se program nesl v duchu vzdušných zábavných aktivit. Podívali jsme se na loutkové
divadelní představení, zazpívala nám skupina Stromy a bubenická skupina DRAMS DRŮP. Pro
děti bylo nachystáno plno her a úkolů, po zahradě byly rozvěšeny houpací sítě a nechyběl ani
oblíbený fotokoutek s horkovzdušným balónem. Návštěvníci si pochutnali na palačinkách a
špekáčcích.

TVOŘÍ CELÁ RODINA
S příchodem podzimu opět zdobíme své domovy a je fajn umět si dekoraci vyrobit
sám a ještě lépe společně! Dne 26. 10. Jsme společně vyráběli podzimní dekorace, věnečky
na okna a dveře. Opatrnost a dohled rodičů byl třeba při práci s tavnými pistolemi.

HIPOTERAPIE
V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o hipoterapii ze strany rodičů,
bohužel nebylo v našich možnostech tento zájem uspokojit. Jsme limitováni ze strany vodiče
koně jeho časovými možnostmi. V ideálním případě by bylo třeba mít k dispozici ještě dalšího
hipoterapeutického koně a vodiče.
Prostřednictvím hipoterapie chceme u dětí (s psychomotorickým/ motorickým
znevýhodněním) přirozenou a zábavnou cestou omezit rozvoj a fixování chybných
pohybových stereotypů a dosáhnout zlepšení posturálních funkcí, rovnovážných a obranných
reakcí, znormalizovat svalový tonus, podpořit nácvik chůze. Obohatit pohybový repertoár
dítěte o nové motorické dovednosti a zkušenosti. Také podpořit rozvoj verbální komunikace,
motivovat dítě k aktivitě a rozvíjet jeho mentální složky osobnosti. Snažíme se zakomponovat
výchovné aspekty bezpečnosti pohybu člověka v blízkosti velkého zvířete a budovat vztah a
respekt k živým bytostem. Hipoterapii provádíme od dubna do října na ohrazené, otevřené
jízdárně v Jaroslavicích. Tuto máme v trvalém nájmu od Statutárního města Zlína.
Na hipoterapii jezdíme 2 x týdně. V tomto roce se účastnilo celkem 17 dětí. Počet
lekcí byl pro každé dítě stanoven individuálně dle rozhodnutí hipoterapeuta. Počet lekcí na
dítě se lišil, a to od 1 do 16 za celou jezdeckou sezónu od dubna do října. Děti nově zařazené
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se s hipoterapií teprve seznamovaly, u některých dětí vzhledem ke zdravotnímu stavu byla
hipoterapie přerušena a některé využívaly hipoterapii po celou sezónu.
Další hipoterapeutické aktivity v roce 2016:
 3x v roce se uskutečnil výlet s hiporehabilitačním ježděním pro děti s postižením,
jejich rodiče a sourozence v Tlumačově na ranči Montana Trail (duben - 7, červen - 9
a v září 9 dětí). Spolupráce s trenérkou koní a certifikovanou vodičkou
hiporehabilitačních koní Zdenou Juráňovou bude i nadále. Výlet je velmi oblíben,
využití dvou koní umožní společnou jízdu sourozenců. Také rodič si může vyzkoušet
práci asistenta při hipojízdě
 Velikonoce na ranči Ikaria v Jaroslavicích – integrační program pro rodiny s dětmi,
tvořivá dílnička a ježdění na koních. Při této akci se navzájem prolínají rodiny dětí
s postižením a intaktní. Děti se navzájem povzbuzují a vidí, že také dítě s omezením si
může užívat jízdy na koni. Při tomto výletě se s hipoterapií mají možnost seznámit i
nováčci. Tohoto výletu se zúčastnilo 53 dětí a většina z nich si vyzkoušelo hipojízdu.
 Jako novinku jsme na konci roku zařadili kontaktní hipoterapii s poníkem Zoukiem,
uskutečnily se 2 terapie. V první se účastnilo 10 a v druhé 9 dětí. První terapie byla
vedena skupinově, druhá individuálně, což bylo efektivnější. Lekce byly tzv. na
zkoušku, abychom věděli, jak budou děti na poníka reagovat, jak bude reagovat poník
na ně. Zoukie je klidný, vyrovnaný a trpělivý. Dětem se líbilo, že mohou zažít tak
blízký kontakt s koníkem, cítit jeho vůni, hladit jeho srst, žíně, slyšet dupání kopyt a
frkání nozder. Pohledět do jeho tmavohnědých velkých očí.
Zoukie se momentálně připravuje na zkoušky pod záštitou hiporehabilitační
společnosti zakončené certifikátem. My doufáme v další spolupráci s ním, jeho
majitelkou a trenérkou paní Plačkovou.

CANISTERAPIE
Canisterapie je založena na přímém kontaktu člověka se psem a jejich vzájemné
pozitivní interakci. Jedná se o vhodnou podpůrnou terapii, která napomáhá ke zlepšení
psychosociálního vývoje dětí s tělesným, mentálním i smyslovým postižením. Díky emočně
libým prožitkům, které kontakt se psem nabízí, přispívá canisterapie k rozvoji jemné a hrubé
motoriky, zvyšuje motivaci dítěte, a tím podněcuje verbální a neverbální komunikaci,
orientaci v prostoru, sociální interakci a emoční vývoj. Může být využita ke zlepšení
koncentrace pozornosti, snížení agresivity a k rozvoji sociálního cítění. Učí děti vnímat a
navazovat vztah s canisterapeutickými psy. Děti prožívají radost, uvolnění a získávají nové
sociální kontakty.
Canisterapie (individuální i skupinová) využívá pro své aktivity prostory RS. K počtu
dětí je vždy zajištěn adekvátní počet dospělých osob tak, aby mohla canisterapie nerušeně
probíhat, aby mohlo každé dítě očekávat podporu a vedení při kontaktu se zvířetem a mohlo
se maximálně zapojit do připravovaných aktivit. V závislosti na ročním období a aktuálním
počasí se skupinová canisterapie koná také ve venkovních prostorách zahrady. Díky
canisterapeutickým týmům můžeme nabídnout individuální a skupinovou canisterapii, praxi
pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, poradenství a zaškolení nových
canisterapeutických týmů, ukázku canisterapeutických aktivit pro veřejnost a ukázku
canisterapeutických aktivit pro jesle a mateřské školy. Terapeut s odborným pracovníkem
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zařízení (speciální pedagog, fyzioterapeut, logoped) volí činnost klienta se psem dle toho, zda
je dítě samostatně pohyblivé nebo částečně či zcela imobilní. Vzhledem k tomu, že
schopnosti a možnosti každého pacienta i každého psa jsou velmi různé, je věcí psovoda a
terapeutů, jaký přesný metodický postup momentálně zvolí.
Častou formou canisterapeutického procesu je polohování dítěte s pomocí psa.
Návštěva canisterapeutického týmu trvá přibližně hodinu až dvě. Dítě se nejdříve přivítá se
psem a jeho psovodem. Poté se domluví cíl činnosti a začne se s polohováním, nácvikem
komunikace či nácvikem jednoduchých pokynů. Na závěr hodiny dítě odmění psa piškotem či
drobným pamlskem.
Stálým canisterapeutickým týmem je Michaela Dunčová s fenou Bublinou –
skupinová canisterapie 1x za 2 týdny. Znovu začíná Ema Vránová se psem Chyrem na
skupinovou canisterapii a Jitka Mokrejšová s psem Mahi na polohovací canisterapii. Celkem
v roce 2016 proběhlo 28 canisterapeutických lekcí, z toho 25 skupinových a 3 polohovací.

MUZIKOTERAPIE
Hudba, muzikoterapie a hra s hudbou představuje pro děti jeden z nejhlubších
impulsů na cestě jejich vnitřního vývoje a tvořivosti, a to ve všech věkových stadiích. Je velmi
prospěšné a blahodárné pokud dáme dětem možnost přicházet do styku s hudebními
nástroji, tóny a vytvářením zvuků. K tomu mohou velmi dobře sloužit vhodné hudební
nástroje a jejich sestavy sloužící k různým účelům: hravým, interaktivním, objevným,
zklidňujícím i rytmicky aktivním. Je zřejmé, že tyto nástroje se budou lišit podle věku i
záměru. Obklopení se kvalitními, inspirujícími, kreativními a zvukově bohatými hudebními
nástroji přinese radost, naplnění i potěšení nám samotným i našim klientům nebo žákům a
všem, na něž má hudba působit
Doba trvání lekce je max. 45 minut. Čtyřicetipětiminutová sezení jsou sestavena tak,
aby všichni získali prožitek z poslechu hudebních nástrojů a vyzkoušeli si hru na ně v rámci
svých možností. Děti vnímají vibrace, zvuky, tóny a hru na nástroje s přirozeným laděním.
Každá lekce je sestavena tak, aby se střídaly poslechové činnosti s aktivním hraním na
nástroje, zařazují se i tanečně-pohybové aktivity. U dětí, které dlouhodobě prožívají
muzikoterapeutické působení, je vidět snaha si každou lekci užít. Může se zdát, že díky
těžkému postižení nejsou schopny hudbu vnímat. Opak je však pravdou. Stejně jako jejich
zdraví sourozenci a kamarádi si umí užít bubnování či hraní na chřestidla. Hudba v nich
vyvolává emoce, jejich tělo vnímá vibrace z hudebních nástrojů. Tento prožitek může být pro
všechny přítomné velmi silný.
Muzikoterapie se uskutečňuje v prostorách Rehabilitačního stacionáře pod vedením
lektorky každých 14 . Pomoc s klienty zajišťuje odborný personál zařízení. Lektorka nabízí své
hodiny v MŠ ve Zlíně, Jesle Zlín, ale také v prostorách Základní školy praktické a základní
školy speciální Zlín, a v rané péči Educo, čímž rozšiřuje povědomí o této terapii mezi rodiči
dětí nejen zdravých ale i dětí s postižením a mezi speciálními pedagogy. Projekt je realizován
v rámci časových možností lektorky 2 – 3x za měsíc. Od září jezdí lektorka 1 krát za 14 dní
V průběhu roku se konalo v Rehabilitačním stacionáři 10 setkání skupinové muzikoterapie,
kterých se zúčastnilo při každé muzikoterapii cca 13 dětí.
V roce 2016 jsme získaly možnost zakoupení bubnů džembe a mohli tak rozšířit
činnost hrou na bubny u dětí, dále se zakoupily i jiné netradiční hudební nástroje, které by
obohatily společné terapie. Nákup nástrojů rozšíří možnosti terapie v následujícím roce a
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přinese klientům další pocitové zážitky zvláště při skupinovém bubnování a relaxační
muzikoterapii. Hudbu chceme využít také ve spojení s dalšími technikami např. bazální
stimulací a snoezelenem.
Další muzikoterapeutické aktivity v roce 2016:
 V lednu se uskutečnila ochutnávka muzikoterapie v Rehabilitačním stacionáři, které
se zúčastnilo 11 dospělých a 4 děti
 V březnu se uskutečnila skupinová muzikoterapie pro studenty Spgš v rámci projektu
Prevence rizikové problematiky zúčastnilo se 21 studentů
 V březnu proběhla ochutnávka muzikoterapie v Mš Santražiny, které se zúčastnilo 37
dětí
 V dubnu proběhla ochutnávka muzikoterapie v Mš Santražiny, které se zúčastnilo 32
dětí
 V dubnu se uskutečnila skupinová muzikoterapie pro ředitelky mateřských škol,
dostala se do podvědomí, jak se dá formou muzikofiletiky pracovat u zdravých dětí.
Tato akce se konala na Žitkové, Starý Hrozenkov
 začátkem června se konala skupinová muzikoterapie pro dálkové studium Spgš na
Tesáku zúčastnilo se 19 studentek a 3 pedagogové
 Vystoupení bubenické skupiny se zpěvem a tancem – Zahradní slavnost „Hlavně že
jsme na vzduchu“
Od září 2016 členka spolku Mgr. A. Gajdošíková speciální pedagog začala studovat
Celostní muzikoterapii na Filosofické fakultě v Olomouci. Současná i budoucí
muzikoterapeutka dochází na kurzy bubnování PaeDr. Lubomíra Holzera ve Zlíně.

FINANČNÍ NÁROČNOST PROJEKTŮ

Finanční náročnost projektů Šance pro život, z.s., v roce 2016 byla 163.312 Kč.
Poděkování za podporu našich projektů patří zvláště Sociálnímu fondu Statutárního města
Zlín a Nadaci ČEZ.
Dotace a dary:
sociální fond SmZ
ostatní dotace a dary
celkem

101.000 Kč
110.890 Kč
211.890 Kč

Náklady na činnost:
hipoterapie
canisterapie
rodinné integrační aktivity
muzikoterapie

101.924 Kč
13.082 Kč
27.587 Kč
20.719 Kč
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celkem
z toho ze SF SmZ
z ostatních darů

163.312 Kč
101.000 Kč
62.312Kč

Darovací smlouvy:
Sociální fond Statutárního města Zlína
Nadace Čez
Nadace Synot
Nadace Agel
Dary ostatní fyzické osoby

101.000 Kč
50.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
35.890 Kč

Děkujeme všem dárcům, kteří pomáhají svými dary naší práci ve prospěch dětí s postižením
a jejich rodinám. Svou prací jsme se snažili dát těmto dětem vyšší šanci pro jejich uplatnění
v životě.

ZÁVĚR
Šance pro život v roce 2016 realizovala tři pravidelné projekty – hipoterapie,
canisterapie a muzikoterapie. Projekt rehabilitačního plavání byl zrušen a ergoterapie byla
nahrazena Integračními a prorodinnými aktivitami. Šance se zapojila do dvou významných
prezentačních výstav pro nestátní neziskové organizace „Život není zebra“ a Zlínské jaro
2016. Členové Šance uspořádali hiporehabilitační ježdění na Ranči Ikaria v Jaroslavicích,
chlebopečení pod názvem Dejme chlebu šanci a velkou benefiční akci v Kavárně Továrně.
Spolek se prezentoval také v zařízeních pro děti s postižením, v jeslích a mateřských školách.
Integrační akce umožnili veřejnosti nahlédnout do volnočasových a terapeutických aktivit
rodin dětí s postižením.
Podařilo se nám získat několik grantových výzev a finančních darů od fyzických osob.
Jedním z hlavních přispěvatelů na projekty a provoz spolku nadále zůstává Sociální fond
magistrátu města Zlína. Grantové řízení nadace Agel nám pomohlo získat potřebné doplňky
na hiporehabilitační dečku. Nadace ČEZ a jejich výzva „Pomáhej pohybem“ nám umožnila
provozovat hiporehabilitační ježdění pro rok 2016 do května 2017. Nadace Synot přispěla na
muzikoterapeutické nástroje
V roce 2017 budeme naplňovat cíle a poslání spolku dle našich stanov. Snahou bude
udržet důležité aktivity a terapie alespoň ve stejné kvalitě a hledat i další možnosti a novinky.
Chceme naslouchat a vnímat potřebám rodin města Zlína a pomocí získaných prostředků a
darů ji pomáhat, zpestřovat a zlepšovat jejich podmínky.
Naším cílem je dát těmto rodinám šanci pro lepší život.

Vám všem aktivním členům sdružení, koordinátorům projektů, spolupracovníkům,
terapeutickým týmům a podporovatelům „ŠANCE“ velmi děkujeme za podané packy, kopýtka
a ruce. Těšíme se na další spolupráci v dalších letech.
Předsednictvo občanského sdružení Šance pro život.
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FOTOGALERIE
HIPOTERAPIE

CANISTERAPIE

MUZIKOTERAPIE

VELIKONOČNÍ TĚŠENÍ A TVOŘENÍ

DEN SNŮ SE ZVÍŘÁTKY

VOŇAVÝ DOMOV
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DEJME CHLEBU ŠANCI

ZAHRADNÍ SLAVNOST PRO
DĚTI,RODIČE A
PŘÁTELE „HLAVNĚ, ŽE JSME NA VZDUCHU“

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

KAVÁRNA TOVÁRNA
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