
 

 

Virtuá lní  hiporehábilitáč ní  čentrum 
Úkol pro účastníky kurzů ČHS. Vypracujte individuálně. 

Zadání: Vytvořte návrh virtuálního hiporehabilitačního centra dle zaměření studia (HPSP, HTFE nebo 

HTP) v Power-pointu, PDF, video, atd. (dokument může obsahovat text, kresby, fotografie atd.)  

Projekt odešlete elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře do 5. 9. 2022. Pokud je větší než 

10GB, nahrajte ho na server a pošlete pouze link na úložiště. 

Cíle:  

- prohloubit a propojit znalosti o HPSP, HTFE nebo HTP  

- prohloubit a propojit znalosti o koních a koordinaci hiporehabilitačního programu  

Virtuální centrum:  

1. Rozloha potřebného prostoru (typ ustájení pro koně, výběhy, vnitřní a venkovní jízdárny,  

venkovní trasy, místnosti pro zaměstnance a klienty, úložné prostory)  

2. Zajištění bezpečnosti a kvality nabízených služeb  

3. Kolik personálu a jaké dovednosti a vzdělání potřebujete, jaký typ pracovní smlouvy nebo  

dobrovolnictví  

4. Kdo jsou vaši cíloví uživatelé/klienti (např. věk, diagnóza, váha)  

5. Kolik terapií/lekcí chcete otevřít pro kolik klientů/uživatelů za týden / měsíce / rok. Kolik  měsíců 

v roce budete mít provoz. Příklad týdenního plánu činnosti centra.  

6. Kolik koní potřebujete a jejich typ (např. pohyb hřbetu, charakter atd.)  

7. Management koně – popište, jak bude o koně postaráno během kalendářního roku (např.  výcvik, 

denní režim, veterinář, atd.)  

8. Potřebné vybavení pro koně (uveďte typ a množství)  

9. Potřebné vybavení pro klienty/uživatele (uveďte typ a množství)  

10. Potřebné vybavení pro středisko (uveďte typ a množství)  

11. Protokol příjmu a propuštění klienta/uživatele z programu  

12. Pravidla pro klienty/uživatele  

13. Dokumentace – formuláře a protokoly – návrh vlastních formulářů  

14. PR – propagace a prezentace vaší činnosti s odbornou a laickou veřejností  

15. Pojištění areálu a činnosti – typ a výše  

16. Financování provozu střediska – výše vstupní investice a co vše zahrnuje, vypočítání ceny  

hiporehabilitační jednotky, roční rozpočet – náklady a příjmy, jak budete financovat  středisko a 

provoz, jaké další aktivity nabídnete pro zajištění finančního pokrytí  hiporehabilitace. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAxrgL3m_aATUoRAS4CqH28myccXpmyNpyuY_QooQa0i6r4w/viewform

