
 

Drodzy darczyńcy, sponsorzy i partnerzy, 

 

 Chciałabym przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie wspierające dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu.Od dziewięciu lat wspieramy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

 

Niedawno wyremontowaliśmy gospodarstwo Blue Unicorn, w którym znajdują się nasze obiekty i 

siedziba. Wspólnie uprawiamy warzywa, zioła, kwiaty i ogólnie staramy się przywrócić dzieciom 

kontakt z naturą. Uczymy dzieci, jak funkcjonują w gospodarstwie i wykorzystujemy obowiązki, 

aby wprowadzić je w rzeczywistość dbania o siebie i innych. 

 

Wybudowaliśmy aleję lipową, gdzie znajduje się edukacyjny szlak hipopotamów, po którym 

oprowadzimy przedszkole i szkołę podstawową z programem edukacyjnym. 

 

W roku 2021 zrealizowaliśmy wydarzenia dedykowane dzieciom z PAS, które osobiście 

wspieraliście. 

 

Krótko podsumuję te projekty/działania: 

 

 Impreza Špindl - Špindlerův Mlýn to najlepszy wybór, jaki mogliśmy sobie wyobrazić. 

Dziewięć rodzin z całej Republiki Czeskiej odkryło piękną przyrodę. Doskonały zespół 

stworzył miłą atmosferę. Na pewno postaramy się to kontynuować w przyszłym roku. 

 

 Klub farmera - dzieci z PAN i ich rodzeństwo dowiadują się, jak działają rzeczy na farmie. 

 

 Przytulanie z koniem - ponad 400 godzin terapii na siedmiu koniach terapeutycznych 

rocznie. 

 

 Blue Unicorn Farm - nadal jesteśmy bardzo zajęci, ale nasze stado powiększyło się o trzy 

terapeutki, konie Lucerena i Remi oraz psa Balu. 

 

 Wsparcie dla osób fizycznych - poprzez zakup pomocy medycznych i komunikacyjnych 

oraz całoroczną refundację leczenia nadzorowanego medycznie. 

 

 Mikołajkowy prezent - po edukacyjnym m kółku rolniczym przyszła wielka niespodzianka - 

diabełek, św. Mikołaj i aniołek, wszystkie dzieci były bardzo grzeczne i otrzymały piękne 

paczki. 

 

 Halloween party - stworzyliśmy bardzo delikatnie upiorną imprezę ze spacerem po 

lokalnym lesie dla dzieci i ich rodzin. 

 

 

 

Bogatą dokumentację można znaleźć na naszej stronie internetowej, ale najwięcej zdjęć znajduje się 

na Facebooku https://www.facebook.com/ForHelpsro www. forhelp.cz., gdzie można publikować 

swoje loga. 

 

Na zakończenie tego listu motywacyjnego, który w kilku słowach podsumowuje naszą pracę, 

pragnę z wielką wdzięcznością i pokorą podziękować za umiejętność myślenia o innych i niesienia 

pomocy. 

 

Dziękuję. 

Subskrybuj DeepL Pro, aby edytować tę prezentację. 
Odwiedź www.DeepL.com/pro i dowiedz się więcej. 

https://www.facebook.com/ForHelpsro
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document


 

 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia dla wszystkich Miroslava Biegunová 


