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Vítám Vás na palubě Asistenčního jednorožce! 
 
 
 

Jsem výroční zpráva v podobě cestovního deníku.

 

Pohodlně se usaďte a rozjeďte se společně s námi
rozdávat radost. 



Santa Sagitta 
9 letý valach, držitel
certifikátu ČHS. Terapeutický kůň
s neuvěřitelnou empatií k lidem,
kterým přináší radost z doteku,
úsměv a krásný zážitek.

 Mgr. Veronika Volgemutová
doprovázím Sagiho ho na cestách za klienty.
Připravujeme se a vzděláváme společně. Jsem
držitel cvičitelské licence, koním se věnuji
od malička. Po vážném úrazu jsem několik
měsíců byla na vozíku a berlích - během celé
rehabilitace mi byl Sagitta věrným a trpělivým
průvodcem, pomáhal s prvními kroky a motivoval
k pohybu. Proto jsem se rozhodla sdílet jeho
nadání, cit a empatii k handicapovaným lidem.
V listopadu 2021 jsem opustila své zaměstnání
a věnuji terapiím svůj veškerý čas. Ve volném
čase se věnuji přípravě koní pro
hiporehabilitaci.

 
 
 

Asistenční jednorožec z.s.
byl zapsán 11.července 2020. Pokračuje ve své
činnosti, kterou započal již v roce 2019.

Naše posádka



Naše poslání

Snažíme se přinášet nové nevšední zážitky pro
klienty nebo jednotlivce, kteří jsou určitou
formou znevýhodněni. Samotná přítomnost tak
velkého a zároveň citlivého zvířete působí
terapeuticky. Možnost dotyku přináší velkou
radost, zároveň pomáháme s aktivizací klientů.
Motivujeme seniory k pohybu, komunikaci a péčí 
 o zvíře. Největší úspěchy vidíme u klientů s
Alzheimerovou nemocí.
Sagittka se trpělivě věnuje každému zájemci
jednotlivě - u ležícího trpělivě postojí,
zvládne následovat invalidní vozík, chodítko,
berle, nebo cestovat výtahem. S dopomocí
zkoušíme koně čistit.
Každé naše setkání je jiné, vždy ale plné emocí
a úsměvů. Klienti jsou často velmi zvídaví, rádi
si povídají, nebo jsou spokojeni v tichosti ve
svých myšlenkách. Často si povídáme o jejich
životě na statku se zvířaty, rádi si
vyslechneme příběhy a vzpomínky z jejich
mládí.

Přinášíme dotykovou terapii do domovů seniorů,
stacionářů a hospiců. Naše návštěvy jsou pro
zařízení zdarma.

 



9.května 2021
Hurá!!! Konečně se domovy
otvírají!
Pár dní před cestou nám
dopravce ruší cestu, na
poslední chvíli najdeme
náhradního. Uf...

Klienti jsou nadšení. Paní
si čistí Sagiho, další si
chce zkusit vyčistit
kopyta, jiná kousek
povodit, všichni jsou tak
nadšení! 
Přání plníme všem.

Domov Slunnéstáří, PrahaProsek



21.května 2021
Krásný areál, akční klienti.
Sagi navštěvuje klienty přímo v jejich bytech.
Okolo nás vládne nadšení, spousta hlazení a
fotografování.

SeniorParkKunice



AlzheimercentrumPrůhonice
2.června 2021
Klienti skvěle reagují na přítomnost
koně. Vidím velký potencionál právě u
klientů s Alzheimerovou nemocí.
Pán si s radostí Sagiho povodí, klientce
pomáháme zvednout ruku k pohlazení, po
chvíli zvládá sama a ten úsměv! Když
odcházíme, paní nás stále sleduje a pořád
se usmívá! Neuvěřitelný úspěch!
Po 3 hodinách soustředěné práce odjíždíme
spokojeně domů.







Domov AnnaČeský Brod





11.června
Návštěvu několikrát
překládáme kvůli
počasí.
Krásné přijetí, mám
radost, že se
přišly podívat i
rodiny klientů.



1.červenec 2021
Dnes v Sue Ryder v Praze.
Express hledáme dopravu,
naštěstí se zadařilo. 
Úžasná terapie, Sagi rozdává
úsměvy, ke konci nám prší, s
deštníkem vše zvládneme. 
Nezapomínám na kávu v Cestě
domů, kde parkujeme. :-)

Domov SueRyder





15.červenec 2021
Dlouhá cesta do Plzně.
Sagi nastupuje skvěle
do výtahu.:) Pro
jednoho klienta jsme
tak velký zážitek, že
mi pláče, hezky si
povídáme a vzpomínáme.
Všichni jsou tak
nadšení! Dokonce si
nás fotí i místní
novinář.
Sagi dostává obrovský
kyblík mrkve na
rozloučenou.

DomovinkaPlzeň



12.srpen 2021
Přijíždíme na zámek! Díky
personálu, který zachraňuje
moje bolavé puchýře na nohou.
Sagi se úžasně věnuje ležícím
klientům. Klient na lůžku po
dlouhé době komunikuje! Tiše
si se Sagim povídá. Nadšená
paní v kloboučku bojuje, aby
zvládla zvednout ruce k
pohlazení. Máme to!
Vždycky jsem chtěla být
zámecká paní. :-)

Domov seniorů Chýnov





DomovKobylisy
8. září 2021
Potkávám účastníka Velké pardubické z roku 1953! 
 Sagi jako by věděl. Jsou spolu ve svých
myšlenkách.
Užíváme si rozlehlou zahradu. Jedna z klientek se
mi radostí rozpláče.
Povídáme, fotíme, klienti jsou u vytržení, Sagi si
užívá hlavní roli.

Podařilo se mi sehnat fotky klienta z Velké Pardubické
1953, snad bude mít radost ze zaslaného dárku.



30.září 2021
Další setkání s koňákem!
Klient si Sagiho užívá
celou dobu návštěvy,
manželka využívá času a
čistí.

Domov Bechyně

Vládne pohoda a dobrá
nálada. Dlouho
povídáme o Sagim,
koních a naší práci.
Krásný dlouhý den.



DomovEliškyPurkyňovéDejvice
29.říjen 2021
Jedeme skoro do centra Prahy.:-)
Sagi úžasně zvládá ruch města a malý prostor
atria domova seniorů.
Klienti jsou nadšení z nevšední návštěvy.







9.listopad 2021
Úžasná podzimní atmosféra
v Běchovicích.

SociálníslužbyBěchovice

Klienti si užívají
pozornost nejen
Sagiho, ale i
reportérky
Radiožurnálu a
dávají rozhovory.



18.listopad 2021
První cestu kvůli silnému
větru posunujeme. Dnes
opravdu náročná cesta, hodiny
v zácpě na dálnici. 
Klienti zimu statečně
zvládají. Střídáme menší
skupinky. Zahříváme ruce u
Sagiho nozder.

Alma MaterNovéStrašecí





Poslední návštěva roku je pro klienta v
paliativní péči. 

 
Sagi si opatrně pokládá hlavu na klientova

kolena. Nechává se hladit a usíná. Oba dva spolu
dlouho zůstávají v tichém souznění.

 
Moc si vážím našeho setkání.

 
 



Děkujeme, díky vám všemmůžemepokračovat vnaší práci. V každém úsměvuklienta je ikousek vás.





Zážitkové dny pro seniory
u nás na farmě

Plán 2022

Osvětová činnost - zažij si
stáří díky Simulátoru stáří  

Vlastní dopravní prostředek

Plánované návštěvy -
máme již
zarezervované
návštěvy téměř na
celý rok

Arcidiecézní charita Domov kardinála Berana Mukařov

Ústav Třemošná
Sanatorium Lotos Ostředek Chocerady

Domov seniorů Velvary

Sociální služby města Doksy p.o.

Senior klub Kamenice nad Lipou

Domov pro seniory se zvláštním režimem Alma Mater

Nové Strašecí
DS Komárov (u Olomouce)

DS VysočanyDS u AgátyDomovy seniorů BeneVita s.r.o.

Alzheimer centrum Karviná

Doubrava Doubravčice

Dům sociálních služeb Pacov

Senior centrum Sedlec Prčice

Domov u Biřičky
Domov seniorů Chýnov



Příjmy
Přijaté granty                 253.250,- Kč 
Přijaté dary                   238.307,- Kč 
Z toho využito                 158.348,- Kč
Tržby z poskytnutých služeb      6.000,- Kč
Závazky                         73.200,- Kč  
Přijaté dotace                       0,- Kč 
Daň z příjmů                         0,- Kč 
Pohledávky                           0,- Kč 
Ztráta                               0,- Kč 
Platby od klientů                    0,- Kč

Náklady
Kůň                            110.057,- Kč
(ustájení, veterinář, vybavení, krmení)
Doprava na terapie              28.132,- Kč
Vzdělání                        11.453,- Kč
Osobní náklady                  29.800,- Kč
Odvody                          15.692,- Kč
Ostatní náklady                  9.089,- Kč
(pojištění, licence ČHS ad.)
Nebyly poskytnuty žádné půjčky, záruky či jiná
mimořádná finanční plnění. 

Asistenčníjednorožec v číslech



ujetých
kilometrů

navštívených
klientů

 hodin 
terapií

1 270

470

52



Našiparťácina cestách



Naši dárci
Pavel Kupka
Josef Volgemut
Lucie Pokorná
Michael Bořuta
Zuzana Jaitnerová
Veronika Slavíčková
Viktorie Kubová
Šleprová Petra
Barbora Jedelská 
Brangan Tereza
Dominika Polánková
Tereza Bondy
Barbora Němcová
Karel Bém
Vendula Kučerová
Lenka Vrátná
Martina Martinů
Zuzana Holubová
Sandra Dočkalová
Marie Kolářová
Irena Slavíková
Markéta Šindlerová

Monika Skálová
Kateřina Vrkočová
Kristýna Konečná
Danuše Nová
Lenka Šromová
Jana Čechurová
Kristýna Marková
Julie Dundáčková
Lucie Edlmanová
Iva Čuchalová
Veronika Vítková
Veronika Benáková
Andrea Smolná
Andrea Křešťáková
Jan Gayer
Lucie Šťovíčková
Eva Samsonková
Markéta Davidová
Zuzana Ferbarová
Iveta Putnová
Lenka Landsfeldová
Vladimíra Čepelíková

Kateřina Šírová
Jiřina Marková
Kristýna Šmídová
Ondřej Jelínek
Julie Roeselová
Lenka Hořáková
Jakub Marčiny
Radka Urbánková
Gabriela Kubicová
Tamara Ljapustina
David Bouše
Lucie Turková
Hanka Svobodová
Anna Hřibová
Vendula Maříková
Petra Sochorová
Kateřina Payne
Kamila Holíková
Veronika Šteffenová
Marian Ferenčík

Jelínková Anna & Linka bezpečí
Účastníci virtuálního běhu Holcup
Zaměstnanci ČEPS a.s.

Děkujeme za Vaši podporu



Děkujeme za spolupráci

Fotografové: Radka Kulhánková, Nikola Nedělová,
Kamila Kučerová, Adélka K.Pokorná, Martina
Plátová, Renata Süssová, Martina Burianová +
skupina fotografů Jak fotit koně

Nejlepší paní účetní: Markéta Čermáková

Trenéři: Kačka Santarová a Eva Hlaváčková

Dopravce: Lucie Schnáblová, Falta doprava

Fyzio ošetření: Lenka Rážová

Zvláštní poděkování patří majiteli a
ošetřovatelům farmy Klídek



Asistenční jednorožec z.s. 
sídlo: Klírova 1911/14 

kontaktní adresa: Slunečná 202, Struhařov 251 64 
Tel.: +420 775 755 201 

www.asistencni-jednorozec.cz
asistencni.jednorozec@gmail.com 

 
IČO: 09266623 

DIČ: CZ 09266623 
 

běžný účet: 2001839480/2010 
transparentní účet: 2601839484/2010

www.darujme.cz/projekt/1205218
 

https://www.darujme.cz/projekt/1205218





