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Příloha A 

     Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím  

Sdružení SRAZ je nestátní nezisková organizaci s právní subjektivitou, která vznikla 

29. července roku 1996. Již dvanáctým rokem působí ve Středisku ekologické výchovy hl. m. 

Prahy Toulcův dvůr. Od 1. ledna 2000 je organizace členem Zájmového sdružení Toulcův 

dvůr. 

Cílem organizace je rozvíjet aktivní vztah k přírodě, vést k poznání vzájemných vazeb  

a souvislostí, přispívat k zodpovědnému chování k životnímu prostředí, k lidem i k sobě 

samému, vychovávat v duchu humanismu a přátelství, učit vzájemné pomoci a úctě k životu. 

Poslání organizace (podle výroční zprávy sdružení z roku 2010) 

• vést k hlubšímu poznání, pochopení a k ochraně přírody 

• odstraňovat mezilidské bariéry a přispívat ke vzájemné komunikaci 

• propagovat zdravý životní styl 

• poskytnout dětem a dospělým zajímavý a prospěšný způsob využití volného času 

• přispívat k podpoře záchrany biodiverzity a cenných genofondů našich původních plemen 

hospodářských zvířat 

• využívat pozitivního působení kontaktu i vztahu člověka a zvířete při terapeutickém působení  

a výchově 

 

• Oblast činnosti a cílové skupiny 

Široká nabídka programů Sdružení SRAZ je určena pro děti i dospělé, pro zdravé i osoby 

s postižením.  

Sdružení SRAZ zajišťuje 

- ekologické výukové programy pro školy 

- akce pro veřejnost 

- semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

- semináře pro odbornou veřejnost 

- odborné praxe studentů (pedagogika, zootechnické obory aj.) 

- prožitkové programy s využitím kontaktu a aktivit se zvířaty 

- provoz zookoutku a farmy s původními plemeny 

- chov, využití a propagaci huculských koní 
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- činnost Klubu pro členy sdružení: 

• zájmové kroužky pro děti 

• lekce hiporehabilitace, aktivity s využitím koní, rekreační ježdění handicapovaných, výuka 

jízdy na koni, jezdecká turistika 

• programy pro rodiny - kontaktní ježdění na koni a letní pobyty 

• vzdělávací, zájmové, zdravotní a pobytové akce pro dospělé  

• letní jezdecké tábory pro děti a mládež 

• klub Radovánek – klub s programem pro děti z DD Radost 

- spolupráci s ČZU v Praze v oblasti zoorehabilitací  

- pracovní terapie pro klienty s postižením 

- činnost s dobrovolníky 

- provoz ubytovny Toulcova dvora 

- péči o prostory areálu Toulcova dvora 

- koordinaci a správu Toulcova dvora ve spolupráci s dalšími členy Zájmového sdružení 
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Příloha B 
Fotodokumentace 
 

1. Příprava koní před jízdou- protahování nohou po dotažení podbřišníku 

        
 

2. Dítě „vodič“ přivádí koně k nasedací rampě.  
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3. Terapeut asistuje při nasedání na koně z rampy 

       
 
 
 
 

4. Děti si při lekci navzájem koně vodí, střídají se v roli vodiče a jezdce  
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5. Některým dětem při vedení koně pomáhají asistenti 

 
 
 

6. Relaxační poloha napříč koněm „mrtvý indián“ 
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7. Terapeut zajišťuje bezpečnost dětí při provádění jednotlivých cviků 
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8. Nasedací rampa 

 
 


