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Zhodnocení návštěv Zemědělské usedlosti Btudička Bludovice

Uživatelé Denního centra Archa, jimižjsou dospělé osoby s kombinovaným, zejména
mentálním a tělesným postiŽením' pravidelně navštěvují zemědělskou usedlost Bludička
od roku 20A6.

Během návštěv se uživatelé seznamují s domácími zvířaty a osvojují si péči o ně (krmení,
čištění, vyvádění na pastvu, ustájovaní ad.). Při péči o koně jsou činnosti rozšířeny o přípravu
koně na jízdu, ježdéru na koni a jeho očištění a poklizení po jízdé. Součástí provozovaných
aktivit je také sezniímení se s chodem zemědělské usedlosti a vyzkoušení si péči o rostliny
na statku a přilehlých pastvinách (př. sázení stromů, sběr léčivých bylin, sekaní dřeva a pod.).

Doprovodný proglam jednotlivých návštěv tvoří vědomostní a dovedností soutěže související
se Životem na zemědělské usedlosti.

Uskutečňované aktivity se významně podílejí na rozvoji hrub; motoriky a koordinaci pohybu
a umoŽňují samostatný pohyb prostřednictvím koně. U osob se zdravotním postiŽením
přispívají zejména k osvojení si pocitu zodpovědnosti, schopnosti empatie, komunikačních
dovedností, ohleduplnosti a vzájemné pomoci, čímž přispívají k posílení sebevědomí a pocitu
vlastní důleŽitosti' které jsou často u osob se zdravotním postižením, vlivem snížené moŽnosti
vykonávat činnosti na úrovni intaktních, sníženy.

Pravidelné návštěvy Bludičky v Bludovicích se u uŽivatelů Denního centra Archa setkávají
s velmi kladným ohlasem a představují nezbýnot a vyŽadovanou součást celoročního
programu. Uživatelé velmi oceňují pestrost a zajímavost nabízených aktivit, ale také
profesionální a přátelský přístup personálu, jenž poskýuje služby na odborné urovni.

Účast na aktivitách zemědělské usedlosti Bludička Bludovice tvoří nezbytnou součást
dlouhodobého planu Denního centra Archa a její omezení či zrušení by mělo velmi negativní
dopad na udržení stávajícího stavu, psychickou pohodu i další ronoj osob s kombinovaným
postiŽením navštěvuj ících Denní centrum Archa.
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