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Úvodní slovo tohoto bulletinu bychom moc
rádi věnovali všem, kteří nám po celý rok 2014
pomáhali a podporovali nás v naší činnosti. Největší
poděkování patří samozřejmě všem našim týmům
– canisterapeutickým (dobrovolníkům a jejich
pejskům), felinoterapeutickým (dobrovolníkům
a jejich kočičkám) a našemu miniponíkovi Taccovi.
Bez nich by se Výcvikové canisterapeutické sdružení
Hafík nemohlo věnovat dobrovolnické službě.
Nemenší dík patří samozřejmě i dobrovolníkům bez
pejsků, kteří nám pomáhají zajišťovat jednorázové
akce a doprovázejí canisterapeutické týmy na
pravidelné docházení do zařízení.
Dále děkujeme všem přijímacím organizacím
a uživatelům, za vytvoření příjemného prostředí pro
praktikování canisterapie/felinoterapie a za hezký
vztah k našim dobrovolníkům a jejich čtyřnohým
kamarádům.
Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat
všem našim sponzorům a lidem, kteří se podílejí
na fungujícím chodu celého Výcvikového
canisterapeutického sdružení Hafík.
Děkujeme Vám všem!
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík
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Základní škola, Třeboň
Stacionář Klíček, Tábor-Záluží
Vyšší odborná škola, Domažlice
Dětský den na Letné, Praha
Archa Borovany
Porsche České Budějovice
Mateřské centrum Svítání, Nymburk
MŠU dvou veverek, Milovice			
Základní škola Juventa, Milovice
ZŠ praktická, Veselí nad Lužnicí
Mateřské centrum Svítání, Nymburk
Archa Borovany
Základní škola, Kostomlaty nad Labem
Rodinné centrum, Milovice
Lesní mateřská škola Skřítek, Milovice
Základní škola Juventa, Milovice
Zvířecí den Domov Mladá, Milovice
Milovický festival, Milovice
Domov pro seniory, Božice
Mateřská škola waldorfská, ČB
Mateřská škola, Zlukov
Zvířecí den Domov Mladá, Milovice
Archa Borovany
Střední zdravotnická škola, Domažlice
příměstský tábor M-tes, ČB
dětský tábor Sycherák (DD Staňkov)
dětský tábor, Mezholeze
příměstský tábor M-tes, ČB
soustředění osob s mentálním postižením,
Klenčí pod Čerchovem
dětský tábor, Hradce

19. 7.
20. 7.
		
27. 7.
27. 7.
12. 8.
21. 8.
24. 8.
		
8. 9.
11. 9.
13. 9.
15. 9.
15. 9.
16. 9.
18. 9.
20. 9.
23. 9.
28. 9.
30. 9.
3. 10.

pobyt rodin s dětmi – Apla Tábor
pobyt pro osoby s duševním onemocněním
– Domov sv. Vavřince, Meclov
dětská pouť, Sedlo
pobyt rodin s dětmi – Apla Tábor
příměstský tábor M-tes, ČB
Mateřská škola, Javorník u Jeseníku
psychorehabilitační pobyt pro rodiny
– Krteček Písek, Albrechtice
Základní škola Rudolfov, ČB
Základní škola Rudolfov, ČB
Zámecké slavnosti, Drhovle
Sdružení postižené dítě, Tábor
Městská charita – Domino, ČB
Základní škola Rudolfov, ČB
Základní škola Rudolfov, ČB
Festival zdraví, Třeboň
Mateřská škola Sokolovská, Praha
výlet s Adrou, Znojmo
Základní škola, Chotěšov
Mateřské centrum Svítání, Nymburk
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pobytová akce OSPOD, Znojmo
pobytová akce OSPOD, Znojmo
Základní škola praktická, Soběslav
Nemocnice České Budějovice
Karlínské spektrum - DDM, Praha
Mateřská škola, Zlukov
Veletrh neziskových organizací, Třeboň
Dětské centrum Mláďátka, ČB
Nemocnice České Budějovice
Centrum pro děti Kostička, Praha
Stacionář Klíček, Tábor-Záluží
Městská charita – VIP, ČB
Gerimed a.s., Sedlec-Prčice
Základní škola, Všeň
Nemocnice České Budějovice
Sdružení postižené dítě, Tábor
Jihočeská rozvojová o.p.s., ČB
Vyšší odborná škola, Domažlice
Základní škola, Písek
FPE ZČU – Katedra těl.výchovy, Plzeň
Dětské centrum Mláďátka, ČB
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Mateřská škola Homole
Mateřská škola Homole
Základní škola Plešivec, Č. Krumlov
Domov pro seniory Dobrá Voda
M-tes, České Budějovice
Základní škola Bezdrevská, ČB
Základní škola Bezdrevská, ČB
Základní škola Bezdrevská, ČB
Mateřská škola, Tábor-Čelkovice
Volejbalový maraton JČU, ČB
Centrum sociálních služeb, Libníč
Základní škola Bezdrevská, ČB
Mateřské centrum Svítání, Nymburk
Stacionář Klíček, Tábor-Záluží
Základní škola Bezdrevská, ČB
Zkusme to spolu, Soběslav
Základní škola Bezdrevská, ČB
Zvířecí den Domov Mladá, Milovice
Gerimed a.s., Sedlec-Prčice
Azylový dům pro matky s dětmi, ČB
Vyšší odborná škola, Domažlice
Domov pro seniory, Kaplice
Mateřská škola Kubatova, ČB
Základní škola, Nová Bystřice
Zvířecí den Domov Mladá, Milovice
Den rodin Domov Mladá, Milovice
Slavnosti města a jarmark, Netolice
Sdružení postižené dítě, Chlum u Třeboně
Základní škola Za Nádražím, Č. Krumlov
Psí den, Praha
Archa Borovany
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3. dětský canisterapeutický tábor
bora se celkové zúčastnilo 23 dětí
z celé České republiky - 12 zdravých a 11 s různým postižením.
Tým vedoucích tvořilo šestnáct
osob a z toho šest dobrovolníků
s terapeutickými pejsky. Pejsků
se letos zúčastnilo sedm a jako
minulý rok jsme měli sebou i minishetlanda Tacca.

a povozili děti na vozíku, který
tahali jejich chlupáči. K tomu jim
pomáhala i vedoucí Zuzka a vozila
druhou půlku dětí zase na vozíku
za poníkem Taccem.
Táborníci se pátý den zúčastnili
také výletu do Zoo Dvorce, kde
měli domluvenou prohlídku s průvodcem, která trvala asi jednu hodinu. Poté dostaly děti rozchod a
přestávku na oběd. Děti se mohly
podívat na spoustu zvířátek, mezi
nimi i na lva s malým lvíčetem a
býka Romana. Před odjezdem zpět
do tábořiště jsme se ještě podívali
na krmení šelem.
Děti si na tomto táboře vyzkoušely a dozvěděly se, jak je lidem,
kteří mají nějaké postižení, jaké
to je pohybovat se na vozíku, žít
bez zraku atd. Důležité je zaznamenávat změny chování dětí, jak
v kolektivu, tak ke psům. Toto
pozorování prováděli proškolení
vedoucí i dobrovolníci se psy po
celou dobu tábora a na závěr ho
vyhodnotili. Změny byly zaznamenávány hlavně v oblasti sociability,
integračního chování a přístupu
ke psům.
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ho sdružení Hafík. Toto sdružení
funguje již čtrnáct let a má tedy s
pořádáním těchto akcí velké zkušenosti. Smyslem tábora je v první
řadě provozování canisterapie
mezi dětmi.
Tábor se již tradičně konal v
campu Veveří u Nových Hradů v
termínu od 2. 8. do 9. 8. 2014. Tá-

tileté kobylce jménem Tůlie. Další
důležitou součástí programu jsou
Integrační hry a různé diskusní
skupinky, které dětem pomohou
zjistit, jak se cítí jiné děti s postižením.
Velmi důležitými a zajímavými
součástmi jsou Externí programy. Tento rok nás navštívila paní
Radka Němcová z koželužny a
vyráběla s dětmi lucerničky a
trička. Také k nám přijeli psovodi
Městské policie z Českých Budějovic a ukázali nám poslušnost
svých pejsků i demonstraci krádeže nebo zadržování podezřelé
osoby. Děti i vedoucí si poté mohli
vyzkoušet speciální oblek na
výcvik policejních psů. Dále k nám
přijela jedna naše dobrovolnice
Eliška se Zdeňkem a dali dětem a
poté i vedoucím možnost vyzkoušet si různé lanové překážky. Také
k nám přijel pan Jaroslav Zeman s
týmem hráčů Amerického fotbalu a ukázali nám výstroj hráčů a
různé ukázky hry, které si pak děti
mohly vyzkoušet. Dvakrát v týdnu
za námi přijeli manželé Cimlovi se svými dvěma leonbergery
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Letos se konal třetí ročník
Integračního dětského canisterapeutického tábora. Tábor byl
finančně podpořen Ministerstvem
zdravotnictví ČR a část peněz
dopláceli rodiče zúčastněných
dětí. Realizace tábora probíhala
pod vedením týmu dobrovolníků
z Výcvikového canisterapeutické-

Děti i vedoucí se rozdělili do
tří oddílů, které měly své barvy
- modrou, červenou a zelenou
- a děti poté vymyslely i název a
oddílový pokřik, kterým se poté
povzbuzovaly v soutěžích. Celotáborová hra byla Malý princ. Tato
hra byla rozdělená do tzv. etap,
které byly pečlivé rozplánované
a zasazené do programu celého
týdne. Etapová hra měla děti
přiučit hlavně kolektivní spolupráci. Dále pak byla v programu
zařazena pravidelná canisterapie,
která se realizuje buď skupinovou,
nebo individuální formou. Děti
mají samozřejmě možnost skoro
celodenního kontaktu se psem,
pokud se ovšem zachová welfare
psa. V různých aktivitách se děti
mohly dozvědět něco o výchově a
využití psa, péči o psa, o správném
chování dítěte k psovi, o prevenci
úrazů způsobených psem a další.
Mezi další aktivity samozřejmě
patřily typické táborové hry jako
například špikovaná, volejbal,
vodní bitva, táborák, diskotéka s
karaoke atd. Letos jsme dokonce
měli možnost povozit děti na pě-
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Výstava fotografií ze
3. canisterapeutického
tábora

O

statní akce o. s. Hafík v roce 2014

9. 3.

Vstupní testy pro nové canisterapeutické týmy, Třeboň

14. 3.

Školení na „Prevenci úrazů způsobených psem“, Třeboň

30. 3.

Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii, Třeboň

5. 4.

Toulky s Hafíkem, Třeboňsko

5. 4.

Výroční schůze výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, Třeboňsko

6. 6. – 8. 6.

Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii, Třeboňsko

2. 7. – 6. 7.

Výcvik canisterapeutických týmů, Třeboň

2. 8. – 9. 8.

3. dětský canisterapeutický tábor, Nové Hrady

19. 10.

Vstupní testy pro nové canisterapeutické týmy, Třeboň

16. 11.

Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii, Třeboň
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vlastního sebevědomí.
Hlavní odlišnost od běžného
tábora je především v praktikování
odborné canisterapie se zaměřením na integrační program a specifické cílové skupině dětí, ostatní
atributy jsou již totožné s ostatními letními tábory (táborové hry,
volnočasové aktivity, hry v lese
atd.). V rámci canisterapie jsou využívány techniky aktivit (prožitkových činností, jež jsou zaměřeny
na práci se psem), terapie (která
představuje cílenou intervenci se
zaměřením na zlepšení určitého
problému dítěte) a edukace (především v oblasti výchovy
k zodpovědnému vztahu ke psu,
k ostatním zvířatům, přírodě).
Jedním z podstatných cílů
canisterapeutického tábora je
budování pozitivního přístupu

a navázání pozitivního vztahu
dětí ke zvířatům (psům) i přírodě.
Děti jsou motivovány a vedeny ke
správnému zacházení se psy, učí
se psům rozumět, odbourává se
zde jejich ostych a strach, ale zároveň jsou seznámeni se vzájemně
bezpečným a zodpovědným
přístupem ke psům.
III. Dětský canisterapeutický tábor se v roce 2014 konal v kempu
Veveří nedaleko Nových Hradů
a to od 2. do 9. 8. 2014. Tábora se
zúčastnilo 23 dětí, z nichž 10 dětí
mělo určité znevýhodnění. Dále
se tábora zúčastnil vyškolený tým
vedoucích a dobrovolníků s 6
otestovanými psi a jedním miniponíkem.
Tábor byl finančně podpořen
Ministerstvem zdravotnictví
z dotačního programu PVP 2014.
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Výcvikové canisterapeutické
sdružení Hafík se již od roku 2000
podílí na realizaci integračních
táborů a od roku 2012 Dětské
canisterapeutické tábory samostatně realizuje. Hlavní a zásadní
myšlenkou tábora je umožnění
intenzivního kontaktu dítěte se
psem ve spojení s odloučením
od běžného sociálního prostředí
dítěte a s integrací dětí s různým
typem postižení a dětí zdravých.
Důležitý je v tomto smyslu
samotný význam psa pro dítě. Jak
uvádí ve svých publikacích pan prof.
Matějček pes má pro dítě a jeho
plnohodnotný vývoj svou podstatnou a významnou roli. Kontakt se
psem přináší dítěti mnoho pozitiv,
mezi které patří např. rozvoj dětské
fantazie, samostatnosti, odpovědnosti, vlídného přístupu či podpory
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Výstava fotografií z tohoto tábora proběhla
v prostorách Městského úřadu Třeboň.
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Na závěr toho bulletinu nám dovolte poděkovat všem,
kteří v roce 2014 podporovali činnost o. s. Hafík.

zdělávání dobrovolníků v roce 2014

Datum konání
Název kurzu/konference		
		

24. - 27. 4.
12. 5.
16. - 18. 5.
6. - 8. 6.
20. - 21. 9.
3. 11.
13. - 14. 11.
28. 11.
12. 12.
13.12.

Dotace

Počet dobrovolníků
o. s. Hafík

Instruktor lanových aktivit, Radambuk České Budějovice
Konference Zooterapie ve zdravotnických zařízeních, Motol Praha
Kurz vedoucích, Radambuk České Budějovice
Kurz vedoucích, Radambuk České Budějovice
TAT Symposium Wien
beseda František Šusta, Motol Praha
Dotek-pohyb-zvuk ve speciálním školství, Poděbrady
kurz 1. pomoci zaměřený na děti, Radambuk České Budějovice
seminář Využití canisterapie v sociálních službách, Piafa Vyškov
Canisterapeutická hlavolamiáda Mini-maxi pes, Praha

1
1
1
1
2
3
1
6
2
1

Dary

Plán akcí na rok 2015
Jaro

Vstupní testy pro nové canisterapeutické týmy
Kurz pro dobrovolníky o. s. Hafík: „Prevence úrazů způsobených psem“
Infoschůzka pro nové zájemce o canisterapii
Výroční schůze o. s. Hafík
Toulky s Hafíkem

Červen

Rekondiční pobyt

Červenec

Canisterapeutický výcvik

Srpen

4. dětský canisterapeutický tábor

Podzim

Vstupní testy pro nové canisterapeutické týmy
Infoschůzka pro nové zájemce o canisterapii

Pavel Barnáš - BÁRNY, Praha • Petr Vaněk, Praha

Dlouholetí podporovatelé
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Jednatel, administrátor webu:
Zdeněk Kněžínek - knezinek@canisterapie.org

Koordinátor dobrovolníků se psem
a koordinátor pro jednorázové akce:
Mgr. Ludmila Cimlová - cimlova@canisterapie.org

Pokladník:
Bc. Veronika Cipínová - veronika.cipinova@gmail.com

Koordinátor dobrovolníků bez psa a koordinátor
pro vzdělávání:
Mgr. Zuzana Zajícová - zajicova@canisterapie.org

Revizní komise:
Ludmila Cimlová st. – předseda komise
Mgr. Zuzana Zajícová – člen komise
Mgr. Zuzana Staffová – člen komise
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Předseda organizace:
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D. - jeisertova@seznam.cz
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Organizační struktura Hafík
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