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Slovo na úvod
Rok 2010 byl pro Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. obdobím plným
aktivní dobrovolnické činnosti ku prospěchu lidem všech věkových kategorií.
Za dobu takřka deseti let se občanskému sdružení podařilo proniknout a udržet si
zázemí v mnoha zařízeních nejen na jihu Čech. Důležitý vývoj prodělala i metodika
a kompletní organizace poskytovaných forem canisterapie – AAA, AAT, AAE.
Občanskému sdružení se v roce 2010 podařilo získat další důležité certifikáty
k odbornému praktikování canisterapie. Nejvýznamnějším z nich je pro sdružení
existenčně důležité prodloužení akreditace Ministerstva vnitra České republiky (na
3 roky), jako akreditovaného dobrovolnického centra v oblasti realizace dlouhodobé
dobrovolnické služby dobrovolníků v Canisterapii.
Významné a v České republice ojedinělé v oblasti poskytování Canisterapie bylo
udělení akreditace mezinárodní asociací ESAAT (European Society   for Animal
Assisted Therapy). Akreditaci pro výcvik a vzdělávání dobrovolníků v oblasti
Canisterapie získalo sdružení na dobu 4 let. S certifikací je spojeno i oprávnění
používat logo ESAAT na prezentačních, propagačních a reklamních materiálech
sdružení.
Nasazení a zájem dobrovolníků o aktivní praktikování canisterapie snad
dostatečně dokazuje účast na 55 jednorázových akcích, při nichž měli příležitost
pracovat s celkem 1080 klienty. Opakovaně a dlouhodobě navštěvovaly týmy cca
300 klientů v různých typech zařízení (zdravotní, sociální, školská). Mezi již rituální
aktivity našich týmů patřila účast na rekondičním pobytu (28. - 30. 5. 2010) a letním
Integračním canisterapeutickém táboře (25. 7. - 7. 8. 2010).
K dalšímu rozvoji vzdělání a osobního růstu přispěly dobrovolníkům absolvované
vzdělávací semináře, workshopy,  kurzy a konference.
Z hlediska finanční podpory se sdružení za rok 2010 podařilo předložit, získat
a úspěšně zrealizovat  5 projektů.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. bylo během roku 2010 také
několikrát mediálně prezentováno při různých akcích (TV Gimi, Časopis Dogs
Magazíne, Rozhlas ČB, ČT pořady – Sama doma a Chcete mě, Veletrh neziskových
organizací města Třeboň a v rakouském Groß Sieghartsu.).
Velký dík patří všem donátorům (MZČR, MVČR, statutární město České Budějovice,
Město Třeboň, Jihočeský kraj, Třeboňská rozvojová, firma Argon systém), bez
jejichž štědrosti a podpory by nebylo možné vykouzlit tolika lidem úsměv na tváři
prostřednictvím kontaktu s canisterapeutickými týmy o.s. Hafík.
Vize a plány do roku 2011 nejsou nikterak odlehčující. Všichni ale doufáme, že
skrze vzájemnou spolupráci a pomoc našich čtyřnohých kolegů, budeme schopni
naplnit cíle, které jsme si předsevzali.

Kdo jsme?
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. je nestátní neziskovou
organizací, založenou v roce   2001 za účelem praktikování odborné
canisterapie,
vzdělávání
a
výcviku
dobrovolníků
se
psem
(„canisterapeutických týmů“).
Hlavní cíl:
		Aktivní  realizace canisterapie, jako podpůrné metody s pozitivním
vlivem na bio-psycho-sociální zdraví lidí.
Aktivity:
interaktivní - prožitkové
poradenské
edukační
preventivní
prezentační x propagační x reklamní
osvětové (realizace přednášek, seminářů a workshopů)
Na základě akreditace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky se
o.s. Hafík stalo v roce 2008 „akreditovaným dobrovolnickým centrem“ (dle
zákona 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě) v úseku dlouhodobé dobrovolnické
činnosti. Základní poslání této služby spočívá v podpoře a pomoci osobám se
specifickými potřebami (např. osoby se specifickými potřebami, senioři, děti
a mládež).
Významným posunem pro sdružení z hlediska odborného praktikování
canisterapie bylo udělení akreditace mezinárodní asociací ESAAT (European
Society of Animal Assisted Therapy) na „výcvik a vzdělávání dobrovolníků
v oblasti canisterapie“ v časovém pásmu 4 let (2010 – 2014).
Dlouhodobým přínosem pro sdružení je nadále fungující spolupráce
s Národním dobrovolnickým centrem Hestia, o. s. a Zdravotně sociální
fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.
K organizaci a fungování sdružení přispělo v roce 2010 celkem  
54 dobrovolníků. Aktivní potenciál v praktikování pravidelné dlouhodobé
canisterapie vytvořilo 32 canisterapeutických týmů, které pravidelně
docházely do 24 zařízení po celé ČR. V rámci dlouhodobé dobrovolnické
činnosti tak dobrovolníci o.s. Hafík „odpracovali“ (1341 hodin/rok). Do
jednorázových aktivit (55 akcí/rok) se zapojilo celkem 22 týmů, které
z hlediska hodinové dotace „odpracovaly“ (2420 hodin). V roce 2010
poskytli dobrovolníci o.s. Hafík pomoc 1080 klientům.

Praktická činnost sdružení,
aneb o.s. Hafík v akci!
Jednorázové aktivity
V průběhu celého roku 2010 se občanské sdružení Hafík podílelo či
samo uskutečnilo mnoho akcí pro veřejnost.   Celkový počet uskutečněných
jednorázových akcí se vyšplhal až na číslo 55. V rámci této činnosti měli
dobrovolníci příležitost pracovat s celkem 1080 klienty. Opakovaně
a dlouhodobě pak naše týmy navštěvovaly 300 klientů v různých typech
zařízení (zdravotní, sociální, školská) po celé České republice.
Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu dětí, pedagogů i rodičů na preventivní
program „ Dítě a pes“, jehož je o.s. Hafík spoluautorem a spolurealizátorem,
se podařilo uskutečnit celkem 25 jednorázových preventivních programů
zaměřených na výchovu k zodpovědnému a bezpečnému přístupu dětí ke
psům. Preventivní aktivita probíhala v různých typech vzdělávacích zařízení
(MŠ,ZŠ) po Jihočeském kraji. Na základě finanční podpory Ministerstva
zdravotnictví a spolupráce s Centrem Zoorehabilitací při Zdravotně sociální
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vznikly, jako výstup
návazného projektu metodické materiály (pracovní listy) pro děti s názvem
„ Dítě a pes – Jak žít společně bezpečně“. Poptávka po programu i edukačních
materiálech stále narůstá.
S našimi čtyřnohými kolegy jsme navštívili i různé pobytové akce –
I-MY Soběslav v Lutové, pobyt Klubu Naděje Tábor v Chlumu u Třeboně, a mimo
jiné také pobyt dětí se sluchovým postižením v Horní Plané. Na základě pozvání
organizátorů tábora pro děti s diagnózou enuréza a enkopréza jsem se vydali
zpestřit program i na tuto pobytovou akci.
Mezi další organizace, které projevují opakovaný zájem o docházení našich
týmů patří  zařízení pečující o osoby se zdravotním postižením, Domovy pro
seniory či Domy s pečovatelskou službou.
Rituální aktivitou i v roce 2010 se stal začátkem léta rekondiční pobyt na
základně Hradce u Lipí (spolupráce se ZSF JU) pro děti zdravé i děti s postižením.
O několik týdnů později navázal na víkendový rekondiční pobyt tradiční Letní
integrační canisterapeutický tábor. Uskutečnil se již neuvěřitelný XIII. ročník.
Díky stále narůstajícímu zájmu laické i odborné veřejnosti o praktikování
canisterapie se na začátku prázdnin (2. 7. - 6. 7. 2010) uskutečnil týdenní
výcvik nových canisterapeutických týmů, které po náročném, ale úspěšném
absolvování zkoušek obdržely certifikáty o kompetentnosti k provádění
canisterapie. Občanské sdružení Hafík tak v roce 2010 získalo dalších
13 schopných týmů - dobrovolníků.

Návštěvní činnost
o.s. Hafík v roce 2010
Celoročně využívané formy canisterapie:
AAA (Animal Assisted Activities)
- aktivity za asistence zvířete
AAT (Animal Assisted Therapy)
- terapie za asistence zvířete
typ zařízení:
• Domovy pro seniory
• Domovy pro osoby se zdravotním postižením
• Dětské stacionáře
• Speciální školy
• Mateřské školy
• Školská zařízení
• Nemocnice
Počet zařízení, v nichž dobrovolníci o.s. Hafík zajišťují canisterapii: 24
(České Budějovice, Písek, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec,
Pístina, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Milovice nad Labem, Nymburk, Bechyně,
Praha, Staňkov u Plzně)
Individuální docházení za klientem: 4
(Třeboň, Jindřichův Hradec, Praha)
Forma canisterapie AAT: 18
(České Budějovice, Třeboň, Jindřichův Hradec, Milovic nad Labem, Písek,
Praha, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Hluboká nad Vltavou)
Forma canisterapie AAA: 23
(České Budějovice, Třeboň, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Hluboká nad Vltavou,
Písek, Milovice nad Labem, Nymburk, Staňkov u Plzně, Praha, Pístina,
Jindřichův Hradec)

Pobytové aktivity/akce o.s. Hafík
Rekondiční pobyt – HRADCE 2010
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. a Zdravotně sociální
fakulta v Českých Budějovicích (Ústav zdravotně sociální práce - Centrum
Zoorehabilitací) uspořádali tak jako v předešlých letech pobyt pro děti se
specifickými potřebami na základně Hradce u Lipí. Termín rekondičního
pobytu připadl na poslední květnový víkend (28. 5. – 30. 5. 2010).
Donátory rekondičního pobytu byli pro rok 2010 město Třeboň a anonymní
dárce. Poměrnou částkou se na realizaci víkendu podílelo i samotné sdružení.
Na základě projektového úspěchu, velkorysosti dárce a vlastních zdrojů byl
pobyt pro děti bezplatný. Všem sponzorům patří velké poděkování.

„Účastníci pobytu“
			Děti (15) celoročně účastny canisterapie
			Dobrovolníci se psy (6)
			
Dobrovolníci bez psa (9)
			
Psi (8)
			
Kuchař
„Program“

Po příjezdu a ubytování dětí do chatiček následovalo nezbytné seznámení
s okolím a osvědčené seznamovací hry pro rychlejší navázání vzájemných
vztahů nejen mezi dětmi a dobrovolníky, ale především s psími účastníky
pobytu. Přes tunely, slalom a všemi oblíbenou „piškotovanou“ si k sobě děti
a psi našli velmi rychle cestu.
Celý víkend se nesl v duchu  Olympijských her. A co by to bylo za olympiádu bez
olympijského ohně? Proto i naše olympijské hry zahájilo zažehnutí pochodně
a to velmi originálním ohňovým rituálem.
První etapa her započala předáním „bodovacích karet“, na něž byly
zapisovány všechny body získané během olympijských disciplín. Mezi ně
patřily například: různorodé integrační hry (poznávání vůní, chutí či tvarů,
zvládání chůze poslepu za pomoci psa), pohybově-atletické odpoledne (běh
na krátkou a dlouhou trať, hod diskem či koulí, překážkový běh, skok daleký,

či novinka, o kterou by snad měl zájem i Olympijský výbor – „obtížný běh“ běh snožmo se zavázanýma nohama). Poctivě si spolu s dětmi zasprintovali
i vedoucí při štafetovém běhu, který sklidil u fandícího publika nemalé ovace
a to vedoucí až ke ztrátě hlasivek.
Den plný sportu a náročných vědomostních úkolů byl po zásluze odměněn
večerním táborákem a oblíbenou specialitou kuchaře „ buřt ala upeč si každý
sám“.
Celý program se odvíjel v duchu canisterapie a aktivního kontaktu dětí se
speciálně připravenými psy. Hned na začátku pobytu byly děti seznámeny
se základními pravidly bezpečného přístupu a kontaktu se psem v rámci
preventivního programu „ Dítě a pes“, na jehož realizaci se o.s. Hafík podílí již
třetím rokem ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
Tak jako byli vítězové olympijských her vezeni na oslavných vozech, tak
se i našim malým hrdinům olympijských her dostalo příležitosti svézt se na
speciálně upraveném povoze, taženém nikoli koněm, ale psem (Leonbergří
tahouni – Gery a Engula).
Děti si domů odvážely nejen krásné diplomy a medaile, ale i ručně vyrobené
pejsky z květníků. Všichni „květníkoví Hafíci“ vypadali originálně a udělali
svým páníčkům nemalou radost.
Za pomoci „olympijského noše“ jsme všichni společně v neděli uhasili
olympijský oheň a odebrali se obohaceni o nové zážitky a příjemně prožité
chvíle do svých domovů.

XIII. Letní integrační canisterapeutický
tábor
Dlouholetou tradici letních integračních canisterapeutických táborů
posílil již 13. ročník oné pobytové aktivity. Na přelomu slunných a teplých
prázdninových měsíců (25. 7. - 7. 8. 2010) se na základně Hradce u Lipí opět
sešla početná skupina táborníků v podobě dětí (děti zdravé, děti se specifickými
potřebami, dobrovolníci se psy, dobrovolníci bez psa a kuchaři).

„Táborníci“
děti (35)
- zdravé (17)
- s postižením (18 ) zrakové, mentální, motorické, logopedické vady
dobrovolníci se psem (8)
dobrovolníci bez psa (13)
psi (13)
kuchaři (2)
Stejně jako každý rok, byly děti spolu s vedoucími (dobrovolník bez psa),
psovody a jejich psy rozděleni do čtyř oddílů. Osazenstvo oddílu tvořilo 8-9
dětí, 3 vedoucí a 2 psovodi.
Zásadní změnou tábora se stala pravidelná individuální canisterapie v rámci
každého oddílu. Dobrovolníci se psy („canisterapeutické týmy“) si stanovily
individuální cíle u každého dítěte. Konkrétní realizace pak probíhala po dobu
celého tábora.
Stejně jako na květnovém rekondičním pobytu, tak i na samotném táboře
absolvovaly děti interaktivní preventivní program o základech a pravidlech
bezpečného přístupu a kontaktu se psy.
Celotáborová hra se nesla v duchu oblíbeného románu Julese Verna s názvem
„Cesta kolem světa za 80 dní“. Na dalekou cestu s anglickým lordem Willy
Fogem se vydali všichni dětští gentlemani. Strastiplnou cestu plnou nástrah
v podobě Sira Nicolsona, detektiva Fixe, indiánů, čínských trhovců a fakýra
Zoe zdolávaly děti s maximálním nasazením. Mezi věrné spojence Willyho
Foga nesměli chybět spolehlivý přítel Barnabáš a princezna Romy.
Avšak bez pomoci hradeckých gentlemanů by Willy Fog v Evropě přišel
o veškerý svůj majetek. V Africe by byl utancován místními domorodci. V Asii
by nezachránil svou milou princeznu Romy. Nepostavil by bez věrných přátel
ani loď, která mu umožnila přepravu do Ameriky. Neobhájil by svou čest,

že nevykradl londýnskou banku a už vůbec by nestihl dorazit v čas do cíle
a vyhrát tak sázku nad sirem Nicolsonem. A to nejdůležitější! Neuskutečnil by
pohádkovou hradeckou svatbu se svou vyvolenou Romy. To vše mu pomáhali
uskutečnit a vysloužili si tak zaslouženou odměnu a certifikát o úspěšném
zdolání strastiplné „Cesty kolem světa“ v rekordním čase pouhých 14 dní
hradečtí gentlemani.
V dobré náladě se i přes nepřízeň počasí nesl každodenní program plný
rozmanitých her a zábavných aktivit.
Nechybělo ani tradiční posezení u táboráku, celodenní výlet (Holubov, Dívčí
Kámen). O kulturní zážitky se postaral nadaný zpěvák a muzikant Kája z řad
hradeckých gentlemanů.
Ani pravidelné procvičování jednotlivých partií během ranních rozcviček
a dále pak sportovních her nesmělo být opomenuto! Ptáte se proč? Vzhledem
ke skvělému kulinářskému umění našich šéfkuchařů.
Během rukodělných činností vytvářely děti povedené výrobky, které se
staly předmětem dražby a prodeje na benefičním koncertě, který se uskutečnil
11. 11. 2010 v krásných prostorách Solnice. Výtěžek koncertu pak putoval
na podporu dobrovolnických aktivit a jednotlivých programů na Ústavu
zdravotně sociální práce při Zdravotně sociální fakultě.
Nabitý „externí“ program tábora obohatili svým vystoupením:
• policejní kynologové
• výcvik a příprava asistenčních psů z organizace Elva Help Liberec
• taneční a vizuální odpoledne v „Africe“ s afričankami – Jolanou
Ročňovou, Lenkou Roskovou a Lucií Hořákovou.
• vystoupení kapely Bummmmbuk
• vystoupení kapely Epy de Mye
• realizace lanové dráhy za asistence Františka Cimla
• vystoupení divadla Okýnko
• vystoupení klaunů
• návštěva šermířů s ukázkami šermu a dobové módy
• návštěva papoušků Kakadu
• ornitologická přednáška v podání Kuby Mráze
• ekologická výchova – návštěva statku
Za nezapomenutelné zpestření tábora patří všem výše uvedeným velké
poděkování a úcta. Nikterak menší ocenění si zaslouží všichni realizátoři
tábora.
Úsměvy, spokojené tváře a krásné vzpomínky dětí, nechť jsou nám
hnacím motorem i pro příští tábor.

Projektová činnost o.s. Hafík
Hraj si, štěkej nekousej!

(projekt zaměřený na budování zodpovědného vztahu mezi dítětem a psem)
Na základě dlouhodobé spolupráce a vzájemné domluvy, vznikla na jaře roku
2010 skupina dobrovolníků se psy s myšlenkou vytvořit a předložit projekt,
jež by směřoval k osvětě a dalšímu vzdělávání dětí v zodpovědném přístupu
a kontaktu se psem.
Koncepce projektu byla zaměřena na podporu neformálního vzdělávání
dětí ve věku 8-12 let. Na základě rozhodnutí projektové komise programu
Make – a – Connection („Připoj se“) byl návrh přijat a finančně podpořen částkou
14 500,- Kč. Finanční podpora pak byla v období od června do listopadu 2010
použita na samotnou realizaci pěti edukačně – interaktivních setkání s dětmi
za asistence speciálně připravených týmů o.s. Hafík („canisterapeutické týmy
– dobrovolníci se psem“). Jednotlivé programy probíhaly v pěti vybraných
základních školách na jihu Čech.
Obsah jednotlivých hodin tvořily interaktivní zážitkové aktivity týkající
se problematiky etologie, výchovy a výcviku psa, péče a v neposlední řadě
harmonického soužití dětí a psů. Jako hmatatelný výstup každého setkání
vznikly kreativní výtvarné výrobky se psí tématikou, jež byly vystaveny na
benefičním koncertě pořádaným Nadačním fondem ZSF JU pro dobrovolnické
programy sdružené pod Ústavem zdravotně sociální práce při Zdravotně
sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Spolupráce o.s. Hafík a ZSF JU
Grafické znázornění spolupráce mezi veřejnou
vysokou školou a občanským sdružením.
spolupráce
Výcvikové canisterapeutické
sdružení HAFÍK, o.s.

	
  

2.
spolupráce
Zdravotně sociální fakulta JU
Ústav
sociálnífakulta
práce
3. zdravotně
Zdravotně sociální
Centrum Zoorehabilitací
JU
4. Ústav zdravotně sociální
práce

spolupráce

Koordinátor dobrovolníků

Koordinátor dobrovolníků

Akreditovaný
dobrovolnický program
CANISTERAPEUTICKÉ
TÝMY

5. Centrum Zoorehabilitací

spolupráce

Dobrovolnický program
DOBROVOLNÍK BEZ
PSA
Student JU

Konkrétní aktivity spolupráce:
• Dobrovolnický program Canisterapie – neakreditovaný (dobrovolníci
jsou nejčastěji studenty Jihočeské univerzity a zajišťují pomoc
dobrovolníkům se psem z organizace o.s. Hafík)
• Integrační canisterapeutický tábor (od roku 1998)
• Rekondiční pobyt pro děti se specifickými potřebami
• Pravda o Zooterapii - odborná konference (od roku 1998)
• Prožitkové víkendy pro dobrovolníky
• Preventivní program zaměřený na prevenci úrazů dětí způsobených
psem

„DÍTĚ A PES“

(Interaktivní edukačně – preventivní program)

(projekt primární prevence ve spolupráci o.s.Hafík x Centrum Zoorehabilitací – ZSF JU)
cílová skupina:
cílová skupina dobrovolníků:

oblast dobrovolnictví:
místo realizace:

velikost skupiny:
délka aktivity:

děti (6-15 let)
dobrovolníci Centra zoorehabilitací na ÚZSP při ZSF JU
dobrovolníci Výcvikového canisterapeutického sdružení
Hafík, o.s.
preventivní aktivity ve vzdělávacích zařízeních a pobytových
akcích pro děti
základní školy v Jihočeském kraji
zábavné akce pro děti
pobytové akce pro děti (tábory, rekondiční pobyty)
max. 30 dětí na 1 akci
45 – 60 minut

Interaktivní edukačně - preventivní program probíhá celoročně, jako
jednorázová aktivita na základních školách, pobytových a zotavovacích
akcích pro děti. Začátek realizace této preventivní aktivity se uskutečnil již
v roce 2009. Programu předcházela pilotní výzkumná studie, na základě
jejíž výsledků se potvrdily nedostatečné znalosti a informovanost dětí
o zodpovědném a bezpečném přístupu ke psům (známým i cizím).
Ve spolupráci s občanským sdružením Hafík byla proto navržena
podoba interaktivní zážitkové aktivity, kterou významně doplnila přítomnost
a aktivní činnost canisterapeutických týmů (psovod x pes).
Hlavním cílem preventivního programu je předat dětem informace
o základních pravidlech zodpovědného a bezpečného přístupu ke psům,
porozumění řeči těla a komunikačním signálům zvířete, a v neposlední řadě
vlastní příležitost prožít si potenciálně rizikové situace v bezpečném prostředí
při kontaktu sice s cizím, ale speciálně připraveným psem (canisterapeutický
pes).
V druhé fázi realizovaného projektu „Dítě a pes“ se za finanční podpory
Ministerstva zdravotnictví ČR podařilo řešitelům vytvořit edukační metodické
materiály (pracovní listy), jež mají za úkol upevnit informace získané během
programu a umožnit dětem zpětnou vazbu i s odstupem času.
Ve třetí fázi projektu by řešitelka ráda uskutečnila srovnávací výzkum
ve formě zpětnovazebného dotazníku a pozorování, jež by měli poukázat na
nesporný význam a dopad při budování pozitivního vztahu mezi dětmi a psy.
Současná podoba programu se setkává s velmi pozitivním ohlasem dětí,
rodičů i pedagogů a stále narůstá poptávka po její realizaci v různých typech
vzdělávacích zařízení pro děti.

Edukace - Věda - Propagace
Datum

Název kurzu/semináře

Místo konání

9. - 10. 2.
Psaní projektů včetně ESF
2010
13. - 14. Montessori filozofie - Aktivity
2. 2010
každodenního života,
Senzomotorický materiál zaměřený na práci s dětmi od
0-12let
19.2.10
Metoda canisterapie ve
fyzioterapii
26. - 28. Management dobrovolnictví
3. 2010
12.4.10
Dobrovolník se zvířetem ve
zdravotnickém zařízení

Praha

Počet zůčastněných
dobrovolníků o.s. Hafík
2

České
Budějovice

3

Vyškov

5

Sedlec u
Prahy
Praha

2
2

Datum

Konference/ workshopy

Místo konání

10.4.10

Aktuálné výskumné otázky
pomáhajúcích profesií nové výzvy pre prax
TAT - Symposium

Prešov

Počet zůčastněných
dobrovolníků o.s.Hafík
2

Vídeň

2

Pravda o Zooterapii
Dítě a zdravý životní styl
Setkání canisterapeutů

České Budějovice
České Budějovice
Sobotín

6
2
1

1. - 2. 10.
2010
19.11.10
25.11.10
26. - 28. 11.
2010

Datum
2.4.10

Prezentace o.s.Hafík
Minuty metropole regionální televize Gimi

Místo konání
České
Budějovice

Způsob prezentace
rozhovor s předsedkyní
sdružení

květen

Dog magazine

Praha

červen

ČT 1 - Sama doma

Praha

18.6.10

ČT 1 - Chcete mě?

Praha

9.10.10

Veletrh neziskových
organizací
Benefiční koncert

Třeboň

článek o praktikování
canisterapie
rozhovor s dobrovolníkem
o.s. Hafík
rozhovor o spolupráci o.s.
Hafík a o.s. Provázek
prezentace činnosti o.s.Hafík

11.11.10

České
Budějovice

prezentace činnosti o.s. Hafík
a spolupráce s Centrem
Zoorehabilitací

Finanční hospodaření o.s. Hafík
Příjm y o.s.Hafík - 2010

1%
4%
4%

7%

10%
39%

Grant Min. zdravotnictví

27%

8%

Město ČB
Min. Vnitra
Jč. Kraj
Město Třeboň
Třeboňská rozvojová
Hafík - za CT zkoušky
Hafík - za služby

Výdaje o.s.Hafík - 2010

6%

4%

8%
38%
GMZ + Hafík
Město ČB

35%

9%

Min. Vnitra
Jč. Kraj
Město Třeboň
Precioza

Příjmy
Grant MZČR
MVČR
Město ČB
Jihočeský kraj
Město Třeboň
Třeboňská
rozvojová
Hafík – CT
zkoušky
Hafík - služby

celkem Výdaje
90 000 Grant MZČR +
Hafík
64 000 Město ČB
20 000 MVČR
10 000 Jihočeský kraj
10 000 Město Třeboň
2 200 Precioza

celkem
102 959
23 553
92 668
15 584
10 022
22 500

16 500
23 135
235 835,00

267 286,00

Pozn. Grant od Preciozy - projekt probíhá od roku 2009. V roce 2010 z něj bylo vyčerpáno 22500,-

Materiál
Služby
Cestovné
Vzdělávání
Dohody

84 609
76 856
28 673
26 448
50 700

Výcvik canisterapeutických týmů
– Veselí nad Lužnicí 2010
Základem kvalitního poskytování dobrovolnické činnosti – canisterapie
je erudovaný, speciálně připravený tým (dobrovolník x pes). Nejedná se
pouze o otestování zvířete (psa), jak se mnohdy laická veřejnost domnívá.
Komplexním ověřením vhodnosti a připravenosti pro budoucí praktikování
canisterapie prochází psovod i pes.
Canisterapeutický výcvik zahrnuje nejen praktický nácvik různorodých
situací se psem, ale i teoretickou přípravu psovoda pro přímý kontakt
s různým typem klientů v zařízeních i mimo ně. Náročnost výcviku odpovídá
požadavkům kvalitně a odborně prováděné canisterapie.

Jak probíhá příprava a výcvik budoucích
canisterapeutických týmů u o.s. Hafík?
Vstupní testy

Samotnému pětidennímu výcviku, který je zpravidla pořádán na začátku
prázdnin, předchází jednodenní vstupní testy. V roce 2010 se uskutečnily 13. 6.
na kynologickém cvičišti ve Veselí nad Lužnicí. Testy tvoří soubor několika
stěžejních cviků, při nichž se testuje povaha a chování psa v neobvyklých
situacích.
Po důkladném výběru zkušební komise mohlo k dalšímu stupni
canisterapeutického výcviku postoupit 13 týmů.

Canisterapeutický výcvik

V termínu od 2. 7. do 6. 7. 2010 proběhl v pořadí již devátý výcvik
terapeutických týmů. Stejně jako vstupní testy se i výcvik konal na kynologickém
cvičišti ve Veselí nad Lužnicí. Náročný pětidenní výcvik zahrnoval praktická
cvičení, modelové situace, nasazení v terénu (TEP - Centrum sociálních služeb
Veselí nad Lužnicí) a prožitkové dopoledne pro děti uspořádané přímo v areálu
cvičiště. V teoretické části výcviku získali psovodi základní informace o historii
a samotném využití canisterapie při práci s různým typem klientů.
Mezi další cenné zdroje informací patřily přednášky o etologii psa, pravidlech
bezpečného přístupu a kontaktu se psem (cizím i vlastním), což tvoří základ
prevence vzniku úrazu způsobeného psem.

Ke zpestření celého programu přispělo i povídání o dramaterapii se
zaměřením na využití her v oblasti výkonu canisterapie.
Na závěr výcviku skládali psovodi vědomostní teoretickou zkoušku  
a praktickou zkoušku zaměřenou na dovednosti se svým psem. Všech 13  týmů
zdárně složilo obě zkoušky a mohlo tak získat na dobu dvou let certifikát
otestovaného dobrovolníka se psem v oblasti canisterapie.
Naše řady se tak rozrostly o další schopné kolegy.
Realizaci výcviku umožnilo finanční podporou Ministerstvo vnitra České
republiky. Velké poděkování patří také společnosti Dibag a.s., která akci
podpořila svými výrobky z výživového programu Fitmin.
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