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Pár slov na úvod
Rok 2012 byl pro Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík ve znamení rozvoje,
inovace a realizace nových projektů. Sdružení se podařilo během roku 2012 rozšířit počet
přijímajících organizací, nově praktikují naši dobrovolníci canisterapii v Libereckém,
Ostravském či Jihomoravském kraji. Díky tomuto rozvoji lze konstatovat, že naše sdružení
má již prakticky celorepublikovou působnost. Dílčím a existenčně důležitým úspěchem
našeho občanského sdružení je prodloužení akreditace Ministerstva vnitra v oblasti výkonu
dlouhodobé dobrovolnické činnosti. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík tedy
i v dalších třech letech (r. 2013 – 2015) zůstává jediným akreditovaným dobrovolnickým
centrem zabývajícím se praktikováním odborné canisterapie. V roce 2012 se značně osvědčila
nová fundraisingová strategie, díky níž jsme měli možností získat nezanedbatelné finanční
prostředky. Noví donátoři tak nemalou měrou přispěli k udržení více zdrojového financování
našeho sdružení.
Během roku 2012 došlo k rozšíření řad našich zvířecích spolupracovníků. Radost
klientům v různých typech zdravotně-sociálních zařízeních přinášejí nejen otestovaní psí
pomocníci, ale též pár suchozemských želv a miniponík Tacco. Přítomnost výše zmíněných
zvířecích společníků se v praxi značně osvědčila a velkou měrou přispěla ke zpestření
programu v rámci pravidelného docházení našich dobrovolníků.
V uplynulém roce jsme měli možnost realizovat několik velmi úspěšných projektů.
Mezi tradiční akce našeho sdružení patřil Rekondiční pobyt (8. – 10. června), Dětský
canisterapeutický tábor (5. – 11. srpna) či odborná konference Zvířata v životě lidí (9. listopadu).
Též jsme měli možnost participovat na několika benefičních projektech. Díky entuziasmu
našich externích spolupracovníků byly zrealizovány akce „Charitativní Zumbathon pro
Hafíka“ či kadeřnicko-kosmetický projekt „Pomozte svoji krásou“. Obě akce v nemalé míře
přispěly k propagaci činnosti našeho sdružení a pomohly nám získat nejen nezanedbatelné
množství finančních prostředků, ale i mnoho nových příznivců.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. bylo během roku 2012 několikrát
mediálně prezentováno (TV Gimi, Jihočeská regionální televize, televizní pořad Chcete mě?,
Deník Mladá Fronta Dnes, Třeboňský svět, Veletrh neziskových organizací města Třeboně,
Písecké postřehy, 5+2 dny Jindřichohradecko).
Značné poděkování směřuje ke všem donátorům (MZČR, MVČR, statutární město
České Budějovice, Město Třeboň, firma Argon systém, GE Money Bank, Nadace Život dětem,
Konto bariéry, firma Zvánovec, firma HM Bohemia plus, firma Jednota, p. Roman Červený),
bez jejichž podpory by nebylo možné vidět tolik radosti v očích klientů, za nimiž dochází
canisterapeutické týmy o.s. Hafík.
Největší dík bychom chtěli vyjádřit samozřejmě našim dobrovolníkům, jejich čtyřnohým
pomocníkům a všem členům o.s. Hafík.

„Pes a člověk mohou vytvořit tak silný vztah proto, že dokážou vzájemně pochopit své citové
reakce. Pes má možná větší radost ze života než my, a tento pocit z něj vyzařuje natolik silně, že se
z něj těšíme i my lidé.“
Jeffery Masson

Přehled naší činnosti
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. je nestátní nezisková organizace, která
vznikla v lednu roku 2001 v Třeboni. Sdružení se zabývá především praktikováním odborné
canisterapie, a dále též vzděláváním a výcvikem canisterapeutických týmů (dobrovolníků
se psem). Primárním podnětem k založení sdružení se stala především potřeba zavedení
profesionálně prováděné canisterapie v České republice.

Cíle sdružení:
• praktikování canisterapie jako podpůrné metody s pozitivním vlivem na
bio-psycho-sociální zdraví lidí,
• odborné praktikování všech metod canisterapie - AAA, AAT, AAE a AACR,
• komplexní příprava a výcvik canisterapeutických týmů pro praktikování canisterapie,
• realizace edukační a poradenské činnosti,
• podpora integračních tendencí ve společnosti.

Od roku 2008 je o.s. Hafík na základě akreditace poskytnuté Ministerstvem vnitra
České republiky akreditovaným dobrovolnickým centrem ve sféře výkonu dlouhodobé
dobrovolnické služby. Od roku 2008 až doposud je tedy občanským sdružením. Hafík je
jedinou organizací v ČR, která je způsobilá provádět dobrovolnickou službu v oblasti
vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy. Základním posláním naší
organizace je pomoc osobám se specifickými potřebami, seniorům, dětem a mládeži.
I v letošním roce se může o.s. Hafík pyšnit akreditací (od r. 2010 – 2014) mezinárodní asociace
ESAAT (European Society of Animal Assisted Therapy) týkající se výcviku a vzdělávání
dobrovolníků v oblasti canisterapie. Velkým přínosem pro sdružení je nadále fungující
spolupráce s Národním dobrovolnickým centrem Hestia, o.s. a od roku 2011 rozšířená
spolupráce s Výcvikovou školou Doggie na Slovensku.
Na činnosti sdružení se v roce 2012 podílelo 44 akreditovaných dobrovolníků
a 54 otestovaných canisterapeutických psů. Aktivně participovalo na pravidelné realizaci
canisterapie v různých typech zdravotně-sociálních zařízení 38 canisterapeutických týmů
(dobrovolník + pes). Výše zmínění dobrovolníci docházeli během roku 2012 celkem do
36 zařízení a to jak v Jihočeském kraji, tak i v dalších 7 vyšších územně samosprávných celcích.
Dobrovolníci o.s. Hafík se během uplynulého roku zúčastnili celkem 49 jednorázových akcí.
Ke konci roku 2012 eviduje naše občanské sdružení 18 týmů v přípravě, kteří se aktivně
připravují na absolvování canisterapeutických zkoušek.

Návštěvní činnost v roce 2012
Pravidelná návštěvní činnost o.s. Hafík je realizována canisterapeutickými týmy
v průběhu celého roku a to zejména formou:
AAA (Animal Assisted Activities) – aktivity za přítomnosti zvířete
AAT (Animal Assisted Therapy) – terapie za přítomnosti zvířete
Odborné praktikování canisterapie probíhá jak v zařízeních sociální péče (Domovy
pro seniory, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Dětské stacionáře apod.), tak
i ve školských zařízeních (Mateřské, speciální a praktické školy). Návštěvní program našich
canisterapeutických týmů probíhá ve výše zmíněných zařízeních v předem stanovených
pravidelných intervalech (nejčastěji se jedná o interval jedenkrát za týden či čtrnáct dní) a to
buď individuální či skupinovou formou.
V roce 2012 pravidelně docházelo do 36 zařízení celkem 38 canisterapeutických týmů.
Výčet měst, v nichž dobrovolníci o.s. Hafík praktikovali canisterapii (36 zařízení)
9 zařízení

(České Budějovice)

4 zařízení

(Písek)

3 zařízení

(Jindřichův Hradec)

2 zařízení

(Soběslav, Turnov)

1 zařízení

(Hluboká nad Vltavou, Kaplice, Stráž nad Nežárkou, Veselí nad Lužnicí, Milovice
nad Labem, Nymburk, Bechyně, Praha, Staňkov u Plzně, Tábor, Znojmo, Ostrava,
Bernartice, Horní Čermná, Žamberk, Pacov)

Výčet měst, v nichž dobrovolníci o.s. Hafík individuálně docházeli za klientem (3 klienti)
1 klient – Třeboň, Praha, Písek

Rozdělení dle využívané formy canisterapie
Forma AAT: 10
(České Budějovice, Třeboň, Jindřichův Hradec, Milovice nad Labem, Písek, Praha,
Veselí nad Lužnicí, Nymburk)
Forma AAA: 26
(České Budějovice, Třeboň, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Hluboká nad Vltavou, Písek,
Milovice nad Labem, Staňkov u Plzně, Praha, Stráž nad Nežárkou, Jindřichův Hradec, Tábor,
Horní Čermná, Bernartice, Pacov, Ostrava, Znojmo, Kaplice)

Jednorázové aktivity v roce 2012
Jednorázové aktivity neodmyslitelně patří k činnosti občanského sdružení Hafík,
proto se i v letošním roce můžeme pyšnit pořádáním nebo účastí na 49 akcích. V roce 2012
jsme měli možnost aktivně pracovat s 1386 klienty, žáky, dětmi či zájemci o problematiku
praktikování odborné canisterapie. Do personálního zajištění našich jednorázových aktivit
se během roku zapojilo celkem 25 otestovaných dobrovolníků se psem a 8 týmů
v přípravě. Z hlediska hodinové dotace lze konstatovat, že naši dobrovolníci tak v průběhu
roku „odpracovali“ přibližně 3675 hodin.
Hodinová dotace jednorázových aktivit v r. 2010 - 2012
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Počet jednorázových aktivit dle typu zařízení:
• 17 aktivit ve školských zařízeních - z toho 8 akcí zaměřených na prevenci úrazů
způsobených psem
• 7 aktivit ve zdravotně – sociálních zařízeních pro děti a dospělé
• 10 aktivit ve zdravotně – sociálních zařízeních pro seniory
• 7 aktivit spojených s návštěvou na pobytech , táborech, akce pro děti
• 8 aktivit prezentačního charakteru
Počet účastníků jednorázových aktivit r. 2010 - 2012
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Canisterapie očima našich klientů
Dobrý den HAFÍKU,
Chtěli jsme ti napsat o našem chlupatém kamarádovi. Od září k nám do školky začal chodit
pejsek Ringo. Je to německý ovčák a jsou mu čtyři. Máme ho všichni moc rádi a vždy se těšíme na
jeho návštěvu. Většinou za námi přijde v úterý. A co vlastně s Ringim děláme?
Pokaždé začínáme, když nás Ringoušek přivítá radostným štěkáním a přijde se pomazlit.
Někdy od něho dostaneme i pusu. Pak si opakujeme části těla a ukazujeme je nejen na pejskovi,
ale i na sobě. Učíme se barvy pomocí mističek - podle pokynů paní učitelky dáváme do mističek
piškoty. Ringi je pak hledá a rychle spapá. Někdy vodíme pejska na vodítku a povídáme si, jak
se o pejska starat a co pejsek jí. Jo a taky ho česáme. Pejska překračujeme, podlézáme a on nás
zase obíhá. Nejlepší je však hra na pejsky – děláme povely jako Ringo (Sedni!, Lehni!, Vstaň! a Dej
pac!.........). a to úplně nejlepější je piškotovaná – lehneme si na břicho, paní učitelka nám dá
piškoty na záda nebo ruku a Ringi pak chodí a hledá ty piškoty a zase je sní. Ringoušek umí různé
věci jako válet sudy, plazit se a pak si lehne jako mrtvola.
Je s ním velká legrace. Jen by za námi mohl chodit každý den.

pa pa děti ze Sluníčka
(ZŠS a MŠS Turnov)

Přehled aktivit v roce 2012
26. února, 18. listopadu 2012
Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii
10. března, 2. září 2012
Supervize canisterapeutických týmů
21. dubna, 1. července, 4. listopadu 2012
Vstupní testy (celkem 31 účastníků)
28. dubna 2012
Charitativní Zumbathon pro Hafíka
8. – 10. června 2012
Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii
1. – 6. července 2012
Výcvik canisterapeutických týmů
5. – 11. srpna 2012
1. dětský canisterapeutický tábor
24. října 2012
Charitativní kadeřnicko-kosmetický projekt „Pomozte svojí krásou“
9. listopadu 2012
1. ročník konference Zvířata v životě lidí

1. Dětský canisterapeutický tábor
V letošním roce se pod hlavičkou našeho sdružení uskutečnil první ročník Dětského
canisterapeutického tábora a to v termínu 5. - 11. 8. 2012 na Nových Hradech v areálu kempu
Veveří. V neděli 5. 8. 2012 se do kempu sjelo celkem 47 účastníků (39 osob a 8 psů), aby
společně strávili 7 letních dnů plných zábavy.
Tábora se zúčastnilo 12 zdravých dětí a 11 dětí s postižením. O děti se v průběhu
celého tábora staralo 9 vedoucích a 6 psovodů s celkem 8 psy. Dokumentaci celého tábora
zajišťoval léty osvědčený fotograf.
Celý tábor se letos nesl v atmosféře poznávání zvířátek, přírody a života
na venkově. Cílem dětí bylo vysloužit si všechny zvířátka (až po botičky) dle písničky „Když
jsem já sloužil ...“, a tím splnit celotáborovou hru a dostat ocenění „Znalec zvířátek a venkova“.
Celotáborovými průvodci se stali farmář Pepa se ženou Bóžou. Dětem při plnění některých
z úkolů pomáhal Pepův pomocník Béďa a jejich práci se naopak snažil překazit farmářův
soused, farmář Kozderka, který byl po celém okolí známý jako zlý a závistivý člověk.
Děti se během jednotlivých etap naučily poznávat zvířátka ze statku, zjistily, jak probíhá
rok na statku a nakonec si i zkusily samy upéci chleba, který následně snědly k snídani.
Zásadním prvkem integrace a každodenní radostí byla přítomnost canisterapeutických psů.
Děti si užívaly jejich přítomnosti, možnosti si s nimi kdykoliv pohrát nebo se pomazlit. Naučily
se také spoustě důležitých a praktických dovedností. Zjistily, jak pejska cvičit, jak se k němu
chovat, aby nedošlo k žádnému úrazu a aby měli pejsci z kontaktu s nimi radost. A jako každý
rok se i letos děti svezly na speciálním vozíku, který byl tažen leonbergery.
Během tábora jsme měli dvakrát možnost přivítat přátele, kteří nám přijeli zpestřit
program a udělat radost. Patří jim velký dík, že si na nás dokázali udělat čas a naučili nás
novým dovednostem či nás prostě jen přijeli potěšit bez nároku na odměnu. Konkrétně
se jedná o naše oblíbené Divadýlko Okýnko, které si letos připravilo krásnou pohádku
o Bublinkové víle. Že máme na táboře pohybově zdatné účastníky, jsme zjistili při Zumbě,
kterou si s námi přijela zacvičit Eva Kortanová.
Letošní tábor by se nemohl uskutečnit bez podpory níže uvedených sponzorů, kteří
nás finančně podpořili. Srdečný dík patří:
Ministerstvu zdravotnictví České republiky, GE Money Bank a organizátorům akce
Zumbathon pro Hafíka (jejíž výtěžek byl určen právě k realizaci Dětského canisterapeutického
tábora).

Výcvik canisterapeutických týmů
Veselí nad Lužnicí 2012
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík klade velký důraz na přípravu a vzdělávání
jak nových zájemců o canisterapii, tak i budoucích canisterapeutických týmů. Občanské
sdružení se pyšní akreditací mezinárodní asociace ESAAT (European Society for Animal
Assisted Therapy), která jej opravňuje zaměřit vzdělávací proces výcviku dle platných
evropských norem. Komplexně zaměřená příprava celého týmu, tj. jak psovoda, tak i psa,
podléhá dlouhému procesu zahrnující vstupní testování, teoretickou a praktickou přípravu,
závěrečnou praktickou zkoušku týmu. Díky tomuto náročnému procesu je poté zajištěna
připravenost týmu na setkání s klientem a odborné praktikování canisterapie.
Vstupní testy v roce 2012
Vstupní testy jsou primárním krokem k zahájení vzdělávacího procesu budoucího
dobrovolníka působícího v občanském sdružení Hafík. Testy jsou založeny na hodnocení
chování zájemce o canisterapii a jeho psa v neobvyklých situacích. V letošním roce byly testy
pro velký zájem (31 testovaných týmů) konány celkem třikrát.
První testy se konaly dne 21. dubna a zúčastnilo se jich 21 týmů (psovod+pes). Testy
úspěšně absolvovalo 20 týmů. Druhé vstupní testy byly uspořádány dne 1. července za
účasti 4 týmů. Těmito úspěšně prošly všechny přítomné týmy. Posledních vstupních testů
(4. listopadu) se zúčastnilo 6 týmů. Stejně jako v předchozím případě, tak i nyní uspěly všechny
týmy. Z celkového počtu 31 testovaných týmů úspěšně prošlo vstupními testy 30 týmů.

Výcvik canisterapeutických týmů 2012
V termínu od 1. 7. do 6. 7. 2012 proběhl v pořadí již jedenáctý výcvik terapeutických
týmů. Letos, stejně jako v předchozích dvou letech, se výcvik konal na kynologickém cvičišti
ve Veselí nad Lužnicí.Obecně se výcvik skládal z praktických cvičení a modelových situací,
včetně dvou nasazení přímo v „terénu“ (TEP - centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí
a prožitkové dopoledne pro děti uspořádané v rámci Evropského týdne žen v Hluboké
nad Vltavou) a z teoretické části, ve které dobrovolníci načerpali nové informace týkající se
problematiky canisterapie (její historie a využití v práci s klientem) a ostatních zooterapií.
Dále získali vědomosti o práci s klientem s daným typem postižením. Zajímavé informace se
mohli dobrovolníci dozvědět také při přednáškách na téma etologie psa a prevence úrazů
způsobených psem. Velkým přínosem byla pro všechny zúčastněné přednáška o práci se
seniory. Na konci celého výcviku skládali dobrovolníci teoretickou zkoušku a následně jako
tým (dobrovolník se svým psem) zkoušku praktickou. Letošního výcviku se účastnilo 17
týmů. Výcvik nakonec zdárně, bez větších problémů, ukončilo 13 týmů. Všem týmům, které
úspěšně zakončily výcvik splněním zkoušek, moc gratulujeme a těšíme se na příjemnou
spolupráci.

	
  

Vzdělávání dobrovolníků o.s. Hafík
v roce 2012
Název konference/semináře

Počet zúčastněných
dobrovolníků o.s.
Hafík

19. května

Canisterapie z pohledu speciální pedagogiky, Vyškov

4

19. - 20. října

6.mezinárodní konference Tiere als Therapie, Vídeň

2

Zvířata v životě lidí, Třeboň

13

Termín

9. listopadu

Prezentace o.s. Hafík v médiích
Datum

Druh prezentace

8. ledna

Chcete mě? - reportáž o canisterapii (dobrovolnice K.
Pejchalová)

26. února

MF Dnes – článek o činnosti o.s Hafík (předsedkyně J.
Eisertová)

15. března

TV Gimi – činnost o.s. Hafík – canisterapie u seniorů v DpS
Máj (dobrovolnice K. Kosová)

1. června

TV Gimi – Canisterapie v centru Arpida (dobrovolnice Jitka
Pflegerová)

18. června

Jihočeská regionální televize – Canisterapie v centru
Arpida (dobrovolnice Jitka Pflegerová)

26.července

5+2 dny Jindřichohradecko - článek o činnosti o.s. Hafík
(předsedkyně J. Eisertová)

16. srpna

Jihočeská televize - reportáž o 1. dětském
canisterapeutickém táboře

3. října

Písecké postřehy - Malý kůň s velkou láskou k lidem
(dobrovolnice Z. Staffová)

Finanční hospodaření za rok 2012
Náklady 2012

Částka v Kč

Příjmy 2012

Částka v Kč

Materiál

153.767,-

Hlavní činnost

Cestovné

55.833,-

Reklama

Služby

235.710,-

Dary

224.018,-

Mzdové náklady

92.000,-

Dotace

251.000,-

Pojištění

13.902,-

Celkem

668.818,-

Poplatky a jiné

5.205,-

Celkem

190.980,2.663,-

556.417,-

Náklady o.s. Hafík 2012

42%
45

27%
30

17%
10%

15

0

3%

Materiál
Mzdové náklady

Cestovné
Pojištění

1%

Služby
Poplatky a jiné

Příjmy o.s. Hafík 2012
45

38%

33,5%

28%
30

15

0,4%

0
Hlavní činnost

Reklama

Dary

Dotace

Sponzoři
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