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Stejně jako každý rok, tak i v létě 
roku 2015 jsme pořádali Výcvik ca-
nisterapeutických týmů zakončený 
zkouškami a díky tomu do našeho Vý-
cvikového canisterapeutického sdru- 
žení, z.s. přibyli další noví dobrovol-
níci s otestovanými psy, díky nimž 
se nám i v tomto roce podařilo roz-
šířit počet přijímacích organizací, do 
kterých naši dobrovolníci docházejí 
na pravidelnou canisterapii. V tuto 
chvíli můžeme podotknout, že náš 
spolek má již v podstatě celorepub-
likovou působnost. 

Podobně jako v předešlých letech, 
tak i v roce 2015, jsme pořádali ně-
kolik úspěšných akcí – jednalo se na-
příklad o tradiční Rekondiční pobyt 

se zaměřením na canisterapii (19. – 
21. června 2015), již 4. dětský canis-
terapeutický tábor (25. – 28. srpna 
2015) či integrační pochod s prvky 
dogtrekkingu „Toulky s Hafíkem“ 
(19. dubna 2015).

Mimo pravidelného docháze-
ní do zařízení se naši dobrovolníci 
se psy v uplynulém roce zúčastnili 
úctyhodného počtu jednorázových 
akcí. Spolek Hafík se tak může pyšnit 
účastí na 113 jednorázových akcích.

Značné poděkování patří všem 
donátorům, kteří nás během roku 
podporovali (MZČR, MVČR, statu-
tární město České Budějovice, Město 
Třeboň, Pomozte dětem – Nadace 
rozvoje občanské společnosti NROS, 

Jednota COOP České Budějovice, Era, 
Smeraldino, s.r.o., Diecézní charita 
Plzeň, Petr Vaněk, Michaela Souku-
pová Peterová, firma Argon systém)  
a bez jejichž štědrosti by nebylo 
možné vykouzlit tolika lidem úsměv 
na tváři prostřednictvím kontaktu 
s canisterapeutickými týmy spolku 
Hafík.

Závěrem bychom chtěli vyjád-
řit největší dík samozřejmě našim 
dobrovolníkům, jejich čtyřnohým 
pomocníkům a všem příznivcům 
Výcvikového canisterapeutického 
sdružení Hafík, z.s.

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
předsedkyně sdružení

Výcvikové canisterapeutické sdru- 
žení Hafík, z.s. je nestátní nezisko-
vá organizace, která vznikla v led-
nu roku 2001 v Třeboni. Spolek se 
zabývá především praktikováním 
odborné canisterapie a dále vzdělá-
váním a výcvikem canisterapeutic-
kých týmů (dobrovolníků se psem). 
Podnětem k založení spolku se stala 
především potřeba zavedení pro-
fesionálně prováděné canisterapie  
v České republice.

Cíle spolku:
•	 provádění	 canisterapie	 jako	 pod- 
 půrné metody s pozitivním vlivem  
 na bio-psycho-sociální zdraví lidí
•	 odborné	 provádění	 všech	 metod	 
 canisterapie - AAA, AAT, AAE  
 a AACR
•	 komplexní	 příprava	 a	 výcvik	 ca- 
 nisterapeutických týmů pro prak- 
 tikování canisterapie
•	 realizace	 edukační	 a	 poradenské	 
 činnosti 
•	 podpora	integračních	tendencí	ve	 
 společnosti

Od roku 2008 je Výcvikové canis-
terapeutické sdružení Hafík, z.s. na 
základě akreditace poskytnuté Mi-
nisterstvem vnitra České republiky 
akreditovaným dobrovolnickým 
centrem v úseku výkonu dlouho-
dobé dobrovolnické služby. Hafík se 
tak stal organizací, která je způsobilá 
provádět dobrovolnickou službu v 
oblasti vysílání dobrovolníků s jejich 
otestovanými terapeutickými psy. 

Pravidelná návštěvní činnost spolku Hafík je reali-
zována canisterapeutickými týmy v průběhu celého 
roku a to zejména formou:
•	 AAA (Animal Assisted Activities) – aktivity za pří- 
 tomnosti zvířete
•	 AAT (Animal Assisted Therapy) – terapie za pří- 
 tomnosti zvířete
Praktikování canisterapie probíhá jak v zařízeních 
sociální péče (Domovy pro seniory, Domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, Dětské stacionáře, 
aj.), tak i ve školských zařízeních (Mateřské, speciální 
a praktické školy). Návštěvy našich dobrovolníků se 
psy v zařízení probíhají v předem stanovených pra-
videlných intervalech (nejčastěji jedenkrát za týden 
či čtrnáct dnů) a to buď individuální či skupinovou 
formou.
V roce 2015 docházelo pravidelně na canisterapii do 
vybraného zařízení celkem 51 dobrovolníků s otesto-
vaným psem a na felinoterapii 2 dobrovolnice s koč-
kou. 
Na canisterapii naši dobrovolníci docházeli do 54 
zařízení a do 5 rodin a felinoterapii jsme za pomoci 
dobrovolnic praktikovali ve 3 zařízeních. Dobrovolní-
ci tak během svého pravidelného docházení praco-
vali se 759 klienty a odpracovali celkem 1386 hodin.
Výčet měst, v nichž dobrovolníci spolku Hafík prak-
tikovali canisterapii/felinoterapii (celkem 55 zaří-
zení):
12 zařízení České Budějovice
6 zařízení Písek
5 zařízení  Praha
3 zařízení Jindřichův Hradec, Třeboň
2 zařízení Soběslav, Milovice nad Labem, Turnov
1 zařízení Kaplice, Hluboká nad Vltavou, Pístina, 
Bechyně, Horní Čermná, Žamberk, Znojmo, Tábor, 
Pacov, Staňkov u Plzně, Nymburk, Boršov nad Vlta-
vou, Chvalkov, Domažlice, Trhanov, Jihlava, Pracha-
tice, Vodňany, Šluknov, Pardubice
Výčet měst, v nichž dobrovolníci spolku Hafík do-
cházeli individuálně za klientem do rodiny: 
5	rodin	 2	x	Třeboň,	Borovany,	Praha,	Milovice

Slovo na úvod

Naše činnost

Dobrovolnický program canisterapie

Základním posláním naší organiza-
ce je pomoc osobám se specifickými 
potřebami, seniorům, dětem a mlá-
deži. 

V roce 2010 se stal Hafík členem 
Evropské asociace pro výkon tera-
pie za asistence zvířat ESAAT.

Velkým přínosem pro spolek je 
nadále fungující spolupráce s Ná-
rodním dobrovolnickým centrem 
Hestia a od roku 2011 rozšířená spo-
lupráce s Výcvikovou školou Doggie 
na Slovensku.

Neméně přínosné je pro Výcviko-
vé canisterapeutické sdružení Hafík, 

z.s. členství v RADAMBUKU (Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje). 
Členy této organizace jsme se stali  
v roce 2013.

Na činnosti spolku se v roce 2015 
podílelo 57 akreditovaných dobro-
volníků se 70 otestovanými psy. Na 
realizaci dobrovolnického programu 
Canisterapie v různých typech zdra-
votně-sociálních zařízení se aktivně 
podílelo 51 dobrovolníků s otesto-
vaným psem.

Během roku 2015 docházeli dob-
rovolníci na pravidelnou canisterapii 
a felinoterapii celkem do 55 zařízení 
a do 5 rodin po celé České republice. 

Dobrovolníci Výcvikového canis-
terapeutického sdružení Hafík, z.s. 
se dále během roku 2015 zúčastnili 
celkem 113 jednorázových akcí. 

Ke konci roku 2015 evidoval náš 
spolek celkem 27 dobrovolníků se 
psem v přípravě, kteří se připravují 
na zapojení do programu Canistera-
pie. 

V roce 2015 náš spolek také spo-
lupracoval se 3 dobrovolnicemi  
s kočkami a 1 dobrovolnicí s mini-
poníkem Taccem.
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Jednorázové akce v roce 2015

Důležité akce v roce 2015

Jednorázové akce patří k činnosti 
spolku Hafík, a proto se v letošním 
roce můžeme pyšnit účastí na 113 jed-
norázových zážitkově edukačních 
akcích, jež byly zaměřené na caniste-
rapii. Při akcích dobrovolníci často vy-
užívali metodiku AAE (edukace za pří-
tomnosti psa). Během roku 2015 jsme 
měli možnost aktivně pracovat s 3843 
klienty, žáky, dětmi či zájemci o pro-
blematiku praktikování odborné ca-
nisterapie. Do zajištění našich jedno-

rázových akcí se během roku zapojilo 
celkem 31 otestovaných dobrovol-
níků se psem a 18 týmů v přípravě.  
Z hlediska hodinové dotace lze kon-
statovat, že naši dobrovolníci tak „od-
pracovali“ přibližně 426 hodin.
Počet jednorázových akcí dle typu 
zařízení:
•	 40	akcí	ve	školských	zařízeních
•	 14	akcí	ve	školském	zařízení	(akce	 
 zaměřené na prevenci úrazů způso- 
 bených psem)

•	 18	 akcí	 ve	 zdravotně-sociálních	 
 zařízeních pro děti a dospělé
•	 8	akce	ve	zdravotně-sociálních	zaří- 
 zeních pro seniory
•	 4	 akce	 ve	 zdravotnickém	 zařízení	 
 (konkrétně se jednalo o jednotlivá  
 oddělení nemocnic)
•	 15	akcí	spojených	s	návštěvou	na	po- 
 bytech, táborech
•	 14	aktivit	prezentačního	charakteru

Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii 2015
Ve dnech 19. 6. – 21. 6. 2015 uspořádalo Výcvikové canis-

terapeutické sdružení Hafík, z.s. opět, jako každý rok, re-
kondiční pobyt se zaměřením na canisterapii. Pobyt byl ur-
čen pro děti zdravé i děti s různým typem postižení. Letošní 
pobyt se uskutečnil v chatě Bouckovna nedaleko Třeboně 
(areál patřící Lesní správě Třeboň).

Pobyt byl z velké části financován městem Třeboň a z čás-
ti se na financování podíleli také rodiče zúčastněných dětí  
a Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. Pobytu 
se zúčastnilo celkem 16 dětí (z toho 6 dětí s různým typem 
postižení a 10 dětí zdravých). Dále bylo na pobytu přítomno 
8 dobrovolníků se svými 12 psy, 4 dobrovolníci bez psa (tzv. 
vedoucí) a 1 kuchař, který se po celou dobu pobytu staral  
o naše hladová bříška a 1 zdravotnice.

Letos nám po celou dobu pobytu nepřálo počasí, ale i tak 
jsme si rekondiční pobyt užili se vším všudy a celé tři dny 
jsme strávili ve společnosti pejsků a mnoha her.

V pátek, po příjezdu dětí, kdy se všechny ubytovaly do 
svých pokojů a seznámily se s okolím, přišly na řadu sezna-
movací hry, abychom se všichni společně seznámili. Hned 
po večeři následovalo také seznámení s pejsky, které pro-
běhlo formou oblíbených her – tunely, přeskakování, pod-
lézání a samozřejmě jsme nesměli zapomenout ani na naši 
oblíbenou „piškotovanou“. Večer, než šly děti spát, jsme si 
ještě zahráli spoustu zajímavých her a soutěží, u kterých 
jsme se opravdu pobavili (např. pantomima).

Během soboty toho děti zažily opravdu hodně. Ráno se 
prostřednictvím 3 stanovišť naučily, jak se správně starat  
o pejsky (veterinární péče, výcvik a sporty pro psy, úpra-
va srsti, aj.) a odpoledne si zas procvičily správné chování  
k pejskům. Aby si odvezly dětičky z pobytu i něco na památ-
ku, tak si v rámci „rukodělek“ ozdobily skleničky barvami na 
sklo a kdo chtěl, tak si ještě mohl vytvořit i masku z papíro-
vých tácků. Po obědě a poledním klidu jsme využili chvilku 
hezkého počasí a děti se vydaly na krátkou stopovanou „po 
stopách Hafíka“ na jejímž konci na ně čekal malý poklad. 
Během stopované jsme tedy nakonec zmokli, ale i přes to, si 
jí děti i vedoucí velice užili.

V sobotu večer nesměl chybět táborák s opékáním vuřtů. 
Z důvodu nepříznivého počasí se z táboráku stal ohníček v 
krbu na terase, ale na výborné chuti opečených vuřtů nám 
to neubralo.

V neděli čekal děti již od rána opět nabytý program. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o integrační pobyt, tak jsme 
nesměli zapomenout do programu zařadit i tzv. Integrační 
hry. Jedná se o hry, kde si děti zkoušejí, jak se žije jejich ka-
marádům s postižením. Tentokrát děti poznávaly chutě po-
travin, lovily jablíčka z lavoru či chodily „poslepu“ se psem.

Jako již tradičně i na tomto pobytu nesmělo chybět všemi 
dětmi velmi oblíbené povožení se na vozíku taženém psy. 

Veliký dík patří organizátorům, všem vedoucím a psovo-
dům za jejich ochotu věnovat svůj volný čas a energii dě-
tem, které na zážitky z proběhlých dní budou jistě dlouho 
vzpomínat. Poděkování patří pochopitelně i všem pejskům, 
kteří se pobytu účastnili.

Veliké poděkování patří i sponzorům, kteří dopomohli ke 
zdárnému uspořádání pobytu.

Hodinová dotace jednorázových akcí v r. 2012 – 2015 Počet účastníků jednorázových akcí r. 2012 – 2015

21. 2., 18. 10. Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii (celkem 13 účastníků)
15. 3., 27. 9. Vstupní testy (celkem 27 účastníků/ 25 týmů úspěšně absolvovalo)
13. 3. Školení dobrovolníků „Prevence úrazů způsobených psem“
12. 4., 4. 9. Supervize canisterapeutických týmů
12. 4. Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.
19. 4. Integrační pochod s prvky dogtrekkingu „Toulky s Hafíkem“
19. – 21. 6. Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii
2.  – 6. 7. Výcvik canisterapeutických týmů (výcvik úspěšně dokončilo 12  canisterapeutických týmů)
11. 7. „Doštěkná“ (zábavné odpočinkové odpoledne pro dobrovolníky, členy organizace 
 a čtyřnohé pomocníky)
25. – 28. 7. 4. dětský canisterapeutický tábor (Letní pobytová akce se zaměřením na canisterapii)
27. 12. Vánoční pochod s Hafíkem
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4. dětský canisterapeutický tábor
letní pobytová akce se zaměřením na 
canisterapii

V letošním roce se konal v termínu od 25. do 28. 
7. 2015 již 4. ročník canisterapeutického tábora, 
který byl tentokráte z personálních důvodů spíše 
letním pobytem, ale o to více jsme si jej všichni 
užili. Tábor se konal na základně Obora Nový dvůr 
v Hluboké u Borovan a byl finančně podpořen Mi-
nisterstvem zdravotnictví z programu PVP 2015. 
Tábora se zúčastnilo 19 báječných dětí, 15 obdi-
vuhodných vedoucích a 10 výjimečných psích po-
mocníku. 

Celým průběhem tábora se nesla velmi přátel-
ská a klidná atmosféra, a společně jsme všichni 
zažili spoustu dobrodružství. Poučná a velmi zá-
bavná byla etapová hra o Človíčkovi, který spo-
lečně s medvědem a p. Človíčkovou děti prová-
zel celým průběhem tábora. Děti se dozvěděly 
spoustu informací o psích kamarádech, naučily 
se o ně správně pečovat, osvojily si zásady správ-
ného chování k pejskům a vyzkoušely si některé 
oblíbené psí sporty (jako agility nebo canicross). 
Nejoblíbenější aktivita byla však mazlení s pejsky 
a polohování. 

Děti si vyzkoušely úžasné lanové městečko, 
které pro ně připravila naše dobrovolnice Eliška 
Čunátová, a také si vyzkoušely za asistence báječ-
ných hráčů amerického fotbalu z týmu Hellboys 
tento velmi zajímavý sport. 

Kromě vyrábění, zdobení triček krásnými ša-
blonami s logem tábora (za které patří dík Karlu 
Vlčkovi, Centrum digitálního tisku, s.r.o), různých 
her a pečení buřtíků, děti zažily úžasný výlet do 
obory s divokými prasaty, který byl velkým zážit-
kem také pro vedoucí.  Příjemným zakončením 
celého pobytu byla návštěva leonbergerů Arta a 
Gerryho, kteří děti svezli na speciálním vozíku. 

Děkujeme všem za pomoc při uspořádání této 
speciální akce a těšíme se opět v příštím roce.
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Informační schůzka a vstupní 
testy

Každý zájemce o spolupráci s Výcvi-
kovým canisterapeutickým sdruže-
ním Hafík, z.s. musí ještě před nástu-
pem na canisterapeutický výcvik projít 
informační schůzkou a předběžným 
testováním – „vstupními testy“.

Během informační schůzky se noví 
zájemci dozvídají základní pravidla 
o fungování Výcvikového caniste-
rapeutického sdružení Hafík, z.s., 
o myšlence canisterapie, aktivitách 
spolku a o povinnostech budoucích 
dobrovolníků. Tato schůzka slou-
ží k tomu, abychom objasnili všem 
zájemcům o canisterapii, jak se stát 
akreditovaným dobrovolníkem se 
psem, jaké nároky jsou kladeny na 

dobrovolníka a na jeho psa během 
canisterapeutického výcviku, důleži-
té informace o činnosti Výcvikového 
canisterapeutického sdružení Hafík, 
z.s., o programech, které Hafík nabí-
zí, jaký je další postup zapojení do 
činnosti Výcvikového canisterapeu-
tického sdružení Hafík, z.s. atd.

V  roce 2015 jsme uspořádali dvě 
informační schůzky, a to 21. února 
a 18. října. Zúčastnilo se jich celkem 
13 nových zájemců se svými pejsky.

Vstupní testy – ověření povahy psa 
- jsou složené z několika disciplín, ve 
kterých se hodnotí základní ovlada-
telnost psa a chování psa v neobvyk-
lých situacích.

Během roku 2015 jsme uspořáda-
li dvoje „vstupní testy“ budoucích 

canisterapeutických týmů, které 
se konaly na kynologickém cvičišti  
v Třeboni.

Tyto testy se uskutečnily 12. dubna 
a 4. září - zúčastnilo se jich celkem 27 
týmů (pes + psovod). Testy úspěšně 
absolvovalo 25 týmů, které se nyní 
budou moci zúčastnit výcviku canis-
terapeutických týmů a závěrečných 
zkoušek.

Výcvik canisterapeutických týmů  
Každý dobrovolník se psem, který 
má zájem praktikovat canisterapii 
pod Výcvikovým canisterapeutic-
kým sdružením Hafík, z.s. je povinen 
absolvovat speciální výcvik a zkouš-
ky, aby byla zajištěna jeho vhodnost  
a připravenost na setkání s klientem 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. klade velký důkaz na přípravu a vzdělávání jak nových 
zájemců o canisterapii, tak i budoucích canisterapeutických týmů. Komplexně zaměřená příprava celého 
týmu, tj. psovoda a psa, podléhá dlouhému procesu zahrnujícímu informační schůzku, vstupní testy, teo-
retickou a praktickou přípravu zakončenou závěrečnou praktickou zkouškou týmu. Díky tomuto náročné-
mu procesu je poté zajištěna připravenost týmu na setkání s klientem a odborné praktikování canisterapie.

VÝCVIK
CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ

a zároveň kvalitní provádění caniste-
rapie. Přípravy i prověření se účastní 
budoucí dobrovolník a pes společně. 
Závěrečný výcvik zahrnuje kromě 
praktického cvičení se psem i teore-
tickou přípravu dobrovolníka a pří-
mý kontakt s klientem v zařízeních, 
kde již canisterapie probíhá. 

V termínu od 2. 7. do 6. 7. proběhl 
v pořadí již čtrnáctý výcvik terapeu-
tických týmů, který se konal na ky-
nologickém cvičišti v Třeboni.

Obecně se výcvik skládá z prak-
tických cvičení a modelových si-

tuací, včetně dvou nasazení přímo 
v „terénu“ (Domov pro seniory 
Třeboň a Domov Pístiná) a z teo-
retické části, ve které dobrovolníci 
načerpali nové informace týkající 
se problematiky canisterapie (její 
historie a využití v práci s klientem) 
a ostatních zooterapií (např. feli-
noterapie). Dále získali vědomosti 
o práci s klientem s daným typem 
postižením. Zajímavé informace se 
mohli dobrovolníci dozvědět také 
při přednáškách na téma veteri-
nární péče o psa a praktické využití 

jednotlivých metod canisterapie 
(AAA,	AAT	a	AAE)	v	praxi.	

Na konci celého výcviku skládali 
dobrovolníci teoretickou zkoušku  
a následně jako tým (dobrovolník se 
svým psem) zkoušku praktickou.

Letošního výcviku se účastnilo 12 
dobrovolníků se svými psy. Výcvik 
nakonec zdárně, bez větších problé-
mů, ukončilo všech 12 týmů. 

Všem týmům, které úspěšně za-
končily výcvik splněním zkoušek, 
moc gratulujeme a těšíme se na další 
příjemnou spolupráci.
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Výcvik probíhá hlavně formou po-
zitivní motivace a kromě poslušnosti 
se zaměřujeme na socializaci, kte-
rá je nezbytná pro pohodový život  
s pejskem. 

Dvakrát ročně otevíráme školičku 
pro štěňátka. Té se v roce 2015 zúčast-
nilo 24 štěňátek různých psích ras. 

Pro ty, kteří si chtějí poslušnost 
procvičovat pravidelně, je otevřeno 
hned několik pravidelných výcviko-
vých dnů. Zde jsou pejsci rozděleni 

podle pokročilosti. Tyto pravidelné 
hodiny navštěvuje 32 členů, kteří  
v některých případech docházejí  
i s více než jedním psem. 

Abychom si odpočinuli od posluš-
nosti, věnujeme se i psím sportům. 
Nabízíme možnost věnovat se s pej-
skem sportu agility (pes pod vedením 
pána překonává různé druhy překá-
žek na čas) a také jedinému týmové-
mu sportu v psím světě – flyballu. 

Zde tým složený ze 4 – 6 psů pře-

konává překážky a doběhne na za-
řízení, které vystřeluje míček. Časy 
pejsků se sčítají a vždy závodí dvě 
družstva proti sobě. V tomto napína-
vém sportu někdy rozhodují tisíciny 
vteřiny. Hafíkův flyballový tým BriSk 
MeRlottes již přivezl několik umís-
tění na stupních vítězů. Více infor-
mací o výcvikové sekci naleznete na 
našich webových stránkách, kde se 
také můžete na veškeré výcviky a psí 
sporty přihlásit. 

Výcviková sekce z.s. Hafík
Náš spolek se nevěnuje jen provádění zooterapie, ale také výcviku psů všech velikostí, ras a věku.  Výcvi-
ková sekce je otevřena nejen našim členům, ale také široké veřejnosti. 
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V roce 2014 byl vypsán již 16. roč-
ník veřejné sbírky Pomozte dětem, 
jenž je projektem Nadace rozvoje 
občanské společnosti a České tele-
vize. Výcvikové canisterapeutické 
sdružení Hafík, z.s. se do tohoto roč-
níku zapojilo s projektem Přátelství 
bez podmínek – terapie a aktivity 
za přítomnosti psa a miniponí-
ka. Doba realizace projektu byla od  
1. listopadu 2014 do 31. prosince 
2015. Projekt byl zaměřen na celo-

Sbírka Pomozte dětem
roční realizaci aktivit a terapie za 
přítomnosti psa ve třech dětských 
domovech (Dětský domov a školní 
jídelna Boršov nad Vltavou; Dětský 
domov, Mateřská škola, Základní 
škola a Praktická škola – Písek; Dět-
ský domov Staňkov).

Výše zmíněné aktivity se zaměřují 
především na zlepšení psychosoci-
álního stavu, usnadnění adaptace 
na nové, neznámé prostředí a pro-
hloubení sociálních kontaktů u dětí 

z ústavního zařízení. Nedílnou sou-
částí projektu je i přijetí a osvojení 
si pravidel bezpečného chování ke 
psům a nově také ke koním (Dětský 
domov v Písku). 

Díky štědrému příspěvku od Kuře-
te (40.500 Kč) jsme mohli podpořit 
naši aktivitu v dětských domovech 
- zejména v oblastech materiálního 
zajištění programu, veterinární péče 
a úhrady cestovného.
Kuře, moc Ti děkujeme za podporu!

Era pomáhá regionům

Výcvikové canisterapeutické sdru-
žení Hafík, z.s. se již po dva roky  
(v roce 2014 i v roce 2015) úspěšně 
zapojilo do programu „Era pomáhá 
regionům“.

Jedná se o program, při kterém 
může veřejnost svým hlasováním 
rozhodnout o nejlepším veřejně pro-
spěšném projektu vybrané organi-
zace v jednotlivých mikroregionech 
republiky.

Hlasování probíhá formou dob-
rovolných finančních příspěvků na 
daný účet. Na základě výše příspěv-
ku od veřejnosti se jednotlivé projek-
ty umístí na pomyslných stupních 
vítězů a Era tyto dané projekty pod-
poří ještě další finanční částkou, dle 
konečného umístnění v hlasování.

Výcvikové canisterapeutické sdru-
žení Hafík, z.s. se do tohoto progra-
mu v roce 2014 zapojilo s projektem 
s názvem „Čtyřnozí kamarádi po-
máhají“. Šlo o projekt zaměřený na 
rozvoj canisterapie (hlavně nákup 
materiálu pro výkon canisterapie 
– rehabilitační pomůcky, vodítka  
a postroje na psy, odměny pro děti, 
materiál na práci s dětmi). Na tento 
projekt jsme od veřejnosti získali cel-
kem 76 199 Kč a Era nám následně 
přispěla částkou 45 000 Kč. Realiza-

ce tohoto projektu probíhala v rámci 
celého roku 2015.

V roce 2015 se spolek Hafík do 
tohoto programu zapojil opět, a to 
tentokrát s projektem „Integrační 
rekondiční pobyt se zaměřením na 
canisterapii pro děti se specifickými 
potřebami“. Půjde o uspořádání ví-
kendového pobytu pro děti zdravé  

a děti s handicapem, který se bude 
zaměřovat hlavně na canisterapii  
a integraci. Od veřejnosti jsme ten-
tokrát získali částku 5 200 Kč, ke kte-
ré nám Era přidala krásnou částku 
35 000 Kč. Pobyt bude uspořádán  
v červnu roku 2016.
Moc děkujeme všem za zaslané fi-
nanční dary a podporu!
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Na závěr nám dovolte poděkovat všem,
kteří v roce 2015 podporovali činnost z.s. Hafík:

Dotace

Dary 

Diecézní charita, Plzeň • Michaela Soukupová Petrová, Praha • Petr Vaněk, Praha
 

Dlouholetý podporovatel

Vzdělávání dobrovolníků spolku Hafík v roce 2015 Finanční hospodaření za rok 2015

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
organizační jednotka: spolek
Sídlo: Domanín 150, 379 01 Třeboň
IČO:  265 15 598
Číslo účtu:  156 390 965/0600 GE Money Bank
Webové stránky:  www.canisterapie.org
E-mail: ludmila.cimlova@canisterapie.org

Předsedkyně organizace:
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
jaroslava.bickova@canisterapie.org

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

Koordinátorka dobrovolníků bez psa 
a koordinátorka pro vzdělávání:
Mgr. Zuzana Zajícová - zuzana.zajicova@canisterapie.org

Koordinátorka Výcvikové sekce:
Mgr. Šárka Petříková - sarka.petrikova@canisterapie.org

Jednatel:
Zdeněk Kněžínek - zdenek.knezinek@canisterapie.org

Administrátor webu:
Roman Bílek - roman.bilek@canisterapie.org

Členové výboru:
Mgr. Šárka Petříková
sarka.petrikova@canisterapie.org
Mgr. Zuzana Řimnáčová
zuzana.rimnacova@canisterapie.org
Roman Bílek
roman.bilek@canisterapie.org

Revizní komise:
Ludmila Cimlová st. – předseda komise
Mgr. Zuzana Zajícová – člen komise
Mgr. Zuzana Staffová – člen komise

Organizační struktura

Prezentace spolku Hafík v médiích

   Počet
   zúčastněných   
Termín vzdělávání  Druh vzdělávání dobrovolníků

 30. - 31. 5. Ken Ramirez – „First time in central Europe, Praha 

  – seminář zaměřený na pozitivní metody výcviku zvířat 5 

 20.  6. workshop PES ASISTENT – PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE, Tábor 3

 21. 8. RNDr. František Šusta – „Odpoledne s pozitivním posilováním“ 16

 6. 10. Přátelské setkání – pracovní workshop se zaměřením 

  na zooterapii/canisterapii, FN Motol, Praha 4

 24. - 25. 10. Respektovat a být respektován, České Budějovice 1

 28. - 29. 11. Respektovat a být respektován, České Budějovice 1

Datum Druh prezentace

2. ledna Třeboňská lázeňská televize – reportáž canisterapie MŠ Sluníčko + Domov pro seniory Třeboň
20. ledna Domažlický deník.cz – Část výtěžku z Tříkrálové sbírky na Domažlicku připadne Hafíkovi.   
 Podpora rozvoje canisterapie na Domažlicku.
2. února iDNES.cz/Zprávy – Lidé darovali neziskovkám téměř dva miliony korun. Další dva přidá Era.
4. února Klíč (Česká televize) -  canisterapie v Domově Mladá 
7. února Jindřichohradecký deník – V jindřichohradecké nemocnici pomáhají s léčbou psi.
26. února Jihočeská televize – reportáž o canisterapii z Nemocnice Jindřichův Hradec
27. února 5plus2 Jindřichohradecko – Hafík pomáhá pacientům v nemocnici 
 (canisterapie v Nemocnici Jindřichův Hradec)
30. května Domažlický deník.cz – Árčík dělá radost dětem i seniorům 
 (canisterapie v Domově pro seniory Domažlice)
říjen Dačický zpravodaj 11/2015 – článek o jednorázové akci v Základní škole praktické Dačice
1. prosince Jindřichohradecký deník – Na lepší život v regionech půjdou tři miliony. Můžete přispět i Vy.   
 (článek o podpoře spolku Hafík od Ery)
15. prosince Jindřichohradecký deník – článek o podpoře Hafíka od Ery

Náklady 2015 částka v Kč
Materiál 231.000,-
Služby  239.000,-
Osobní náklady 82.000,-
Daně  4.000,-
Ostatní náklady 22.000,-
Odpisy  17.000,-
Celkem 595.000,-

Výnosy 2015 částka v Kč
Tržby z vlastní činnosti 119.000,-
Dary  149.000,-
Členské příspěvky 68.000,-
Provozní dotace 204.000,-
Celkem 540.000,-
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