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Slovo na úvod
Jak už je v Hafíku několik let zvykem, tak i v létě roku 2016 jsme pořádali „Výcvik canisterapeutických
týmů“ zakončený zkouškami a díky
tomu do našeho Výcvikového canisterapeutického sdružení, z.s. přibyli
další noví dobrovolníci s otestovanými psy, díky nimž se nám i v tomto
roce podařilo rozšířit počet přijímacích organizací, do kterých naši dobrovolníci docházejí na pravidelnou
canisterapii. Stále tedy platí, že náš
spolek má již v podstatě celorepublikovou působnost.
Podobně jako v předešlých letech,
tak i v roce 2016, jsme pořádali několik úspěšných akcí – jednalo se například o tradiční Rekondiční pobyt

se zaměřením na canisterapii (17.
– 19. června 2016), již 5. Dětský canisterapeutický tábor (7. – 12. srpna
2016) či integrační pochod s prvky
dogtrekkingu „Toulky s Hafíkem“
(22. května 2016).
Mimo pravidelného docházení do zařízení se naši dobrovolníci
se psy v uplynulém roce zúčastnili
úctyhodného počtu jednorázových
akcí. Spolek Hafík se tak může pyšnit
účastí na 114 jednorázových akcích.
Značné poděkování patří všem
donátorům, kteří nás během roku
podporovali (MZČR, MVČR, statutární město České Budějovice, Město
Třeboň, Jednota COOP České Budějovice, Era, Semeraldino, Drogerie
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V roce 2010 se stal Hafík členem
Evropské asociace pro výkon terapie za asistence zvířat ESAAT.
Velkým přínosem pro spolek je
nadále fungující spolupráce s Národním dobrovolnickým centrem
Hestia a od roku 2011 rozšířená spolupráce s Výcvikovou školou Doggie
na Slovensku.
Neméně přínosné je pro Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík,
z.s. členství v RADAMBUKU (Rada
dětí a mládeže Jihočeského kraje).
Členy této organizace jsme se stali
v roce 2013.
Od roku 2016 je Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. také

členem AVPO ČR (Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR).
Na činnosti spolku se v roce 2016
podílelo 69 akreditovaných dobrovolníků se 80 otestovanými psy. Na
realizaci dobrovolnického programu
Canisterapie v různých typech zdravotně-sociálních zařízení se aktivně
podílelo 56 dobrovolníků s otestovaným psem.
Během roku 2016 docházeli dobrovolníci na pravidelnou canisterapii
a felinoterapii celkem do 60 zařízení
a do 5 rodin po celé České republice.
Dobrovolníci Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.
se dále během roku 2016 zúčastnili
celkem 114 jednorázových akcí.
Ke konci roku 2016 evidoval náš
spolek celkem 21 dobrovolníků se
psem v přípravě, kteří se připravují na
zapojení do programu Canisterapie.
V roce 2016 náš spolek také spolupracoval se 3 dobrovolnicemi
s kočkami a 1 dobrovolnicí s miniponíkem Taccem.

Pravidelná návštěvní činnost spolku 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
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 pravidelných intervalech (nejčastěji jedenkrát za týden
či čtrnáct dnů) a to buď individuální či skupinovou
formou.
V roce 2016 docházelo pravidelně na canisterapii do
vybraného zařízení celkem 56 dobrovolníků s otestovaným psem a na felinoterapii 3 dobrovolnice s kočkou.
Na canisterapii naši dobrovolníci docházeli do 60
zařízení a do 5 rodin a felinoterapii jsme za pomoci
dobrovolnic praktikovali ve 3 zařízeních. Dobrovolníci tak během svého pravidelného docházení pracovali se 965 klienty a odpracovali celkem 1424 hodin.
Výčet měst, v nichž dobrovolníci spolku Hafík praktikovali canisterapii/felinoterapii (celkem 59 zařízení):
12 zařízení České Budějovice
6 zařízení Praha
5 zařízení Písek
3 zařízení Soběslav, Třeboň
2 zařízení Milovice nad Labem, Jindřichův Hradec,
Nymburk, Liberec, Domažlice)
1 zařízení Chvalkov, Trhanov, Rapšach, Jihlava,
Borovany, Kaplice, Pardubice, Jablonec nad Nisou,
Šluknov, Tábor, Lomnice nad Lužnicí, Bechyně, Hor-

ní Čermná, Boršov nad Vltavou, Staňkov, Vodňany, Pacov,
Počátky, Rokytnice v Orlických Horách, Lysá nad Labem,
Hranice, Veselí nad Lužnicí
5 rodin
2 x Třeboň, České Budějovice, Praha, Milovice nad Labem
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Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v lednu
roku 2001 v Třeboni. Spolek se zabývá
především praktikováním odborné
canisterapie a dále vzděláváním a výcvikem canisterapeutických týmů
(dobrovolníků se psem). Podnětem
k založení spolku se stala především
potřeba zavedení profesionálně prováděné canisterapie v České republice.
Cíle spolku:
• provádění canisterapie jako podpůrné metody s pozitivním vlivem
na bio-psycho-sociální zdraví lidí
• odborné provádění 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 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. na
základě akreditace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky akreditovaným dobrovolnickým centrem v úseku výkonu dlouhodobé
dobrovolnické služby. Hafík se tak
stal organizací, 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.

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
předsedkyně sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naše činnost

Dobrovolnický program canisterapie
Parfumerie Rossmann, Diecézní
charita Plzeň, Petr Vaněk, Michaela
Soukupová 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 vyjádřit
největší dík samozřejmě našim dobrovolníkům, jejich čtyřnohým pomocníkům a všem příznivcům Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.
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Důležité akce v roce 2016
27. 2., 2. 10.
13. 3., 18. 9.
18. 3.
17. 4., 21. 8.
17. 4.
22. 5.
17. – 19. 6.
2. – 6. 7.
23. 7.
7. – 12. 8.
27. 12.

Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii 2016

Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii (celkem 10 účastníků)
Vstupní testy (celkem 19 účastníků, kteří úspěšně absolvovali vstupní testy)
Školení dobrovolníků „Prevence úrazů způsobených psem“
Supervize canisterapeutických týmů
Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.
Integrační pochod s prvky dogtrekkingu „Toulky s Hafíkem“
Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii
Výcvik canisterapeutických týmů (výcvik úspěšně dokončilo 19 canisterapeutických týmů)
„Doštěkná“ (zábavné odpočinkové odpoledne pro dobrovolníky, členy organizace
a čtyřnohé pomocníky)
5. dětský canisterapeutický tábor (Letní pobytová akce se zaměřením na canisterapii)
Vánoční pochod s Hafíkem

Jednorázové akce v roce 2016
Jednorázové akce patří k činnosti
spolku Hafík, a proto se v letošním
roce můžeme pyšnit účastí na 114
jednorázových zážitkově edukačních akcích, jež byly zaměřené na
canisterapii. Při akcích dobrovolníci
často využívali metodiku AAE (edukace za přítomnosti psa). Během
roku 2016 jsme měli možnost aktivně pracovat s 3412 klienty, žáky,
dětmi či zájemci o problematiku
praktikování odborné canisterapie.

Do zajištění našich jednorázových
akcí se během roku zapojilo celkem 41 otestovaných dobrovolníků se psem a 12 týmů v přípravě.
Z hlediska hodinové dotace lze konstatovat, že naši dobrovolníci tak
„odpracovali“ přibližně 422 hodin.
Počet jednorázových akcí dle typu
zařízení:
• 57 zážitkových akcí ve školských
zařízeních
• 8 akcí se zaměřením na prevenci
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Hodinová dotace jednorázových akcí v r. 2013 – 2016

úrazů způsobených psy ve školském
zařízení
• 6 akcí ve zdravotně-sociálních zařízeních pro děti a dospělé
• 8 akcí ve zdravotně-sociálních zařízeních pro seniory
• 3 akce ve zdravotnickém zařízení
(konkrétně se jednalo o jednotlivá
oddělení nemocnic)
• 21 akcí spojených s návštěvou na
pobytech, táborech
• 11 aktivit prezentačního charakteru

Ve dnech 17. – 19. 6. uspořádal spolek Hafík již devátý
ročník víkendového pobytu pro děti. Tentokráte se rekondiční pobyt konal v krásném rekreačním středisku Kovářka uprostřed Jihočeských lesů nedaleko obce Číměř. Pobyt se nesl v duchu tématu „Putování za zvířátky“.
Pobytové akce se zúčastnilo 19 dětí ve věku od 4 do 12
let. Ty nemladší však v doprovodu maminek. Pomocníky
a průvodci krásným programem bylo dětem 8 báječných
terapeutických psů. Pro děti bylo připraveno mnoho
krásných a zajímavých aktivit, které byly zaměřeny na
poznávání zvířat. Kromě seznamování se s pejsky byl
program také zaměřen na zvířata, jež obývají naše lesy,
louky a vody.
V průběhu pátečního odpoledne se děti zábavnou
formou rozdělily do tří skupin (konkrétně Leďnáčci, Zajíci a Ježci). Během uvítání se dále účastníci seznámili
s kouzelnou okolní přírodou, s kamarády i vedoucími,
a především s přítomnými pejsky.
Druhý den, po ranní písničkové rozcvičce, děti čekala
nelehká stopovaná, kdy se přímo v lese naučily mnoho
nového o našich zvířatech. Plnily různé, někdy i záludné, úkoly a vše zvládly na jedničku. Krásné zvířecí koláže
jsou toho důkazem.
Děti si během víkendu užily spoustu her a aktivit
s pejsky, dozvěděly se, jak se správně chovat k vlastním
i cizím pejskům a dokonce je dva chlupatí leonbergeři
svezli na speciálním terénním vozíku. Bohatý program
byl plný nejen sportovních aktivit a kamarádských her,
ale také integračního programu a samozřejmě jsme se
neochudili ani opékání vuřtů a zpívání u ohně.
Děkujeme všem zúčastněným za krásný víkend a pejskům za jejich měkké a chlupaté pomazlení.
Rekondiční pobyt byl realizován za finanční podpory
projektu ERA - pomáháme regionům. Dále děkujeme
firmě Rossmann (Drogerie Parfumerie) za masové paštiky („Gurmánské menu Winston“), kterými byli naši
chlupatí pomocníci po pobytu odměněny.
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5. dětský canisterapeutický tábor
- letní pobytová akce se zaměřením na
canisterapii

Jana Drtinová, Lucinka a Leontýnka

2016

Moc ráda bych celému týmu Hafíka ještě jednou
poděkovala za uspořádání parádního a hustýho
tábora a vřelou péči o našeho synka. Soudě podle
toho, co nám vypráví a je toho překvapivě hodně, se
mu dostalo HAFO  kvalitních podnětů.
Slibovala jsem si od jeho účasti na táboře opravdu hodně a s výsledkem jsem moc spokojená. Dokáže moc hezky a srozumitelně vyprávět o tom,
co prožil a moc se těší na příště. Vidím tady velký
posun, protože obvykle se upnul na jednu věc a to
ostatní zůstalo úplně upozaděno.
Takhle mi s radostí vyprávěl o Jardovi, který
s ním hrál fotbal, o Helence, která je mooooc hodná,
o Zuzce, která dělala snídani a má pejska Cipa, totiž Cipíska a ten se koupal a pak kolem sebe cákal

a bylo to moc legrační. A taky budeme muset sehnat
bubny a uspořádat balónkovou bitvu. A čas od času
ho budu muset vzít na vodítko, aby mi ukázal, jak
se chová správný pejsek. A zdravit se budeme „tabela, tabela“ s rukou na srdci . A výlet do hospody byl taky parádní…dal si orange džus a nanuka
a bylo to tam hustý !!!
No a hlavně ti pejsci … Leontýnka a Ebi … ani
si na všechny, které jmenoval, nevzpomenu. Prostě
jeden velkej zážitek, který ho zjevně posunul o kus
dál…
A tak jsem, přes počáteční obavy, opravdu ráda,
že jsem tohle rozhodnutí udělala a na ten tábor ho
poslala.
Michaela Málková
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Letos v létě jsme se já a moje holky
poprvé zúčastnily canisterapeutického
tábora pořádaného Hafíkem. Já jela
úplně poprvé jako psovod se svou roční
fenkou Leontýnkou a moje dcera Lucinka absolvovala svůj úplně první tábor.
Takže jsme jely trochu s obavami, jak to
všechny zvládneme. Ale byl to pro nás
naprosto úžasný zážitek a to i pro Leontýnku. Všichni nás skvěle přijali a líbilo
se nám tam tak, že se nám ani nechtělo
domů.
Tábor se konal v hezkém a klidném
prostředí v Sedle u Jindřichova Hradce.
Celým týdnem se prolínala etapová hra
Po stopách doktora Livingstona. Byla
zábavná, naučná a hravá. Také musím vyzdvihnout skvělé kostýmy, které
si vedoucí připravili (hlavně Roman se
Zdeňkem).
Děti se také dozvěděly spoustu informací o pejscích, naučily se o ně správně
pečovat, osvojily si zásady správného
chování, správného výcviku. Nejoblíbenější aktivitou bylo mazlení s pejsky,
hlavně před spaním.
Všichni jsme si vyzkoušeli americký fotbal za asistence skvělých hráčů
amerického fotbalu z týmu Hellboys.
Také jsme si zabubnovali se skupinou
Hakunamatata. Přijeli se na nás podívat speciálně vycvičení pejsci a holubi.
I přestože nám počasí moc nepřálo, tak
jsme zvládli výlet do Sedla suchou nohou a dokonce jsme stihli i vodní bitku.
Příjemná byla i návštěva Cimlů s leonbergery Artem a Gerrym, kteří svezli děti
na speciálním vozíku. Vyrobili jsme si
panáčka na klíče, lapače snů a hafíkovská trička. Lapač doteď visí u Lucinky
nad postelí a tričko je jedno z nejoblíbenějších.
Leontýnka na procházkách pesemeskuje a pesbookuje (účastníci tábora
vědí ).
Nejen Lucinka a Leontýnka, ale i já
jsem se naučila spoustu nových věcí.
A za to všechno bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podílejí na přípravě a organizaci tábora.
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Letošní rok se konal již 5. ročník canisterapeutického tábora,
a to v termínu od 7. do 12. 8. 2016. Tábor se uskutečnil v rekreačním středisku Kovářka, poblíž vesnice Sedlo, a byl podpořen
Ministerstvem zdravotnictví a Městem Třeboň.
Na tábor přijelo 7 šikovných pejsků, 16 odhodlaných vedoucích a 21 úžasných dětí. Průběhem celého tábora nás prováděla různá africká dobrodružství a nástrahy při hledání doktora
Livingstona.
Děti se dozvěděly nejen spousty informací o Africe, ale také
o jejich psích kamarádech, naučily se o ně správně pečovat,
osvojily si správné zásady chování k pejskům a vyzkoušely si
některé psí sporty. Nejraději se však děti s pejsky mazlily. Dále
měly děti možnost si vyrobit krásné lapače snů a zacvičit si jógu
s Helenou Bednářovou, vyzkoušely si americký fotbal za asistence úžasných hráčů Hellboys, vyrobily si krásná trička pomocí šablon (za které moc děkujeme Karlu Vlčkovi, Centrum digitálního tisku, s.r.o) a také roztomilé panáčky z paracordu, které
měly u dětí veliký úspěch. Dále nesmělo chybět pečení buřtíků
a zpívání u ohýnku. V průběhu tábora nás navštívili leonbergeři Art a Gerry, kteří děti svezly na speciálních vozících. Děti
se také dozvěděly, že terapeutičtí nemusejí být jenom pejsci,
díky Andree Tvrdé (Elva Help o. s.), která nám přivezla ukázat
i terapeutického holoubka. Velmi krásná byl návštěva skupiny Hakunamatata, která nám ukázala jejich bubnovací čísla a
umožnila nám si vyzkoušet na bubny zahrát.
Celým průběhem tábora se nesla velmi přátelská, klidná atmosféra a společně jsme všichni zažili spoustu dobrodružství.
Všem účastníkům moc děkujeme za pomoc při uspořádání
letošního tábora a těšíme se na viděnou opět v příštím roce.
Pořádání 5. Dětského canisterapeutického tábora bylo podpořeno Ministerstvem zdravotnictví ČR z projektu PVP 2016.
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VÝCVIK

CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ

vu psovoda a přímý kontakt s klientem v zařízeních, kde již canisterapie
probíhá.
V termínu od 2. 7. do 6. 7. proběhl
v pořadí již patnáctý výcvik terapeutických týmů. Letos se, stejně jako již
několik předchozích let, výcvik konal
na kynologickém cvičišti v Třeboni.
Obecně se výcvik skládal z praktických cvičení a modelových situací,
včetně dvou nasazení přímo v „terénu“ (Domov pro seniory Třeboň
a Mateřská škola Třeboň) 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 (např. felinoterapie). Dále získali vědomosti
o práci s klientem s daným typem
postižením. Zajímavé informace se
mohli dobrovolníci dozvědět také
při přednáškách na téma veterinární
péče o psa a etologie psa.
Na konci celého výcviku skládali
dobrovolníci teoretickou zkoušku
a následně jako tým (dobrovolník se
svým psem) zkoušku praktickou.

Letošního výcviku se účastnilo 19
týmů. Výcvik nakonec zdárně, bez
větších problémů, ukončilo všech 19
týmů.
Všem týmům, které úspěšně zakončily výcvik splněním zkoušek,
moc gratulujeme a těšíme se na další
příjemnou spolupráci.
V neposlední řadě patří poděkování firmě Rossmann, která nám pro
nové týmy darovala masové paštiky – „Gurmánské menu Winston“
– doufáme, že si je všichni čtyřnozí
pomocníci náležitě vychutnali.

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. klade velký důraz 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, teoretickou a praktickou přípravu zakončenou závěrečnou praktickou zkouškou týmu. Díky tomuto náročnému procesu je poté zajištěna připravenost týmu na setkání s klientem a odborné praktikování canisterapie.

Informační schůzka a vstupní
testy

následně zúčastnily výcviku canisterapeutických týmů a závěrečných
zkoušek.
Druhé vstupní testy roku 2016
jsme uspořádali v neděli 18. září
a zúčastnilo se jich 8 týmů – všechny zúčastněné týmy uspěly a nyní se
připravují na účast v letním výcviku
v roce 2017.

Výcvik canisterapeutických
týmů 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Každý canisterapeutický tým, který má zájem praktikovat canisterapii
pod Výcvikovým canisterapeutickým
sdružením Hafík, z.s., je povinen absolvovat speciální výcvik a zkoušky,
aby byla zajištěna jeho vhodnost
a připravenost na setkání s klientem
a zároveň kvalitní provádění canisterapie. Přípravy i prověření se účastní
psovod a pes společně. Závěrečný
výcvik zahrnuje kromě praktického
cvičení se psem i teoretickou přípra-

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2016

Každý zájemce o spolupráci s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, z.s. musí ještě před
nástupem na canisterapeutický výcvik projít informační schůzkou
a předběžným testováním – vstupními testy.
Během informační schůzky se noví
zájemci dozvídají základní pravidla
o fungování Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.
a povinnosti budoucích dobrovolníků. Tato schůzka slouží k tomu,
abychom objasnili všem zájemcům
o canisterapii, jak se stát akreditovaným dobrovolníkem se psem,
jaké nároky jsou kladeny na člověka
a na jeho psa během canisterapeutického výcviku, důležité informace
o činnosti Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s., o programech, které spolek Hafík nabízí,

jaký je další postup zapojení do činnosti Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. atd.
V letošním roce jsme uspořádali
dvě informační schůzky, a to v sobotu 27. 2., které se zúčastnili 3 noví
zájemci se svými pejsky a následně
v neděli 2. 10., a té se zúčastnilo 7 nových zájemců o canisterapii se svými
pejsky.
Vstupní testy – ověření povahy psa
- jsou složené z několika disciplín, ve
kterých se hodnotí základní ovladatelnost psa a chování psa v neobvyklých situacích.
Na jaře tohoto roku jsme uspořádali první „vstupní testy“ budoucích
canisterapeutických týmů, které se
konaly na kynologickém cvičišti
v Třeboni.
Tyto testy se uskutečnily v neděli 13. 3. a zúčastnilo se jich 11 týmů
(pes + psovod). Testy úspěšně absolvovalo všech 11 týmů, které se

2016
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nás a naše báječné a úžasné čtyřnohé pomocníky potřebují, je stále
mnoho.
Hafíkův výroční ples
Moc děkujeme všem, kteří s námi
zdárně oslavili 15 let Hafíka. Narozeninová „párty“ byla uspořádaná
jako dárek především pro příznivce
a dobrovolníky naší organizace.
Šlo o poděkování pro ty, kteří se
během patnácti let podíleli na vytváření Hafíku až do dnešní podoby,
jak na začátku plesu v krátkém projevu zmínili předsedkyně sdružení
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D. a prof.

MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
V průběhu celého večera nás slovem provázela paní Iveta Vítová, které tímto moc děkujeme a věříme, že
spolupráce s touto půvabnou moderátorkou nebyla poslední.
K tanci a poslechu hrála hudební
skupina BQuintett. O předtančení
se postarala dětská taneční skupina
„BREAK THE RULES“ pod vedením
Mgr. Petry Augstenové. Co by to bylo
za canis akci, kdyby se tam neukázal
živý pes. Své umění v dogdancingu,
které na míle předčilo naše taneční
kreace, nám předvedli Tobi (border

kolie) a Agnes (německý ovčák) pod
vedením Terezy Dědkové a Hany
Bečvářové.
Všichni výše jmenovaní na plese
vystupovali bez nároku na honorář,
za což jim velice děkujeme.
Veliké poděkování patří také sponzorům, díky kterým se podařilo naplnit dárkové tašky ke spokojenosti
všech návštěvníků plesu.
Závěrem zbývá poděkovat všem,
kteří se k Hafíku připojili, všem spolupracujícím organizacím a sponzorům a především našim nevšedním
čtyřnohým pomocníkům.

Hafík oslavil 15. narozeniny

2016

ve svém volném čase a bez nároku
na honorář 1386 hodin. Zde je podle
nás vhodné použít tvrzení, že dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají
neobyčejné věci.
K výčtu aktivit a činností z.s. Hafík nepatří jen pravidelná koordinace a realizace dobrovolnického
programu a příprava dobrovolníků
a jejich pejsků, ale také pořádání integračních pobytových akcí pro děti
se zaměřením na canisterapii, realizace seminářů a vzdělávacích akcí,
jednorázových akcí se zaměřením

na canisterapii (kterých se uskutečnilo v loňském roce 113), sportovně
kynologických akcí a vedení kynologického cvičiště, kde probíhá socializační výcvik pro pejsky 4x týdně.
Vzhledem k tomu, že ve vedení spolku jsou také jen dobrovolníci a práce
v Hafíku není jejich hlavním pracovním poměrem, je to velmi obdivuhodný výčet.
Máme ještě hodně plánů, přání
a nápadů. A proto si popřejme navzájem, ať ještě dlouho naše síly
a nadšení vydrží, protože těch, kteří

Z řečniště výročního plesu - zprava: prof. Velemínský, předsedkyně a zakládající členka Hafíka
Jaroslava Bicková a moderátorka plesu Iveta Vítová.

Sponzoři výročního plesu:
ANF CZ, s.r.o. l Roman a Simona Bílkovi, České Budějovice l Brilon a.s., Praha l Centrum Bazalka, České Budějovice l E-ON, České Budějovice l Chovatelské a rybářské potřeby, Třeboň (Anna Šimkovská) l Ivana Barešová, Strmilov (kosmetická poradkyně a vizážistka) l Jihočeské divadlo p. o., České Budějovice l K + K Břilice l Gigant l KUKACKA.CZ (nákupní galerie) l MAG (Kynologické potřeby, Jihlava) l Městská charita České Budějovice (DOMINO,
služba pro lidi s duševním onemocněním) l PARMA servis s.r.o., České Budějovice l Roman Franěk, České Budějovice l Rybářství Třeboň a.s. l SMERALDINO.CZ (stabilizované rostliny) l SPH Elektro s r.o., Litvínovice l Veterinární klinika Za branou, Třeboň (MVDr. Tomáš Pešina) l Vinařství Bařina,
Čejkovice (Sklep „Na Bařině“) l Výtvarný ateliér Vážka, Netolice (Jana Borovková) l Wotan Forest, a.s. (Lesní školka Vlčí Luka Třeboň)

2016
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Díky metodickému vedení a spolupráci s již velmi rozvinutou organizací v Německu, jež měla v oblasti canisterapie bohatou historii,
a na základě sebevzdělávání a studia
oblasti sociálních věd, pedagogiky
a spolupráci s dalšími odborníky se
podařilo v našem regionu myšlenku canisterapie rozšířit a rozvinout.
I když to byla práce dlouhá a nesnadná.
Za těch 15 let jsme s Hafíkem
všichni ušli opravdu dlouhou cestu
a udělali veliký kus práce, aby mohla
naše činnost vypadat tak, jak vypadá
dnes.
Rádi bychom zmínili, že v současné době máme již téměř 60 dobrovolníků, kteří docházejí za účelem
realizace zooterapie (canisterapie,
felinoterapie, aktivit s miniponíkem)
se svými pejsky, kočkami a jedním
miniponíkem do zdravotně sociálních a školských institucí po celé ČR.
Konkrétně naši dobrovolníci pracují
již v 55 zařízeních a také v 5 rodinách
klienta. Myslím, že za zmínku stojí
také fakt, že dobrovolníci pracovali
v loňském roce se 759 klienty, kterými byli nejčastěji osoby se zdravotním postižením, senioři, děti ze znevýhodněného sociálního prostředí
a mnoho dalších a odpracovali tak

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Před více než 15 lety, díky iniciativě a kontaktům pana profesora Velemínského, se opravdu
jen hrstka nadšenců, kteří již měli zkušenosti v oblasti kynologie (tedy pejskařů), rozhodla
dělat se svými pejsky něco více a tím se pokusit zpříjemnit chvíle lidem, kteří to potřebují.
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Vzdělávání dobrovolníků spolku Hafík v roce 2016

Prezentace spolku

Hafík

v médiích

			
			
termín akce		
17. 3.
		

Budějovická drbna: článek o canisterapii v Nemocnici České Budějovice

17. 2.

Jihočeská televize: reportáž o canisterapii v Nemocnici České Budějovice

17. 2.

Jihočeský rozhlas: reportáž o canisterapii v Nemocnici České Budějovice

3

Konference Sociální služby v ČR a Evropě, České Budějovice

4

1. 4.

Kurz Řešení mimořádných situací na dětských táborech, České Budějovice

3

7. 6.

P. E.S. pro Zooterapii – pracovní workshop se zaměřením

24. – 25. 5.

6. 10.
26. 10.
		
28. – 29. 10.

Březen
29. 3.
		

Písecký deník: „Karel složil vstupní canisteraapeutické zkoušky“
(článek o landseerovi Karlovi, který dochází na LDN do Nemocnice Písek)

Duben
		

Týdeník Písecké postřehy 14/2016: „Kontakt se psem pomáhá lidem v nemocnici“
(článek o landseerovi Karlovi)

Duben

MF Dnes/iDnes.cz: „Čtyřnohý terapeut připomíná maxipsa Fíka“
(článek o landseerovi Karlovi)

Červen
		

Nemocniční zpravodaj (Nemocnice České Budějovice, a.s.) – ročník 26, číslo 1/2016:
Speciálně cvičení psy pomáhají uzdravovat“

Třeboňský svět (8/2016): Komunitní plán/Představujeme sociální služby
– „Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.“

Srpen
		

Zpravodaj Zdravého města a MA 21 Třeboň (VIII/2016): „Výcvikové canisterapeutické
sdružení Hafík, z.s.“

16. 9.
		

Pelhřimovský deník: „Zájemci strávili čas se čtyřnohými kamarády“ (článek o jednorázové
akci pro seniory Pečovatelské služby Kamenice nad Lipou)

25. 10.
		
26. 10.

Jindřichohradecký deník: fotografie z akce „Jihočeský festival zdraví 2016“
Jindřichohradecký deník: „Pejska stačí podrbat, aby věděl, že nás má“ (rozhovor
o Mezinárodním dnu mazlíčků + Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.)
Události v regionech (Ostrava): reportáž o setkání Pracovní expertní skupiny, Frýdek Místek

5

Facebook v neziskových organizacích, Radambuk, České Budějovice

1

P. E.S. pro Zooterapii – pracovní workshop se zaměřením
na zooterapii/canisterapii, Frýdek-Místek

3

Náhled do problematiky oboru AASW (Zvíře v sociálních službách)
se zaměřením na oblast AAA, Valašské Meziříčí

1

Zážitkový kurz Táborová akademie, Kvilda

1

16. 11.

Public relations v praxi I., Turner Public Relations s.r.o, Praha

1

28.11.

Využití canisterapie v sociálních službách, Piafa Vyškov

2

4. – 6. 11.

Sympozium TAT ve Vídni
Ve dnech 30. 9. 2016 a 1. 10. 2016
jsem měla možnost zúčastnit se
společně s předsedkyní Výcvikového canisterapeutického sdružení
Hafík, z.s., Mgr. Jaroslavou Bickovou, Ph.D. mezinárodní konference
ve Vídni. Pořádající organizace Tiere als Therapie zaměřila 8. ročník
konference na téma potřebnosti
silného a maximálně spolupracujícího týmu člověka a zvířete jako ko-terapeuta.
Na konferenci byly představeny
nejen projekty dokládající příklady
dobré praxe v zooterapii, ale i možnosti využití výzkumných závěrů
v praxi. Výzkumy tak například sledují hodnoty stresového hormonu
kortisolu u psa jako ko-terapeuta
v průběhu praktického nasazení.
Součástí konference bylo také představení přípravy psů asistenčních
a signálních. Na dopolední odborné přednášky navazovali praktické
workshopy.
Konferenci doplňuje výstava posterových prezentací. Na jedné straně jsou na konferenci prezentovány přístupy a vědecké poznatky na

úrovních, na kterých zde nepracujeme. Na straně druhé při osvětlení
naší dobrovolnické činnosti v oblasti zooterapie je nám vždy skloněna poklona za tak rozsáhlý neziskový dobrovolnický projekt, kdy
na prezentovaných zahraničních
úrovních se jedná především o činnost ziskovou.
S některými projekty jsme projevili i nesouhlasné stanovisko, kdy
je dle našeho názoru opomíjeno
welfare psa. Jednalo se především
o projekt, kdy rodiny odvážejí svého psa „do zaměstnání“, kde s jiným psovodem absolvuje aktivity
za asistence psa u různých cílových

skupin a odpoledne je odvážen pes
rodinou opět domů.
Konference pro mě byla zajímavou zkušeností a další motivací pro
naši činnost. Sborník z konference
v německém a anglickém jazyce je
k dispozici k zapůjčení.
Moc děkuji „Hafíkovi“ za možnost účasti na konferenci. Velmi si
toho vážím.
Mgr. Zuzana Staffová

2016

3. 12. Týden v regionech (Čechy): reportáž o canisterapii v Nemocnici Písek (oddělení následné
		péče)

		

na zooterapii/canisterapii, Třeboň
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Třeboňský svět (7/2016): „Toulky s Hafíkem“

Červenec
		

Září

2016

Třeboňský svět 5/2016: „Sdružení Hafík slaví 15 let“ (článek o činnosti sdružení)

16. 6.
		

Červen
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Třeboňský svět 4/2016: pozvánka na akci Toulky s Hafíkem

Konference Pomáháme společně - Ministerstvo vnitra,
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Praha

		

25. 1.

počet
zúčastněných 		
dobrovolníků
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Finanční hospodaření za rok 2016
Náklady 2016
Materiál, energie
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Osobní náklady
Manka, škody
Ostatní náklady
Odpisy		
Celkem

částka v Kč
146.000,98.000,10.000,238.000,91.000,6.000,27.000,17.000,633.000,-

Výnosy 2016
Provozní dotace
Příspěvky a dary
Členské příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Celkem

částka v Kč
200.000,259.000,18.000,195.000,672.000,-

Na závěr nám dovolte poděkovat všem,
kteří v roce 2016 podporovali činnost z.s. Hafík:
Dotace

Provozní dotace: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Město Třeboň, Statutární město České Budějovice
Příspěvky a dary: Diecézní Charita Plzeň - výtěžek z Tříkrálové sbírky, Fórum dárců - ERA, Smeraldino, s.r.o.,
Petr Vaněk, Michaela Soukupová Peterová

Organizační struktura
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 MONETA Money Bank, a. s.
Webové stránky: www.canisterapie.org
E-mail: ludmila.cimlova@canisterapie.org

2016
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Předsedkyně organizace:
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
jaroslava.bickova@canisterapie.org
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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

Dary

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. – předsedkyně komise
Mgr. Zuzana Zajícová – členka komise
Bc. Zuzana Prokopová – členka komise

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

Dlouholetý podporovatel

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
Sídlo: Domanín 150, 379 01 Třeboň
e-mail: ludmila.cimlova@canisterapie.org
IČO: 265 15 598
Číslo účtu: 156 390 965/0600, MONETA Money Bank, a.s.
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