


Úvodem této výroční zprávy bychom chtěli vy-
jádřit největší poděkování hlavně všem našim 
dobrovolníkům, jejich čtyřnohým pomocníkům  
a samozřejmě i příznivcům Výcvikového canistera-
peutického sdružení Hafík, z. s.

Značné poděkování patří všem donátorům, kteří 
nás během roku podporovali (MZČR, MVČR, statu-
tární město České Budějovice, Město Třeboň, Jed-
nota COOP České Budějovice, Smeraldino, s.r.o., 
Diecézní charita Plzeň, Ing. Aleš Rosol - Zvěřina 
Berbera, s.r.o., Argon systém Třeboň) a bez jejichž 
štědrosti by nebylo možné vykouzlit tolika lidem 
úsměv na tváři prostřednictvím kontaktu se zoote-
rapeutickými týmy spolku Hafík.

I v roce 2017 jsme se zaměřovali především na 
pravidelné docházení do různých zařízení (sociál-
ní péče, školských i zdravotnických) po téměř celé 
České republice. 

Mimo pravidelného docházení do zařízení se 
naši dobrovolníci se psy v uplynulém roce zúčast-
nili úctyhodného počtu jednorázových akcí. Spolek 
Hafík se tak může pyšnit účastí na 137 jednorázo-
vých akcích.

Jak už je v Hafíku několik let zvykem, tak i v létě 
roku 2017 jsme pořádali „Výcvik canisterapeutic-
kých týmů“ zakončený zkouškami a díky němuž do 
našeho Výcvikového canisterapeutického sdružení, 
z. s. přibyli další noví dobrovolníci s otestovanými 
psy. Prostřednictvím nových týmů se nám podařilo 
začít spolupracovat s novými přijímacími organi-
zacemi, do kterých naši dobrovolníci docházejí na 
pravidelnou canisterapii. 

Podobně jako v předešlých letech jsme i v roce 
2017 pořádali několik úspěšných akcí – jednalo se 
například o tradiční Rekondiční pobyt se zamě-
řením na canisterapii (16. – 18. června 2017), již  
6. Dětský canisterapeutický tábor (6. – 12. srpna 
2017) či integrační pochod s prvky dogtrekkingu 
„Toulky s Hafíkem“ (29. dubna 2017).

Slovo na úvod



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	 canisterapeutic- 
 kých 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 po-
skytnuté 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 dobro-
volníků s jejich otestovanými terapeutickými psy. 
Základním posláním naší organizace je pomoc 
osobám se specifickými potřebami, seniorům, 
dětem a mládeži. 

Velkým přínosem pro spolek je nadále fungující 
spolupráce s Národním dobrovolnickým centrem 
Hestia a od roku 2011 rozšířená spolupráce s Vý-
cvikovou školou Doggie na Slovensku.

Neméně přínosné je pro Výcvikové canistera-
peutické sdružení Hafík, z. s. členství v RADAM-
BUKU (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 (Asoci-
ace veřejně prospěšných organizací ČR).

Na činnosti spolku se v roce 2017 podílelo 71 
akreditovaných dobrovolníků s 85 otestovaný-
mi psy. Na realizaci dobrovolnického programu 
Canisterapie v různých typech zdravotně-sociál-
ních zařízení se aktivně podílelo 55 dobrovolníků 
s otestovaným psem.

Během roku 2017 docházeli dobrovolníci na 
pravidelnou canisterapii a felinoterapii celkem 
do 60 zařízení a do 8 rodin po celé České repub-
lice. 

Dobrovolníci Výcvikového canisterapeutického 
sdružení Hafík, z. s. se dále během roku 2017 zú-
častnili celkem 137 jednorázových akcí. 

Ke konci roku 2017 evidoval náš spolek celkem 
22 dobrovolníků se psem v přípravě, kteří se při-
pravují na zapojení do programu Canisterapie.

 
V roce 2017 náš spolek také spolupracoval  

s 1 dobrovolnicí s kočkami a 1 dobrovolnicí s mi-
niponíkem Taccem.

Naše činnost
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 vzdělává-
ním a výcvikem canisterapeutických týmů (dobrovolníků se psem). Podnětem k založení spolku se stala 
především potřeba zavedení profesionálně prováděné canisterapie v České republice.



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 pří-
tomnosti zvířete

Praktikování canisterapie probíhá jak v zaříze-
ních sociální péče (Domovy pro seniory, Domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, Dětské sta-
cionáře, aj.), tak i ve školských zařízeních (Mateř-
ské a Základní školy; Mateřské a Základní školy 
speciální). Návštěvy našich dobrovolníků se psy 
v zařízení probíhají v předem stanovených pra-
videlných intervalech (nejčastěji jedenkrát za tý-
den či čtrnáct dnů) a to buď individuální či sku-
pinovou formou.

V roce 2017 docházelo pravidelně na canistera-
pii do vybraného zařízení celkem 55 dobrovolní-
ků s otestovaným psem a na felinoterapii 1 dob-
rovolnice s kočkou. 

Na canisterapii a felinoterapii naši dobrovolní-
ci docházeli do 60 zařízení a do 8 rodin. Dobro-
volníci tak během svého pravidelného docháze-
ní pracovali se 912 klienty a odpracovali celkem 
2196 hodin.

Výčet měst, v nichž dobrovolníci spolku Hafík 
praktikovali canisterapii/felinoterapii (celkem 60 
zařízení):
10 zařízení České Budějovice
8 zařízení Písek
4 zařízení  Třeboň, Praha
3 zařízení Soběslav, Jindřichův Hradec
2 zařízení Domažlice, Nymburk, Liberec, Mi- 
 lovice nad Labem

1 zařízení Tábor, Chvalkov, Trhanov, Rapšach,  
 Jihlava, Kaplice, Jablonec nad Nisou,  
 Šluknov, Lomnice nad Lužnicí, Be- 
 chyně, Horní Čermná, Boršov nad  
 Vltavou, Staňkov, Vodňany, Počátky,  
 Rokytnice v Orlických Horách, Lysá  
 nad Labem, Dobrá Voda u ČB, České  
 Velenice, Kostomlaty nad Labem
5	rodin	 2	 x	 Třeboň,	 2	 x	 České	 Budějovice,	 
	 Borovany,	3	x	Milovice	nad	Labem

Dobrovolnický program canisterapie



Jednorázové akce patří k činnosti spolku Hafík, 
a proto se v letošním roce můžeme pyšnit účastí 
na 137 jednorázových zážitkově edukačních ak-
cích, jež byly zaměřené na canisterapii. Při ak-
cích dobrovolníci často využívali metodiku AAE 
(edukace za přítomnosti psa). Během roku 2017 
jsme měli možnost aktivně pracovat s 4390 kli-
enty, žáky, dětmi či zájemci o problematiku prak-
tikování odborné canisterapie. Do zajištění na-
šich jednorázových akcí se během roku zapojilo 
celkem 44 otestovaných dobrovolníků se psem  
a 8 týmů v přípravě. Z hlediska hodinové dotace 
lze konstatovat, že naši dobrovolníci tak „odpra-
covali“ přibližně 400 hodin.

Počet jednorázových akcí dle typu zařízení:
•	 84	zážitkových	akcí	ve	školských	zařízeních
•	 15	akcí	se	zaměřením	na	prevenci	úrazů	
 způsobených psy ve školském zařízení
•	 5	akcí	ve	zdravotně-sociálních	zařízeních	
 pro děti a dospělé
•	 4	akce	ve	zdravotně-sociálních	zařízeních	
 pro seniory
•	 1	akce	ve	zdravotnickém	zařízení	(konkrétně	
 se jednalo o jednotlivá oddělení nemocnic)
•	 12	akcí	spojených	s	návštěvou	na	pobytech,	
 táborech
•	 16	aktivit	prezentačního	charakteru

•	 26.	února,	29.	října
 Informační schůzka pro nové zájemce 
 o canisterapii (celkem 15 účastníků)

•	 19.	března,	24.	září	
 Vstupní testy (celkem 19 účastníků – z toho 16  
 účastníků, kteří úspěšně absolvovali vstupní  
 testy)

•	 24.	března
 Školení dobrovolníků „Prevence úrazů způso- 
 bených psem“

•	 8.	dubna,	19.	srpna
 Supervize canisterapeutických týmů

•	 8.	dubna	
 Výroční schůze Výcvikového canisterapeutic- 
 kého sdružení Hafík, z. s.

•	 29.	dubna
 Integrační pochod s prvky dogtrekkingu „Toul- 
 ky s Hafíkem“

•	 16.	června	–	18.	června
 Rekondiční pobyt se zaměřením na canistera- 
 pii

•	 5.	července	–	9.	července	
 Výcvik canisterapeutických týmů (výcvik  
 úspěšně dokončilo 13 canisterapeutických tý- 
 mů)

•	 15.	července
 „Doštěkná“ (zábavné odpočinkové odpoledne  
 pro dobrovolníky, členy spolku a 4nohé po- 
 mocníky)

•	 6.	srpna	–	12.	srpna
 6. Dětský canisterapeutický tábor (Letní poby- 
 tová akce se zaměřením na canisterapii)

•	 27.	prosince
 Vánoční pochod s Hafíkem 

Jednorázové akce v roce 2017

Důležité akce v roce 2017

Hodinová dotace jednorázových akcí v roce 2014 - 2017 Počet účastníků jednorázových akcí v roce 2014 – 2017



Účastnilo se jej 12 dětí bez omezení a 9 dětí  
s handicapem, o které se staralo 8 dobrovolníků 
se svými 10 psy a 7 dobrovolníků bez psa. 

Letošní rok byl zaměřený na environmentální 
výchovou s napovídajícím názvem „S Hafíkem za 
Hubertem“. 

Na začátku pobytu se děti seznámily s pejsky 
formou her, např. tunely, přeskakování, podlézá-
ní nebo „piškotovaná“. Naučily se jména všech 
pejsků, co mají rádi a co rádi dělají. Většina ca-
nisterapeutických psů byla tvořena z loveckých 
plemen a děti se dozvěděly, jak důležití a nepo-
stradatelní jsou po boku myslivce.

Následně se všichni zúčastnění rozdělili do tří 
oddílů: liščata, daňčata a koroptve. Tyto zvířát-
ka provázela jednotlivé týmy po celý víkend. Od 
sobotního rána, kdy začaly poutavé lesohrátky, 
se všichni členové týmů dozvídali více informací  
o svých zvířátkách. Při splnění všech lesních úko-
lů vytvářely jednotlivé oddíly informační tabuli se 
vším, co po lese našly.

Každý oddíl nám představil svého zvířecího 
zástupce a navzájem jsme se dozvěděli mnoho 
nových informací o zvířátkách v lese. Mohli jsme 
tedy vidět i slyšet, že konci liščímu ohonu se říká 
„kvítek“, jak se jmenují mláďata daňků nebo 
jak velkou snůšku má koroptev. Lesohrátky byly 
ukončeny názornou ukázkou dek, škár a shozů 
téměř všech zástupců lesní zvěře. Děti si mohly 
na vlastní kůži zkusit, jak je tvrdá či měkká srst 
zvířat, jaké druhy shozů má spárkatá zvěř nebo 
jak zjistit stáří zvířete. Na konci sobotního dne 
proběhl táborák s opékáním vuřtů.

V nedělní části nás čekaly integrační hry. Jak už 
název pobytu napovídá, děti si vyzkoušely, jak se 
žije jejich kamarádům s různým druhem handi-
capu. Mohly poznávat jaké to je žít se zrakovým 
či sluchovým handicapem a zkusily si povoz na 
vozíku taženém psy.

Velký dík patří organizátorům, všem vedoucím 
a psovodům za jejich ochotu věnovat svůj volný 
čas a energii dětem, které na zážitky z proběhlých 
dní budou jistě dlouho vzpomínat. Velké poděko-
vání patří i sponzorům, kteří dopomohli ke zdár-
nému uspořádání pobytu. 

Rekondiční pobyt
se zaměřením na canisterapii

V předposledním červnovém víkendu se, jako každý rok, konal rekondiční pobyt pořádaný Výcvikovým 
canisterapeutickém sdružením Hafík, z.s. Pobyt se konal v rekreačním středisku Kovářka a byl určen 
pro děti zdravé i děti s handicapem. 



Loni jsme se vydali do daleké Afriky po stopách 
doktora Livingstona, letos zase všechny zajíma-
lo, co se děje u nás v trávě. Všechny činnosti byly 
zaměřeny na konkrétní pomoc druhému člově-
ku, který se nachází v nouzi. V té jsme se ocitli my 
všichni hned první den - byli jsme totiž uklízečem 
v laboratoři zmenšeni do velikosti hmyzu! Celý 
týden jsme plnili různé úkoly s jediným cílem – 
získat ingredience do zvětšovacího lektvaru. Prů-
vodci a zároveň pomocníky při našem snažení 
nám byli pilná včelka (Helenka), pracovitý mra-
venec (Petra), silný chrobák (Zdenda) a překrásný 
motýl (Jarda). 

Děti se během pobytu dozvěděly netradičním 
zábavným způsobem mnoho zajímavých po-
znatků ze života hmyzu, zasoutěžily si nejen v tý-
mech, ale i ve dvojicích během Broučí olympiády, 
vyrobily si krásný přívěšek vážky, zápich včelky 
a funkční hmyzí hotely. Cílem této celotáborové 
hry bylo pozitivní využití volného času a výchova 
k hodnotám jako je přátelství, spolupráce, altrui-
smus a obětavost.

Každodenní součástí programů byly různé typy 
canis aktivit s pejsky. Malí táborníci se naučili, jak 
se o ně správně starat (peče o srst, zdraví, výcvik), 
na vlastní kůži si vyzkoušeli některé psí sporty, a 
hlavně si s nimi užili spoustu legrace.

Zpestřením byla i návštěva juniorů z českobu-
dějovických Hellboys s ukázkou amerického fot-
balu a následný společný tvrdý zápas. 

Za dětmi opět přijeli i manželé Cimlovi s vozí-
ky, na kterých děti povozil Art s Gerrym. Ing. Jan 
Nový z Českého nadačního fondu pro vydru nás 
seznámil s prací záchranné stanice pro divoká 
zvířata a některá z nich přivezl k radosti všech  
s sebou.

A na závěr pokřiky jednotlivých týmů:

VČELKY: My jsme včelky žluté, umíme být kru-
té. Křidýlkama máváme, hádanky hned hádáme. 
Sbíráme taky med – vyhrajeme hned. Bzzzzzzzzz 
VČELKY!!!

STONOŽKOPSI: Stonožkopsi chlupatí, jsou  
i trošku pruhatí. Hlavně hodně nohatí, nedělaj si 
do gatí. Stonožkopsi vyráží, všechny kolem porá-
ží. Stonožkopsi fér vždy hrají, takhle nás tu všich-
ni znají.

KOMÁŘI: Komáři se ženili, bzum bzum ženili, 
kapku vína neměli, bzum bzum neměli.

Bzzzzzzzzzzzzzzz – PLESK!!!

Všem účastníkům děkujeme za pomoc a hezké 
zážitky a nashledanou opět v příštím roce!

Rádi bychom rovněž poděkovali sponzorům le-
tošního 6. canisterapeutického tábora: Minister-
stvo zdravotnictví ČR, firma Agro-la, p. Ivo Pokor-
ný, p. Karel Vlček - Centrum digitálního tisku, Ing. 
Aleš Rosol - Zvěřina Berbera, s.r.o., Ing. Zdeněk 
Eisert K + K Břilice, JUDr. Zdeněk Drtina, Ph.D.

              
Velmi si podpory vážíme. 

6. dětský canisterapeutický tábor
letní pobytová akce se zaměřením na canisterapii

Letos již pošesté vyrazily děti s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, z. s.  na tábor za letním 
dobrodružstvím. Naší základnou se v termínu od 6. do 12. srpna 2017 stalo loni prověřené rekreační 
středisko Kovářka, které se nachází kousek za malebnou jihočeskou vesničkou Sedlo, uprostřed lesů  
a luk. Pobytu se zúčastnilo 16 vedoucích, 20 dětí a 9 pejsků.



Informační schůzka a vstupní testy
Každý zájemce o spolupráci s Výcvikovým ca-

nisterapeutickým sdružením Hafík, z. s. musí 
ještě před nástupem na canisterapeutický výcvik 
projít informační schůzkou a předběžným testo-
váním – „vstupními testy“.

V rámci informační schůzky se noví zájemci 
dozvídají základní pravidla o fungování Výcvi-
kového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s.  
a povinnosti budoucích dobrovolníků.

Tato schůzka slouží k tomu, abychom objasnili 
všem zájemcům o canisterapii, jak se stát akre-
ditovaným dobrovolníkem se psem, jaké náro-
ky 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 čin-
nosti Výcvikového canisterapeutického sdružení 
Hafík, z. s. atd.

V letošním roce jsme uspořádali dvě infor-
mační schůzky, a to v neděli 26. 2. 2017, které 
se zúčastnilo 7 nových zájemců se svými pejsky  
a následně v neděli 29. 10. 2017, a té se zúčastnilo  
8 nových zájemců o canisterapii se svými pejsky.

Vstupní testy – ověření povahy psa - jsou slo-
žené z několika disciplín, ve kterých se hodnotí 
základní ovladatelnost psa a chování psa v neob-
vyklých 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 19. 3. 2017  
a zúčastnilo se jich 12 týmů (pes + psovod). Tes-
ty úspěšně absolvovalo 9 týmů, které se násled-
ně mohly zúčastnit výcviku canisterapeutických 
týmů a závěrečných zkoušek.

Druhé vstupní testy roku 2017 jsme uspořá-
dali v neděli 24. září a zúčastnilo se jich 11 týmů 
– 9 ze zúčastněných týmů uspělo a nyní se při-
pravují na účast v letním výcviku v roce 2018.  

Výcvik canisterapeutických týmů 2017
Každý canisterapeutický tým, který má zájem 

praktikovat canisterapii pod Výcvikovým canis-
terapeutickým sdružením Hafík, z. s., je povinen 
absolvovat speciální výcvik zakončený teoretic-
kou a praktickou zkouškou, aby byla zajištěna 
jeho vhodnost a připravenost na setkání s klien-
tem a zároveň kvalitní provádění canisterapie. 
Přípravy i prověření se účastní psovod a pes spo-
lečně. Závěrečný výcvik zahrnuje kromě praktic-
kého cvičení se psem i teoretickou přípravu pso-
voda a přímý kontakt s klientem v zařízeních, kde 
již canisterapie probíhá. 

V termínu od 5. 7. do 9. 7. 2017 proběhl v pořadí 
již šestnáctý výcvik terapeutických týmů. Letos se 
výcvik konal, jako obvykle, na kynologickém cvi-
čišti v Třeboni.

Obecně se výcvik skládal z praktických cvičení  
a modelových situací, včetně dvou nasazení pří-
mo v „terénu“ (Domov pro seniory Třeboň a Ma-
teřská škola Lomnice nad Lužnicí) a z teoretické 
části, ve které dobrovolníci načerpali nové infor-
mace týkající se problematiky canisterapie (její 
historie a využití v práci s klientem) a ostatních 
zooterapií (např. felinoterapie). Dále získali vě-
domosti o práci s klientem s daným typem posti-
žením či se dozvěděli zajímavosti z oblasti veteri-
nární péče a etologie psa. Letošní novinkou byla 
velice přínosná přednáška zaměřená na „první 
pomoc“.

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

Letošního výcviku se účastnilo 13 týmů. Výcvik 
nakonec zdárně, bez větších problémů, ukončilo 
všech 13 týmů. 

Všem týmům, které úspěšně zakončily výcvik 
splněním zkoušek, moc gratulujeme a těšíme se 
na další příjemnou spolupráci.

Výcvik canisterapeutických týmů
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 celé-
ho týmu, tj. dobrovolníka 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 erudované praktikování 
canisterapie.



datum konání/název kurzu, místo konání/počet dobrovolníků z. s. Hafík

28.	1.
Canisterapie z hlediska kynologicko-etologického přístupu, Elva Help z. s., Liberec  1

29.	1.
Seminář „Poslušnost a triky pozitivkou s Jitkou Janáskovou“, České Budějovice   1

25.	2.
Stres ve psích sportech, České Budějovice       1

25.	3.
17. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, Praha 2

21.	4.
P. E. S. pro Zooterapii – pracovní workshop se zaměřením na zooterapii/canisterapii, Liberec 2

25.	4.
Seminář „Krizová intervence“, Elva Help. z. s., Liberec      2

30.	5.
Seminář „Zvíře v krizové intervenci“, Elva Help. z. s., Liberec     1

30.	8.
Seminář „Pojďme na to od lesa“, NP Šumava, Horská Kvilda     6

datum/druh prezentace

12.	1.
Deník Budějovicko – Jižní Čechy: „Tobi. Čtyřnohý terapeut, který léčí pohybem“ 
(článek o canisterapeutickém týmu)

1.	2.
Šance dětem: „Táto, mámo, já chci zvíře“ (článek o zooterapii a z. s. Hafík) 

únor
Pes přítel člověka 2/2017: „Korgiové“ (článek od dobrovolnice – čemu se věnuje se svými psy)

27.	2.
MF Dnes: „Dítě řekne pejskovi věci, co dospělému nikdy nepoví“ (článek o z. s. Hafík)

březen
Haf a Mňau 3-4/2017: „Canisterapie s bulteriérem“ 
(článek od dobrovolnice – čemu se věnuje se svými psy)

červenec
Pes přítel člověka 7/2017: „Toulky s Hafíkem“ (článek o našem pochodu)

listopad
Pes přítel člověka 11/2017: článek od dobrovolnice – čemu se věnuje se svým psem

prosinec
Zpravodaj Klubu chovatelů leonbergerů: „Canisterapie s leonken“ 
(článek o z. s. Hafík + povídání od dobrovolnice)

prosinec
Erbéčko – Informační zpravodaj zaměstnanců Raiffeisenbank: informace o Výcvikovém
canisterapeutickém sdružení Hafík, z. s. (článek od dobrovolnice)

Vzdělávání dobrovolníků v roce 2017

Prezentace spolku v médiích



Finanční hospodaření za rok 2017

Organizační struktura

Náklady	2017 částka v Kč
Materiál, energie 163.000,-
Cestovné 69.000,-
Reprezentace 4.000,-
Ostatní služby 208.000,-
Osobní náklady 88.000,-
Manka, škody 9.000,-
Ostatní náklady 37.000,-
Odpisy  0,-
Celkem	 633.000,-

Výnosy	2017 částka v Kč
Provozní dotace 157.000,-
Příspěvky a dary 92.000,-
Členské příspěvky 25.000,-
Tržby z prodeje služeb 194.000,-
Celkem	 468.000,-

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

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