


Úvodem bychom chtěli vyjádřit obrovské podě-
kování našim dobrovolníkům, jejich čtyřnohým 
pomocníkům a samozřejmě i všem příznivcům Vý-
cvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s.

Značné poděkování patří donátorům, kteří nás 
během roku podporovali (MŠMT, statutární měs-
to České Budějovice, Město Třeboň, Ministerstvo 
vnitra, Jednota COOP České Budějovice, Diecézní 
charita Plzeň, Lázně Třeboň, Tipsport.net, Ing. Aleš 
Rosol-Zvěřina Berbera, s.r.o., Smeraldino, Nadace 
Petry a Petra Petrlíkových, Argon systém Třeboň, 
Petr Vaněk) a bez jejichž pomoci by nebylo možné 
zprostředkovat tolika lidem radost z kontaktu se 
zooterapeutickými týmy spolku Hafík.

I v roce 2019 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 zúčastnili 97 
jednorázových  canisterapeutických akcí.

Jako každý rok, tak i v létě roku 2019 jsme pořá-
dali „Výcvik canisterapeutických týmů“ zakončený 
zkouškami a díky němuž do našich řad přibyli noví 
dobrovolníci s otestovanými psy. Prostřednictvím 
nových týmů se nám podařilo zajistit canisterapii 
v dalších přijímacích organizacích/ rodinách, do 
nichž naši dobrovolníci docházejí na pravidelnou 
canisterapii. 

Spolek Hafík pořádal v roce 2019 i několik úspěš-
ných pravidelných akcí – jednalo se například o již 
8. Dětský canisterapeutický tábor či integrační po-
chod s prvky dogtrekkingu „Toulky s Hafíkem“.

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. 

V roce 2013 se stalo Výcvikové canisterapeu-
tické sdružení Hafík, z. s. členem RADAMBUKU 
(Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) a dále 
je od roku 2016 Hafík, z. s. také členem AVPO ČR 
(Asociace veřejně prospěšných organizací ČR).

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 
se dále v červnu roku 2019 stalo novým členem 
Národní asociace dobrovolnictví, z.s. („NAD“).

Přehled činnosti dobrovolníků v roce 2019

• akreditovaní dobrovolníci se psy zapojení do  
 aktivit spolku: 64 (s celkem 85 otestovanými  
 psy)
• akreditovaní dobrovolníci se psy zapojeni  
 v programu Canisterapie (pravidelné docháze- 
 ní na canisterapii do zařízení): 49
• dobrovolníci připravující se na zapojení do  
 programu Canisterapie: 24
• počet zařízení, kde probíhal program Caniste- 
 rapie (pravidelná canisterapie v zařízení): 
 61 zařízení + 6 rodin
• počet jednorázových akcí: 97

V roce 2019 náš spolek také i nadále spolupra-
coval s 1 dobrovolnicí s miniponíkem 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 2019 docházelo pravidelně na canistera-
pii do vybraného zařízení celkem 49 dobrovolní-
ků s otestovaným psem.

Na canisterapii naši dobrovolníci docházeli do 
61 zařízení a do 6 rodin. Dobrovolníci tak během 
svého pravidelného docházení pracovali přibliž-
ně s 1200 klienty a odpracovali celkem 1564 ho-
din.

Výčet měst, v nichž dobrovolníci spolku Hafík 
praktikovali canisterapii/felinoterapii (celkem 61 
zařízení):
11 zařízení České Budějovice
7 zařízení Písek
5 zařízení  Třeboň
3 zařízení Praha, Jindřichův Hradec
2 zařízení Domažlice, Nymburk
1 zařízení Lomnice nad Lužnicí, Bechyně,  
 Neratov, Chvalkov, Rapšach, Jihlava,  
 Kaplice, Počátky, Lysá nad Labem,  
 Kostomlaty nad Labem, Staňkov,  
 Milovice nad Labem, Vodňany, Tá- 
 bor, Sezimovo Ústí, Trhové Sviny,  
 České Velenice, Žamberk, Veselí nad  
 Lužnicí, Varnsdorf, Dražejov, Blatná,  
 Dobrá Voda u Českých Budějovic,  
 Liberec, Chýnov, Horní Stropnice,  
 Soběslav, Borovany
6 rodin Třeboň, 2 x České Budějovice, Praha,  
 Milovice nad Labem, Mladá Bole- 
 slav

Dobrovolnický program canisterapie

Působení dobrovolníků z. s. Hafík v rámci České republiky v roce 2019

kraje, kde působí dobrovolníci 
z. s. Hafík

kraje, kde nepůsobí dobrovolníci 
z. s. Hafík

ÚSTECKÝ KRAJ

PRAHA

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

PLZEŇSKÝ
KRAJ

JIHOČESKÝ
KRAJ

KRAJ
VYSOČINA

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

OLOMOUCKÝ
KRAJ

ZLÍNSKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

PARDUBICKÝ
KRAJ



 Jednorázové akce patří k pravidelné činnos-
ti spolku Hafík, a proto se naši dobrovolníci  
v roce 2019 podíleli na zajištění 97 jednorázových 
zážitkově edukačních akcích, jež byly zaměřené 
na canisterapii. Při akcích dobrovolníci často vy-
užívali metodiku AAE (edukace za přítomnosti 
psa). Během roku 2019 jsme měli možnost aktiv-
ně pracovat s 2849 klienty, žáky, dětmi či zájemci 
o problematiku canisterapie. Do zajištění našich 
jednorázových akcí se během roku zapojilo cel-
kem 47 otestovaných dobrovolníků se psem a 15 
týmů v přípravě. Z hlediska hodinové dotace lze 
konstatovat, že dobrovolníci tak „odpracovali“ 
přibližně 332 hodin.

Počet jednorázových akcí dle typu zařízení:
• 38 zážitkových akcí ve školských zařízeních
• 12 akcí se zaměřením na prevenci úrazů způso- 
 bených psy ve školském zařízení
• 14 akcí ve zdravotně-sociálních zařízeních pro  
 děti a dospělé
• 7 akcí ve zdravotně-sociálních zařízeních pro  
 seniory
• 14 akcí spojených s návštěvou na pobytech,  
 táborech
• 12 aktivit prezentačního charakteru

23. února, 28. září
Informační schůzka pro nové zájemce o caniste-
rapii (celkem 23 účastníků)

9. března
Výroční ples Výcvikového canisterapeutického 
sdružení Hafík, z. s.

15. března
Školení dobrovolníků „Prevence úrazů způsobe-
ných psem“

23. března, 23. srpna
Supervize canisterapeutických týmů

23. března 
Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického 
sdružení Hafík, z. s.

27. dubna, 15. září 
Vstupní testy (celkem 32 účastníků – všichni 
účastníci úspěšně absolvovali vstupní testy)

22. června
„Doštěkná“ (zábavné odpočinkové odpoledne 
pro dobrovolníky, členy spolku a 4nohé pomoc-
níky)

3. července – 7. července 
Výcvik canisterapeutických týmů (výcvik úspěšně 
dokončilo 16 canisterapeutických týmů)

3. srpna – 10. srpna
8. Dětský canisterapeutický tábor (letní pobytová 
akce se zaměřením na canisterapii)

5. října
Integrační pochod s prvky dogtrekkingu „Toulky 
s Hafíkem“

28. prosince
Vánoční pochod s Hafíkem

Jednorázové akce v roce 2019

Harmonogram aktivit v roce 2019



Ústředními postavami letošní celotáborové hry 
byli lesní skřítci Hubert a Nenechálek. Tito dva 
nezbedové se do všeho vrhali po hlavě, a tak není 
divu, že se v průběhu celého týdne dostávali do 
nebezpečných situací, ze kterých by si sami, bez 
pomoci kamarádů, nedokázali poradit. Babka 
Hubáčková, skřítek Strombula či nepředvídatelný 
Zákeřník ukázali všem, že je lepší pomáhat, starat 
se, podporovat, učit se a přátelit se, než se na sebe 
mračit, podvádět a dělat naschvály.

Jednotlivé etapy zprostředkovaly účastníkům 
tábora pestrou škálu aktivit. Děti se naučily po-
znávat listnaté a jehličnaté stromy a nabyté zna-
losti následně uplatnily při hře scrabble zaměřené 
pouze na oblast stromů, keřů a jejich plodů. Že je 
těžké rozeznat základní druhy hub, které rostou v 
lese? Účastníci letního tábora se prostřednictvím 
paměťové hry naučili, jak vypadá např. hřib smr-
kový, suchohřib žlutomasý či muchomůrka zele-
ná. O tom, že každé dřevo zní malinko jinak, se 
děti přesvědčily, když vyráběly zvonkohru z les-
ních materiálů, které se nacházely v blízkých le-
sích okolo táborové základny. A to, že nejen pekař 
peče housky, vědí všichni účastníci tábora, jelikož 
měli možnost vlastnoručně zadělat kynuté těsto 
a následně pak vyrobit zcela originální housky, 
po kterých se opravdu jen zaprášilo. Rukoděl-
né aktivity byly zastoupeny výrobou tradičních 
táborových triček, a letos nově i výrobou ručně 
malovaných plátěných tašek.  Neopomenutelnou 
součástí programu byly různé druhy aktivit s pej-
sky, a také miniponíkem Taccem. Psi byli přítom-
ni veškerým táborovým aktivitám a stali se z nich 
pro všechny účastníky tábora kamarádi nejen do 
poho.., ale hlavně do nepohody. 

Externí program byl v letošním roce velmi pes-
trý. Přednáška pana Ing. Jana Nového z Českého 
nadačního fondu pro Vydru sklidila u dětí, ale i 

dospělých, velký úspěch. Kdo by se nechtěl do-
zvědět spoustu zajímavých informací o dravcích, 
hadech či ježcích, natož aby si je ještě mohl po-
hladit. Zahrát si pořádný zápas amerického fot-
balu nebyl žádný problém, protože naši oblíbení 
hráči z Budweis Hellboys se nebojí žádné výzvy 
a jdou do všeho po hlavě a bez ostychu. Zajíma-
vé informace o rodeu, jeho pravidlech a nárocích 
kladených na závodního koně jsme se dozvěděli 
od pana Ing. Jana Veselého. Tento dětem umožnil 
i zažít, jaký je pohled na svět z koňského hřbetu. 
Obdobný zážitek, ale z trochu jiné výšky, měly 
děti díky miniponíkovi Taccovi, který všechny 
svezl ve vozíku Benecykl. Do tajů dogdancingu 
nás zasvětila paní Jana Rothschedlová, která nám 
předvedla velmi poutavé vystoupení se svými 
psími miláčky. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim 
věrným sponzorům, bez kterých by realizace 8. 
canisterapeutického tábora nebyla možná. 

Naše díky patří: Ministerstvu školství, mláde-
že a tělovýchovy; firmě Agro-la; Lázním Aurora; 
firmě Zvěřina Berbera; Sdružení dobrovolných 
hasičů Kolence – panu Miroslavovi Peřanovi; fir-
mě Mini Mlékárna Mláka; firmě Bramko Semice; 
JUDr. Zdeňku Drtinovi, Ph.D; panu Ivu Pokorné-
mu a panu Karlovi Vlčkovi – Centrum digitálního 
tisku; panu Miloslavovi Ouředníkovi a paní Vero-
nice Cipínové; paní Marii Michalové a panu Ing. 
Janu Veselému.

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

 V termínu od 3.- 10. srpna 2019 se na základně Buková konal již 8. ročník dětského canisterapeu-
tického tábora, který každoročně pořádá Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.. Pobytové 
akce se zúčastnilo 20 dětí (deset dětí z intaktní společnosti, deset dětí se speciálními potřebami), 16 
vedoucích a psovodů, 2 zcela nenahraditelní kuchaři, 16 psů a miniponík Tacco. 



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 do-
zvídají základní pravidla o fungování organizace 
a povinnosti budoucích dobrovolníků.

Vstupní testy – ověření povahy psa - jsou slo-
žené z několika disciplín, ve kterých se hodnotí 
základní ovladatelnost psa, chování psa v neob-
vyklých situacích, komunikace psa s majitelem/
handlarem a dispozice, vhodnost psa k výkonu 
canisterapie.

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 sobotu 27. 4. 2019 a 
zúčastnilo se jich 17 týmů (pes + psovod). Testy 
úspěšně absolvovalo všech 17 týmů, které se ná-
sledně mohly zúčastnit výcviku canisterapeutic-
kých týmů a závěrečných zkoušek.

Druhé vstupní testy roku 2019 jsme uspořádali 
v neděli 15. září a úspěšně se jich zúčastnilo 15 
nových týmů, které se nyní se připravují na účast 
v letním výcviku v roce 2020. 

Výcvik canisterapeutických týmů 2019
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 3. 7. do 7. 7. 2019 proběhl v pořadí 
již osmnáctý výcvik terapeutických týmů. I letos 
se výcvik konal, jako obvykle, na kynologickém 
cvičišti v Třeboni.

 Obecně se výcvik skládal z praktických cviče-
ní a modelových situací, včetně dvou nasazení 
přímo v „terénu“ (Domov pro seniory Třeboň a 
Chráněné bydlení NAPLNO Lomnice nad Lužni-
cí) a z teoretické části. Také v letošním roce byla 
součástí kurzu přednáška zaměřena 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 16 týmů. Výcvik 
nakonec zdárně, bez větších problémů, ukončilo 
všech 16 týmů. 

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

Výcvik canisterapeutických týmů
Na přípravu a vzdělávání nových zájemců o canisterapii klademe velký důraz.
Komplexně zaměřená příprava celého týmu, tj. dobrovolníka a psa, podléhá dlouhému procesu zahr-
nujícímu informační schůzku, vstupní testy, teoretickou a praktickou přípravu zakončenou závěreč-
nou praktickou zkouškou týmu. Díky tomuto náročnému procesu je poté zajištěna připravenost týmu 
na setkání s klientem a erudované praktikování canisterapie.



Datum konání 
Název kurzu Počet dobrovolníků z. s. Hafík

2018/2019
„Kurz znakového jazyka“, Jihočeské centrum českého znakového jazyka České Budějovice 1

29. 3.
seminář „Canisterapie u osob s autismem“, Aura Canis, Hradec Králové  1

2. 4.
odborná konference „Život s autismem“, Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice 2

18. 5.
seminář + konference „Felinoterapie“, Mladá Boleslav 1

17. 10.
seminář „Hry pro žáky s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)“, Zařízení pro další 
vzdělávání pedagog. pracovníků, České Budějovice  2

9. - 10. 11.
Seminář s Kenem Ramirezem, Praha  1

datum/druh prezentace

únor
Zpravodaj Krajské nemocnice Liberec – „Pacientům pomáhají i psi, na tři oddělení dochází caniste-
rapeutka“ (článek o činnosti dobrovolnice)

březen
časopis „Haf a Mňau“- „Canisterepeutka Nikita“ (článek o činnosti dobrovolnice)

červenec
časopis „Pes přítel člověka“ – „Černobílý psí obr a canisterapie“ (článek o činnosti dobrovolnice

Vzdělávání dobrovolníků v roce 2019

Prezentace spolku v médiích



Finanční hospodaření za rok 2019

Náklady 2019 částka v Kč
Materiál, energie 188.000,-
Cestovné 55.000,-
Reprezentace 6.380,-
Ostatní služby 162.000,-
Osobní náklady 154.000,-
Ostatní náklady 41.000,-
Celkem 606.380,-

Výnosy 2019 částka v Kč
Provozní dotace 190.000,-
Příspěvky a dary 249.653,-
Členské příspěvky 11.200,-
Tržby z prodeje služeb 224.357,-
Ekonomická činnost 6.309,-
Úrok  197,-
Celkem 681.716,-



Organizační struktura
název: 
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.
organizační jednotka: spolek
sídlo: Domanín 150, Třeboň 379 01
IČO: 265 15 598, ID datové schránky:  j2qdb54
číslo účtu: 288610149/0300, ČSOB, a.s.
webové stránky: www.canisterapie.org
e-mailová adresa: 
ludmila.cimlova@canisterapie.org

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

jednatel:     
Zdeněk Kněžínek
zdenek.knezinek@canisterapie.org

koordinátorka dobrovolníků se psem,
koordinátorka pro jednorázové akce:  
Mgr. Ludmila Cimlová
ludmila.cimlova@canisterapie.org
 
hospodářka:     
Mgr. et Mgr. Zuzana Zajícová
zuzana.zajicova@canisterapie.org

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

členové výboru: 
Mgr. Zuzana Prokopová
zuzana.prokopova@canisterapie.org
Roman Bílek
roman.bilek@canisterapie.org

REVIZNÍ KOMISE   
předseda komise:     
Ludmila Cimlová st. 

členové komise:                 
Mgr. Zuzana Staffová
Ing. Aneta Šemrová 

administrátor webu:    
Roman Bílek
admin@canisterapie.org
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