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Slovo na úvod
Úvodem bychom chtěli vyjádřit obrovské poděkování našim dobrovolníkům, jejich čtyřnohým pomocníkům
a samozřejmě i všem příznivcům Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s. Rok 2020 byl pro nás
v mnoha ohledech náročný a zcela ojedinělý. Nepříznivý vývoj situace týkající se onemocnění COVID 19 značně ovlivnil i naši činnost, a to jak pravidelné docházení do přijímajících zařízení, tak i realizaci jednorázových
akcí. I v této nelehké situaci jsme se snažili kontaktovat naše klienty alespoň prostřednictvím online podpory
– fotek a videí, které v nejednom případě vyloudily úsměv na tváři klientů, ale i personálu. Naši dobrovolníci
v tomto čase nikterak nezaháleli (účast na odborných online webinářích či příprava nových didaktických materiálů), a svědomitě se připravovali na to, až budou moci vyrazit zase do svých zařízení či individuálně do rodin.
Díky rozvolnění vládních opatření a příznivé epidemiologické situaci jsme v letních měsících mohli uspořádat
alespoň dvě stěžejní akce. Výcvik canisterapeutických týmů úspěšně absolvovali všichni přítomní účastníci.
Díky rozšíření naší základny dobrovolníků s otestovanými psy jsme tak mohli zahájit pravidelné docházení
do nových přijímajících organizací a rodin. Druhou významnou akcí byla realizace 9. dětského canisterapeutického tábora, který sice proběhl s mírnými režimovými opatřeními, ale všichni jsme si jej maximálně užili.
Značné poděkování patří donátorům, kteří nás během roku podporovali (MŠMT, statutární město 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, a pan Petr Vaněk. Bez jejich pomoci by nebylo možné zprostředkovat tolika
lidem radost z kontaktu se zooterapeutickými týmy spolku Hafík. Věřte, že v uplynulém roce 2020 pro nás
byla Vaše podpora velice důležitá!

Děkujeme Vám všem za možnost dělat to, co máme tak rádi!
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.
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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 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 prostřednictvím akreditovaného dobrovolnického programu
komplexní příprava a výcvik canisterapeutických týmů pro praktikování canisterapie
vzdělávání v oblasti bezpečnosti soužití dětí a psů
realizace edukační a poradenské činnosti
realizace dětských canisterapeutických táborů

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.
V roce 2013 se stalo Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s. členem RADAMBUKU (Rada dětí
a mládeže Jihočeského kraje) a dále je od roku 2016 Hafík, z. s. členem AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací ČR).
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s. se dále v červnu roku 2019 stalo členem Národní asociace dobrovolnictví, z. s. („NAD“).
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Přehled činnosti
dobrovolníků v roce 2020
akreditovaní
dobrovolníci se
psy zapojení do
aktivit spolku

70

s celkem
90 otestovanými
psy

akreditovaní
dobrovolníci se
psy zapojeni
v programu
Canisterapie
(pravidelné
docházení na
canisterapii do
zařízení)

dobrovolníci
připravující se
na zapojení
do programu
Canisterapie

45

28

počet zařízení, kde
probíhal program
Canisterapie
(pravidelná
canisterapie
v zařízení)

60
zařízení

+ 7 rodin/individuálních
docházení

počet
jednorázových
akcí

48

V roce 2020 spolek Hafík i nadále využíval spolupráce s dalšími zooterapeutickými týmy, např. se
2 dobrovolnicemi s mini koňmi.
Veškerá činnost spolku Hafík byla po celý rok bohužel rapidně omezena a poznamenána situací v České
republice spojenou s onemocněním COVID 19.
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Dobrovolnický program
Canisterapie

Pravidelná návštěvní činnost spolku Hafík je realizována canisterapeutickými týmy v průběhu celého roku,
a to zejména formou:

AAI

(Animal Assisted Intervention)
intervence za přítomnosti zvířat
(souhrnný název pro níže uvedené pojmy)

AAA

AAT

AAE

(Animal Assisted Activities)

(Animal Assisted Therapy)

(Animal Assisted Therapy)

aktivity za přítomnosti zvířete

terapie za přítomnosti zvířete

vzdělávání, výchova
za asistence 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 a základní
školy; mateřské a základní školy speciální). Návštěvy 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 2020 docházelo pravidelně na canisterapii do vybraného zařízení celkem 45 dobrovolníků s otestovaným psem.
Na canisterapii naši dobrovolníci docházeli do 60 zařízení a do 7 rodin/k jednotlivcům do domácnosti.
Dobrovolníci tak během svého pravidelného docházení pracovali s přibližně 1380 klienty a odpracovali
celkem 568,5 hodiny.
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Výčet měst, v nichž dobrovolníci spolku Hafík praktikovali canisterapii (celkem 60 zařízení)

České Budějovice

Písek

13

6

zařízení

Nymburk, Soběslav
Jindřichův Hradec
Lysá nad Labem

Třeboň

zařízení

5

Lomnice nad Lužnicí, Bechyně, Neratov, Chvalkov, Jihlava, Počátky,
Kostomlaty nad Labem, Staňkov, Milovice, Vodňany, Tábor, Sezimovo
Ústí, Trhové Sviny, České Velenice, Žamberk, Varnsdorf, Draženov, Dobrá
Voda u Českých Budějovic, Liberec, Chýnov, Horní Stropnice, Strakonice,
Hosín, Otín, Milevsko, Praha, Domažlice, Znojmo

2

zařízení

1

zařízení

zařízení

Třeboň, 2 x České Budějovice, Praha, Milovice nad Labem, Mladá Boleslav

7

rodin/jednotlivců

Působení dobrovolníků

z. s. Hafík v rámci České republiky v roce 2020
Kraje, kde jsme v roce 2020 v rámci
pravidelného docházení působili.

Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský
kraj

Královéhradecký
kraj
Praha
Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský
kraj

Moravskoslezský
kraj
Olomoucký
kraj

kraj Vysočina
Zlínský kraj
Jihočeský kraj

Jihomoravský
kraj
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Jednorázové akce
v roce 2020

Jednorázové akce patří k pravidelné činnosti spolku Hafík. Naši dobrovolníci se i přes nepříznivou
epidemiologickou situaci zvládli v roce 2020 podílet na zajištění 48 jednorázových zážitkově edukačních
akcích, jež byly zaměřené na canisterapii. Při akcích dobrovolníci často využívali metodiku AAE (edukace
za přítomnosti psa). Během roku 2020 jsme měli možnost aktivně pracovat s 1466 klienty, žáky, dětmi
či zájemci o problematiku canisterapie. Do zajištění našich jednorázových akcí se během roku zapojilo
celkem 38 otestovaných dobrovolníků se psem a 5 týmů v přípravě. Z hlediska hodinové dotace lze
konstatovat, že dobrovolníci tak „odpracovali“ přibližně 192 hodin.

Počet jednorázových akcí dle typu zařízení:

20

zážitkových akcí ve
školských zařízeních

8

3

akce se zaměřením
na prevenci úrazů
způsobených psy ve
školském zařízení

3

akce ve zdravotněsociálních zařízeních
pro děti a dospělé

3

akce ve zdravotněsociálních zařízeních
pro seniory

11

akcí spojených
s návštěvou na
pobytech, táborech

8

aktivit prezentačního
charakteru

Harmonogram aktivit
v roce 2020
29. února
29. února, 28. srpna

Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s.
Supervize canisterapeutických týmů

13. března

Školení dobrovolníků „Prevence úrazů způsobených psem“

13. června

Vstupní testy
(celkem 10 účastníků – všichni účastníci úspěšně absolvovali vstupní testy)

27. června

Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii (celkem 12 účastníků)

2. července – 6. července
2. srpna – 9. srpna
16. srpna

Výcvik canisterapeutických týmů
(výcvik úspěšně dokončilo 19 canisterapeutických týmů)
9. dětský canisterapeutický tábor
(Letní pobytová akce se zaměřením na canisterapii)
Přednáška pro dobrovolníky z. s. Hafík a členy Výcvikové sekce z. s. Hafík
(„První pomoc u psů“)
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9. dětský
canisterapeutický tábor
letní pobytová akce se zaměřením
na canisterapii
V termínu od 2. – 9. srpna 2020 se na základně Buková konal již 9. ročník canisterapeutického tábora, který
je pořádán Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, z. s. Pobytové akce se zúčastnilo 20 dětí (deset
dětí z intaktní společnosti, deset dětí se speciálními potřebami), 18 vedoucích a psovodů, 2 kuchaři (postupem času se tyto dvě osoby ukazují jako jeden z nejdůležitějších článků naší výpravy ), 15 psů a miniponík
Tacco.
Letošní ročník byl pro nás, realizátory tábora, velmi náročný. Jelikož jsme díky nepříznivé epidemiologické
situaci až do poslední chvíle nevěděli, zda vůbec bude možné tábor uskutečnit. Nevzdali jsme se, a díky
dodržování přísných hygienických a epidemiologických podmínek, jsme měli možnost prožít pohodový a pro
všechny opět nezapomenutelný týden.
Kdo z nás čas od času nebyl bordelář a neuklízel po sobě tak, jak by měl? Přesně
takový problém měl náš hlavní hrdina čaroděj Bordelín. Kam se jen podíval, vše
bylo vzhůru nohama, kam co položil, to byste na stejném místě našli i za dalších
100 let. Není divu, že jeho chaloupka stála střechou vzhůru a díky jeho přítomnosti
byl celý les na nohách. Kromě Bordelína jsme se během týdne potkávali také s veverkou Drzečkou, sovou Mudrlicí, skřítkem Kulíškem a čarodějem Puchonosodorem, pro něhož byly naschvály, podrazy a zlá kouzla na denním pořádku. Bordelín
měl veliké štěstí, protože díky podpoře našich zdatných táborníků se z něj stal nejen
pořádkumilovný, ale hlavně dobrosrdečný a citlivý kouzelník.
V průběhu tábora měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si pestrou škálu aktivit. U dětí měla velký úspěch dřevorubecká olympiáda
– uříznout přesně deset centimetrů dlouhý špalík, zatlouct co nejrychleji hřebík do dubového špalku, či hodit pořádným polenem co nejdále,
byla pro mnohé velká výzva, která se prostě jen tak neodmítá! Též rozluštění tajné šifry, díky níž mohla sova Mudrlína vyřknout důležité kouzlo
a napravit tak zmatky způsobené řáděním čaroděje Puchonosodora, bylo
pro přítomné děti velké dobrodružství.

10

Trénování paměti, spolupráce všech dětí v oddíle a rychle běžící nožky, byly v tomto případě klíčovým předpokladem pro úspěšné rozluštění úkolu. Upéct kouzelné
muffiny nebyl pro nás žádný těžký oříšek, a i sova Mudrlice, již byly tyto určeny,
nemohla z dětských výtvorů spustit oči. Kdo kdy viděl zelený, červený, míchaný či duhový muffin? Jeden zdobený třpytivými kamínky, druhý čokoládou, třetí
barevnými konfetami, každý krásný a zcela originální. Rukodělné činnosti byly
zastoupeny výrobou tradičních táborových triček a lžiček z fimo hmoty. Důležitou součástí celotáborového programu byly různé druhy aktivit s pejsky, a také
miniponíkem Taccem. Psi byli přítomni veškerým táborovým aktivitám a stali se
z nich pro všechny účastníky tábora nefalšovaní parťáci do nepohody.
Externí program musel být z důvodu proti covidových opatření velmi
omezený. Proto jsme byli moc rádi, když jsme mohli dětem zpestřit program alespoň návštěvou pana Ing. Jana Nového z Českého
nadačního fondu pro Vydru. Díky jeho besedě jsme měli možnost
dozvědět se mnoho informací ze života divokých zvířat. Pomazlení
s užovkou, ježkem, netopýrem či poštolkou bylo pro děti (a nejen
pro ně ) opravdovým zážitkem s velkým Ž. I v letošním roce si
na náš tábor našel čas pan Ing. Jan Veselý, který nám povyprávěl,
ale hlavně předvedl, co obnáší rodeové disciplíny a všem (opravdu
všem, a některým i dvakrát) dopřál pohled na svět z pořádné koňské výšky. Z trochu menší výšky, ale neméně lákavé, děti potěšil
Tacco, který s námi strávil skoro celý týden. Děti měly možnost
s ním soutěžit, starat se o něj, poznávat taje koňské řeči a svézt se
ve speciálně upraveném vozíku Benecykl.
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim věrným sponzorům, díky nimž máme možnost
tábor každoročně realizovat. Naše velké díky patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; firmě Agro-la;
Lázním Aurora; firmě Zvěřina Berbera; Sdružení dobrovolných hasičů Kolence – panu Miroslavovi Peřanovi; firmě Mini Mlékárna Mláka; panu Ivo Pokornému
a panu Karlovi Vlčkovi – Centrum digitálního tisku;
panu Miloslavovi Ouředníkovi a paní Veronice Cipínové, paní Janě Chmelové – Papírnictví; a panu Ing. Janu
Veselému.

Upřímně všem moc děkujeme
a budeme se těšit na příští ročník.
Vaši Hafíci
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Výcvik canisterapeutických
týmů, Třeboň 2020
Na přípravu a vzdělávání nových zájemců o canisterapii klademe velký důraz.
Komplexně zaměřená příprava celého 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.

Informační schůzka a vstupní testy
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“.
V rámci informační schůzky se noví zájemci dozvídají základní pravidla o fungování organizace
a povinnosti budoucích dobrovolníků.
Vstupní testy – ověření povahy psa - jsou složeny z několika disciplín, ve kterých se hodnotí základní
ovladatelnost psa, chování psa v neobvyklých situacích, komunikace psa s majitelem/handlarem
a dispozice (vhodnost) psa k výkonu canisterapie.
Na přelomu jara a léta tohoto roku jsme uspořádali jediné „vstupní testy“ budoucích
canisterapeutických týmů, které jsme v rámci vládních nařízení stihli - konaly se na kynologickém
cvičišti v Třeboni.
Tyto testy se uskutečnily v sobotu 13. 6. 2020 a zúčastnilo se jich
10 týmů (pes + psovod). Testy úspěšně absolvovalo všech 10 týmů,
které se následně mohly zúčastnit výcviku canisterapeutických týmů
a závěrečných zkoušek.
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Výcvik canisterapeutických týmů 2020
Každý canisterapeutický tým, který má zájem praktikovat canisterapii pod Výcvikovým
canisterapeutickým sdružením Hafík, z. s., je povinen absolvovat speciální výcvik zakončený teoretickou
a praktickou zkouškou, 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 přípravu psovoda a přímý kontakt s klientem
v zařízeních, kde již canisterapie probíhá.
V termínu od 2. do 6. července 2020 proběhl v pořadí již devatenáctý výcvik terapeutických týmů.
I letos se výcvik konal, jako obvykle, 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 Chráněné bydlení NAPLNO Lomnice nad Lužnicí) a z teoretické
části.
Na konci celého výcviku skládali dobrovolníci teoretickou zkoušku a následně jako tým (dobrovolník se
svým psem) zkoušku praktickou.
Letošního výcviku se zúčastnilo 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.

Všem týmům, které úspěšně zakončily výcvik splněním zkoušek, moc gratulujeme
a těšíme se na další příjemnou spolupráci.
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Vzdělávání dobrovolníků
spolku Hafík v roce 2020
Datum konání

Název kurzu

Počet dobrovolníků

30.1.

kurz „První pomoc u dětí“, Třeboň

3

2.4.

webinář „Přivolání jako cvik podle trenéra zvířat“, František Šusta

7

9.4.

webinář „Vodítko v rukou pozitivkáře“, František Šusta

4

4.5.

webinář „On si zvykne… nebo taky ne“, František Šusta

6

16.8.

kurz „První pomoc u psů“

13

25.9.

kurz „První psychická pomoc pro laiky 1“, Praha

1

21.10.

webinář „Tajná řeč“, František Šusta

7

10.11.

webinář „Porozuměj svému psovi“, Lucie Přibylová MSc.

3

12.11.

webinář „Teorie typů – Dítě v opozici“, Šárka Míková

4

13.11.

Online konference „20 let canisterapie“, Podané ruce, Frýdek Místek

9.12.

„Zkouška profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků“, Hestia z. ú., Praha

1     7

(Pasivní účast)

(Aktivní účast)

1

Prezentace spolku Hafík
v médiích
Datum
únor
duben

Druh prezentace
Magazín studentů VOŠP: Generace 20 – „Pro úlevu od bolesti není vždy zapotřebí brát prášky. Někdy stačí psí
pohlazení“ (článek o činnosti dobrovolnice)
Českobudějovický deník – Lidé od vedle: „Jsem pejskař“ (článek o předsedkyni z. s. Hafík)
Blesk – „Blesk srdce pro Vás“: článek o Výcvikovém canisterapeutickém sdružení Hafík, z. s.
Blesk – „Blesk srdce pro Vás“: článek o pravidelné canisterapii u klienta

červen
Blesk – „Blesk srdce pro Vás“: článek o dobrovolnici
Blesk – „Blesk srdce pro Vás“: článek o předsedkyni z. s. Hafík
červenec

14

časopis Hláska – „Diabetikům a pacientům s nehojící ránou na poliklinice pomáhá
canisterapie“ (článek o činnosti dobrovolnice)

září

reportáž – „Prima Mazlíček“ (představení činnosti dobrovolnice)

říjen

časopis Claudia – „Když se rány nehojí…“ (článek o činnosti dobrovolnice)

Finanční hospodaření
za rok 2020
Náklady

částka v Kč

Výbosy 2020

částka v Kč

Materiál, energie

250 000,-

Provozní dotace

231 000,-

Cestovné

29 000,-

Příspěvky a dary

423 000,-

Na reprezentaci

5 000,-

Členské příspěvky

12 000,-

Ostatní služby

206 000,-

Tržby z prodeje služeb

206 000,-

Osobní náklady

128 000,-

Ekonomická činnost

8 000,-

Ostatní náklady

47 000,-

Celkem

880 000,-

Daně a poplatky

1 000,-

Celkem

666 000,-
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Děkujeme!

Na závěr tohoto bulletinu nám dovolte poděkovat všem,
kteří v roce 2020 podporovali činnost z.s. Hafík
Dotace:

Dary:

Diecézní charita, Plzeň

Petr Vaněk, Praha

Dlouholetí podporovatelé:
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