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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.
Bohužel i rok 2021 byl pro nás v mnoha ohledech náročný. Přetrvávající nepříznivý vývoj situace
týkající se onemocnění COVID 19 dále značně ovlivňoval naši činnost, a to jak pravidelné docházení do
přijímajících zařízení, tak i realizaci jednorázových akcí. I přes to jsme se však snažili uživatele kontaktovat
všemi silami a možnostmi, které nám byly umožněny (jak ve formě osobní návštěvy, tak online podpory).
Naši dobrovolníci ani v roce 2021 nikterak nezaháleli a svědomitě se připravovali na to, až budou
moci vyrazit zase do „svých“ zařízení či individuálně do rodin – tomu svědčí i účasti na odborných online
webinářích či přípravy nových didaktických materiálů.
Novou zajímanou příležitostí pro z.s. Hafík bylo zapojení se do „Visegradského projektu“ a mezinárodního „PADA“ školení – v tomto ohledu před sebou máme ještě dlouhou cestu, ale těšíme se na ní a
věříme, že tato často nelehká cesta bude velikým přínosem pro budoucnost z.s. Hafík!
Jsme velice rádi, že se nám i pro rok 2021 podařilo uspořádat obě stěžejní akce, a to jak letní Výcvik canisterapeutických týmů, tak již 10. Dětský integrační canisterapeutický tábor. Výcvik canisterapeutických týmů úspěšně absolvovali všichni přítomní účastníci a díky rozšíření naší základny dobrovolníků s
otestovanými psy jsme tak mohli zahájit pravidelné docházení do nových přijímajících organizací a rodin.
Značné poděkování patří donátorům, kteří nás během roku podporovali (statutární město České Budějovice, Město Třeboň, Ministerstvo vnitra, Raiffeisen BANK, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého
rozhlasu, KOstax s.r.o., Tomáš Macek, Jednota COOP České Budějovice, Diecézní charita Plzeň, Tipsport,
Ing. Aleš Rosol-Zvěřina Berbera, s.r.o., Givt.cz, obec Domanín, pan Petr Vaněk, Mgr. Ing Renata Švestková,
Ph.D. a další drobní dárci. Bez jejich pomoci by nebylo možné zprostředkovat tolika lidem radost z kontaktu
se zooterapeutickými týmy spolku Hafík. Věřte, že v uplynulém roce 2021 pro nás byla Vaše podpora velice
důležitá!

Děkujeme Vám všem za možnost dělat to, co máme tak rádi!
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.

3

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
odborné provádění všech metod canisterapie - AAA, AAT, AAE a AACR
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

Spolek Hafík je, na základě akreditace poskytnuté Ministerstvem
vnitra České republiky, akreditovaným dobrovolnickým centrem
v úseku výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby. Hafík je tak
organizací, která je způsobilá provádět dobrovolnickou službu v oblasti
vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. je členem:
• RADAMBUK (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje)
• AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací ČR)
• NAD (Národní asociace dobrovolnictví, z. s.)
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Přehled činnosti
dobrovolníků v roce 2021
akreditovaní
dobrovolníci se
psy zapojení do
aktivit spolku

67

s celkem
91 otestovanými
psy

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

dobrovolníci
připravující se
na zapojení
do programu
Canisterapie

56

36

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

58
zařízení

+ 10 rodin/individuálních
docházení

počet
jednorázových
akcí

70

V roce 2021 spolek Hafík i nadále využíval spolupráce s dalšími zooterapeutickými týmy, např. se
2 dobrovolnicemi s mini koňmi.
Část pravidelné činnosti spolku Hafík byla během roku bohužel omezena a poznamenána situací
v České republice spojenou s onemocněním COVID 19.
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Dobrovolnický program
Canisterapie

Během pravidelných návštěv v zařízeních pracují dobrovolníci spolku Hafík s klienty
za podpory jednotlivých forem Animal Assisted Intervention (dle zakázky a cílové skupiny klientů).

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 2021 docházelo pravidelně na canisterapii do vybraného zařízení celkem 56 dobrovolníků
s otestovaným psem.
Na canisterapii naši dobrovolníci docházeli do 58 zařízení a do 10 domácností na individuální canisterapii.
Dobrovolníci tak během svého pravidelného docházení pracovali s přibližně 1860 klienty a odpracovali
celkem 1043 hodin.
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Působení dobrovolníků

z. s. Hafík v rámci České republiky v roce 2021
Kraje, kde jsme v roce 2021 v rámci
pravidelného docházení působili.

Liberecký kraj
Ústecký kraj

Královéhradecký kraj

(1 město)
Karlovarský
kraj

Plzeňský kraj
(4 města)

Praha
Středočeský kraj
(2 města)

Pardubický kraj
(1 město)

kraj Vysočina
(3 města)
Jihočeský kraj
(22 měst)

Moravskoslezský
kraj
Olomoucký
kraj

Jihomoravský
kraj
(1 město)

Zlínský kraj
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Jednorázové akce
v roce 2021

Jednorázové akce patří k pravidelné činnosti spolku Hafík. Naši dobrovolníci se i přes nepříznivou
epidemiologickou situaci, která hlavně začátkem roku ovlivnila naši činnost, zvládli v roce 2021 podílet
na zajištění 70 jednorázových zážitkově edukačních akcích, jež byly zaměřené na canisterapii.
Při akcích dobrovolníci často využívali metodiku AAE (edukace za přítomnosti psa). Během roku 2021
jsme měli možnost aktivně pracovat s 2282 klienty, žáky, dětmi či zájemci o problematiku canisterapie.
Do zajištění našich jednorázových akcí se během roku zapojilo celkem 37 otestovaných dobrovolníků
se psem a 8 týmů v přípravě. Z hlediska hodinové dotace lze konstatovat, že dobrovolníci tak „odpracovali“
přibližně 241 hodin.
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Harmonogram aktivit
v roce 2021
5. února
5. února, 20. srpna

Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s. (online)
Supervize canisterapeutických týmů (1x online)

5. března

Školení dobrovolníků „Prevence úrazů způsobených psem“ (online)

10. dubna

Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii (11 účastníků) - (online)

18. dubna

Vstupní testy (celkem 18 účastníků – všichni účastníci úspěšně absolvovali vstupní testy)

2. července – 6. července

Výcvik canisterapeutických týmů (výcvik úspěšně dokončilo 14 canisterapeutických týmů)

31. července – 7. srpna
2. října
16. října
25. prosince 2021
až 1. ledna 2022

10. dětský canisterapeutický tábor (letní pobytová akce se zaměřením na canisterapii)
Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii (16 účastníků)
Vstupní testy (celkem 10 účastníků – 9 účastníků úspěšně absolvovalo vstupní testy)
Vánoční pochod s Hafíkem (online forma)
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10. dětský
canisterapeutický tábor
letní pobytová akce se zaměřením
na canisterapii
V tradičním termínu, prvním srpnovém týdnu, se konal na základně Buková již 10. ročník canisterapeutického
tábora. Této oblíbené akce se zúčastnilo 20 dětí (deset dětí z intaktní společnosti, deset dětí se speciálními
potřebami), 18 vedoucích a psovodů, 2 kuchaři a 15 psů.
Ihned po příjezdu nás přivítal Asterix a Obelix a z naší základny se rázem stala malá galská osada, ve které
byla pohoda a klid pouze do doby, než Panoramix ztratil paměť a nemohl si vzpomenout na recept, díky
němuž vyráběl kouzelný nápoj síly. Bez něho by galskou vesnici bez velkých obtíží přemohla římská vojska.
A to jsme prostě dopustit nemohli! Spojili jsme všechny síly a pomáhali jsme Asterixovi a Obelixovi získat
poukázku A38, díky které Panoramix získal nový zlatý srp. Všichni si náramně užili omylem vzniklý bublinkový
lektvar. A protože se fantazii meze nekladou, tak nad Bukovou létaly duhové bubliny různých velikostí, ale i
tvarů.
Nevídaný a heroický souboj zažilo petříkovské Koloseum, kde se odehrávaly
historicky první olympijské hry. Za huronského řevu všech fanoušků zde soutěžila
tři galská družstva a boj to byl opravdu lítý, plný úsměvů a radosti z výhry, ale také
slz z prohry. Veškeré hry probíhaly v duchu fair play a podpory svého spoluhráče,
kamaráda.
Zákeřné Panoramixovy hádanky nebo nástrahy římské jeskyně
byly již jen třešinkou na dortu a jejich
úspěšné absolvování zajistilo galské vesnici
ztracenou recepturu. Neopomenutelným pomocníkem a miláčkem
celé vesnice byl Obelixův nejvěrnější přítel Idefix.
Rukodělné činnosti byly zastoupeny výrobou tradičních táborových
triček a putovních kamínků.
Důležitou součástí celotáborového programu byly různé druhy aktivit s
pejsky. Psi byli přítomni veškerým táborovým aktivitám a stali se z nich
pro všechny účastníky tábora
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nefalšovaní parťáci, kteří jim ráno pomáhali s rozcvičkou, v průběhu dne byli
průvodci veškerým táborovým děním a večer jim olízli tvář na dobrou noc.
Externí program byl i letos pestrý, a to díky panu Ing. Janu Novému z Českého
nadačního fondu pro Vydru. Díky jeho besedě jsme měli možnost dozvědět se
mnoho informací ze života divokých zvířat. 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 dopřál pohled na svět z pořádné koňské
výšky. Dlouholetá dobrovolnice spolku Hafík, paní Linda Tinková, nás potěšila
návštěvou s mini koníkem Channel. Děti se dozvěděly zajímavé informace z oblasti péče o koně a mohly si
vyzkoušet koňskou verzi agility.
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim věrným sponzorům,
díky nimž máme možnost tábor každoročně realizovat. Naše velké
díky patří Nadaci ČEZ – Podpora regionů; Raiffeisen bank – Rajfka
pomáhá; firmě Zvěřina Berbera – Ing. Aleš Rosol; 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.
Srdečně všem děkujeme
a už nyní se těšíme příští rok na shledanou :-)
Vaši Hafíci
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Výcvik canisterapeutických
týmů, Třeboň 2021
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 a dispozice psa
k výkonu canisterapie.
Během roku 2021 jsme uspořádali 2 x informační schůzku a 2 x vstupní testy
(vždy na jaře a na podzim).
Vstupní testy se konaly v dubnu a v říjnu a zúčastnilo se jich celkem 28 týmů (pes + psovod).
Testy úspěšně absolvovalo 27 týmů, které se následně mohly zúčastnit
výcviku canisterapeutických týmů a závěrečných zkoušek či se dále
připravují na jejich složení.
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Výcvik canisterapeutických týmů 2021
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 2021 proběhl v pořadí již dvacátý výcvik terapeutických týmů. I letos se
jako obvykle výcvik konal na kynologickém cvičišti v Třeboni.
Obecně se 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.
Letos se zúčastnilo 14 týmů. Výcvik nakonec zdárně, bez větších problémů, ukončilo všech 14 týmů.

Všem týmům, které úspěšně absolvovaly závěrečné zkoušky, moc gratulujeme a těšíme
se na další příjemnou spolupráci.
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Hafíci „Ježíškovými vnoučaty“
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. bylo v roce 2021 zapojeno do projektu „Ježíškova 		
vnoučata“.
Naše canisterapeutické týmy během uplynulého roku přinášely mnoho radosti, pomazlení, lásky
a úsměvů mezi seniory … a my jim za to velice děkujeme a vážíme si jich za tuto činnost!
Celý rok 2021 byl velice náročný snad úplně pro všechny, proto si velice ceníme každé pomoci 			
věnované druhým lidem.
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s. bylo podpořeno částkou 75.000 Kč. Velice děkujeme.
„Ježíškova vnoučata“:
Jde o úspěšný projekt Českého rozhlasu, který od roku 2020 patří pod křídla jeho nadačního
fondu. Ježíškova vnoučata samotná vznikla v roce 2016 v jihlavském Českém rozhlasu, kde se tamní
redaktorka rozhodla přinést do těchto zařízení více radosti a života.
Aktivity si všiml Český rozhlas, který hledal alternativu za dosavadní podobný projekt pořádaný
pro dětské domovy. Právě proto, že senioři byli do té doby opomíjenou skupinou a lidé evidentně měli
zájem je o Vánocích potěšit, pustili se společně do spolupráce a vznikl celonárodní projekt, který hned
ve svém druhém ročníku dokázal potěšit téměř dvacet tisíc seniorů.
Dodnes, zůstávají pravidla a způsoby plnění přání seniorů v podstatě stejná. Snadná,
transparentní, s jediným cílem rozdávat radost. Záleží na Vás, ale i na seniorovi, jak moc doširoka svou
náruč otevřete.
Tímto děkujeme všem Vám, kteří jakkoliv pomáháte lidem ve svém okolí!
Bez Vás by to totiž nedávalo smysl.
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Vzdělávání dobrovolníků
spolku Hafík v roce 2021
Datum konání

Název kurzu

Počet dobrovolníků
z. s. Hafík

14. 1.

webinář „Financování dobrovolnictví“; Národní asociace dobrovolnictví

1

21. 1.

webinář „Tvorba obsahu sociálních sítí 3 – Trendy a analýza dat na Facebooku“;
ČRDM - Jana Skalková

2

30. 1.

online odborná diskuze „Profesionalizácia intervencií s asistenciou zvierat
v podmienkach SR“

1

31. 1.

webinář „Genetické testy psů v kostce s Terkou Valčíkovou“;
Ing. et Ing. Terezie Valčíková

3

11. 2.

online konference „Mentoringové programy s dětmi - současnost a budoucnost“;
Národní asociace dobrovolnictví

1

17. 2.

online seminář „Nabídka vzdělávání Národní asociace dobrovolnictví pro rok 2021“

1

18. 2.

online konference „ADHD ze všech stran“; Pasparta

2

MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů
v Česku a na Slovensku)

5

10. 3.

webinář „Jak na reklamu na Facebooku“; ČRDM - Jana Skalková

2

18. 3.

webinář „Zkřížená lateralita“; Andrea Košťálová

1

19. 3.

webinář „Problematika vývoje řeči a poruchy komunikačních schopností u dětí“;
Remízka, z.s.

1

20. 3.

„Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou“;
Podané ruce

2

webinář „Excel, Word, PowerPoint pro středně pokročilé“;
Národní asociace dobrovolnictví

1

8. 4.

online kurz „Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním
věku“; Mgr. Světlana Drábová

1

12. 4.

webinář „Motivace zaměstnanců/dobrovolníků“; Národní asociace dobrovolnictví

1

23. 4.

online konference „Faktory ovlivňující výsledky ve škole. Digitální věk a jeho dopad
nejen na oční pohyby.“; Mgr. Andrea Košťálová

1

webinář „Evropské fondy“; Národní asociace dobrovolnictví

1

14. – 15. 6.

webinář „Propagační nástroje a nové trendy ve využití webových stránek“;
Národní asociace dobrovolnictví

1

31. 7. – 6. 8.

Camp „Visegradský projekt“

2

14. a 22. 9.

webinář „Právní minimum v dobrovolnictví pro koordinátory“;
Národní asociace dobrovolnictví

1

7. 10.

webinář „Když barvy pomáhají číst“

1

14. 10.

webinář „Vizuální stres, testovací metodika“

1

mezinárodní „PADA“ školení

2

11. 11.

webinář „Co když se mu nechce“; František Šusta

5

18. 11.

webinář „Jasná komunikace a pomocné signály“; František Šusta

5

6. – 7. 3.

23., 30. a 31. 3.

17., 18. a 24. 5.

12. – 14. 11.

15

24. 11.

webinář „O tréninkových chybách“; František Šusta

5

28. 11.

seminář „Dogfitness“; Eliška Šuhaj

11

2. 12.

webinář „Trénink skupiny“; František Šusta

5

13. 12.

webinář „Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku
a strach z jiných psů a lidí“; František Šusta

6

PO CELÝ ROK 2021 kurz „Znaková řeč“
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Prezentace spolku Hafík v médiích
Datum
květen
červenec
srpen
listopad

Druh prezentace
televize Prima: pořad „Na houpačce“ – reportáž o výcviku psa a canisterapii
(rozhovor s předsedkyní z.s. Hafík a koordinátorkou Výcvikové sekce)
časopis „Vlasta“ – „Léčba psí láskou“
(rozhovor o canisterapii s dobrovolnicí z.s. Hafík)
Jindřichohradecký deník – „Z návštěvy psů mají vždy radost“
(rozhovor o z.s. Hafík s koordinátorkou dobrovolníků)
MLADÁ FRONTA DNES – „Při canisterapii musí pes člověka přimět k výkonu“
(rozhovor s předsedkyní z.s. Hafík)

Finanční hospodaření
za rok 2021
Náklady 2021

částka v Kč

Výnosy 2021

částka v Kč

Služby

585 000 Kč

Provozní dotace

182 000 Kč

Osobní náklady

168 000 Kč

Přijaté příspěvky

264 000 Kč

Daně

1 000 Kč

Tržby

438 000 Kč

Ostatní

47 000 Kč

Ostatní

3 000 Kč

Celkem

801 000 Kč

Celkem

891 000 Kč

Výsledek hospdoaření za rok 2021

+ 90 000 Kč

17

20 let s Hafíkem

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří
v roce 2021 podporovali činnost z. s. Hafík

Dotace:

Dary:

Petr Vaněk, Praha
Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., České Budějovice
a drobní dárci

Vydalo
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.
© 2022

