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V létě roku 2014 do našeho Výcvi-
kového canisterapeutického sdru-
žení přibyly nové canisterapeutické 
týmy (dobrovolník + pes), díky nimž 
se nám i v tomto roce podařilo roz-
šířit počet přijímacích organizací, do 
kterých naši dobrovolníci docházejí 
na pravidelnou canisterapii. Díky to-
muto rozvoji lze podotknout, že naše 
sdružení má v tuto chvíli již prakticky 
celorepublikovou působnost.

Prostřednictvím prodloužení akre-
ditace v oblasti výkonu dlouhodobé 
dobrovolnické činnosti od Minister-
stva vnitra zůstává i nadále Výcviko-
vé canisterapeutické sdružení Hafík 
akreditovaným dobrovolnickým cen-
trem zabývajícím se praktikováním 
odborné canisterapie.

Stejně jako v předešlých letech, tak 
i v roce uplynulém, jsme pořádali ně-
kolik úspěšných akcí – jednalo se na-
příklad o tradiční Rekondiční pobyt 
se zaměřením na canisterapii (6. – 8. 
června 2014), již 3. dětský canistera-
peutický tábor (2. – 9. srpna 2014) či 
integrační pochod s prvky dogtre-
kingu „Toulky s Hafíkem“ (5. dubna 
2014).

Kromě pravidelného docházení do 
zařízení se naše canisterapeutické 
týmy v roce 2014 zúčastnily úctyhod-
ného počtu jednorázových akcí. Sdru-
žení se tak může pyšnit účastí na 101 
jednorázových akcích.

Značné poděkování patří všem 
donátorům, kteří nás během roku 
podporovali (MZČR, MVČR, statu-

tární město České Budějovice, Město 
Třeboň, Pomozte dětem – Nadace 
rozvoje občanské společnosti NROS, 
Jednota COOP České Budějovice, 
E-on s.r.o. ČR, Petr Vaněk, Pavel Bar-
náš – Bárny, firma Argon systém)  
a bez jejichž štědrosti by nebylo mož-
né vykouzlit tolika lidem úsměv na 
tváři prostřednictvím kontaktu s ca-
nisterapeutickými týmy sdružení Ha-
fík.

Závěrem bychom chtěli vyjádřit 
největší dík samozřejmě našim dob-
rovolníkům, jejich čtyřnohým po-
mocníkům a všem příznivcům Výcvi-
kového canisterapeutického sdružení 
Hafík.

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
předsedkyně sdružení

Výcvikové canisterapeutické sdru-
žení Hafík je nestátní nezisková or-
ganizace, která vznikla v lednu roku 
2001 v Třeboni. Sdružení se zabývá 
především praktikováním odbor-
né canisterapie a dále vzděláváním  
a výcvikem canisterapeutických 
týmů (dobrovolníkům se psem). 
Podnětem k založení sdružení se sta-
la především potřeba zavedení pro-
fesionálně prováděné canisterapie  
v České republice.
Cíle sdružení:
•	 provádění	 canisterapie	 jako	 pod-
půrné metody s pozitivním vlivem 
na bio-psycho-sociální zdraví lidí
•	 odborné	 provádění	 všech	 metod	
canisterapie - AAA, AAT, AAE a AACR
•	 komplexní	 příprava	 a	 výcvik	 ca-
nisterapeutických týmů pro prakti-
kování canisterapie
•	 realizace	 edukační	 a	 poradenské	
činnosti 
•	 podpora	integračních	tendencí	ve	
společnosti

Od roku 2008 je Výcvikové ca-
nisterapeutické sdružení Hafík na 
základě akreditace poskytnuté Mi-
nisterstvem vnitra České republiky 
akreditovaným dobrovolnickým 
centrem v úseku výkonu dlouhodo-
bé dobrovolnické služby. Hafík se 
tak stal organizací, která je způsobi-
lá provádět dobrovolnickou službu  
v oblasti vysílání dobrovolníků s je-

jich otestovanými terapeutickými 
psy. Základním posláním naší orga-
nizace je pomoc osobám se specific-
kými potřebami, seniorům, dětem  
a mládeži. 

V roce 2010 se sdružení stalo čle-
nem Evropské asociace pro výkon 
terapie za asistence zvířat ESAAT  
a zároveň získalo akreditaci v oblasti 
přípravy dobrovolníků (pro „výcvik 
a vzdělávání dobrovolníků v oblasti 
canisterapie“).

Velkým přínosem pro sdružení je 
nadále fungující spolupráce s Ná-

rodním dobrovolnickým centrem 
Hestia a od roku 2011 rozšířená spo-
lupráce s Výcvikovou školou Doggie 
na Slovensku.

Na činnosti sdružení se v roce 
2014 podílelo 54 akreditovaných 
dobrovolníků s 66 otestovanými psy. 
Na pravidelné realizaci canisterapie 
v různých typech zdravotně-soci-
álních zařízení se aktivně podílelo  
43 canisterapeutických týmů (dob-
rovolník + pes). Během roku 2014 
docházeli dobrovolníci na pravi-
delnou canisterapii celkem do 48 
zařízení a do 3 rodin po celé České 
republice. 

Dobrovolníci Výcvikového canis-
terapeutického sdružení Hafík se 
dále během roku 2014 zúčastnili cel-
kem 101 jednorázových akcí. 

Ke konci roku 2014 eviduje naše 
sdružení celkem 15 týmů v přípravě, 
které se aktivně připravují na absol-
vování canisterapeutických zkoušek. 

I v roce 2014 naše sdružení nadále 
spolupracovalo s 2 dobrovolnicemi  
s kočkami (4 felinoterapuetické tý- 
my) a s miniponíkem Taccem.

Pravidelná návštěvní činnost sdružení Hafík je realizová-
na canisterapeutickými týmy v průběhu celého roku a to 
zejména formou:
AAA (Animal Assisted Activities) – aktivity za přítom-
nosti zvířete
AAT (Animal Assisted Therapy) – terapie za přítomnosti 
zvířete
Praktikování canisterapie probíhá jak v zařízeních so-
ciální 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 canisterapeutických týmů v za-
řízení probíhají v předem stanovených pravidelných in-
tervalech (nejčastěji jedenkrát za týden či čtrnáct dnů)  
a to buď individuální či skupinovou formou.
V roce 2014 pravidelně docházelo (do 48 zařízení a do  
3 rodin) celkem 43 canisterapeutických/felinoterapeu-
tických týmů.
Výčet měst, v nichž dobrovolníci sdružení Hafík prakti-
kovali canisterapii/felinoterapii (48 zařízení):
11 zařízení (České Budějovice)
5 zařízení (Písek)
3 zařízení (Jindřichův Hradec, Třeboň)
2 zařízení (Soběslav, Praha, Milovice nad Labem)
1 zařízení (Kaplice, Hluboká nad Vltavou, Pístina, Be-
chyně, Horní Čermná, Žamberk, Znojmo, Tábor, Pacov, 
Staňkov u Plzně, Nymburk, Boršov nad Vltavou, Chval-
kov, Domažlice, Trhanov, Jihlava, Borovany, Prachatice, 
Turnov, Vodňany)
Výčet měst, v nichž dobrovolníci sdružení Hafík dochá-
zeli individuálně za klientem do rodiny:
3	rodiny	(2	x	Třeboň,	České	Budějovice)
Rozdělení dle využívané formy canisterapie:
Forma AAT: 12
(České Budějovice, Třeboň, Milovice nad Labem, Písek, 
Jindřichův Hradec, Borovany, Prachatice)
Forma AAA: 41
(Jindřichův Hradec, Kaplice, Hluboká nad Vltavou, Pís-
tina, Bechyně, Horní Čermná, Žamberk, Znojmo, Tábor, 

Pacov, Staňkov u Plzně, Nymburk, Soběslav, Turnov, Čes-
ké Budějovice, Třeboň, Písek, Milovice nad Labem, Pra-
ha, Boršov nad Vltavou, Chvalkov, Prachatice, Domažli-
ce, Trhanov, Jihlava, Vodňany)

Slovo na úvod

Naše činnost

Návštěvní činnost Výcvikového canisterapeutického 
sdružení Hafík v roce 2014
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Jednorázové akce v roce 2014

Aktivity v roce 2014

Jednorázové akce patří k činnosti sdru-
žení Hafík, a proto se i v letošním roce 
můžeme pyšnit účastí na 101 jedno-
rázových akcích. Během roku 2014 
jsme měli možnost aktivně pracovat 
s 2607 klienty, žáky, dětmi či zájemci 
o problematiku praktikování odborné 
canisterapie. Do zajištění našich jed-
norázových akcí se během roku zapo-

jilo celkem 33 otestovaných dobrovol-
níků se psem a 10 týmů v přípravě.  
Z hlediska hodinové dotace lze konsta-
tovat, že naši dobrovolníci tak „odpra-
covali“ přibližně 372 hodin.
Počet jednorázových akcí dle typu za-
řízení:
•	 39	 akcí	 ve	 školských	 zařízeních	 –	 
z toho 9 akcí se zaměřením na preven-

ci úrazů způsobených psem
•	 22	akcí	ve	zdravotně-sociálních	zaří-
zeních pro děti a dospělé
•	 9	akce	ve	zdravotně-sociálních	zaří-
zeních pro seniory
•	 3	akce	v	nemocničním	zařízení
•	 14	akcí	spojených	s	návštěvou	na	po-
bytech, táborech
•	 14	aktivit	prezentačního	charakteru

Rekondiční pobyt
Ve dnech 6. 6. – 8. 6. 2014 uspořádalo Výcvikové ca-

nisterapeutické sdružení Hafík opět, jako každý rok, re-
kondiční pobyt se zaměřením na canisterapii. Pobyt byl 
určen pro děti zdravé i děti s různým typem postižení. 
Letošní pobyt se uskutečnil v areálu bývalé Myslivny  
v Cepu.

Pobyt byl z velké části financován městem Třeboň  
a z části se na financování podíleli také rodiče zúčast-
něných dětí a Výcvikové canisterapeutické sdružení 
Hafík. Pobytu se zúčastnilo celkem 17 dětí (z toho 7 dětí  
s různým typem postižení a 10 dětí zdravých). Dále 
bylo na pobytu přítomno 6 dobrovolníků se svými 7 psy  
a 1 miniponíkem, 4 dobrovolníci bez psa (tzv. vedoucí) 
a 2 kuchaři, kteří se po celou dobu pobytu starali o naše 
hladová bříška.

Letos nám výjimečně přálo počasí a celé tři dny jsme 
měli opravdu krásně slunečno – takže jsme skoro celý 
pobyt strávili venku na zahradě či v lese.

V pátek, po příjezdu dětí, kdy se všechny ubytovaly do 
svých pokojů a seznámily se s okolím, přišly na řadu se-
znamovací hry, abychom se všichni společně seznámi-
li. Hned po večeři následovalo také seznámení s pejsky  
(a koněm), které proběhlo formou oblíbených her – tu-
nely, přeskakování, podlézání a samozřejmě jsme ne-
směli zapomenout na naši oblíbenou „piškotovanou“. 

Během soboty toho děti zažily opravdu hodně. Ráno se 
prostřednictvím 3 stanovišť naučily, jak se správně starat 
o pejsky a koně (veterinární péče, výcvik, sporty, úprava 
srsti, aj.) a odpoledne si zas procvičily, správné chování 
k pejskům. Aby si odvezly dětičky z pobytu i něco na pa-
mátku, tak si v rámci „rukodělek“ ozdobily lžíce „Fimo 
hmotou“. A před obědem jsme ještě stihli krátkou stopo-
vanou zvířátek do lesa.

Po obědě nás čekal v lese lanový park, který pro nás při-
pravila jedna z našich dobrovolnic. Dětičky byly opravdu 
statečné a lanové překážky si velice užily. Ještě jednou 
naší dobrovolnici moc děkujeme za zajímavý program.

V sobotu večer nesměl chybět táborák s opékáním vuř-
tů a zpěvem.

Jako již tradičně i na tomto pobytu nesmělo chybět 
všemi dětmi velmi oblíbené povožení se na vozíku taže-
ném psy. Tento rok bylo zpestřené i o tahání vozíku mi-
niponíkem Taccem.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o integrační pobyt, tak 
jsme nesměli zapomenout do programu zařadit i tzv. In-
tegrační hry. Jedná se o hry, kde si děti zkoušejí, jak se žije 
jejich kamarádům s postižením.

Veliký dík patří organizátorům, všem vedoucím a pso-
vodům za jejich ochotu věnovat svůj volný čas a ener-
gii dětem, které na zážitky z proběhlých dní budou jis-
tě dlouho vzpomínat. Poděkování patří pochopitelně  
i všem pejskům a miniponíkovi, kteří se pobytu účastnili.

Veliké poděkování patří i sponzorům, kteří dopomohli 
ke zdárnému uspořádání pobytu. 

Hodinová dotace jednorázových akcí v r. 2011 – 2014 Počet účastníků jednorázových akcí r. 2011 – 2014

9. března, 19. října Vstupní testy (celkem 16 účastníků)

14. března Školení dobrovolníků „Prevence úrazů způsobených psem“

30. března, 16. listopadu Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii (celkem 24 účastníků)

5. dubna, 30. srpna Supervize canisterapeutických týmů

5. dubna  Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík

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

6. června – 8. června Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii

2. července – 6. července Výcvik canisterapeutických týmů (11 canisterapeutických týmů)

2. srpna – 9. srpna 3. dětský canisterapeutický tábor
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3. dětský canisterapeutický tábor
Letos se konal třetí ročník Integračního dětského ca-

nisterapeutického tábora. Tábor byl finančně podpořen 
Ministerstvem zdravotnictví ČR a část peněz dopláceli 
rodiče zúčastněných dětí. Realizace tábora probíhala 
pod vedením týmu dobrovolníků z Výcvikového canis-
terapeutického sdružení Hafík. Toto sdružení funguje 
již čtrnáct let a má tedy s pořádáním těchto akcí velké 
zkušenosti. Smyslem tábora je v první řadě provozování 
canisterapie mezi dětmi.

Tábor se již tradičně konal v campu Veveří u Nových 
Hradů v termínu od 2. 8. do 9. 8. 2014. Tábora se celkové 
zúčastnilo 23 dětí z celé České republiky - 12 zdravých  
a 11 s různým postižením. Tým vedoucích tvořilo šest-
náct osob a z toho šest dobrovolníků s terapeutickými 
pejsky. Pejsků se letos zúčastnilo sedm a jako minulý rok 
jsme měli sebou i minishetlanda Tacca.

Děti i vedoucí se rozdělili do tří oddílů, které měly své 
barvy - modrou, červenou a zelenou - a děti poté vymys-
lely i název a oddílový pokřik, kterým se poté povzbuzo-
valy v soutěžích. Celotáborová hra byla Malý princ. Tato 
hra byla rozdělená do tzv. etap, které byly pečlivé rozplá-
nované a zasazené do programu celého týdne. Etapová 
hra měla děti přiučit hlavně kolektivní spolupráci. Dále 
pak byla v programu zařazena pravidelná canisterapie, 
která se realizuje buď skupinovou, nebo individuální for-
mou. Děti mají samozřejmě možnost skoro celodenního 
kontaktu se psem, pokud se ovšem zachová welfare psa. 
V různých aktivitách se děti mohly dozvědět něco o vý-
chově a využití psa, péči o psa, o správném chování dítě-
te k psovi, o prevenci úrazů způsobených psem a další. 
Mezi další aktivity samozřejmě patřily typické táborové 
hry jako například špikovaná, volejbal, vodní bitva, tá-
borák, diskotéka s karaoke atd. Letos jsme dokonce měli 
možnost povozit děti na pětileté kobylce jménem Tůlie. 
Další důležitou součástí programu jsou integrační hry  

a různé diskusní skupinky, které dětem pomohou zjistit, 
jak se cítí jiné děti s postižením.

Velmi důležitými a zajímavými součástmi jsou externí 
programy. Tento rok nás navštívila paní Radka Němcová 
z koželužny a vyráběla s dětmi lucerničky a trička. Také 
k nám přijeli psovodi Městské policie z Českých Budějo-
vic a ukázali nám poslušnost svých pejsků i demonstraci 
krádeže nebo zadržování podezřelé osoby. Děti i vedoucí 
si poté mohli vyzkoušet speciální oblek na výcvik poli-
cejních psů. Dále k nám přijela jedna naše dobrovolni-
ce Eliška se Zdeňkem a dali dětem a poté i vedoucím 
možnost vyzkoušet si různé lanové překážky. Také k nám 
přijel pan Jaroslav Zeman s týmem hráčů Amerického 
fotbalu a ukázali nám výstroj hráčů a různé ukázky hry, 
které si pak děti mohly vyzkoušet. Dvakrát v týdnu za 
námi přijeli manželé Cimlovi se svými dvěma leonberge-
ry a povozili děti na vozíku, který tahali jejich chlupáči. 
K tomu jim pomáhala i vedoucí Zuzka a vozila druhou 
půlku dětí zase na vozíku za poníkem Taccem.

Táborníci se pátý den zúčastnili také výletu do ZOO 
Dvorce, kde měli domluvenou prohlídku s průvodcem, 
která trvala asi jednu hodinu. Poté dostaly děti rozchod 
a přestávku na oběd. Děti se mohly podívat na spoustu 
zvířátek, mezi nimi i na lva s malým lvíčetem a býka Ro-
mana. Před odjezdem zpět do tábořiště jsme se ještě po-
dívali na krmení šelem.

Děti si na tomto táboře vyzkoušely a dozvěděly se, jak 
je lidem, kteří mají nějaké postižení, jaké to je pohybovat 
se na vozíku, žít bez zraku atd. Důležité je zaznamenávat 
změny chování dětí, jak v kolektivu, tak ke psům. Toto 
pozorování prováděli proškolení vedoucí i dobrovolníci 
se psy po celou dobu tábora a na závěr ho vyhodnotili. 
Změny byly zaznamenávány hlavně v oblasti sociability, 
integračního chování a přístupu ke psům.
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Informační schůzka a vstupní 
testy

Každý zájemce o spolupráci s 
Výcvikovým canisterapeutickým 
sdružením Hafík musí ještě před 
nástupem na canisterapeutický vý-
cvik projít informační schůzkou  
a předběžným testováním – vstupní-
mi testy.

Během informační schůzky se noví 
zájemci dozvídají základní pravidla 
fungování našeho sdružení a povin-
nosti budoucích dobrovolníků. Tato 

schůzka slouží k tomu, abychom ob-
jasnili všem zájemcům o canistera-
pii, jak se stát akreditovaným dobro-
volníkem se psem, jaké nároky jsou 
kladeny na člověka a na jeho psa bě-
hem canisterapeutického výcviku, 
důležité informace o činnosti Výcvi-
kového canisterapeutického sdruže-
ní Hafík, o programech, které Hafík 
nabízí, jaký je další postup zapojení 
do činnosti sdružení Hafík, atd.

V  roce 2014 jsme uspořádali dvě 
informační schůzky, a to 30. 3. 2014 

a 16. 11. 2014. Zúčastnilo se jich cel-
kem 24 nových zájemců se svými 
pejsky.

Vstupní testy jsou složené z něko-
lika disciplín, ve kterých se hodnotí 
základní ovladatelnost psa a chování 
psa v neobvyklých situacích.

Během roku 2014 jsme uspořáda-
li dvoje „vstupní testy“ budoucích 
canisterapeutických týmů, které 
se konaly na kynologickém cvičišti  
v Třeboni.

Tyto testy se uskutečnily 9. 3. 2014 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík klade velký důkaz na přípravu a vzdělávání jak nových zájem-
ců 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 pro-
cesu je poté zajištěna připravenost týmu na setkání s klientem a odborné praktikování canisterapie.

VýcVIk cANISteRApeutIckýcH týmů
a 19. 10. 2014 - zúčastnilo se jich cel-
kem 16 týmů (pes + psovod). Testy 
úspěšně absolvovaly všechny týmy, 
které se nyní budou moci zúčastnit 
výcviku canisterapeutických týmů  
a závěrečných zkoušek.

Výcvik canisterapeutických 
týmů 2014

V termínu od 2. 7. do 6. 7. 2014 
proběhl v pořadí již třináctý výcvik 
terapeutických týmů. Letos se výcvik 
konal na kynologickém cvičišti v Tře-
boni.

Obecně se výcvik skládal z praktic-
kých cvičení a modelových situací, 

včetně dvou nasazení přímo v „te-
rénu“ (Domov pro seniory Třeboň  
a prožitkové dopoledne pro děti 
uspořádané v rámci Evropského 
týdne žen v Hluboké nad Vltavou)  
a z teoretické části, ve které dobro-
volníci načerpali nové informace 
týkající se problematiky canisterapie 
(její historie a využití v práci s klien-
tem) a ostatních zooterapií (např. fe-
linoterapie). 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 prevence úrazů způso-

bených psem. Velkým přínosem byla 
pro všechny zúčastněné přednáška  
o práci se seniory. 

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

Letošního výcviku se účastnilo 11 
týmů. Výcvik nakonec zdárně, bez 
větších problémů, ukončilo všech 11 
týmů. 

Všem týmům, které úspěšně za-
končily výcvik splněním zkoušek, 
moc gratulujeme a těšíme se na další 
příjemnou spolupráci.
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Na závěr nám dovolte poděkovat všem,
kteří v roce 2014 podporovali činnost sdružení Hafík:

Dotace

Dary 

pavel Barnáš - Bárny, praha • petr Vaněk, praha
 

Dlouholetý podporovatel

Vzdělávání dobrovolníků sdružení Hafík v roce 2014 Finanční hospodaření za rok 2014

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík
organizační jednotka: spolek
Sídlo: Klec 78, Třeboň 379 01
IČO:  265 15 598
Číslo účtu:  156 390 965/0600 GE Money Bank
Webové stránky:  www.canisterapie.org
e-mailová adresa: cimlova@canisterapie.org

předseda organizace:
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D. - jeisertova@seznam.cz

koordinátor dobrovolníků se psem 
a koordinátor pro jednorázové akce:
Mgr. Ludmila Cimlová  - cimlova@canisterapie.org
 
koordinátor dobrovolníků bez psa a koordinátor 
pro vzdělávání:
Mgr. Zuzana Zajícová - zajicova@canisterapie.org

Jednatel, administrace webu:
Zdeněk Kněžínek - knezinek@canisterapie.org

pokladník:
Bc. Veronika Cipínová - veronika.cipinova@gmail.com

Revizní komise:
Ludmila Cimlová st. – předseda komise
Mgr. Zuzana Zajícová – člen komise
Mgr. Zuzana Staffová – člen komise

Organizační struktura sdružení Hafík

prezentace sdružení Hafík v médiích

   Počet

   zúčastněných   

Termín vzdělávání  Druh vzdělávání dobrovolníků

 24. - 27. 4. Instruktor lanových aktivit, Radambuk České Budějovice 1

 12.  5. Konference Zooterapie ve zdravotnických zařízeních, Motol Praha 1

 16. - 18. 5., 6. - 8. 6. Kurz vedoucích, Radambuk České Budějovice 2

 20. - 21. 9. TAT Symposium Wien 2

 3. 11. beseda František Šusta, Motol Praha 3

 13. - 14. 11. Dotek-pohyb-zvuk ve speciálním školství, Poděbrady 1

 28. 11. kurz 1. pomoci zaměřený na děti, Radambuk České Budějovice 6

 12.12. seminář Využití canisterapie v sociálních službách, Piafa Vyškov 2

	 13.12.	 Canisterapeutická	hlavolamiáda	Mini-maxi	pes,	Praha	 1

Datum Druh prezentace

10. dubna portál IDNES.cz - Canisterapie pro děti je ideální se stafbulíky. Jsou nejspolehlivější.

13. května Jindřichohradecký deník – fotoreportáž z jednorázové akce

7. června Novobystřický zpravodaj - fotoreportáž z jednorázové akce

8. září Jihočeská televize -  předávání šeku („E-on junior cup“) 

22. října Jindřichohradecký deník – fotoreportáž z Veletrhu neziskovek, Třeboň

24. října Třeboňská lázeňská televize (Zpravodajský týdeník) – reportáž z Veletrhu neziskovek

27. října Jihočeská televize - Canisterapie v Domově pro seniory Hvízdal, České Budějovice

listopad Pes přítel člověka č. 11/2014 – článek o canisterapii v Domově Mladá

12. prosince Domažlický deník (Z canisterapie v poběžovické mateřince) – článek o jednorázové akci v MŠ

Využití dotací v roce 2014

 materiál služby mzdy jiné celkem

 dotace skutečnost dotace skutečnost dotace skutečnost dotace skutečnost dotace skutečnost

Město České Budějovice 3 000,00 24 084,00 9 000,00 38 759,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 1 267,00 25 000,00 71 110,00

Min. zdravot. - dobr. služba 5 000,00 27 215,00 30 000,00 23 884,00 15 000,00 17 000,00 10 000,00 4 150,00 60 000,00 72 249,00

Min. vnitra 2 000,00 2 000,00 15 000,00 9 832,00 30 000,00 30 000,00 0,00 5 168,00 47 000,00 47 000,00

Min. zdravotnictví - tábor 4 000,00 4 175,00 20 000,00 105 042,00 23 000,00 26 000,00 3 000,00 5 315,00 50 000,00 140 532,00

Nadace	Terezy	Maxové	 1	200,00	 1	306,00	 	0,00	 	0,00	 	0,00	 	0,00	 	0,00	 	0,00	 1	200,00	 1	306,00

Pomozte dětem 4 025,00 4 069,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 4 025,00 4 069,00

Město Třeboň 6 000,00 12 388,00 7 000,00 7 310,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 468,00 20 000,00 24 166,00

celkem 25 225,00 75 237,00 81 000,00 184 827,00 77 000,00 84 000,00 24 000,00 16 368,00 207 225,00 360 432,00

Příjmy za rok 2014 - celkem  426 726,00 Kč
z toho: dotace, granty, dary 209 225,00 Kč
 vlastní činnost 179 282,13 Kč
 reklama 2 046,00 Kč

Náklady za rok 2014 - celkem  572 761,44 Kč
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