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Ministerstvo vnitra ČR  
dne 12. 4. 2000 č.j.  
VS/1-1/43 487/00-R

Název

Podané ruce, o.s.

Sídlo

Zborovská 465  
738 01 Frýdek-Místek

Organizační jednotky s vlastní  
právní subjektivitou

Podané ruce, o.s.  
– Projekt OsA
Zřízena 6. 3. 2001 za účelem  
poskytování sociální služby osobní asistence 
www.podaneruce.eu

Podané ruce, o.s.  
– Psí Pac z Podkrkonoší
Zřízena 12. 4. 2003 za účelem  
provozování canisterapie 
www.psipac.ic.cz
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projekt osa

podané ruce, o.s.  
psí pac z podkrkonoší
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Kancelář ve Frýdku-Místku

adresa Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811

e-mail podaneruce@podaneruce.eu

telefon 777 011 059

web www.podaneruce.eu

úřední hodiny pondělí a středa, dle předchozí domluvy
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předsedkyně Bc. Helena Fejkusová  
e-mail helena.fejkusova@podaneruce.eu

telefon 777 011 059

místopředsedkyně Monika Olbrechtová
e-mail monika.olbrechtova@podaneruce.eu

telefon 777 260 110
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Bc. Helena Fejkusová    předsedkyně sdružení

Chce se mi zapět ódu. Ódu na skvělé lidi, na 
naše psy, bez kterých bychom už třináct let 
nemohli poskytovat canisterapii.

Před tolika lety to všechno začalo. Sešla se 
parta nadšených kynologů, kteří se rozhod-
li nabídnout lidem s postižením a seniorům 
to, co sami se svými psy denně zažívali. Psí 
oddanost, lásku k lidem, která nezná před-
sudky.

Za těch třináct let se z dobrovolníků Poda-
ných rukou, o.s. stali profesionálové v posky-
tování zatím neregistrované  sociální služby 
canisterapie. 

K činnosti lidí z „Podanek“ patří pravidelně 
poskytovaná canisterapie a tak tomu bylo  
i v roce 2013. Canisterapeutické týmy do-
cházely za klienty ústavních zařízení skoro 
po celé České republice. Členové Poda-
ných rukou, o.s. se svými speciálně připra-
vovanými a testovanými psy navštěvovali děti 
na všech typech škol. Za dětskými klienty 
docházeli i do dětských domovů, do škol-
ních družin, v některých případech za nimi 
chodili i domů.

K výčtu navštěvovaných zařízení patřily i 
domovy pro seniory. O obyvatele je v těch-
to zařízeních profesionálně postaráno, ale 
něco přece klientům chybí i tam. Pro senio-
ry je těžké si zvykat na nové prostředí, hůře 
se adaptují, jejich nemoci se z důvodu psy-
chických problémů mohou rychleji rozvíjet. 

Personál se snaží, nabízí spoustu aktivit, má   
pochopení pro bolesti a lidská strádání.

Na smutek i bolest v duši měli canisterapeu-
té a jejich psí parťáci recept i v roce 2013. 
Přítomnost člověka a jeho psa pomohla ro-
zehnat chmury z mnoha tváří. Chlupáči se 
nechávali hladit, klienti jim mohli říci vše, co 
měli na srdci, co je tížilo. Mohli si je vzít na 
klín i do lůžka. S pejsky šlo vše snáz.

V roce 2013 se členové občanského sdruže-
ní účastnili mnoha prezentačních akcí v rámci  

dnů sociálních služeb hlavně v Moravsko-
slezském, Olomouckém, Jihomoravském  
a Zlínském kraji. Všude tam představovali 
oba projekty organizace, a to canisterapii  
i osobní asistenci. 

Na všech akcích spolu s dobrovolníky byli 
jejich psi a ti nejaktivněji „oslovovali“  širo-
kou veřejnost. Málokdo zůstal chladným, 
když na něj hleděly oddané psí oči. Děti byly 
nadšené, jak je pejsci poslouchali. Psí kusy 
dostaly každého.

O canisterapii hovořili dobrovolníci Podaných 
rukou, o.s. na mnoha základních i středních ško-
lách. Pedagogové nejlépe vědí, že kladný vztah 
ke zvířatům podporuje  lásku k lidem. A dobrý 
příklad je nejlepší investice do mladého člověka.

Canisterapeutické týmy a hlavně jejich psi si za 
rok 2013 mohou připsat do deníků dobrých skut-
ků obrovské množství těch nejlepších počinů, 
jaké si kdo dovede představit.

Rok 2013 byl pro členy Podaných rukou, o.s.  
rokem náročným. Dobrovolníci občanského sdru-
žení jsou však lidé se srdcem na pravém místě 
a canisterapii poskytují s láskou a porozuměním 
pro lidské osudy i trápení.

Jsou si vědomi, že se svými canisterapeutickými 
psy udělají mnoha lidem radost, pomohou jim na-
jít ztracenou chuť do života.

Dík patří i příznivcům Podaných rukou, o.s. za 
podporu morální i finanční. Moc si jejich přístupu 
k naší organizaci vážíme.

Dík si dovolím vyjádřit i rodinám členů Podaných 
rukou, o.s. Bez jejich pochopení bychom nemoh-
li být tak často u klientů a na všech akcích, kde 
jsme široké veřejnosti prezentovali sociální služ-
by, vyhledávali nové dobrovolníky.

Na stránkách výroční zprávy si dovolím Vám podat 
tuto zprávu:

Podané ruce, o.s. budou podávat ruce a packy  
i v roce 2014.

7Výroční zpráva 20136 PODANÉ RUCE, o.s.



Podané ruce, o.s. v roce 2013

Místopředsedkyně
= koordinátor

Předsedkyně

CT týmy CT týmy CT týmy CT týmy CT týmy CT týmy

Zkušební komise

Valná hromada – všichni členové

Představenstvo

Projekt OsA Psí pac z Podkrkonoší

Revizní komise

Organizační 
jednotky
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Realizujeme

Canisterapeutická  
služba
pravidelná CT činnost –  
návštěvy CT týmů u klientů

Edukační činnost
besedy a přednášky na školách

Prezentační činnost
propagace CT projektu na  
vhodných veřejných akcích

Vzdělávací činnost
odborné CT semináře

Povahové testy  
canisterapeutických psů (PTCTP)
testování nových CT dobrovolníků a jejich psů

Povahové testy canisterapeutických psů  
(PTCTP – O)
pravidelné přetestování canisterapeutických týmů po dvou letech

Konzultace  
rady a výcvik s kynology – odborníky za účelem adekvátní přípravy  
psů k PTCTP

   návštěvní program 
pravidelné návštěvy canisterapeutických týmů ve zdra-
votnickém nebo sociálním zařízení nebo v domácnosti 
klienta za účelem poskytování canisterapie

   jednorázové aktivity 
 jednorázové návštěvy canisterapeutických týmů ve 
zdravotnických nebo sociálních zařízeních, ve školách, 
při příležitosti rekondičních pobytů klientů 

   zvýšení kvality života

   podpora sebevědomí

   zmírnění stresu

   rozvoj komunikačních dovedností

   zlepšení mobility

   začlenění do společnosti 

Cíl canisterapie

Formy canisterapie užívané v PR

C
íl a form

y can
isterapie
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Bc. Helena 
Fejkusová
předsedkyně  

sdružení,  
statutární  
zástupce

Monika 
Olbrechtová
místopředsedkyně 

sdružení, koordinátor 
canisterapie

Ing. Štěpán 
Křístek

člen  
představenstva

Ing. Monika 
Křístková

člen  
představenstva, 

pokladník

Mgr. Jan 
Šebesta

člen 
představenstva

Bc. Irina 
Tkačová

člen 
představenstva

Ing. Robert 
Bischof

člen 
představenstva

Gabriela 
Kunčická

člen 
představenstva
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Zkušební komise pracovala v roce 2013 ve složení:

Revizní komise
V roce 2013 pracovala 
revizní komise ve složení:  

Vladimír Došek   
Ing. Ludmila Vítková 
Lucie Paceltová

Gabriela 
Kunčická 

Karin 
Mikolášová

MVDr. Petra 
Domesová

Ing. 
Ludmila 
Vítková 
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Moravskoslezský kraj

Seznam zařízení, kde v roce 2013 organizace Podané ruce, o.s. 
zajišťovala službu canisterapie prostřednictvím svých členů:

Domov pro seniory Kamenec, p.o. Ostrava-Slezská Ostrava
Hospic Frýdek-Místek, p.o. Frýdek-Místek
Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p.o. Ostrava-Zábřeh
Charita Ostr., Charitní dům Sv. Alžběty (O.-Zábřeh a O. M. Hory) Ostrava-Mariánské Hory
Charita Frýdek-Místek, Oáza pokoje pro psychicky nemocné Frýdek-Místek
Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. Frýdek-Místek
Středisko soc. služeb města Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí
Domov pro seniory Ondráš, p.o. Brušperk
SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, p.o. (pracoviště Komenského) Karviná - Nové Město
SŠ, ZŽ a MŠ Karviná, p.o. (pracoviště Vydmuchov) Karviná - Fryštát
Nemocnice Český Těšín, a.s. Český Těšín
Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o. Český Těšín
ZŠ U Lesa Karviná Karviná-Ráj
Dětský domov Srdce, Karviná Karviná
ÚSP Hrabyně Opava
DDŠ, ZŠ a ŠJ, Horní Těrlicko Horní Těrlicko
Dětské centrum Čtyřlístek Havířov-Suchá
Občanské sdružení Adam Havířov
Občanské sdružení ABC Ostrava - Poruba
ÚSP Životice Dolní Životice
Denní stacionář Charita, Opava Opava
ZŠ Dostojevského, Opava Opava
ZŠ Slezského odboje 5, p.o. Opava 
Ústav sociální péče pro dospělé Dolní Životice Životice
Charita Opava (Stacionář pro seniory) Opava
ZŠ Dostojevského, Opava Opava

SŠ, ZŠ a MŠ, Pionýrů  (ZŠ spec. a PRŠ) Frýdek-Místek
SŠ, ZŠ a MŠ, Pionýrů (MŠ) Frýdek-Místek
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, p.o. (prac. Třanovského) Český Těšín
ZŠ H. Sienkiwicze Jablunkov, p.o. (družina) Jablunkov
Rodina (nevidomá dívenka 11 let) Bystřice
Domov Odry, p.o. Odry
Sírius, p.o. Opava
Sagapo, p.o. Bruntál
Domov Jistoty, p.o. Bohumín
MŠ Kouzelný svět Frýdek-Místek
ZŠ a MŠ Naděje, p.o. Frýdek-Místek
Náš svět, p.o. (pracoviště Pržno) Frýdlant n. O.
Žirafa, Integrované centrum, p.o. Frýdek-Místek
NOVÝ DOMOV, p.o. Karviná-Nové Město
Domov seniorů Havířov, p.o. (DS Luna) Havířov - Šumbark
Domov seniorů Havířov, p.o. (DS Helios) Havířov - Město
ZŠ M. Kudeříkové, p.o. Havířov - Město
Rodina (3 sourozenci: dívenka 1 a chlapci 7 a 4 roky) Opava
Rodina (žena 63 let) Opava
ZŠ Ostrava - Poruba, p.o. (Ukrajinská) Ostrava - Poruba
MŠ logopedcká, Ostrava - Poruba Ostrava - Poruba
Bílovecká nemocnice , a.s Bílovec
Slezská diakonie EUNIKA Karviná Karviná - Ráj
Mateřská škola Klíček Karviná - Hranice, p.o. Karviná - Hranice
Rodina (chlapec 10 let / ADHD) Ostrava 
Domov pro seniory Kamenec, p.o. Ostrava-Slezská Ostrava
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Ostatní kraje

Seznam zařízení, kde v roce 2013 organizace Podané ruce, o.s. 
zajišťuje službu canisterapie prostřednictvím svých členů: Zlínský kraj

ZŠ praktick a speciální Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem
Auxilium Vsetín Vsetín
Hrádek Fryštát Fryštát
Naděje Otrokovice Otrokovice
Rodina (dívenka M.) Holešov
Domov pro osoby se zdravotním potižením Javorník Chvalčov
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem
Centrum pro seniory Zahrada, Bystř. pod Host., o.p.s. Bystřice pod Hostýnem
Domov pro senory Burešov, p.o. Zlín
MŠ Valašské Meziříčí, Kraiczova Valašské Meziříčí
3. Základní škola Holešov Holešov
Rodina (dívenka A. ) Zlín
Rodina (chlapec K.) Zlín
NADĚJE o.s. (pobočka Zlín) Zlín
Rehabilitační stacionář Nivy Zlín - Nivy
Rehabilitační stacionář Žlebová Zlín
Charita sv. Vojtěcha Slavičín (Denní centrum Maják) Slavičín
Charita Svaté rodiny (Denní stacionář) Luhačovice
MŠ Luhačovice, p.o. Luhačovice

Domov pro seniory Loučka, p.o.
Újezd u Valašských 
Klobouk

Charita Val. Mez., Zastávka - Nízkoprah. Denní centrum Valašské Meziříčí
Charita Val. Mez., Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež Valašské Meziříčí
ZŠ a SŠ Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou

Jihomoravský kraj
Dům pokojného stáří (Naděje, pobočka Brno) Brno - Královo Pole
Dům Naděje Brno Bohunice (Denní stacionář) Brno Bohunice

Ústecký kraj
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (DS Kamenická) Děčín

Královéhradecký kraj
MŠ, ZŠ a Praktická škola Trutnov, p.o. Trutnov
Mateřské centrum KAROlínka, Trutnov Trutnov
Mateřské centrum Žirafa, Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem
Domov pro seniory Pilníkov Pilníkov
ZŠ, Trutnov, V Domcích Trutnov

Liberecký kraj
ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa (odloučené racoviště Jižní) Česká Lípa

Olomoucký Kraj
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. Pavlovice u Přerova 
Jsme tady, o.s. Přerov
Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. Olomouc
Centrum Dominika Kokory, p.o. Kokory
Domov Na Zámečku Rokytnice Rokytnice
Sociální služby města Přerov, p.o. - Denní pobyt Přerov
Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. Radkova Lhota
ZŠ a MŠ, Dětské centrum Hranice Hranice
Větrný mlýn Skalička, p.o. Skalička
Klub Atlas Přerov
ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí Přerov-Předmostí
Rodina Hlušovice
MŠ U tenisu, Přerov Přerov
Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ a SŠ Dřevohostice, p.o. Dřevohostice

počet klientů
Moravskoslezský 1 197

Ústecký 10

Královéhradecký 101

Liberecký 7

Olomoucký 185

Zlínský 541

Jihomoravský 31

Slovensko 72

Počet klientů canisterapie  
v roce 2013 dle krajů

Moravskoslezský  55,8 %Ústecký  0,5 %

Královéhradecký  4,7 %

Liberecký  0,3 %

Olomoucký  8,6 %

Zlínský  25,2 %

Jihomoravský  1,4 % Slovensko  3,4 %
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DSS a ZP Čadca-Horelica Čadca-Horelica
DSS a ZPS Kysucké Nové město Kysucké Nové město
DSS Nová Baňa Nová Baňa
DSS Králová Lehota DSS Králová Lehota

Canisterapia - polohovanie so psíkmi
Pán Došek navštívil opäť našich klientov DSS a  ZpS   Horelica aj so svojimi 
dvoma psími dámami – Brita a Nami . Priniesol do zariadenia pozitívnu atmosféru 
prostredníctvom týchto psíkov, čo malo pozitívny vplyv aj na našich klientov. Pán 
Došek predviedol ako sa treba starať o psíky. Mal so sebou aj hrebeň, ktorým psie 
dámy pekne učesal. Najzaujímavejšie je polohovanie na psíkoch, ktorí svojim teplom 
prijemne pôsobia na klienta a zmierňujú prípadne ťažkosti. P. Došek prešiel so psíkmi 
aj poschodia s prevažne ležiacimi klientmi, kde bolo vidieť ich pozitívne reakcie  na 
psíky. Canisterapia je prínosom pre klientov a sme veľmi radi, že si p. Došek nájde čas 
a príde nás opäť potešiť so svojimi psími dámami. 

  

Slovensko

Seznam zařízení, kde v roce 2013 organizace 
Podané ruce, o.s. zajišťuje službu canisterapie 
prostřednictvím svých členů:

Vladimír  
Došek

18 PODANÉ RUCE, o.s. 19Výroční zpráva 2013



Rozsah projektu canisterapie v roce 2013 

V roce 2013 byla našimi členy - dobrovolníky / canisterapeutickými týmy  
poskytována  canisterapeutická služba na 97 místech naší republiky  
a ve 4 zařízeních na Slovensku.

Námi poskytovanou službu canisterapie odebírá 1 724 osob s handicapem  
v České republice (530 dětí - 285 dospělých - 909 seniorů).

Na Slovensku zajišťujeme canisterapie u 72 klientů s převahou seniorského věku.

Moravskoslezský kraj
51 odběratelů / zařízení - 1 181 klientů  
(367 dětí - 161 dospělých - 653 seniorů) 

Kraje ostatní
46 odběratelů / zařízení - 543 klientů  
(163 dětí, 124 dospělých a 256 seniorů)

Vý
st

u
py

 p
ro

je
k
tu

děti 833

dospělí 285

senioři 1 026

senioři  48 %

děti  39 %

dospělí  13 %

Počet klientů canisterapie  
v roce 2013 dle  
cílové skupiny
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AKCE 2013 NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ AKCE

30. 1. Setkání neziskových organizací Ostrava-Hrabůvka

6.  3. My se pejska nebojíme Frýdek-Místek

23. 3. Valná hromada Podaných rukou, o.s. Pržno

27. 3. Odborná přednáška o canisterapii studentům Ostrava

28. 3. Škola v přírodě ZŠ Kpt. Vajdy / Canisterapie Ostrava

4. 4. Měsíc zdravého chrupu - firma MARS CZECH, s.r.o. Vendryně, Třinec

6.  4. O poklad krále / soutěže s CT psy Frýdek-Místek

6.  4. Zvěrokruh Karviná

9.  4. Canisterapeutická beseda Karviná

13. - 14.  4. Národní výstava psů - prezentace CT Ostrava

16. 4. Seznámení s canisterapií - dětské dopoledne s pejsky Ostrava - Zábřeh

18. 4. Den sociálních služeb a Den Země Kopřivnice

25. 4. Region „Slezská brána“ Sviadnov

27. 4. Povahové testy canisterapeutického psa - opakující 
(PTCTP - O)

Frenštát pod Radhoštěm

27. 4. Odborný CT seminář Frenštát pod Radhoštěm

27. - 28. 4. Povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP) Frenštát pod Radhoštěm

30. 4. Vzdělávací přednáška s praktickou ukázkou pro OA Ostrava - Zábřeh

3. - 4. 5. Zoo konference na Slovensku Ružomberok

10. 5. Zlínské jaro / Hlas občanské společnosti  
(prezentace projektu CT)

Zlín

Seznam jednorázových CT aktivit v roce 2013
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8. 5. - 31. 5. Normální je pomáhat - vernisáž plakátů organizací Zlín

18. 5. Krajská výstava psů Hlučín

20. 5. Vliv zooterapie ve zdravotnických zařízeních 
- konference

Praha Motol

24. 5. Charitativní akce o.s. MAPAJ - Vítání léta Přerov

31. 5. Dětský den s canisterapií v ZŠ Lichnov Lichnov

1. 6. Dětský den se Schäfer School Frýdek-Místek

2. 6. Povahové testy CT psa  (PTCTP) Frýdek-Místek

3. 6. Canisterapie s BROUČKY Frýdek-Místek

4. 6. Hudební slavnosti Fryšták Fryšták

6. - 8. 6. Mezi námi 2013 Olomouc

9. 6. Ukázka canisterapie pro dětký dům Astra Zlín Zlín

11. 6. Canisterapie v družině 4. ZŠ F-M Frýdek-Místek

16. 6. Hradní karneval Ostrava

20. 6. Lidé lidem Ostrava

22. 6. Dětský den v Příluku Příluk

24. 6. Ruku v ruce - Den zdraví a sociálních služeb Třinec 

29.6. Sweetsen fest 2013 Frýdek-Místek

9.7. Středisko volného času Klíč, p.o. Frýdek-Místek 
(příměstský tábor)

Frýdek-Místek

11.7. Farní příměstský tábor, frýdlant n. O. Frýdlant nad Ostravicí  

24. 7. Caniterapeutické dopoledne dětem MŠ Ostrava - Mariánské Hory

8. 8. Příměstský tábor, Ostrava Ostrava - Vřesina

10. 8. Svátek dřeva Frenštát pod Radhoštěm

10. 8. Odpoledne her a výher, pořadatel Charita FM Frýdek-Místek
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29. 10. Veletrh neziskových organizací Olomoucka Olomouc

30. 10. Vyšší odborná škola sociální Ostrava - odborná CT přednáška studentům Ostrava

8.11. 2x Canisterapeutické pásmo dětem 1. stupně ZŠ Studénka, Budtovice Studénka

12. 11. Beseda s canisteraií Ostrava 

12. 11. Pracujeme společně (konference) Ostrava

13. 11. Veletrh neziskových organizací Olomouc

20. 11. Canisterapeutické dopoledne v DS Ondráš, Brušperk Brušperk

17. - 18. 8. Muzikantské žně Frýdek-Místek

23. 8. Prázdniny ve městě Frýdek-Místek

31. 8. Den obce Jistebník Jistebník           

31. 8. Charitativní sportovní veřejný trénink III. Ročník 2013 Olomouc

4. 9. Den pro osoby s handicapem Kozlovice

5. 9. Dopoledne s canisterapií Frýdek-Místek

7. 9. Nadační den Tichá Tichá

11. 9. Bodyguard - Den otevřených dveří Javorník-Chvalčov Javorník - Chvalčov

11. 9. Den sociálních služeb Nový Jičín Nový Jičín

13. 9. Den sociálních služeb Jablunkov Jablunkov

14. 9. Odborný CT seminář Frenštát pod Radhoštěm

14. 9. Povahové testy CT psa - opakovací (PTCTP - O) Frenštát pod Radhoštěm

14. - 15. 9. Povahové testy CT psa (PTCTP) Frenštát pod Radhoštěm

17. 9. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Havířov Havířov 

20. 9. Den sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí   

26. 9. Den zdraví a sociálních služb Frýdek-Místek Frýdek-Místek

7. 10. Den se psy Pržno

9.10. Týden sociálních služeb / Den otevřených dveří u nás Frýdek-Místek

10. 10. Odpoledne s canisterapií ve Středisku rané péče Ostrava Ostrava

16. 10. Canisterapie dětem družiny Naděje Frýdek-Místek

18. 10. XVII. Gerontologické dny Ostrava Ostrava

18. - 20. 10. Život bez bariér Ostrava

23. 10. Canisterapie dětem MŠ Waldorfská Ostrava

25. 10. 2x Canisterapeutické pásmo dětem ŠD 4. ZŠ ve FM Frýdek-Místek

26 PODANÉ RUCE, o.s. 27Výroční zpráva 2013



P
od

ěk
ov

án
í

Vážené kolegyně a kolegové,

děkuji vám všem za dobrou spolupráci, ochotu a nasazení  
na včerejší akci, která se myslím moc povedla.  

Počasí nám přálo a každý, s kým jsem mluvila, byl spokojený  
a chválil. Zvláštní poděkování pak patří kolegům z Podaných rukou 
a jejich čtyřnohým kamarádům, kteří za oblast sociálních služeb 
vydrželi nejdéle. Skupině seniorů ze sebeobrany děkuji za pomoc 

při uklízení stolů a židlí. Všem dobrovolníkům z Radamoku  
za krásný program pro děti a závěrečný úklid parku.

Ještě jednou všem moc a moc děkuji za odvedenou práci a také  
za váš čas a těším se na další úspěšnou spolupráci. 
 
Blanka Mikundová                                             
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Město Kopřivnice    

PODĚKOVÁNÍ OD MĚSTA KOPŘIVNICE ZA SPOLUPRÁCI
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duben 6 16

červen 2 4

září 10 14

Námi realizované CT zkoušky a odborné vzdělávací akce v roce 2013

1. Termín 
Canisterapeutický víkend  
27. - 28. dubna

Místo konání: Frenštát pod Radhoštěm  
/ areál Liščí mlýn

   SOBOTA / Povahové testy canistera-
peutického psa – opakovací (PTCTP 
– O) 

   Testováno celkem 16 týmů (12x CTT 
přetestování po dvou letech a 4x CTT / 
nový pes).

   Výsledek: 14 týmů / platnost certifikátu 
2 roky a 2 týmy / platnost certifikátu 
pouze na1 rok.

   SOBOTA - CT seminář 

   Proškoleno celkem 15 osob.

   SOBOTA - NEDĚLE / Povahové testy 
canisterapeutického psa (PTCTP)

   Testováno celkem 6 nových týmů.

   Výsledek: 5 týmů / platnost  
certifikátu 2 roky a 1 tým vyloučen  
z důvodu agrese psa.

 

2. Termín 
Povahové testy  
canisterapeutického psa  
2. června 

Místo konání: areál SKP Frýdek-Místek

   NEDĚLE / Povahové testy canisterapeu-
tického psa – opakovací (PTCTP – O)

   Testováno celkem 6 týmů (4x CTT  
přetestování po dvou letech a 2x CTT  
/ nový pes).

   Výsledek: 6 týmů  
/ platnost certifikátu 2 roky.

3. Termín 
Canisterapeutický víkend  
14. - 15. září

Místo konání: Frenštát pod Radhoštěm  
/ areál Liščí mlýn

   SOBOTA / Povahové testy canistera-
peutického psa – opakovací (PTCTP 
– O) 

   Testováno celkem 15 týmů (10x CTT 
přetestování po dvou letech, 3x CTT / 
nový pes a 2 CTT přetestování po roce).

   Výsledek: 15 týmů / platnost certifikátu 
2 roky.

   SOBOTA - CT seminář 

   Proškoleno celkem 11 osob.

   SOBOTA - NEDĚLE / Povahové testy 
canisterapeutického psa (PTCTP)

   Testováno celkem 9 nových týmů (8x 
CTT nový a 1x CTT přetestován po dvou 
letech).

   Výsledek: 7 týmů / platnost certifikátu 
2 roky a 2 týmy / platnost certifikátu 
pouze 1 rok.

CT canisterapie / canisterapeutický

CTT canisterapeutický tým (tj. proškolený psovod  
– dobrovolník canisterapeut a jeho speciálně otestovaný pes)

PTCTP povahové testy canisterapeutického psa (určené novým 
zájemcům nebo canisterapeutům, kteří si chtějí nechat otesto-
vat dalšího psa)

PTCTP – O povahové testy canisterapeutického psa – opakovací (určené 
aktivním CTT, které musí co dva roky přistoupit k přetestování, 
a to ve stejném složení CTT)

CTT, který absolvuje u organizace „Podané ruce, o.s. povahové testy CT psa 
úspěšně, získává osvědčení (zk. certifikát) s platností 2 roky. Po vypršení této 
lhůty musí CTT (ve stejném složení) přistoupit k pravidelnému přetestování  
(tj. PTCTP – O). Ve výjimečných případech může zkušební komise rozhodnout 
o vydání osvědčení s omezenou platností pouze na 1 rok.

Pohlaví testovaných psů v roce 2013
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Dobrý den ,
chtěla bych touto cestou moc  poděkovat Vám   
i Vašim 3 kolegyním, které byly jako rozhodčí při 
zkouškách . Co se týká mě a psa Benžiho, byla to 
pro nás životní zkouška, kterou předcházela velice 
trnitá cesta. Hodně  jsem se vnitřně rozhodovala, 
jestli se zkoušek vůbec zúčastnit. Podpora ze strany 
vlastní  rodiny byla nulová, naopak nás zrazovali , 
že pes  nic neumí, jestli se chci zesměšnit, ztrapnit 
ať  tam vůbec nechodím. Vím, že v tomto pejskovi 
je hodně věcí skryto a moc v něj věřím. Nechci , aby 
z něj byl davový alík pobíhající po zahradě bez 
nějakého cíle a poštěkávající na kohokoli  či  cokoli . 
Navíc NECHCI, abych měla strach , že když nechám 
pootevřenou branku, že mI pes uteče a já ho budu 

nahánět po okolí , aby se mi vrátil , jako to dělá  
tady 85% majitelů psů v sousedství . Chci , aby  
z jeho laskavosti a dobroty měli radost a užitek i jiní 
- potřební psí lásky. Je pravdou, že jako ,,samouk 
knihomol "jsem povely vyčetla z knih a naučila je 
psa špatně. Tudíž odložení nemohlo dopadnou jinak, 
než dopadlo, protože pes nevěděl , co po něm chci!!! 
Ale nevadí , viděla jsem, jak cvičí jiní a jak   
se mají povely dávat správně. Nevidím v tom 
problém naučit-přeučit  Beníka povely správně. 
Chce to jen čas, nejde to přes noc. Byla to pro mě  
i Benžiho veliká škola...

Ještě jednou všem děkuji

Dujková Pavlína, Karolinka 

Povinnosti psovoda

1. Každý, kdo je řádně přihlášen ke canis-
terapeutickým zkouškám, je povinen se pře-
dem seznámit se zkušebním řádem pro ca-
nisterapii a podmínkami k účasti, které jsou 
na webových stránkách našeho sdružení: 
www.podaneruce.eu

2. Každý CT (canisterapeutický) tým, který 
absolvuje CT zkoušky u organizace Podané 
ruce, o.s., je povinen vést písemný záznam  
o průběhu svých canisterapií (např. CT  
deník) a na základě toho vyplní formulář CT 
výkazu (ke stažení na webu organizace). Ten-
to výkaz (potvrzený klientským zařízením) je 
povinen zaslat organizaci Podané ruce, o.s. 
vždy 1x ročně k 31. 12. daného roku. V pří-
padě neplnění tohoto povinného minima si 
sdružení vyhrazuje právo účtovat si za další 
(opakovací) zkoušky poplatek jako by byly 
první.

3. V případě potíží při vykonávání canistera-
pie v zařízení je psovod povinen informovat 
o problémech (se zaměstnanci zařízení, cho-
váním psa apod.) koordinátora canisterapie.

Podmínky k účasti psovoda:

Podle zákona 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších před-
pisů se nesmí zkoušek účastnit psi s kupíro-
vanýma ušima.

Minimální věk psovoda v den konání zkou-
šek musí být 15 let. Psovod ve věku 15 - 18 
let obdrží zkouškový certifikát juniora, který 
jej opravňuje vykonávat CT, a to pouze pod 
dohledem zkušeného canisterapeuta s plat-
ností na dva roky. Úspěšný absolvent CT 
zkoušek starší 18ti let obdrží zkouškový cer-
tifikát s platností na dva roky.

V den zkoušek musí pes dosáhnout věku 
nejméně: 12 měsíců - „malý“ (cca do 35 cm), 
15 měsíců - „střední“ (cca do 60 cm) a 18 
měsíců - „velký“ (cca nad 60 cm). Výška je 
uvedena v kohoutku.

V den zkoušek se pes podrobí vstupní veteri-
nární prohlídce. Psovod se prokáže očkova-
cím průkazem psa potvrzujícím pravidelnou 
veterinární péči (očkování proti vzteklině, 
parvoviróze, inf. zánětu jater atd. a pravidel-
ným odčervováním – alespoň 2x ročně).

Pes musí být v dobrém zdravotním stavu, 
bolestivost jakékoli části těla vylučuje psa ze 
zkoušek. Zkoušek se nesmí zúčastnit feny 
v době hárání, kojící feny a feny v druhé polo-
vině březosti. Porušení tohoto bodu se tres-
tá okamžitým vyloučením, a to bez náhrady.

V průběhu zkoušek je zakázáno používání 
ostnatého, elektrického a stahovacího oboj-
ku. Povolen je pouze hladký kožený (látkový) 
obojek nebo postroj.
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Nadace OKD
Canisterapie aneb pes kamarádem

150 000 Kč  
(realizace projektu 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013)

Naší canisterapií blíže k člověku

50 000 Kč  
(realizace projektu 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014)

Nadace OKD stála už u „kolébky“ realizace našeho prvního ahned 
úspěšného projektu „Koordinace canisterapie“ v roce 2009. Nadace 
OKD je patronkou i dalších námi zdárně realizovaných projektů. Díky 
vzájemné spolupráci se můžeme pochlubit „čtyřletým vztahem“. 
Nadaci OKD vděčíme také za spoustu kvalitních a motivujících 
akcí, které nám umožnily naši službu ještě lépe prezentovat široké 
veřejnosti. Jsme potěšeni, že Nadace OKD jde společnou cestou 
s námi.

TCL DigiTrade s.r.o.
36 000 Kč  
(realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2013)

Dar od této firmy je již stálicí, kdy nám již čtvrtým rokem poskytovala 
3 000 Kč každý měsíc. Je pro nás velkým povzbuzením, že se mů-
žeme spolehnout, že dar vždy přijde. Důležité je to pro nás zejména 
proto, že musíme hradit i náklady, na které nelze žádat granty nebo 
jsou mimořádné. Takto např. můžeme uhradit kancelářské potřeby, 
poštovné, potřeby na různé akce pro děti, motivační odměny, diplo-
my, pomůcky ke canisterapeutickým zkouškám atd. Tato pravidelná 
pomoc je pro nás důležitá a jsme za ni vděčni.

Lesy České republiky, s.p.
Najlepší přítel člověka kamarádem  
i léčitelem

50 000 Kč  
(realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2013)

Naše organizace nese vysokou míru zodpovědnosti za realizaci 
canisteraputického projektu v našem regionu. Kdybychom svou 
CT činnost z nějakého důvodu ukončili, ublížili bychom především 
našim klientům, a o ty nám jde především. Teprve trpělivou  
a precizní canisterapií lze u klientů dosáhnout alespoň dílčích 
pokroků či zlepšení. Nelze proto nechat naše klienty ze dne na 
den bez pomoci. Z uvedeného důvodu neustále usiluje o správnou 
motivaci našich dobrovolníků, kteří se potýkají s velkým objemem 
mnohdy nedoceněné „práce“. Neustále se snažíme shánět finanční 
prostředky, na mzdu koordinátora, který celý canisproces řídí. Právě 
podpora LČR, s.p. v r. 2013 byla jedním z důležitých finančních darů, 
které jsme s převahou na tento účel použili. Další případné finanční 
prostředky, které se nám podařilo získat, jsme investovali na CT 
pomůcek, které nám zkvalitňují canisterapie u klientů a na nákupu 
vhodné identické výstroje pro naše dobrovolníky a jejich CT psy.

Statutární město Ostrava
Koordinace projektu canisterapie

70 000 Kč  
(realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2013)

V Ostravě poskytujeme canisterapii v ně kolika zařízeních. Také se 
pravidelně aktivně účastníme akce Lidé lidem a jiných akcí, které 
se v Ostravě konají a canisterapii tam můžeme prezentovat. Po celý 
kalendářní rok 2013 se v projektu z dotační podpory statutárního 
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zaměstnance na plný úvazek – koordinátora canisterapie, který je 
centrálou canisterapeutického dění. Koordinátor dohlíží na úroveň 
námi poskytované služby, monitoruje rozsah služby, usiluje o finanční 
zajištění projektu – projektová dokumentace, oslovuje potencionální 
donátory a sponzory, dbá na spokojenost klientů a členské základny 
- CT týmů. V roce 2013 byla pravidelná canisterapeutická služba na 
území města Ostravy poskytnuta cca 220 seniorům a cca 35 dětem.

Statutární město Karviná
Canisterapie dětem i seniorům

24 000 Kč  
(realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2013)

V Karviné poskytujeme canisterapii již několik let, v roce 2013 jsme 
zde navštěvovali sedm zařízení. Našimi klienty jsou děti i senioři. 
Naše administrátorka canisterapie se pokusila podat žádost na 
SM Karviná a město nás k naší velké radosti podpořilo. Z dotace 
jsme uhradili částečně mzdu koordinátora, odměny zkušební komisi  
a pronájem školících prostor. V našich členských řadách jsou 
4 občanky města Karviná, které jako dobrovolníci poskytují 
službu canisterapie osobám s handicapem společně se svými 
canisterapeutickými pejsky. Ve městě Karviná a okolí je námi 
poskytovanou službu CT stále velký zájem, a tak není divu, že 
canisterapeutické týmy jsou permanentně vytížené.

Statutární město  
Frýdek-Místek
Koordinace canisterapie v praxi

10 000 Kč  
(realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2013)

Město Frýdek-Místek je naší základnou. Tady poskytujeme canistera-
pii od samého začátku naší existence. Naše stěžejní činnost – pravi-
delné poskytování canisterapeutické služby osobám s handicapem 
v našem městě běžela bez přerušení v 7 zařízeních a na 3 místech 
v jeho okolí (Brušperk, Pržno, Frýdlant n. O.). Z důvodu náboru no-
vých dobrovolníků canisterapie a osvěty námi poskytované zootera-
pie prezentovali zástupci organizace naši společnost na cca 70ti 
akcích, z toho jich 22 proběhlo na území města F-M. V  roce 2013 se 
uskutečnila také řada dílčích projektů – aktivit. Pořádali jsme napří-
klad jednodenní povahové testy CT psa v areálu Sportovního klubu 
policie ve F-M a dva termíny tzv. „Canisterapeutických víkendů“ ve 
Frenštátu p. R. Obsahem víkendových akcí byl vždy vzdělávací od-
borný seminář a testování nových či přetestování již praktikujících 
CT týmů.

Statutární město Havířov
Canisterapie v praxi aneb když pes  
pomáhá a léčí

6 000 Kč  
(realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2013)

V Havířově dělají radost naši pejsci dětem i seniorům v šesti 
zařízeních. V roce 2013 byla pravidelná canisterapeutická 
služba na území města Havířov poskytnuta u 128 klientů (cca 70 
seniorů, 58 dětí)  Projekt byl zaměřen na koordinaci poskytované 
canisterapeutické služby (dobrovolnický program) a na vzdělání 
dobrovolníků a testování psů. Provádíme pravidelnou přednáškovou, 
edukační a osvětovou činnost, pořádáme speciální CT semináře 
pro laiky i odbornou veřejnost, 2 - 3x krát ročně realizujeme CT 
víkendy, které jsou zaměřeny na testování a zkoušky zcela nových 
či již aktivních CT týmů. Snažíme se dynamicky rozvíjet tak, jak si 
to dnešní doba žádá, být precizně připraveni na výkon CT služeb  
i prezentační a osvětové činnosti. 

36 PODANÉ RUCE, o.s. 37Výroční zpráva 2013



Náklady a výnosy (v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu  8 
Spotřeba energie 3 
Cestovné  8 
Náklady na reprezentaci 4 
Ostatní služby  29 
Mzdové náklady 298 
Zákonné sociální pojištění  65 
Daně a poplatky  1 
Ostatní náklady  16

Náklady celkem  432

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 138 

Přijaté příspěvky (dary)  251 

Přijaté členské příspěvky  20 

Provozní dotace  110 

Výnosy celkem  519
Zisk 87

Aktiva

Pokladna  28 

Účty v bankách  480 

Odběratelé  26 

Poskytnuté provozní zálohy 5 

Jiné pohledávky  15 

Aktiva celkem  554

Pasiva

Dodavatelé  4 

Zaměstnanci  54 

Zúčtování s institucemi SZ a ZP  8 

Ostatní přímé daně  7 

Výnosy příštích období  119 

Dohadné účty pasivní  5 

Vlastní jmění  25 

Výsledek hospodaření  86 

Nerozdělený zisk minulých let  246 

Pasiva celkem  554

Aktiva a pasiva (v tis. Kč)

V roce 2013 je výsledek hospodaření zisk 87 010,63 Kč a je z hlavní 
činnosti. Základ daně z příjmů právnických osob činí: 79 064,00 
Kč. ÚJ neprovozovala hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření 
je výhradně určen na financování činnosti ÚJ a na pokrytí případné 
ztráty v dalších letech. V roce 2013 je využita možnost uplatnit 
odpočet dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.

Podané ruce, o.s. v roce 2013 uzavřely 49 dohod o provedení práce.  
Dohody o provedení práce byly uzavřeny na: provádění canistera-
pie (včetně přednášek) v ústavech sociální péče, přípravu canis-
terapeutických zkoušek, přednášky, tvorbu a údržbu www stránek  
organizace, účetnictví.

V roce 2013 pokračoval pracovní poměr (HPP) na pozici Koordinátor 
canisterapie, koordinátor byl zároveň místopředsedou organizace.

Komentář k hospodaření

Ú
če

tn
í 

vý
k
az

y

Účetnictví naší organizace zpracovává  
paní Ing. Monika Křístková
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D
ary

Děkujme dárcům, kteří  
nám na zajištění projektu  

canisterapie přispěli .

Finanční dary 
 
Nadace OKD 50 000,00 Kč

(z toho 39 933,00 Kč časové rozlišeno  
do roku 2014 – účelově vázaný dar)

Lesy České republiky, s.p. 50 000,00 Kč

TCL DigiTrade s.r.o. 36 000,00 Kč

Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. 6 000,00 Kč

Ing. Evženie Bubeníková 5 000,00 Kč

Mgr. Roman Gőttlicher 5 000,00 Kč

Rudolf Mališ 2 000,00 Kč

Monika Olbrechtová 1 280,00 Kč

Zdeňka Bittnerová 1 000,00 Kč

Bc. Helena Fejkusová 1 020,00 Kč

ostatní 640,00 Kč

Dotace  

Statutární město Ostrava 70 000,00 Kč

Statutární město Karviná 24 000,00 Kč

Statutární město Frýdek-Místek 10 000,00 Kč

Statutární město Havířov 6 000,00 Kč

Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce 2013

Projekt je realizován s finanční  
podporou statutárního města Ostrava

Ve
ře

jn
á 

sb
ír

k
a

Trvání: po dobu tří let 

od 1. dubna 2011  
do 24. února 2014

Místem konání  
sbírky je:  

Česká republika

Za účelem: 

   příprava canisterapeutů

   vedení kurzů canisterapie

   pořádání přednášek canisterapie

   výběr a příprava psů pro canisterapii

Způsoby konání sbírky: 

   zvláštní bankovní účet

   pokladničky

   prodej předmětů

Děkujeme tímto paní Ing. Lence Barfusové z Krajského  
úřadu Moravskoslezského kraje za vstřícnou spolupráci.

Výběr do pokladniček z akce Sweetsen fest 2013  
činil 19 752,- Kč. Celkový výtěžek veřejné sbírky nebyl  
doposud použit.
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Děkujeme!

Veterinární  
ošetřovna  
MVDr. Petra 
Domesová

Věcné dary a služby

Globus Ostrava  
hypermarket – krmivo pro CT psy 

MVDr. Petra Domesová  
veterinární přejímky psů na akcích 

Onimex Moravia, s.r.o.  
sladké odměny pro klienty CT 

Fa Kubala  
zhotovitel specifických výšivek 

Fa Akvarium Olbrecht  
věcné dárky pro absolventy CT 
zkoušek, pamlsky pro psy 

Multi-shopik.cz  
vykrajovátka pejsků

ALWIL Trade, s.r.o.  
výrazná sleva na antivirový program 
avast! Pro Antivirus - až 2014

CAPSA.CZ  
sdílejte data pohodlně 

Tato stránka je jakousi tečkou za rokem 2013. Můžeme bilan-
covat, hodnotit, ale také se musíme pochválit. Pochvalná slova 
si naše dílo – projekt canisterapie určitě zaslouží, a to už jen 
z toho důvodu, že jako „parta nadšenců jedeme stále dál“. 
Vždyť kolik nestátních organizací každoročně vzdá svůj boj ať 
už z důvodu nezájmu o jejich službu, špatné strategie plánová-
ní, koordinace či nedostačujícího finančního zajištění realiza-
ce služby. Každoročně ale vznikají také další a další nové orga-
nizace a některé se stejným záměrem jako je ta naše.  Je pak 
důležité obstát v „konkurenci“, ačkoliv v oblasti canisterapie  
o konkurenčním boji nemůže být ani řeči, protože o caniste-
rapii je zájem veliký a my vítáme každého, třeba i jednotlivce,  
mají-li chuť opravdu canisterapeutickou službu poskytovat  
lidem s handicapem a myslí to s dobrovolnictvím vážně. 

Naše organizace Podané ruce, o.s. si za čtrnáct let vybudova-
la natolik důstojné postavení, že je rovnocenným a respekto-
vaným partnerem i mezi poskytovateli sociálních služeb. Náš 
projekt canisterapie má značnou klientelu ačkoliv doposud 
není canisterapie v ČR registrovanou sociální službou. 

Nyní, na sklonku roku 2013 vidíme, že o canisterapie mají 
zájem především klienti seniorského věku což je důkazem, 
že populace stárne a v dnešní uspěchané době často nemá 
čas ani jeden na druhého. Snad i proto náš canisterapeutický 
projekt běží už víc než čtrnáctým rokem a Naše canisterapeu-
tické týmy nemají nouzi o pravidelná společná setkání s vámi, 
našimi klienty.

Budeme si držet palce i do budoucna! Musíme být zajímavými 
a žádanými partnery pro naše stávající či budoucí partnery, 
donátory a sponzory. Musíme si hýčkat klienty, motivovat dob-
rovolníky a rozmalovat své canisterapeutické pejsky.

Slů
vk

o závěrem

Monika Olbrechtová
Váš koordinátor canisterapie
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