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Hlavní událostí letošního „narozeninového“ roku bude podzimní odborná 
konference. Na jaká témata se můžete těšit, co vše se dozvíte?  
Napoví Vám jména vážených hostů, kteří nám svou účast přislíbili:

 Ing. Jiří Rulc Ph.D. 
 Ministerstvo vnitra ČR. Historik a lektor v oboru služební kynologie.

 RNDr. František Šusta, Ph.D.
 Specialista tréninku zvířat v Zoo Praha 2008 až 2017.  

Tvůrce dvou inovativních a uznaných metodik  
– index rovnováhy ve skupině a trojúhelník stresu.

 doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
 Mendelova univerzita v Brně.

 MUDr. Jana Stodůlková
 Ordinace Integrované  

medicíny ORIEM, Zlín.

 Mgr. Jaroslava  
Bicková, Ph.D. 

 Předsedkyně výcvikového  
canisterapeutického  
sdružení Hafík, Třeboň.

Pojďme slavit 20. narozeniny společně!
Konference „20 let canisterapie“

13. 11. 2020 9:00–16:00 Pořadatel: Podané ruce, z. s.

Kde: Nová scéna Vlast, Hlavní třída 112, 738 01 Frýdek-Místek

Milí přátelé, zdravím Vás z virtuálního 
světa, ze kterého nyní komunikujeme a to 
díky coronavirové pandémii. Jsme všichni 
daleko od sebe, byť jsme zvyklí na blízké 
sdělování a sdílení. Chybí nám lidé, chybí 
nám klienti, i přítomnosti pejsků našich 
přátel se nám nedostává. Ale věřím, 
že brzy bude lépe a opět se sejdeme 
za veselého poštěkávání našich psích 
kamarádů na cvičáku, na zkouškách  
nebo jen tak na procházce.

Každoročně v měsíci březnu se 
scházíme na valné hromadě, kde 
hodnotíme uplynulý rok. Letos díky  
zavirovanému světu nám bylo setkání 
s přáteli a členy Podaných rukou, z. s. 
protiepidemiologickými opatřeními jako 
řada dalších věcí zakázáno. Proto musíme 
členy spolku informovat takto na dálku  
a pomocí sociálních sítí. 

Rok 2019 se opravdu v rámci spolkové 
činnosti vydařil. Členská základna 
je stabilní. Lidé jsou o správnosti 
canisterapeutické činnosti přesvědčeni  
a sami se k CT aktivitě staví zodpovědně  
a s láskou k lidem s postižením  
i k seniorům. 

Účastnili jsme se jak jednorázových 
CT akcí například Sweetsen festu, 
Muzikantských žní, dnů sociálních služeb 
i edukačních návštěv ve školách. Účast 
canisterapeutických týmů vždy akce 
ozvláštní, účastníky vtáhne do aktivit  
s pejsky. Také informace, které členové 
návštěvníkům akcí tlumočí, mnohé 
přesvědčí o potřebnosti psí terapie.

Akcí bylo opravdu hodně a koordinátorka 
PR, paní Monika Olbrechtová, musela 
účast nejen usměrňovat s ohledem na 
časové možnosti členů, ale myslela i na 
psí parťáky a jejich fyzické možnosti. 
Pravidelných canisterapeutických návštěv 
v minulém roce přibylo. Členové v rámci 
canisterapeutických týmů navštěvovali 
školy všech stupňů se zaměřením na děti 
s postižením. Individuální práce s dětmi 

a spolupráce s odborným personálem 
včetně zainteresování zákonných zástupců 
dětí ve většině případů vedla k posunu 
stavu k lepšímu.

Canisterapeutické návštěvy dospělých 
s různými handicapy v domovinkách 
a denních stacionářích, v nemocnicích 
i hospicích probíhaly i v loňském roce 
napříč celou republikou. Sídlo spolku 
je ve Frýdku-Místku a nejvíce členů 
bydlí v Moravskoslezském kraj. Číslo 
realizovaných pravidelných CT aktivit  
bylo v MSK nejvyšší a i poptávka po 
canisterapii je na severu Moravy největší. 
Ale i v Zlínském kraji má spolek mnoho 
členů a ti se loni věnovali s pejsky 
postiženým spoluobčanům rovněž  
velmi významně. 

Canisterapie v podání členů Podaných 
rukou, z. s. byla v loňském roce velmi 
dobře vnímána a to ze strany institucí  
a jednotlivých donátorů. Podařilo se 
opět ve spolupráci se statutárními městy 
Frýdkem-Místkem, Ostravou, Havířovem, 
Karvinou a dalšími nejen získat finanční 
částky na podporu spolkové činnosti, ale 
na oplátku občanům vyjmenovaných 
měst poskytnout canisterapii a to při 
pravidelných i jednorázových akcích. 

Všechny dobré počiny byly podmíněny 
v loňském roce, stejně jako akce roků 
předešlých, skvělou členskou základnou 
zapsaného spolku Podané ruce, z. s. Jen se 
spolehlivými a zapálenými lidmi je možné 
dělat velké činy. A velkými činy si dovolím 
nazvat každodenní dobrovolnou práci 
canisterapeutických týmů. Lidí a jejich psů. 
Čas, který věnovali přípravě, čas, který 
nabídli klientům, čas, který s nimi strávili.

Podané ruce, z. s. v roce 2019 byly všude 
tam, kde lidé s postižením a senioři 
potřebovali podpořit a povzbudit.  

Helena Fejkusová
předsedkyně
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Jak to vidí  
představenstvo

Bc. Helena Fejkusová 
Ing. Monika Křístková 

Ing. Štěpán Křístek 
Gabriela Kunčická 
Bc. Irina Tkačová 
Mgr. Jan Šebesta 

Monika Olbrechtová 
Ing. Petra Dubčáková

Ivana Ritterová
Lenka Žaarová

Letošní rok se sice rozjel 
dle plánu, ale zasekl se 
nám na COVID-19 pandemii 
v začátku března 2020. 
Uvolnění bude pomalé  
a s opatrnými kroky. Vidím 
to na začátek července, kdy 
budeme moci reagovat na 
požadavky o canisterapii. 
Bude záležet na obavách 
vedení jednotlivých zařízení 
a doporučení hygieny 
včetně opatření, kterých 
se musí poskytovatelé 
sociálních služeb držet. 
Určitě budeme moci 
směřovat do celoročních 
pobytovek podle jejich 
zájmu a povolení. Například 
Hospic FM, Dům pokojného 
stáří… Budeme moci zajistit 
i individuální canisterapie  
v CT centru Podaných 
rukou. 

Zda proběhnou menší akce 
jako např. Muzikantské žně, 
se uvidí dle epidemiologické 
situace v regionech.  
To vše je otevřeno  

a budeme na tom pracovat 
podle aktuální situace, 
kterou vyhodnocujeme  
z úředních sdělení denně. 
Budeme se snažit některých 
akcí zúčastnit, pokud se 
budou pořádat. Například 
na hudební festivaly, 
kterých se pravidelně naše 
týmy v rámci prezentace 
účastní, určitě náš spolek 
navštíví. Muzikantské žně 
v srpnu, Sweetsen fest 
má být v září. Uděláme 
vše proto, abychom účastí 
canisterapeutických týmů 
zpestřili doprovodné aktivity 
festivalů. Ve druhé polovině 
kalendářního roku, bude-li 
epidemiologická situace 
v pořádku a bez omezení, 
bude akcí víc než dost. 
Mnohé se již termínově 
přesunuly na druhou půli 
kalendáře, organizátoři 
dalších zatím vyčkávají.

Týmy, které realizují 
pravidelné návštěvy klientů 
v pobytových zařízeních, se 
opět za klienty rozjedou.

Pevně věřím, že se situace 
natolik zklidní, že budeme 
moci s pejsky canisterapii 
poskytnout v již tradičním 
počtu návštěv. Také 
canisterapeutický víkend  
a nově i akreditovaný 
kurz pro canisterapeuty 
proběhne v plánovaných 
termínech.

Dvacátiny Podaných rukou, 
z. s. nezačaly úplně šťastně, 
ale komplikace k životu 
patří. A zvládat překážky 
jsme za ta léta celkem zvyklí. 

Konec roku bude ve 
znamení Konference  
k 20. výročí canisterapie. 
Pokud se tato akce vydaří, 
bude to odborné, důstojné 
a krásné zakončení 
zajímavého narozeninového 
roku Podaných rukou, z. s.

Členové představenstva

Bc. Helena Fejkusová
předsedkyně 

Ing. Petra  
Dubčáková 
 
V představenstvu jsem od 
března roku 2019. Tvořím 
canisterapeutický tým s barevným 
boloňským psíkem Jimmíkem, 
který letos bude slavit 7 let.  
Loňský rok byl pro nás náročný, 
protože jsme se museli navždy 
rozloučit s naší společnou 
přítelkyní Štěpánkou, kterou 
jsme navštěvovali v domově se 
zvláštním režimem několik let. 
Vždy se na naši návštěvu velmi 
těšila a Jimmík si vysloužil milou 
přezdívku Kulíšek.

Rok 2019 jel jinak v plném proudu 
a naše canisterapeutické týmy 
jménem našeho spolku udělaly 
radost široké škále lidí, ať už  
to byli malí človíčkové v jeslích, 
mateřských či základních školách 
nebo dospěláci v různých 
zařízeních. Sama jsem se se  
svým parťákem zúčastnila  
i spousty veřejných akcí, kde  
jsme propagovali činnost  
našeho spolku.

Rok 2020 začal slibně s nadějí, že 
budeme pokračovat v rozdělané 
práci a zároveň všichni spolu 
oslavíme 20. výročí založení 
našeho spolku velikou oslavou. 
Naší koordinátorce se už od 
začátku roku ozývala spousta 
zájemců, kteří stáli o návštěvu 
našich týmů. Mě osobně tento 
zájem velice těší, je vidět, že práce 
našich týmů je žádaná a vítaná. 
Až jsem si říkala, jestli to množství 
žádostí zvládneme uspokojit. Jak 
všichni víme, od půlky března byla 
naše země v nouzovém stavu  
a i naše canisterapeutické týmy 
musely své návštěvy ukončit. Ale 
až skončí tento půst, budou nás 
naši klienti potřebovat. A proto  
teď naberme sílu, přemýšlejme  
o tom co a jak zlepšit, hledejme  
co je na světě krásného, abychom, 
až vejdeme opět s naším psím 
parťákem do jejich pokojů, center, 
učeben, mohli vykouzlit úsměv  
na jejich tvářích.

Gabriela Kunčická
 
V roce 2019 jsem se věnovala výcviku a příprava 
psů ke zkouškám canisterapie na kynologickém 
cvičišti SKP Frýdek-Místek. Jako členka SKP jsem 
zajistila areál za účelem pořádání letních PTCTP-O 
a prezentaci canisterapie v rámci akce Prázdniny ve 
městě. Mým osobním plánem pro r. 2020 je opět 
výcvik a příprava psů ke zkouškám canisterapie 
na kynologickém cvičišti ZKO – 1043 Frýdek-
Místek. Prezentace canisterapie (plán se týká akce 
Prázdniny ve městě). Jako členka zkušební komise 
se budu podílet na realizaci PTCTP a spolupráci  
ZKO 1043 F-M.
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Ivana Ritterová
 
Jsem moc ráda, že jsem 
členem organizace Po-
daných rukou, z. s. Tento 
rok je sice díky všemu tak 
trochu jiný, ale věřím tomu, 
že budeme dál tak super, 
jako tomu bylo v roce 2019 
až doposud. Společně  
s mými báječnými psy se 
účastníme mnoha akcí  

a jako nezisková organiza-
ce se posouváme kupředu, 
kvalita naší „Podankové“ 
canisterapie je, řekla bych, 
na vyšší úrovni než jinde. 
Určitě je to i tím, že máme 
kvalitní přezkoušení týmů. 

Sponzoring od firmy SUPER 
ZOO zařizuji ráda a věřím 
tomu, že do budoucna to 
tak bude i nadále.

Mgr. Jan Šebesta
 
Velmi oceňuji rozšíření  
počtu členů představen-
stva na deset. Do našeho 
týmu tak přibily další osob-
nosti, které se úzce věnují 
spoluvedení Podaných 
rukou. Děkuji všem novým 
členům představenstva za 
jejich aktivní zapojení do 
práce v něm. V loňském 
roce jsem mohl spolu  
s mým psem Gugim a 
Irinou a jejím psím začá-
tečníkem Barčou navštívit 
organizaci v Olomouci, 
která se věnuje matkám  
s dětmi v nouzi. Ne vždy si 
dokážeme uvědomit, jak 
se máme dobře. Většinou 

na to přijdeme, až někoho 
nebo něco ve svém životě 
ztratíme.

Plán pro letošní rok? To 
je vtip? Plánů jsme měli 
pro letošní rok více než 
hodně. Zde platí již možná 
otřepané přísloví: "Člověk 
míní, pán Bůh mění." 
Nyní jsme v čase spíše 
očekávání, co se bude 
dít v následujících dnech. 
Věřím, že na naše/mé 
plány ještě dojde. Věřím, 
že uskutečníme oslavy 20. 
výročí Podaných rukou. 
Věřím, že budeme mít opět 
možnost chodit s našimi 
čtyřnohými členy rodiny na 
místa, kde jsou potřební.

Lenka Žaarová
 
V roce 2019 jsme se potká-
vali nejen na hromadných 
akcích při prezentaci naše-
ho spolku. Také jsme s Ha-
rym pravidelně docházeli 
na canisku a navštěvovali 
jsme pravidelně po celý rok 
děti ve školkách, školách, 
denních stacionářích  
a domovech seniorů.  
Z mého pohledu došlo  
ke značnému nárůstu po-
žadavků na canisterapii,  
a to ze všech druhů zaříze-
ní, spolků a rodičů. Snad 
jsme uspokojili všechny, 
kteří se s námi a s pejsky 

chtěli potkat a také se něco 
o canisterapii jako takové 
dozvědět. 

V roce 2020 bylo naplá-
nováno mnoho akcí, jak 
jednorázových – k oslavám 
20. Výročí, tak i pravidelně 
se opakujících se. Poslední 
naší akci pro děti jsme  
s Harym absolvovali  
10. března a měli jsme 
„velké corona prázdniny“. 
Přesto stále cvičíme  
a těšíme se, že až to bude 
možné, ihned vyjedeme 
za zájemci o canisku, což 
už se děje. Ta je v nynější 
době trošku v pozadí, ale 
doufám, že všechny původ-

ní požadavky brzy dožene-
me. Také se už těším na  
setkání s novými zájemci 
u podzimního testování 
a školení nováčků. Všem 
přejeme hodně zdraví  
a pohody a těšíme se na 
setkání se všemi při oslavě 
20. výročí na listopadové 
konferenci. 

Zpráva koordinátora  
za rok 2019
Monika  
Olbrechtová
místopředsedkyně, 
koordinátor CT

Loňský rok byl pro 
mě osobně tak trošku 
bilancováním. Pozici 
koordinátora zastávám již 
deset let, tedy od doby, 
kdy bylo pracovní místo, 
v únoru 2009, zřízeno za 
podpory Nadace OKD.

Když uvážím, že se projekt 
canisterapie rozjel před 
dvaceti lety tzv. „na  
koleně“ a kde jsme dnes, 
musím konstatovat, že 
jsme udělali obrovský kus 
práce. V době, kdy jsem  
z postu dobrovolníka 
byla v rámci výběrového 
řízení vybrána na nové, 
neexistující pracovní 
místo koordinátora, bylo 
všem jasné, že v projektu 
canisterapie se musí 
nastolit konečně nějaký 
řád, ale nebylo se čeho 
chytit, a to myslím doslova. 
Ano, na základě legislativy, 
tehdy občanského 
sdružení, fungovalo 
představenstvo a měli  
jsme i zkušební komisi, 
která za podmínek  
„té doby“ testovala  
zájemce - týmy pro 
canisterapii. Všichni jsme 
se snažili dát ze sebe to 
nejlepší a své psy vedli  
k lásce k lidem a osobám 
s handicapem, které jsme 
v rámci canisterapeutické 
služby rádi navštěvovali, 
ale kolik jsme té „práce“ 
udělali, nikdo vlastně 
nevěděl.

Od roku 2009 bylo 
hlavním cílem zavést 
nějakou jednotnou 
evidenci, systém, schéma 
a řád ročního koloběhu 
canisterapeutického 
projektu, což si myslím, 
že se nám podařilo, ale 
práce je neustále přehršle 
a inovacím se nebráníme. 
Hlavní jste pro projekt 
samozřejmě Vy, aktivní 
dobrovolníci se psy, vaše 
spolehlivost, zodpovědnost 
a nadšení. 

Já, jako koordinátor 
se budu vždy zastávat 
„pracujících“ CT týmů  
a budu hájit jejich zájmy, 
protože sama z praxe  
vím, jak je důležité  
a vyčerpávající zajistit 
pravidelně kvalitní CT 
službu. Vím asi nejvíc 
detailů o dění uvnitř 
projektu, protože 
komunikuji nejen  
s vámi - členy, ale  
i s odběrateli CT služby, 
pořadateli akcí, s donátory 
a sponzory. Koordinátor  
je komunikačním uzlem,  
a tak koncentrace referencí 
uživatelů, veřejnosti, 
pořadatelů a množství 
zpráv dobrých, špatných, 

smutných či naopak 
veselých je ze všech 
směrů opravdu velká. 
A tak je pro mne vždy 
tou směrodatnou indicií 
spokojenost „na všech 
frontách“.

Nesuďme proto jiné,  
ale buďme jim příkladem 
třeba v tom, že budeme 
mít vždy:

 čas a energii na výkon 
canisterapeutické 
služby,

 uhrazený členský 
příspěvek nejpozději 
do konce měsíce 
března daného roku,

 včas odeslané  
(vždy k pololetí)  
řádně vyplněné  
a potvrzené CT výkazy 
(pro každé zařízení 
zvlášť nebo v případě 
individuální CT / pro 
každého klienta).

Děkuji, že to 
spolu zvládáme  
už 20 let!
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Naše úspěchy v datech

04 / 2000 Vznik naší organizace „Podané ruce, z. s.“

02 / 2009 Koordinátor CT (první zaměstnanec a doposud jediný)

04 / 2009 Účinnost zkušebního řádu (schválení ÚKOZ)

12 / 2011 Identické označení našich CTT a zkušební komise

06 / 2014 Otevření našeho „Canistrapeutického a vzdělávacího centra“  
ve Frýdku-Místku. 

10 / 2014 Mediální tváří naší organizace se stala paní Marta Kubišová  
– čestná členka.

05 / 2015 Titul „Regionální vítěz 2015“ - nám udělila veřejnost v rámci  
kampaně NF Tesco.

05 / 2015 U příležitosti 15. výročí naší organizace jsme uspořádali první 
„Zookonferenci“ v MSK.

8 / 2017
Uvedení prvního a jediného „Automobilu pro canisterapii“  
do provozu, a to díky podpoře SM Frýdek-Místek, Nadace ČEZ,  
OC Frýda a místních firem).

10 / 2017 Ocenění „Křišťálový Kamínek“ získala naše členka Ing. Ludmila  
Vítková - nominace vzešla od samotného odběratele CT služby.

11 / 2018 První workshop dne 3. 11. s názvem: „Praktická canisterapie“

6 / 2019
Rekonstrukce centrály naší organizace (OsA + CT) všechny kanceláře  
v suterénu Malého Koloredova 811 (celou rekonstrukci prostor zajistilo  
a financovalo SM Frýdek-Místek, které je vlastníkem nemovitosti).

8 / 2018 Akreditace dvou canisterapeutických kurzů.

10 / 2018 Prezentace canisterapie na „Kongresu integrované medicíny“,  
Praha, Palác Žofín.

Celkové výstupy našich vzdělávacích akcí za 10 let  
existence pozice koordinátora tj. 2009–2019

299 618proškolených 
osob

všech otestovaných 
týmů (člověk + pes)

Statistika činnosti 2019

Realizační  
tým 2019 

 Členská základna:  
70 členů (V loňském 
roce jsme v našich 
řadách přivítali  
11 nových členů  
(z toho 8 v MSK).

 Představenstvo:  
10 osob – CT 
dobrovolníci  
a každý z nich  
(mimo koordinátora) 
má své civilní 
zaměstnání.

 Koordinátor (HPP): 
jediný zaměstnanec  
v projektu canisterapie 
(místopředseda a člen 
představenstva)

 Zkušební komise: 
5 komisařů (z toho 
3 osoby z F-M). 
Odborníci kynologie 
s CT praxi - testují 
týmy dle schváleného 
zkušebního řádu 
od ÚKOZ (Ústřední 
komise na ochranu 
zvířat).

Rozsah CT 
projektu na  
území ČR

 100 kontaktních míst 
(odběratelů CT služby)

 2 459 klientů  
(741 dětí,  
584 dospělých  
a 1 134 seniorů). 

Z toho na území 
Moravskoslezského kraje: 

 65 kontaktních míst 
(odběratelů CT služby)

 1 534 klientů  
(412 dětí,  
264 dospělých  
a 858 seniorů).

 V průběhu roku 
jsme canisterapii 
prezentovali na 80 
jednorázových akcích.

Celkem v rámci dílčího 
projektu:

 povahových testů 
CT psa (PTCTP), 
otestováno 55 týmů 
(40 fen a15 psů).

 26 týmů nově 
testováno

 29 CT týmů 
přetestováno 

 20 osob proškoleno 
ve dvou termínech 
odborného semináře 
(13. 4. a 5. 10.)

Plán CT projektu  
pro 2. pololetí 
2020

 pravidelné 
poskytování  
CT služby / přímá CT 
péče o klienty

 koordinace CT 
projektu / rozvoj 
dobrovolnického 
programu

 prezentace a osvěta 
canisterapie / účast na 
vhodných veřejných 
akcích

 realizace našich  
dílčích projektů / 
CT víkend, PTCTP, 
akreditované kurzy CT, 
konference CT
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 PLACKY.CZ – finanční zvýhodnění propagačních předmětů. 

 Firma Argo (alias manželé Kubalovi) Výroba CT vodítek a zhotovitel identických 
výšivek CT výstroje za zvýhodněných podmínek.

 Hypermarket Globus Ostrava – Poruba, podpora formou granulovaného krmiva 
pro psy.

 Sportovní klub policie ve Frýdku-Místku, v rámci spolupráce probíhá v areálu SKP 
výcvik a příprava CT týmů a letních termín obnovovacích PTCTP.

 Petr Korč – ředitel největšího multižánrového festivalu „Sweetsen fest“, Frýdek-
Místek. Každoročně je jeden charitativní den festivalu zaměřen na podporu naší 
canisterapeutické organizace. V rámci schválené veřejné sbírky má tak veřejnost, 
návštěvníci festivalu, možnost podpořit projekt canisterapie také finančně. 

 Pavla Walková - pořadatelka folk coutry festivalu „Muzikantské žně“, Frýdek-
Místek. Během dvoudenního trvání festivalu můžeme mít na akci umístěny sbírkové 
pokladničky a hostům akce canisterapii prezentovat.

 Zooprodejna „Akvárium Olbrecht“ Frýdek-Místek, v prodejně je umístěna naše 
sbírková pokladnička včetně informačních letáčků. 

 Linda Doleželová – pořadatelka akce „Charitativní Hobby závod“, Dvůr – Nové 
Zámky a okolí. Jsme každoročně zváni na akci k prezentaci naší CT činnosti a 
případný výtěžek z akce je věnován na konto veřejné sbírky canisterapie.

 MVDr. Zbyněk Konvička – veterinární ambulance (Frýdlant n. O. a Frenštát p. R.), 
odborné přednášky a dohled na námi realizované svody psů (Povahové testy  
CT psa). V čekárnách ordinací je prezentována canispomoc formou letáčků.

 MVDr. Petra Domesová – veterinární ošetřovna (Frýdlant n. O.), odborné 
přednášky a dohled na námi realizované svody psů (Povahové testy CT psa).  
V čekárnách ordinací je prezentována canispomoc formou letáčků.

 Střední zdravotnická škola ve Frýdku-Místku, pravidelná spolupráce s vedením 
školy na vzdělávání studentů v oblasti služeb zooterapie.

 Sponzorem Povahových testů canisterapeutického psa 2019 a 2020 je SUPER ZOO.

Další důležitá  
spolupráce v r. 2019

Zpráva zkušební komise 2019

Děkujeme!

Ing. Ludmila Vítková
Bc. Karin Mikolášová
Bc. Helena Fejkusová

Gabriela Kunčická 
Monika Olbrechtová

13.–14. 4. Liščí mlýn, 
Frenštát pod Radhoštěm
Celkem otestováno  
25 týmů (19 fen a 6 psů).

 12x přetestování  
CT týmu

 13x testování nových 
týmů (z toho 1x junior)

Hodnocení

 4x CT certifikát  
s platností na 1 rok

 Dva CT týmy se 
zúčastnily přetestování 
po roce, jeden tým uspěl 
a druhému byl certifikát 
vydán s platností na  
1 rok.

 Při pádu jsme „B“  
udělili celkem 6x  
a pak u vozíčku. Reakce 
byla především  
u nově testovaných  
psů. Poslušnost s 
nejmenším počtem  
bodů byla u malých 
plemen.

 Celkově převládala 
souhra psovoda  
a jeho psa.

8. 6. Kynologické cvičiště 
SKP Frýdek-Místek
Celkem otestováno  
9 týmů (6 fen a 3 psi).

 7x přetestování  
CT týmu

 2x testování  
nových týmů 

Hodnocení
 Certifikáty  
s platnosti na dva 
roky obdržely všechny 
canisterapeutické týmy.

5. - 6. 10. Liščí mlýn 
Frenštát pod Radhoštěm
Celkem otestováno  
21 týmů (15 fen a 6 psů).

 10x přetestování  
CT týmu

 11x testování  
nových týmů 

Hodnocení

 certifikát s platností na  
2 roky byl vydán 19x  
a 2x byl předán s 
platností na 1 rok (jeden 
nový tým a jeden tým  
u přetestování po roce).

 Poslušnost, až na 
výjimky, byla na velmi 
dobré úrovni. Příjemné 
vystupování a empatie 
nás provázela během 
testování i u nových 
týmů.

 Bohužel, potýkáme 
se i s nešvarem 
nezodpovědného 
chování původně 
přihlášených, kteří  
aniž by dali vědět,  
k povahovým testům  
CT psa nedorazí.

 Povahových testů CT psa 
se v r. 2019 zúčastnilo 
mnoho různých plemen 
a velikostních rázů od 
nejmenších (čivava, 
shih-tzu) až po obrovské 
(irský vlkodav, landseer, 
komondor, berňák, 
leonberger, novoflunďák) 
dále pak retrívři, ohaři, 
barvaři, ovčáci, border 
kolie, sheltie, český 
strakatý pes, ital. spion, 
beagle, teriéři a kříženci. 
Také samojed, voňavý  
a čistý z psího salonu, 
což je velmi příjemné  
u polohování.

 Psovodi malých plemen 
by měli více trénovat 
chůzi na vodítku, 
socializace na různé 
podněty. Chybou bývá, 
že je majitel drží v náručí.

 Celkově bychom  
měli našim parťákům 
dopřávat psí kamarády  
v každém věku. Příle-
žitostí je mnoho, na 
vycházkách, cvičácích 
a různých dalších akcí. 
Můžete tak prověřit 
povahové rysy a celkový 
stav vašeho psa.

Povahové testy canisterapeutického psa 2019

PŘEJEME CANISTERAPEUTICKÝM TÝMŮM A JEJICH RODINÁM ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
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Zpráva o hospodaření  
canisterapie 2019

Celkové náklady v roce 2019  
činily cca 770 000 Kč.
Jsou položky, na kterých během roku ušetříme, 
např. na poštovném máme sjednanou slevu, 
nemusíme platit nájem ani služby za CVC na 
Koloredově, nemusíme platit účetní firmu, na  
canis zkoušky dostáváme sponzorské dary  
zejména od našich členů. Během roku se  
najdou i další drobné položky.

Na naši činnost se nám daří získávat  
i finance, a to docela úspěšně. Každoročně 
podáme několik projektů na různé 
organizace. Dlouhodobě nám přispívá:

Celkové výnosy v roce 2019 činily cca 742 000 Kč.
Výsledek hospodaření je cca -28 000 Kč.

 Mzdy a odvody sociálního  
a zdravotního pojištění – zaměstnán 
je jeden člověk na hlavní pracovní 
poměr, a to koordinátor. Dále jsou 
během roku uzavírány dohody 
o provedení práce pro zkušební 
komisaře, přednášející  
a canisterapeuty.

 Dalšími už menšími položkami 
jsou např.: kancelářské potřeby, 
pohonné hmoty za canisauto, 
občerstvení (na valné hromadě,  
na zkouškách atd.), nájem  
a energie skladu, propagace.

 Město F-M, Ostrava, Karviná, 
Havířov, Frýdlant nad Ostravicí. 
Z nadací bych zmínila především 
Nadaci OKD. Z dárců firma TCL 
DigiTrade, Jezdecký klub Moneriko 
(Autoškola Mikulka) a další fyzické 
a právnické osoby. Získali jsme 
finance z dědictví, které nám 
odkázal pan Strach.

 Důležité jsou i příjmy za 
canisterapii, zkoušky, semináře  
a členské poplatky. Canisterapie je 
sice dobrovolná činnost, ale některá 
zařízení mají možnost za ni platit, 
nejčastěji 200 Kč za hodinu.  
My poté můžeme uzavřít DPP  
z canisterapeutem. Jemu jsou  
tím uhrazeny zejména cestovní 
náklady a jiné výdaje.

Během roku se vyskytují zejména tyto náklady:

Plán hospodaření canisterapie 2020

 Nákladové položky budou obdobné jako v roce 2019. Příjmy jsou také naplánovány 
obdobně jako v minulém roce. Podali jsme žádosti o dotace, granty. K dnešnímu  
dni máme schválené dotace od SM F-M, Ostrava, Havířov, Karviná, FnO.  
Získali jsme opět grant od Nadace OKD.

V roce 2019 jsme byli provozovateli  veřejné sbírky.  
Tu máme schválenou na dobu neurčitou (od 20. 6. 2017). Během 
roku jsme v rámci sbírky vybrali cca 65tis., a to zejména na 
Sweetsenfestu. K dnešnímu dni je na tomto účtu cca 147 000 Kč.

Účel sbírky 

Úhrada osobních nákladů – mzda koordinátora  
CT / HPP, DPP zkušební komise a přednášejících  
v rámci odborných konferencí, seminářů a workshopů.
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Zpráva o hospodaření Osa 2019

Celkové náklady v roce 2019 činily cca 44 mil. Kč.
Na naši činnost se nám daří získávat i finance, a to docela úspěšně. 
Každoročně podáme několik projektů na různé instituce.

Celkové výnosy v roce 2019 činily cca 44 mil. Kč.
Výsledek hospodaření je cca -23 000 Kč.
Poskytli jsme osobní asistenci 438 klientům v celkovém počtu 135 346 hodin přímé péče.

 Mzdy a odvody sociálního  
a zdravotního pojištění (88 %)  
– zaměstnáváme cca 116 osobních 
asistentek ve třech krajích  
(MSK, ZLK, OLK), k tomu cca  
15 provozních pracovníků.

 Dalšími položkami jsou např.: 
kancelářské potřeby, pohonné 
hmoty, ochranné pracovní pomůcky, 
propagace, energie, opravy, účto, 
audit, telefony, nájmy, stravenky, 
daně, pojištění.

 Zvýšit plat koordinátorovi 
canisterapie o 5 %. 

 Zvýšit hodinovou mzdu zkušební 
komise a přednášejícím na 
odborných seminářích o 5 %. 

 Krajské úřady, města, obce, úřady 
práce. Přispěly nám i nadace  
Výbor dobré vůle, Nadace Agrofert 
a Nadace OKD, fyzické a právnické 
osoby.

 Významné jsou i příjmy  
od klientů (29 %).

Během roku se vyskytují zejména tyto náklady:

Plán hospodaření  
osa 2020

 Nákladové položky budou 
obdobné jako v roce 
2019. Příjmy jsou také 
naplánovány obdobně jako 
v minulém roce. Podali jsme 
žádosti o dotace, granty. 
K dnešnímu dni máme 
schválené dotace krajských 
úřadů, statutárních měst, 
měst, obcí. Předpokládané 
náklady jsou 48,5 mil. Kč.

V roce 2019 jsme byli provozovateli

veřejné sbírky
Tu mám schválenou na dobu 
neurčitou. Během roku jsme  
v rámci sbírky vybrali cca 24 000 Kč, 
 a to zejména na Sweetsenfestu. 
Z této sbírky dosud nebylo nic 
hrazeno. K dnešnímu dni je na  
tomto účtu cca 81 000 Kč.

Obě zprávy o hospodaření zpracovala Ing. Monika Křístková, která v projektu canisterapie 
vede celou účetní agendu jako dobrovolník.

Komise se sešla u příležitosti nadcházející valné hromady, a to dne 2. 3. 2020 v kanceláři 
Podané ruce, z. s. na ul. Malý Koloredov 811 ve Frýdku-Místku, ve složení paní Mgr. Olga 
Mičulková, paní Mgr. Ivana Mikulcová a paní Bc. Kateřina Fajstlová.

Komise měla možnost zkontrolovat všechny účetní doklady, výpisy z bankovních účtů  
i stav pokladny. Dále nahlédla do pracovních smluv, dohod o provedení práce a také 
smluv se zařízeními, kde členové organizace poskytují canisterapii. Komise konstatuje,  
že veškeré písemnosti i doklady za rok 2019 jsou v pořádku, přehledně a jasně 
zpracované. Hlavní podíl na této práci mají účetní paní Ing. Monika Křístková a paní  
Ing. Petra Dubčáková a paní koordinátorka Monika Olbrechtová. Ve výkaznictví  
a účetnictví nebyly zjištěny žádné závady.

 Základy canisterapie v praxi 
(u klientů se zdravotním 
postižením či sociálním 
znevýhodněním)

 Canisterapie u dětí s poruchou 
autistického spektra a dětskou 
mozkovou obrnou.

Forma:  Prezenční

Rozsah:  5 vyučovacích hodin

Máme dva  
akreditované kurzy  
canisterapie
Ministerstvem práce a sociálních věcí nám 
byla, dne 19. 8. 2019, udělena akreditace  
k realizaci vzdělávacích programů podle  
§ 117a odst. 1 zákona. Akreditace se uděluje 
na dobu 4 let. Absolventi obdrží osvědčení  
o absolvování tohoto vzdělávacího programu  
s celostátní platností.

Na základě zkontrolovaných dokladů komise navrhuje:

Důvody:  Zvyšování platů napříč odvětvími.

Zpráva revizní komise 2019
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Termíny našich dílčích aktivit 2020
 12.–13. 9. Canisterapeutický víkend, areál Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm 

Součásti víkendové akce bude:
 11. 9. Akreditovaný kurz „Základy canisterapie v praxi“ (u klientů se zdravotním 

postižením či sociálním znevýhodněním)
 12. 9. Povahové testy CT psa – obnovovací  

(PTCTP – O)

 12.–13. 9. Povahové testy CT psa (nováčci)

 17. 10. Akreditovaný kurz „Canisterapie  
u dětí s poruchou autistického spektra  
a dětskou mozkovou obrnou“

 13. 11. Konference „20 let canisterapie“ 

ČERVENEC

08. 07. Canisterapie  
při ozdravném pobytu  
SZPO a JP, Malenovice  
(Rajská bouda)

19. 07. Hobby charitativní 
závody, Třeština Háj

SRPEN

04. 08. Skupinová CT akce  
v DS Ondráš, Brušperk 

ZÁŘÍ

07. 09. Adaptační pásmo 
canisterapie pro prvňáčky 
ZŠ TGM, Frýdlant nad 
Ostravicí 

10. 09. Den sociálních 
služeb, zdraví a prevence, 
Frýdlant nad Ostravicí                

10. 09. Den zdraví, Ostrava 
(Komenského sady)

10. 09. Veletrh sociálních 
služeb, Havířov /  
10:00–18:00  

10.–13. 09. Sweetsen fest, 
Frýdek-Místek /  
13:00–19:00

12. - 13. 09. Národní 
výstava psů, Černá louka, 
Ostrava / So - Ne 9:00–15:00

09. Nadační městečko, 
Karviná (park B. Němcové) / 
So od 13:00

12.–13. 09. 
Canisterapeutický víkend 
Podaných rukou, z. s. 

? Canisterapie dětem  
s DMO v rámci  
ozdravného pobytu

ŘÍJEN

17. 10. Akreditovaný kurz: 
„Canisterapie u dětí s PAS  
a DMO“, Frýdek-Místek 
(max. 15 osob)

LISTOPAD

11. Konference 
canisterapie k 20. výročí 
Podaných rukou, z. s., 
Nová scéna Vlast,  
Frýdek-Místek 

26. 11. Advent plný křídlení, 
multifunkční hala Gong, 
oblast Dolních Vítkovic 

Prosím sledujte pravidelně 
aktualizovaný přehled 
jednorázových akcí 2020 
https://canis.podaneruce.
eu/kalendar-akci/ 
, pokud se budete 
moci některé aktivity 
se svým CT týmem 
zúčastnit nebo sami akci 
zajistit, piště na e-mail: 
monika.olbrechtova@
podaneruce.eu

Ostatní akce 2020

Aktivity 2020 – plán Poděkování!

Kontakty

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem donátorům a sponzorům, kteří nám poskytli 
finanční dary na zajištění pozice koordinátora a na  nákup potřeb pro činnost organizace, 
která poskytuje náročnou službu lidem s postižením a seniorům. Velmi si jejich podpory  
a zájmu vážíme...
Poděkování zasíláme firmě Super ZOO, která je štědrým sponzorem CT zkoušek.

Název: Podané ruce, z. s.

Sídlo: Zborovská 465,  
738 01 Frýdek-Místek

Právní forma:  
zapsaný spolek

IČ: 703 05 731

Bankovní spojení:  
Fio Banka, a.s.,  
č. účtu:  2701210309 / 2010

Významní  
partneři projektu

Sponzor  
CT zkoušek

Město Frýdlant  
nad Ostravicí

KANCELÁŘ
Malý Koloredov 811,  
738 01  Frýdek-Místek
+420 777 260 110
podaneruce@podaneruce.eu

www.podaneruce.eu


