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Název

Podané ruce, o.s. 

Sídlo

Zborovská 465 
738 01  Frýdek-Místek

Právní forma 

občanské sdružení 

IČ

70305731

Registrace

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

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

Podané ruce, o.s.  
– Osobní asistence Olomouc

Zřízena 10. 9. 2005 za účelem poskytování 
sociální služby osobní asistence. V roce 2010 
byla tato organizační jednotka zrušena.

Kancelář ve Frýdku-Místku

Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811

e-mail podaneruce@podaneruce.eu  
telefon 558 174 111, 777 011 059 
úřední hodiny pondělí a středa 8:00 – 11:30 hod  
 a 12:30 – 16:00 hod, pátek 8:00 – 12:00 hod 
web www.podaneruce.eu

Bc. Helena Fejkusová  předsedkyně sdružení

e-mail helena.fejkusova@podaneruce.eu 
telefon 777 011 059

Monika Olbrechtová  místopředsedkyně sdružení

e-mail monika.olbrechtova@podaneruce.eu 
telefon 777 260 110 

Zkušební komise

Ing. Olivie Bischofová  předsedkyně zkušební komise

e-mail zkusebni.komise.pr@seznam.cz 
telefon 724 944 657

Rok 2010 byl jubilejním rokem našeho sdružení.
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Vážení přátelé,

držíte v rukou výroční zprávu Podaných 
rukou, o.s., které již jedenáctý rok 
pomáhají.

Je to úžasné, protože si uvědomuji, že 
ten krok do neznáma, který jsem před lety 
s tehdy zcela neznámými lidmi udělala, 
byl správný. Když jsme dali společnou řeč 
před těmi mnoha lety v restauraci Golf 
v Místku na Riviéře, všechny nás spojovala 
láska k pejskům a veškeré němé tváři, která 
se ale jen tak tváří a vůbec němá není. 
Nevím, kdo na to přišel, na slovní spojení 
němá tvář, vždyť ti naši pejsani mají tolik 
vyjadřovacích schopností a verbálních  
i neverbálních projevů, že toho nejsou 
schopni mnozí lidé.

Ale zpět k našemu společnému zájmu. 
Určitě to byli a stále jsou psi a k tomu láska 
k lidem. Bez velké dávky empatie, kterou 
v sobě všichni máme, bychom se už dávno 
nesetkávali. Máme rádi lidi a lidičky,  
a to děti i dospělce, z nichž jsou mnozí 
takzvaně ,,věčnými dětmi“.  Žijí si ve 
svém usměvavém světě a nejsou zatíženi 
běžnými přízemními starostmi. Kolem nich 
se střídá den a noc, svátek i pátek a oni se 
usmívají a jsou šťastní, když jim pes olízne 
ruku, když se s nimi podělí o piškot. Tedy 
spíše nepodělí, v mnoha případech jde o to, 
kdo se k tomu piškotu rychleji dostane.

Canisterapie je velké hobby, které 
už nemá s laickým přístupem mnoho 
společného. Je na vysoké odborné 
úrovni a musíme se k této aktivitě stavět 
profesionálně. Musíme se vzdělávat  
a zkušenosti předávat dál, polemizovat, 
hledat možnosti i metody. Neschovávat 
si to pod pokličkou, ale umět se podělit 
s nováčky i kolegy. Proč by každý měl 
začínat tzv. od píky, když doba je dál  
a informace se rychle šíří. 

Podané ruce, o.s. jsou již velká 
organizace, máme tedy velkou 
zodpovědnost za všechny, kteří organizací 
projdou, projeví zájem a rozhodnou 
se u nás složit zkoušky. Předáme jim 
informace, o kterých jsme přesvědčeni, že 
jim pomohou při rozjezdu, že je správně 
motivujeme i nastartujeme v činnosti 
canisterapeuta. Zkušební komise otestuje 
nový canisterapeutický tým, a pokud se 
majitel psa rozhodne, že bude pracovat 
pod hlavičkou Podaných rukou, o.s., 
měli bychom pokračovat v pomoci 
canisterapeutovi i jeho psímu parťákovi. 
Tady máme ještě mnohé rezervy, ale i tento 
vztah organizace a canisterapeutických 
týmů se změnil k lepšímu.

Mám nyní možnost zrekapitulovat rok 
2010. Událo se toho opravdu hodně, a to 
díky všem našim členům, pejskařům i psům 
samotným. Pravidelně docházeli za klienty 

na AAA i AAT. Aktivit se psy nám právě díky 
našim canisterapeutickým týmům značně 
přibylo.

Velmi podstatné je ale to, že organizaci 
vede řada výborných lidí a zvláště bych 
chtěla zdůraznit přístup naší koordinátorky 
paní Moniky Olbrechtové. Od té doby, 
co ji máme, se canisterapie Podaných 
rukou posunula obrovským pozitivním 
skokem. Monika je skvělá a spolehlivá 
organizátorka. Umí jednat s našimi lidmi 
a správně je motivovat. Všechno má do 
detailů promyšleno a dokáže uvažovat  
i za ostatní. Umí předvídat i improvizovat. 
Rozumí lidem i psům. Má estetické cítění. 
A umí psát projekty a jednat se sponzory. 
Všechny své dovednosti by velmi snadno 
uplatnila v ziskové sféře. Ona je však člověk 
s velkým srdcem  a zůstává tam, kde ji 
potřebují. 

Ráda bych poděkovala Monice 
Křístkové. Pracuje pro Podané ruce, o.s. 
zcela nezištně, a to už více než deset let. 
Odbornost ekonomie a personalistiky 
má v malíčku, ale je i psychologem a pro 
mnohé vrbou. Dokáže lidi odhadnout  
a vidět v nich to dobré. A my se jí chodíme 
svěřovat a očekáváme rozřešení.

Dalším členem představenstva je  
Štěpán Křístek, takový tichý společník. Má 
velký přehled, dovede se přesně vyjádřit,  
a i když dlouho přemýšlí, vypadne pak 

z něho informace zcela jasná, stručná 
a cílená. Doufám, že takovýchto přesně 
mířených rad i informací z pana Štěpána 
vypadne pro Podané ruce ještě mnoho. Bez 
Štěpánovy psychické i fyzické podpory by 
Monika nemohla pro Podané ruce s takovým 
nasazením pracovat.

Manželé Olivie a Tom Bischofovi jsou 
dlouholetou oporou PR, poslední roky jsou 
i redakční radou a realizátorem našeho 
občasníku Vodítko. Díky za Vodítko, za 
informace, které tam vkládáte. Vím, co 
to je psát periodikum, taky jsem to svého 
času dělala a najít zajímavá čtivá témata 
a nestresovat se blížícím se termínem 
kompletace dalšího občasníku, to chce 
nejlépe neinformované optimisty. Díky, milá 
redakční rado! Díky za Vodítka z roku 2010  
a už se těšíme na občasníky roku 2011.

Paní Olivie je dlouholetou vůdčí sobností  
zkušební komise. Již několik let ji i vede a za  
mnohá nepopulární rozhodnutí v rámci 
canisterapeutických zkoušek má zodpo-
vědnost. Drží tuto naši důležitou složku 
pevně a je canisterapeutům vždy dobrou 
rádkyní. I když se na zkouškách člověku 
nedaří, a to zdůrazňuji, opravdu se nedaří 
člověku, protože to svému psovi zkazí hlavně 
jeho páníček, dokáže Olivie říci kriticky, co 
není dobré. Ke slovům oprávněné kritiky 
přidá vždy i návod na nápravu. Tom a Olivie 
jsou stabilním pilířem Podaných rukou.

Paní Gabriela Kunčická i Irina Tkačová 
jsou součástí nejen představenstva, 
ale hlavně jsou vždy ochotny ve svém 
volnu podpořit svojí účastí každou 
canisterapeutickou akci. Jsou to skvělé 
canisterapeutky a nadšenkyně, kamarádky  
i zkušení kynologové. Díky, děvčata.

Milí přátelé, byl by to dlouhý výčet  
lidí, kteří s nadšením pomáhali v roce 2010  
a pracují stále s neutuchající energií. Ve svém 
volném čase, se svými psy a bez nároku na 
finanční odměnu. Stačí jim pouze dík od lidí, 
kterým aktivity se psy dělají radost.

Děkuji touto cestou všem. Na tomto 
malém prostoru ani nemohu vyjmenovat 
všechny a zmínit jejich zásluhy. Doufám, že 
to pochopí všichni ti, kteří svojí prací budují 
dobré jméno organizace. Posílám všem velký 
dík za hladký průběh roku 2010. Za všechny 
lidičky, které se svými psy navštívili, které 
potěšili, kterým třeba utřeli i slzu a rozzářili 
obličej. Velký dík našim psům. Bez nich 
bychom se mnozí ani nepoznali.

Podané ruce, o.s. a lidé, kteří jste již  
léta s nimi propojeni srdcem i láskou ke 
všem živým tvorům, patří Vám všem velký 
potlesk a dík. Buďme stále tak chápající, 
vstřícní, milující. Nenechme se otrávit 
„blbou náladou“. Život je krásný a s lidmi 
z Podaných rukou, o.s. je ještě krásnější.

Ú
vo

d
n
í 

sl
ov

o 
ře

d
it

el
ky

Bc. Helena Fejkusová    předsedkyně sdružení
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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

Podané ruce, o.s. - organizační schéma pro rok 2010
Canisterapie ve škole

Občanské sdružení Podané ruce organizuje canisterapii také u nás ve 
škole. Dochází k nám canisterapeutický tým – paní Věra Glacová a pes Jerry. 
Canisterapie probíhá u dětí ve speciálních třídách a u žáků na prvním stupni 
základní školy praktické. Všechny děti se na příchod kamaráda Jerryho a jeho 
„kolegyně“ Věry velice těší. Jerry je mlsoun, a proto za úplatu předvádí různé 
skopičiny. Ví však také, kdy se má uklidnit a posloužit jako dokonalý polštářek. 
Kam se hrabou všechny polohovací podložky! Nejen pedagogičtí pracovníci, ale 
také rodiče poznávají na svých dětech změny po návštěvě canisterapeutického 
týmu. Za všechny žáky uvedu příklad Daniela, 22letého mladého muže s těžkou 
mentální retardací, tělesným postižením a zrakovou vadou. Jen co se Jerry objeví 
ve třídě, Daniel zjišťuje, že se děje něco neobvyklého. Otáčí se a hledá, odkud ty 
zvuky přicházejí. Jerry ho samozřejmě běží pozdravit a Daniel už ví, že přišel jeho 
kamarád Jerry. Už v této chvíli pozorujeme změny v chlapcově mimice, začíná se 
usmívat. Po chvíli polohování pozorujeme, jak Daniel uvolňuje prsty na horních 
končetinách a paní Věra mu může vložit do dlaně piškot pro Jerryho. V tuto chvíli 
jsme šťastní všichni. Jerry má radost z piškotu, paní Věra z kvalitně vykonané 
práce. Pedagogičtí pracovníci jsou spokojení, protože Daniel bude uvolněný  
a vzdělávací proces může probíhat úplně jinak než obvykle. Raduje se i maminka, 
se kterou Daniel ten den velice dobře spolupracuje. Ale nejšťastnější je Daniel, 
protože má u sebe kamaráda, se kterým prožívá společnou radost.

Děkujeme občanskému sdružení Podané ruce za organizaci canisterapie 
v naší škole, neboť canisterapeutický tým paní Věry Glacové a psa Jerryho odvádí 
velice kvalitní práci, se kterou jsme všichni spokojeni.

Canisterapie bude ve škole probíhat až do března roku 2012 a celá je 
hrazena z projektu SVĚT PATŘÍ I NÁM, který  je financován z prostředků ESF  
a státního rozpočtu ČR.

Lucie Kudrnová 

koordinátor projektu Svět patří i nám 
ZŠ Havířov – Město, Mánesova 1, příspěvková organizace

Organizační 
jednotky
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Bc. Helena Fejkusová
předsedkyně sdružení, 
statutární zástupce

zastupuje společnost 
navenek, v představenstvu je 
od roku 2000, zakládající člen 
sdružení, aktivně se věnuje 
canisterapii, školí nové 
canisterapeuty, reprezentuje 
sdružení na akcích, přednáší 
o canisterapii pro odbornou 
i laickou veřejnost, v rámci 
canisterapie „pracuje“ jako 
dobrovolník ve svém volném 
čase, zaměstnána jako 
ředitelka projektu osobní 
asistence

Monika Olbrechtová
místopředsedkyně sdružení, 
koordinátor canisterapie

v představenstvu je od 
roku 2009, zakládající člen 
sdružení, sjednává smlouvy 
o canisterapii, připravuje 
canisterapeutické zkoušky, 
prezentuje sdružení 
na akcích, koordinuje 
dobrovolníky, provádí  
i konkrétní canisterapii,  
v organizaci je zaměstnána 
jako koordinátor canisterapie

Ing. Štěpán Křístek
člen představenstva

zastupuje naši společnost 
navenek, v představenstvu 
je od roku 2000, zakládající 
člen sdružení, spolupracuje 
jako dobrovolník na projektu 
osobní asistence, zastupuje 
společnost v Asociaci pro 
osobní asistenci, zaměstnán 
jako lesní inženýr

Ing. Monika Křístková
člen představenstva, 
pokladník

v představenstvu je od 
roku 2000, zakládající člen 
sdružení, stará se  
o veškeré účetnictví sdružení 
a personalistiku sdružení, 
spolupracuje na grantových 
projektech, v rámci 
canisterapie „pracuje“ jako 
dobrovolník ve svém volném 
čase, pracuje pro projekt 
osobní asistence jako účetní 
a personalista

Mgr. Jan Šebesta
člen představenstva

v představenstvu je od roku 
2009, aktivně se věnuje 
canisterapii, účastní se 
akcí na prezentaci našeho 
sdružení a canisterapie,  
v rámci canisterapie 
„pracuje“ jako dobrovolník  
ve svém volném čase, 
pracuje jako učitel na ZŠ

Bc. Irina Tkačová
člen představenstva

v představenstvu je od 
roku 2006, aktivně se 
věnuje canisterapii, účastní 
se odborných seminářů 
s canisterapeutickou 
tématikou, v rámci 
canisterapie „pracuje“ jako 
dobrovolník ve svém volném 
čase, zaměstnána jako 
metodik v projektu osobní 
asistence

Ing. Robert Bischof
člen představenstva

v představenstvu je od roku 
2009, připravuje občasník 
Vodítko, v rámci canisterapie 
„pracuje“ jako dobrovolník 
ve svém volném čase, 
zaměstnán jako specialista  
na oddělení nákupu  
v Hyundai

Bc. Lenka Parůžková 
člen představenstva 

v představenstvu působila 
v letech  2009 - 2010, 
 v rámci canisterapie 
„pracovala“ jako dobrovolník 
ve svém volném čase.  
Projekt canisterapie 
prezentovala v rámci  
aktivit Psí školy Arca,  
kde působí jako hlavní 
instruktor.
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Ing. Olivie Bischofová 
Pejskaření se věnuje od školních 
let, má chovatelskou stanici flat 
coated retrievrů. Ačkoli profesí 
ekonom, táhlo ji to vždy k práci 
s lidmi, především k práci  
v pomáhajících profesích. Nyní 
vyučuje na střední škole a tato 
práce jí poskytuje lepší časový 
prostor pro canisterapii, ve 
které vidí užitečné využití svých 
pejsků a jí dává dobrý pocit. 
Canisterapii se věnuje od roku 
2002 a pracuje s mentálně  
a tělesně postiženými malými 
dětmi a adolescenty, 4 roky 
pracovala také se seniory. Ve 
zkušební komisi je od r. 2004. 
Jejím přáním je, aby výběr psů 
byl co možná nejobjektivnější, 
tedy přísný a nekompromisní.

Gabriela Kunčická 
Kynologie je jejím koníčkem 
již třicet let. Na své dvacetiny 
dostala dárek v podobě fenky 
velkého knírače „Cory“. Začala 
aktivně cvičit na kynologickém 
cvičišti a zároveň se stala 
chovatelkou. Nyní je majitelkou 
křížence z útulku, se kterým 
provádí canisterapii.  
V současné době je výcvikářkou 
u Sportovního klubu Policie  
ve Frýdku-Místku, kde se 
věnuje sportovní a služební 
kynologii. Je vedoucí 
výcviku. V roce 2009 se stala 
členkou zkušební komise pro 
canisterapii a také osobní 
asistentkou u společnosti 
Podané ruce, o.s.  
– Projekt OsA.

Hana Mösnerová
Od roku 1977 se věnuje 
sportovní kynologii.  
Tedy 33 let pracuje se psy.  
Je aktivním členem ZKO Nový 
Malín, kde funguje většinou 
jako ředitel různých závodů 
a vedoucí zkoušek. Nyní se 
věnuje canisterapii a práci  
s postiženými. Jako ocenění 
dostala pozvánku z Národního 
divadla na předávání cen 
českým mecenášům  
a dobrodincům. Byla také 
nominována hejtmanem 
Olomouckého kraje za 
canisterapii, ÚSP Vikýřovice 
ji nominovalo za sportovní, 
kulturní a společenské akce 
pro postižené a společnost 
mentálně postižených v ČR za 
práci s těmito klienty.

Bc. Lenka Parůžková 
Kynologii se věnuje již od 
roku 1999 a mezi jejími psy 
se vystřídalo více plemen. 
S fenou beaucerona se 
věnuje aktivně canisterapii. 
Vystudovala specializaci 
na zahraniční veterinární 
univerzitě v oboru kynologie, 
který je jediný svého 
druhu v Evropě. Nyní je 
certifikovaným instruktorem 
v oblasti služebního, 
sportovního a loveckého  
výcviku, má praxi jako 
asistent rozhodčích na 
výstavách i zkouškách z 
výkonu. Zaměřuje se na 
canisterapeutický  
a asistenční výcvik psů, další 
specializací je převýchova psů 
s problémovým chováním.

Mgr. Barbora Petrů 
Puhrová
Psy miluje již od dětství,  
první zkušenost s kynologií  
v pravém slova smyslu 
poznala ve Zlíně, kde skoro 
10 let žije s rodinou  
a třemi psy. V kynologické 
organizaci vedla kurzy 
základní poslušnosti, 
aktivně závodí v agility, 
vystavuje psy na výstavách, 
provádí canisterapii, začíná 
s myslivostí. Chce být 
prospěšná v oblasti základní 
poslušnosti, sociálního 
chování psa v prostředí a ve 
vztahu psovoda ke psu.  
V roce 2010 se však na 
činnosti nepodílela.

Ing. Ludmila Vítková 
Se svou starší fenkou 
Cali poprvé dělala 
canisterapeutické zkoušky 
v roce 2001 a od té doby 
se canisterapii aktivně 
věnuje, nyní druhým 
rokem i s druhou fenkou 
Alfou. Navštěvuje několik 
míst (několikrát v týdnu) 
– ve dvou základních 
školách, dále v Charitě 
jen s Alfou, ve Stacionáři 
pro seniory a Denním 
stacionáři v Jaktaři, dále  
v Ústavu sociální péče  
v Dolních Životicích.  
Tři roky učila na Slezské 
univerzitě v Opavě, 
Filozoficko-přírodovědecké 
fakultě zooterapii a po 
roční přestávce bude 
pokračovat.

Bischofová Olivie, Ing.
Böhmová Hana
Březíková Karla
Došek Vladimír
Fejkusová Helena, Bc.
Glacová Věra
Glossová Petra, MVDr.
Greinerová Iveta
Grundmannová  
Hana, Mgr.
Hoblová Daniela
Holíková Dagmar
Horáková Hedvika, DiS.
Kempná Lucie, Mgr.
Knězková Eliška
Kovalčíková Iva, Mgr.
Krausová Miroslava
Křístek Štěpán, Ing. 
Křístková Monika, Ing.

Kunčická Gabriela
Mikoláš Přemysl, Mgr.
Mikolášová Karin
Mösnerová Hana
Olbrechtova Monika
Paceltová Lucie
Parůžková Lenka, Bc.
Pawlusová Ivana
Rajnochová Zuzana
Tkačova Irina, Bc.
Tomková Lucie
Tribulová Kateřina
Vítek Pavel, Bc.
Vítková Ludmila, Ing.
Vlková Jitka
Walterová Ingrid

... a další

Děkujeme všem  
canisterapeutům!

Zkušební komise pracovala v roce 2010 ve složení:

Několik jmen členů – pro jejich poctivý  
a svědomitý přístup canisterapeuta či  
z důvodu aktivní spolupráce na činnosti 
organizace v oblasti canisterapie:

Revizní komise

V roce 2010 pracovala  
revizní komise ve složení:

Vladimír Došek

Marta Formánková

Ing. Ludmila Vítková

Lucie Paceltová
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Posláním Podaných rukou, o.s. je poskytovat lidem s různým 
typem postižení a seniorům pozitivní emoční zážitky  

a biopsychosociální pohodu pomocí canisterapeutických aktivit.

návštěvní program  

pravidelné návštěvy canisterapeutických 
týmů ve zdravotnickém 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

podopra sebevědomí

zmírnění stresu

rozvoj komunikačních dovedností

zlepšení mobility

začlenění do společnosti 

Cíl canisterapie Formy canisterapie užívané v PR
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V roce 2010

proběhlo mnoho jednorázoých akcí jako: 

besedy v MŠ a ZŠ, přednášky studentům SŠ a VŠ, 
ukázky canisterapie, prezentace CT na vhodných 
veřejných akcích. 

Tuto canisterapeutickou činnost poskytujeme na 
základě požadavků a objednávek ze strany žadatele. 
Každé akce se účastní minimálně dva členové naší 
organizace, případně dva canisterapeutické týmy. 

Úvodem canisterapeutických besed je zajímavá 
projekce dokumentující činnost sdružení  
a prospěšnost projektu CT s komentářem 
předsedkyně sdružení – Bc. Heleny Fejkusové.

Obsahově je program a rozsah vždy upraven 
dle požadavků žadatele, CT aktivity jsou nastaveny 
úměrně věku a handicapu osob a dětí na místě 
přítomných.

31.1. RAIN MAN Metylovice přednáška s ukázkou canisterapie  
v hotelu P. Bezruče v Malenovicích

15.2. ZŠ Havířov přednáška s ukázkou canisterapie

27.2. MAPAJ, o.s., Přerov ukázka práce s canisterapeutickými psy

28.2. Mgr. Malásková, Ostrava školení frekventantů v rámci kurzu pro 
pracovníky v sociálních službách

9.3. VŠ Palackého, Olomouc přednáška s ukázkou canisterapie

19.3. Hypermarket Tesco 
Frýdek-Místek prezentace činnosti naší organizace

7.4. SZŠ a VOŠZ Ostrava Den zdraví – prezentace canisterapie

21.4. ZŠ Karviná přednáška s ukázkou canisterapie

26.5. ZŠ Ostrava ukázka canisterapie  
v rámci školy v přírodě na Bílé

30.5. Hypermarket Globus 
Ostrava

prezentace canisterapie  
v rámci oslav Dne dětí

2.9. Město Nový Jičín prezentace canisterapie  
v rámci Dne sociálních služeb

4.9. Hornické slavnosti 
Karviná

„Nadační městečko“  
– prezentace na akci Nadace OKD

16.9. SM Frýdek-Místek prezentace canisterapie  
v rámci Dne sociálních služeb

17.9. Město Jablunkov prezentace canisterapie  
v rámci Dne sociálních služeb

17.9. Město Třinec prezentace canisterapie  
v rámci Dne sociálních služeb

21.9. Hospic Frýdek-Místek přednáška o canisterapii

25.9. SM Ostrava prezentace canisterapie  
v rámci Dne pro seniory v Landeku

26.9. Staré Město ukázka canisterapie v rámci dětského dne

2.10. VOŘÍŠKIÁDA  
Frýdek-Místek propagace canisterapie

8.10. o.s. LORM pro MSK  
v Ostravě CT přednáška v poradenském centru 

12.10. SRPŠ při ZŠ Těškovice canisterapeutické pásmo pro děti

18.10. Domov seniorů 
HELIOS Havířov

úvodní CT přednáška pro personál zařízení 
a jeho obyvatele

9.11. SM Ostrava prezentace canisterapie  
v rámci akce Lidé lidem

19.11. Jihočeská univerzita 
České Budějovice

přednáška na konferenci  
Pravda o zooterapii

27.11. Workshop o 
zooterapiích

účast na akci občanského sdružení 
Kamarádi otevřených srdcí

Seznam CT akcí
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1.6. Město Kopřivnice prezentace canisterapie  

v rámci Dne sociálních služeb

1.6. Ozdravovna Metylovice ukázka canisterapie  
v rámci Dne dětí

2.6. ZŠ Národního umělce  
P. Bezruče Frýdek-Místek

beseda o canisterapii v rámci 
školy v přírodě v Pusté Polomi

21.6. MŠ a ZŠ Nový Jičín přednáška  o canisterapii

25.6. MŠ Sněženka  
Frýdek-Místek dopoledne s canisterapií

26.6. ZŠ Karviná přednáška o pozitivním vlivu 
canisterapie na děti

28.6. ZŠ a MŠ Lučina dětské dopoledne s canisterapií

29.6. ZŠ a MŠ Dětské centrum 
Hranice ukázka canisterapie

30.6. Komise zdravotnictví SM 
Ostrava přednáška o canisterapii

2.7. Sweetsen fest Frýdek-
Místek

prezentace a propagace 
canisterapie

15.7. SZPO a JP Jeseník den s canisterapií

27.7. MC Kolečko Frýdlant n.O. dopoledne s CT

12.8. Náš svět, p.o., Pržno dopoledne s canisterapií v rámci 
programu "Náš svět s pejsky"

20.8. Charita Frýdek-Místek, 
terenní služba Rebel

„Dovádění s REBELEM“  
– CT aktivity

21.8. Český kynologický svaz 
Přerov ukázka canisterapie

28.8. RS Budoucnost Nová Ves narozeninová akce  
v rámci oslav 10. výročí PR
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Domov pro seniory Frýdek-Místek 28.října 2155, Frýdek-Místek

ZŠ Havířov – Město, Mánesova 1, příspěvková organizace Mánesova 1/1102, Havířov – Město

„Oáza pokoje“, zařízení pro psychicky nemocné K Hájku 2371, Frýdek-Místek

DDŠ, ZŠ a ŠJ Těrlicko Horní Těrlicko 561, Těrlicko 

ÚSP Hrabyně Hrabyně 3/202

Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě – pr. Havířov Hornická 8, Havířov – Suchá

Domov seniorů Pohoda Mládí 725, Orlová – Lutyně

MŠ logopedická Na Robinsonce Na Robinsonce 1646, Ostrava – Poruba

Nový domov Karviná – Nové Město, příspěvková organizace U Bažantnice 1564/15, Karviná – Nové Město

Základní škola pro 60 tělesně a mentálně postižených dětí s jídelnou a družinou Smetanova 1122/1, Kopřivnice 

Dětský domov a Školní jídelna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Na hrázi 2126, Frýdek-Místek

Ústav sociální péče                          Dolní Životice

ZŠ pro tělesně postižené    Dostojevského 12, Opava

Základní škola Slezského odboje Opava

Denní stacionář Charity        Masarykova, Opava

Stacionář pro dospělé Charita     Jaktař, Opava

Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace Sokolovská 1997, Český Těšín

Dům pokojného stáří, Domov sv. Anny Studénka

Bílovická nemocnice, a.s., oddělení následné péče Bílovec

Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Nová horka 22, Studénka

Střední škola, základní škola a mateřská škola logopedická, příspěvková organizace Pionýrů 767, Frýdek-Místek

Náš svět, příspěvková organizace pobočka na ul. J. Lohrera 779, Frýdek-Místek

Moravskoslezský kraj
Seznam zařízení, kde organizace Podané ruce, o.s. zajišťuje službu canisterapie prostřednictvím svých členů.
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Název zařízení Adresa

Církevní speciální ZŠ, SŠ a MŠ Slezské diakonie, Frýdecká 34, Český Těšín odloučené pracoviště Třanovského 2, Český Těšín

Městská knihovna, Ostravská 67, Český Těšín pobočka Svibice, ZŠ Slovenská 1, Český Těšín

Rodina Bystřice

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Družina při PZŠ Jablunkov, Školní 438, Jablunkov

Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry

Sírius, příspěvková organizace Mánesova 7, Opava

Rodina Bruntál

ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek Škarabelova 562, Frýdek-Místek

Žirafa – integrované centrum, příspěvková organizace Fibichova 469, Frýdek-Místek

MŠ Kouzelný svět Nad Rybníkem 3019, Frýdek-Místek

Denní centrum Maják F. Čejky 450, Frýdek-Místek

Náš svět, příspěvková organizace, Pržno Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí

Domov Jistoty, příspěvková organizace Šunychelská 1159, Bohumín

Rodina Horní Tošanovice

Centrum pro seniory Příční 1475, Holešov

Stacionář – Eunika Karviná – Ráj

Dům v Aleji V Aleji, Karviná – Ráj

Léčebna dlouhodobě nemocných Radvanice, Městská nemocnice Ostrava U Stavisek 65/2, Ostrava – Radvanice  

Domov pro seniory Sosna Habrová 302, Třinec

DS Helios Havířov, p.o. Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov – Město

Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Čujkovova, 25, Ostrava – Zábřeh

ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, p.o. Slezského odboje 5, Opava
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Zlínský, Jihomoravský a Liberecký krajOlomoucký kraj
Seznam zařízení, kde organizace Podané ruce, o.s. zajišťuje službu canisterapie prostřednictvím svých členů.Seznam zařízení, kde organizace Podané ruce, o.s. zajišťuje službu canisterapie prostřednictvím svých členů.

Název zařízení Adresa

Základní škola praktická a speciální Bystřice pod Hostýnem Pod Dubíčkem 647, Bystřice pod Hostýnem

Sociální služby Uh. Hradiště, příspěvková organizace, DZV Javorník Javornická 830, Chvalčov

Hrádek, Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace Na Hrádku 100, Fryšták

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Auxilium Hošťálková 428

Naděje, občanské sdružení Wolkerova 1274, Otrokovice

Rodina Holešov

Centrum pro seniory Příční 1475, Holešov

Rodina Velíková 

Rodina Zlín

Naděje, o.s., Zlín Zlín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Komenského 115, Slavičín

Charita Svaté rodiny Luhačovice Luhačovice

BRNO - v rodině ul. Jugoslávská, Brno

Základní škola, praktická škola a mateřská škola Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace Speciální třídy pro žáky s kombinovanými vadami,  
Jižní 1970, Česká Lípa (detašované pracoviště)

Název zařízení Adresa

Jsme tady, občanské sdružení Sokolská 2781/2, Přerov

Denní  pobyt, sociální služby města Přerova, příspěvková organizace Kabelkova 14 a, Přerov

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 26, Olomouc

Ústav sociální péče pro ženy Kokory, příspěvková organizace Kokory čp.54

Domov na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace Rokytnice čp.1

Základní a mateřská škola – Dětské centrum, Hranice n. M. Struhlovského 1424, Hranice

Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace Radkova Lhota 16, Dřevohostice

Podporované bydlení Pomněnka Šumperk Temenická 104, Šumperk

Speciální  mateřská škola a ZŠ pro děti s více vadami Třebízského, Šumperk

Denní stacionář Okýnko Mohelnice Zámecká 19/11, Mohelnice

Speciální škola pro žáky s více vadami Pomněnka Šumavská 1915/13, Šumperk 

Domov důchodců Šumperk U Sanatoria 2631/25, Šumperk

Kojenecký ústav Pavučinka Šumperk Dr. E. Beneše 903/13, Šumperk

Dětský domov Šumperk Dolnomlýnská 13, Šumperk

Domov důchodců Štíty Na Pilníku 222, Štíty

Domov se zvláštním režimem Jedlí Jedlí 149, Zábřeh

Denní centrum pro dospělé Matýsek Bohdíkovská 24, Šumperk

ZŠ Osecká Osecká 301, Lipník nad Bečvozu

ZŠ a MŠ Sluníčko, s.r.o. Loučská 237, Lipník Nad Bečvou

Centrum setkávání, o.s. Kosmákova ul. 46 a 48, Přerov

MŠ Olomouc Blanická 16, Olomouc
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        Jmenuji se Anetka a narodila jsem se 20. 3. 2007  
(26 + 5 tt, 795 g / 33 cm).

V porodnici jsem strávila tři měsíce a mým domovem  
byl inkubátor. Bylo mi tam smutno. I když mě maminka  
a tatínek chodili každý den navštěvovat, nosili mlíčko, jak to 
bylo možné, klokánkovali se mnou... Bohužel jsem „pobyt 
v inkubátoru“ nezvládla podle svých představ a výsledkem 
toho jsou mé diagnózy: DMO spastická kvadruparéza, atrofie 
mozku, mikrocefalie, epilepsie, atrofie očního nervu.  
Diagnózy nic moc.

Ale já a mí rodiče jsme bojovníci a nevzdáváme to.

V březnu jsem oslavila třetí narozeniny. Jsem velká slečna.

Mám toho za sebou už spoustu. Náročné tři měsíce v porodnici... 

V červnu 2009 jsem absolvovala dvě operace SDR k uvolnění spasticity. 
V prosinci 2007 a v prosinci 2009 jsem byla hospitalizována v nemocnici – jednou se zánětem 
močového měchýře a ledviny a podruhé po těžkém epi záchvatu. Bývám často nemocná.

První tři roky pro mě nebyly jednoduché. Byla jsem „uzlíček nervů“, uplakánek, nespavec...  
Ale to už je pryč.

Teď jsem spokojená, usměvavá holčička. V noci konečně spím – i když za pomoci kombinace  
dvou druhů léků na spaní. Jsem společenská, mám ráda děti – vede u mě brácha, zajímají mě  
hračky – především zvukové. Baví mě i každodenní cvičení. Rehabilitujeme 3x denně – využíváme 
Vojtovu metodu, Bobath koncept, prvky z bazální stimulace, masírujeme, protahujeme, provádíme 
zrakovou stimulaci...

Chodíme na akupunkturu a na canisterapii. S canisterapií jsme začali letos v březnu a myslím, 
že mi polohování s pejsky moc pomáhá. Jsem uvolněnější, začínám se točit na boky a na bříško, 
mamince se se mnou lépe cvičí, jsem spokojenější a udělala jsem pokrok i po psychické stránce. 
Jsem odkázána na pomoc rodiny – krmí mě, přebalují mě, nosí mě, cvičí se mnou... 

Mají mě moc rádi. Přijali mě takovou, jaká jsem, a společně se snažíme dělat maximum pro to, 
abych se cítila co nejlépe!!!

Příběh Anetky
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Poděkování  
manželům 
Mikolášovým
Vážené sdružení,

jmenuji se Radomír Motalík a jsem předsedou Svazu tělesně postižených  
v místní organizaci v Hrabyni. Naše sdružení má své členy v Ústavu sociální péče  
v Hrabyni, v družstevním a obecním domě v areálu Hrabyňského centra.  
Chtěl bych vyjádřit svůj obdiv a velký dík k manželům Mikolášovým. Na jejich 
canisterapii se vždy moc těšíme a velmi nám pomáhá, fyzicky i psychicky. Nejvíce 
však o vánočních svátcích – kdy naše rodiny a příbuzní za námi ani nepřijedou  
a nevzpomenou si na nás, a manželé Mikolášovi za námi každoročně jezdí  
o Vánocích i s jejich dětmi. Pro většinu našich členů je canisterapie a návštěva 
manželů Mikolášových jedinou návštěvou, kterou po celý rok mají, proto se také 
tak těší. Prosím poděkujte manželům Mikolášovým za naše sdružení Svaz tělesně 
postižených v místní organizaci v Rehabilitačním centru v Hrabyni.  
Manželé Mikolášovi dělají pro naše členy  
hodně, hlavně mají krásný vztah k nám  
postiženým, trpělivost a canisterapii  
vedou s láskou k lidem i svým pejskům.   
 
Radomír Motalík



24 PODANÉ RUCE, o.s. 25Výroční zpráva 2010

C
an

is
te

ra
pe

u
ti

ck
é 

ví
ke

n
d
y

Termín:  6. – 7. března 2010 
Místo konání: Frenštát p. Radhoštěm /  Liščí mlýn – penzion a chatová osada 
Adresa areálu: Bystré 664, 744 01  Frenštát p. Radhoštěm

Certifikát o úspěšném absolvování PTCP obdrželo 15 canistýmů  
a PTCTP-O zvládli dva zkušení pejsci.  
V rámci odborného semináře bylo proškoleno 22 účastníků.

I. Canisterapeutický víkend

II. Canisterapeutický víkend

III. Canisterapeutický víkend

Termín:  4. – 6. června 2010
Místo konání: Agility kemp Větřkovice (18 km od Opavy) 
Adresa areálu: Větřkovice 10E

Certifikát o úspěšném absolvování povahových testů CT psa,  
kdy proběhlo testování CT týmů hned 3x během víkendu, obdrželo:  
PTCTP  21 nových canisterapeutických týmů (CTT),
PTCTP-O  zvládlo 8 zkušených CTT.
V rámci odborného semináře bylo proškoleno 22 účastníků.

Termín:  18. – 19. září 2010 
Místo konání: Frenštát p. Radhoštěm /  Liščí mlýn – penzion a chatová osada 
Adresa areálu: Bystré 664, 744 01  Frenštát p. Radhoštěm

Certifikát o úspěšném absolvování povahových testů CT psa obdrželo:
PTCTP  12 nových canisterapeutických týmů (CTT) s platností na dva roky a 1 CTT s platností na jeden rok,
PTCTP-O  zvládlo 11 zkušených CTT.
V rámci odborného semináře bylo proškoleno 23 účastníků.
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Slavnostní narozeninové odpoledne 
naší neziskové organizace zahájila 
předsedkyně sdružení, paní Bc. Helena 
Fejkusová, mimo jiné těmito slovy:

„Mnozí nám právě před deseti 
lety předpovídali jepičí život, ale jejich 
předpovědi nevyšly. A právě z důvodu 
velkého přátelství, které při naší činnosti 
vyzrálo, a společného zájmu o lidi jsme 
naopak vyrostli ve velkou organizaci 
s celorepublikovou působností.“

Jak to vlastně začalo. 
V roce 1999 jsme někteří tuto 

dobrovolnou činnost realizovali pod 
hlavičkou tehdy jediné organizace, která 
se canisterapií zabývala, a tou byla dnes již 
neexistující Canisterapeutická společnost 
se sídlem v Praze. 

Na počátku roku 2000 jsme se ale 
rozhodli, že bude praktičtější a akčnější, 
když na severu Moravy založíme samo-
statnou organizaci, a tak se 12. 4. 2000 
začala psát historie Podaných rukou, o.s. 
Nebylo to vůbec jednoduché, ale to asi 
nikdo z nás, kteří v organizaci působíme 
od počátku, nevěděl. Všichni jsme ale byli 
zajedno, že lidé s různými typy postižení 
nás potřebují, že jim pomůže psí přátelství, 
studený psí čenich i třeba jen návštěvy 
lidí, kteří si popovídají, řeknou, co nového 

mimo zdi ústavů, kde tráví většina klientů 
canisterapie podstatnou část svého 
života. Naše snaha pomoci se nám ale 
mnohonásobně vrátila. A to v nových 
přátelstvích, které jsme díky psům i lidem 
kolem nich získali. Psi nás vlastně všechny 
dali dohromady. A v našich klientech jsme 
poznali skvělé lidi, které i přes mnohé 
zdravotní komplikace nepřestal bavit život. 

V roce 2001 jsme k aktivitě canisterapie 
přidali pod organizační jednotkou Podané 
ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek-Místek 
poskytování terénní sociální služby osobní 
asistence. Organizační jednotka, a to díky 
skvělým pracovníkům v přímé obslužné 
péči, osobním asistentkám a asistentům, 
poskytuje tuto tolik potřebnou službu ve 
čtyřech krajích ČR. Nejvíce klientů máme 
v Moravskoslezském kraji, následují kraje 
Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský. Službu 
osobní asistence poskytujeme klientům 
všech věkových skupin a handicapů.

V roce 2003 byla podána první 
projektová žádost o finanční podporu 
canisterapie. 

V roce 2008 vešel v platnost zkušební 
řád, a to od 18. května 2008. Účinnost 
řádu: od schválení ÚKOZ dne  
22. 4. 2009, který při povahových  
testech canisterapeutického psa  
využíváme dodnes.

Na podzim roku 2008 byl vypracován 
a podán teprve 2. projekt v historii 
společnosti a byl také úspěšným.

V únoru roku 2009 byl v projektu 
canisterapie zaměstnán první člověk – 
koordinátor canisterapie. 

„Za těch deset let prošla organizací 
celá řada skvělých lidí, kteří z lásky k lidem 
a nadšení pro canisterapii byli ochotni 
organizačně zajišťovat tuto činnost, 
pomáhat s výcvikem psů, radit zájemcům  
o canisterapii, propagovat činnost  
i organizaci. Nejde je všechny vyjmenovat, 
protože bych se bála, že na někoho 
zapomenu. Musela bych vyjmenovat  
i všechny naše psí parťáky, bez kterých 
bychom tuto službu poskytovat nemohli. 

Dovolte, abych dnes a zde alespoň 
touto formou poděkovala všem, kteří 
byť na malý zlomek času aktivně pobyli 
v našich řadách, složili canisterapeutické 
zkoušky a poskytovali nebo i stále poskytují 
v canisterapeutických týmech canisterapii. 
Děkuji všem jménem představenstva 
Podaných rukou, o.s. i jménem svým za 
pomoc lidem, kteří ji potřebují, za lásku 
k lidem, kterou jim i činností canisterapie 
vyjadřujete. Děkuji i všem našim psům, 
hafanům i čtyřnohým mazlíkům, kteří nás 
za potřebnými lidmi doprovázejí.“ 
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Oslava deseti let
V sobotní odpoledne 28. srpna se sešli členové a přátelé 

k narozeninové párty ve Frýdlantu nad Ostravicí – Nové Vsi. Ke 
gratulantům se připojili zástupci sponzorů, předsedkyně občanského 
sdružení a ředitelka projektu osobní asistence v osobě Bc. Heleny 
Fejkusové, místopředsedkyně a koordinátorka canisterapie Monika 
Olbrechtová.

O úspěšnou organizaci a průběh oslavy se kromě personálu RS 
Budoucnost zasloužila především Monika Olbrechtová, Bc. Helena 
Fejkusová, Bc. Irina Tkačová, Ing. Monika Křístková, Mgr. Jan Šebesta 
a další členové i přátelé sdružení. Děkujeme sponzorům celé akce: 
Nadaci OKD, Dibaq a.s., výrobci výživových programů značky Fitmin, 
Akváriu Olbrecht, Helvita – zdravá výživa, Veterinární ordinaci Velké 
Hamry, Regionální radě Moravskoslezsko, Polednik, s.r.o., firmě Happy 
DOG Teplice, HARTMANN-RICO, a.s., LR – Health a Beauty Systems, 
Oriflame, Pivovaru Nošovice. O bohatou tombolu se postarali nejen 
sponzoři, ale také členové sdružení a účastníci oslavy. A dostalo se 
na každého, takže všichni odjížděli domů obtíženi pytli granulí pro 
své zvířecí kolegy z canisterapeutických týmů, módními doplňky nebo 
kosmetikou.

Po pozdním obědě připomněla historii uplynulých deseti let 
fotoprezentací metodička osobní asistence a aktivní canisterapeutka 
Bc. Irina Tkačová se svou nepřehlédnutelnou fenkou Anetou. Do 
soutěžního programu se pak strženi příkladem předsedkyně zapojili 
mnozí – a kde jinde byste mohli pozorovat pány s kravatou a dámy 
v dlouhých šatech a lodičkách přeskakovat agility překážkovou dráhu 
namísto psích mazlíčků, prolézat po čtyřech tunelem nebo si házet 
pytlíky naplněné vodou? Není divu, že někteří nechali vystydnout  
i teplou večeři. Kdo nakonec soutěžní klání vyhrál, není důležité, 
protože zvítězili všichni a s nimi Podané ruce, o.s., kterým přejeme 
mnoho dalších úspěšných let ve službě hendikepovaným.
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Projektové žádosti / granty

V roce 2010 byly vypracovány a podpořeny 3 žádosti: 

Nadace OKD / „Koordinace canisterapie“  (mzda a odvody pozice koordinátora)

PROJEKT BYL ÚSPĚŠNÝ / 100 000 Kč  (realizace projektu 1. 7. 2010 – 30. 6. 2011)

LČR, s.p. / „Koordinátor canisterapie“  (mzdové zajištění koordinátora)

PROJEKT BYL ÚSPĚŠNÝ / 130 000 Kč  (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2010)

NROS, Pomozte dětem! / „Koordinace canisterapie u dětí a mládeže s handicapem“

(mzda a cestovné koordinátora v r. 2011)

PROJEKT BYL ÚSPĚŠNÝ / 131 978 Kč  (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2011)
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V roce 2010 byly vypracovány další žádosti o podporu, čerpání v roce 2011: 

WALMARK fond pro Třinecko 

„Canisterapie v Třinci aneb s CT psem to zvládám lépe“

PROJEKT BYL ÚSPĚŠNÝ / 40 000 Kč  (realizace projektu 1. 3. – 31. 8. 2011)

(10 tis. / DPP – webové stránky a 30 tis. / DPP – externí účetní)

Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek 

schváleno 50 000 Kč

„Psí kamarád handicapovaným – canisterapie u klientů s handicapem“  (1. 1. – 31. 12. 2011)

(software, mzdové náklady – odvody koordinátora, pomůcky pro CT, označení zk. komise, CTT)

Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava

schváleno 30 000 Kč

„Psí terapeut aneb canisterapieu klientů s handicapem“  (1. 1. – 31. 12. 2011)

(pomůcky pro CT, označení zk. komise, CTT, pojistné)

Frýdek-Místek
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Nadace OKD 
100 000 Kč

„Nadace OKD pomáhá na svět 
nejlepším myšlenkám převtěleným do 
užitečných a kvalitních projektů. Podporuje 
hlavně rozvoj moravskoslezského regionu, 
zejména životního prostředí, vzdělání, 
sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury 
i hornických tradic.“

Nadace OKD nás v roce 2010 podpořila 
již podruhé. Díky jejímu prvnímu grantu 
jsme mohli zaměstnat koordinátora 
canisterapie. Tento počin se ukázal jako 
velmi dobrý krok správným směrem. 
Celá naše canisterapeutická činnost se 
zprofesionalizovala. Práce koordinátora je 
vidět na každém kroku, v každé činnosti. 
S Nadací OKD spolupracujeme i na akcích, 

které pořádá ona (např. Den s NOKD – 
Karvinské slavnosti). Jsme velmi rádi, že 
jsme u NOKD dobře zapsáni a ona se opět 
rozhodla nás finančně podpořit.

Díky finanční podpoře Nadace OKD  
byl koordinátor canisterapie ve II. pololetí  
r. 2010 opět zaměstnán na plný pracovní  
úvazek, a tak realizace projektu canis-
terapie úspěšně probíhala i nadále. 
Koordinátor dohlíží na pravidelné 
poskytování canisterapie proškolenými 
dobrovolníky – členskými CT týmy. 
Pracovní výstupy koordinátorské práce jsou 
již neodmyslitelné a nezbytné pro zdárný  
a hladký průběh poskytované canisterapie.

Nadační příspěvek Nadace OKD slouží 
výhradně k pokrytí mzdových nákladů 
koordinátora canisterapie.

Záměrem projektové žádosti bylo 
udržení pracovní pozice koordinátora 
canisterapie na HPP, poskytování 
canisterapie handicapovaným, uspokojení 
co možná nejvíce nových žadatelů o službu 
CT, ale i přes nárůst požadavků udržení 
určitého standardu kvality poskytované 
služby a organizační monitoring CT. 
Zachováním funkce koordinátora je 
organizace CT systematičtější. Správně 
cílenou osvětou se daří oslovovat nové 

dobrovolníky CT, a tím uspokojit nové 
klienty CT. Dbáme na vzdělávání  
a testování členských CT týmů, za tímto 
účelem realizujeme a budeme realizovat 
potřebné CT akce (víkendy, CT zkoušky, 
semináře). Neustále pracujeme na 
zkvalitnění námi poskytované služby. Naší 
snahou je motivovat dobrovolníky CT, a to 
formou členských výhod a sponzorských 
darů (krmivo pro CT psy, drobné dárky, 
pomůcky, CT výstroj aj.).

Děkujeme Nadaci OKD, že je naším 
partnerem a že díky jejímu přispění 
můžeme přinášet radost, něhu, společnost, 
radu, pomocnou ruku (nebo spíše tlapku) 
těm, kteří jsou osamoceni, izolováni, chybí 
jim pohlazení nebo jen pocit, že jsou pro 
někoho důležití.

31Výroční zpráva 2010
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Lesy České 
republiky, s.p.
130 000 Kč

V roce 2010 se nám podařilo navázat 
spolupráci s Lesy ČR, s.p. Oslovili jsme 
krajského ředitele, pana Ing. Silvestra, 
kterému se náš projekt canisterapie líbil,  
a díky jeho podpoře jsme byli úspěšní  
s oficiální žádostí o finanční dar. LČR jsme 
oslovili s prosbou o finanční pomoc, jelikož 
jsme potřebovali dofinancovat mzdové 
náklady na koordinátora canisterapie. 

Praktickou realizací projektu 
canisterapie u handicapovaných klientů 
se daří „vnést kousek živé přírody“ do 
interiéru klientských zařízení, a to díky 
přítomnosti CT psa. Canisterapie jako 
integrace „venkovního světa“ do pokojů 
klientů. 

Provádíme pravidelné CT návštěvy  
u handicapovaných v místě jejich pobytu či 
případné hospitalizace. Realizujeme záměr 
projektu CT – docílit vzájemného propojení 
se sociální službou. Služba canisterapie 
spektrum poskytovaných sociálních služeb 
nejen doplňuje, ale často i navazuje nebo 
předchází činnostem, které klient využívá, 
a pozitivní účinky vhodné skladby služeb 
mají velký vliv na jeho zdraví a celkový 
stav.  Zachováním funkce koordinátora 
byla organizace CT systematičtější. Správně 
cílenou osvětou se dařilo oslovovat nové 
dobrovolníky CT, a tím uspokojit v co 
největší míře nové klienty CT. 

Prioritou našeho sdružení stále 
zůstává nadšeně pomáhat osobám 
s postižením, a to za přítomnosti CT psa. 
Lidé opuštění, nemocní či vysokým věkem 
poznamenaní, prožívají svůj životní osud 
mnohdy izolováni od veřejného dění. Ať 
už z důvodu postižení, věku nebo nemoci 
nemohou běžně prožívat to, co my – lidé 
zdraví. A to je pro naši organizaci velká 
výzva, „přenést zážitky k nim“. Dopřát 
těmto lidem alespoň malé potěšení, 
rozptýlení, a to formou canisterapeutické 
návštěvy psího kamaráda. 

Nic snad nemá větší význam, než 
obětavá a nezištná práce pro druhé.  
A jsou-li příjemci pomoci osoby, které si 

samy pomoci nemohou či nedokážou, jde 
bezesporu o dobrý a prospěšný projekt. 
Tak to cítí i zodpovědní majitelé CT 
psů, kteří o své čtyřnohé miláčky pečují 
s láskou a trpělivostí. Osobně zažívají se 
svými psy každodenní radosti i starosti, 
ale také lásku a přátelství na celý život. 
Spolupráce na projektu canisterapie tyto 
dobrovolníky naplňuje, se svým psem 
speciálně otestovaným pro canisterapii 
pravidelně navštěvují klienty, kterým už jen 
přítomnost CT psa zpestří život.

Výstupy canisterapie: klienti CT více 
komunikují, vykonávají (nevědomky) 
alespoň malou fyzickou aktivitu (česání 
psa, procházky se psem), CT aktivuje jejich 
pozornost, soustředění, rozšiřuje nebo 
alespoň udržuje slovní zásobu, zmírňuje  
a zlepšuje psychický a duševní stav 
klienta. Výsledkem dlouhodobé realizace 
projektu canisterapie jsou spokojení 
„zákazníci“ – zdravotnická, sociální, 
školská či jiná speciální zařízení, kde 
canisterapeutickou službu poskytuje naše 
organizace prostřednictvím svých členů / 
dobrovolníků. 

Děkujeme Lesům ČR, s.p. za jejich 
podporu naší dobrovolnické činnosti. I díky 
jejich významnému finančnímu přispění 
můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují.

TCL DigiTrade, 
s.r.o.
24 000 Kč

„Jsou lidé a akce, které si zaslouží 
podporu ostatních. Jsme si toho 
vědomi, a proto se snažíme být pro 
ostatní užiteční.“

Finanční podpora od této 
společnosti pro nás byla velkým 
překvapením. Zjistili jsme, že firma 
by ráda podpořila novou organizaci, 
a tak jsme se rozhodli firmu oslovit. 
Finanční dar, který nám firma 
věnovala, přišel v pravou chvíli.  
Bylo to v období, kdy jsme již  
vyčerpali grant od nadace a další  
byl v té době v nedohlednu. Hledali 

jsme možnosti, jak zajistit, aby 
koordinace canisterapie mohla 
probíhat kontinuálně bez nutnosti 
přerušení. Firma TCL DigiTrade, s.r.o. 
se rozhodla nás podpořit částkou 
3 000 Kč měsíčně. To pro nás bylo 
povzbuzením a novým impulsem to 
nevzdávat a hledat další možnosti. 
Pravidelnost platby nám dávala jistotu, 
že se neocitneme bez finančních 
prostředků.

Finanční dar firmy je určen 
na náklady, které vznikají běžným 
provozem – kancelářské potřeby, 
pomůcky pro canisterapii a aktivizaci 
klientů, cartridge a jiné. Díky tomu, že 
máme takto zajištěné zázemí, můžeme 
se více soustředit na konkrétní činnost 
u klientů. Můžeme tisknout diplomy 
pro děti, můžeme používat pomůcky 
pro canisterapii – tunely, polštářky, 
překážky a jiné.

Děkujeme firmě za to, že nám 
poskytuje jistotu v naší dobrovolnické 
činnosti. Víme, že se můžeme 
spolehnout, že každý měsíc přijde 
pravidelný finanční dar. 
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Náklady
Spotřeba materiálu 25 585,00 Kč
(kancelářské potřeby, cartridge, bannery, potřeby a krmivo pro psy, pomůcky, pokladničky a další)
Cestovné koordinátora 19 986,00 Kč
Náklady na reprezentaci – občerstvení na VH, výročí 18 189,00 Kč
Ostatní služby 25 644,00 Kč
(kopírování a laminování, nájemné, ubytování canis víkendy, telefonní poplatky a kredity, poštovné, tisk materiálů, internet a doména, 
veterinární přejímky)
Mzdové náklady (koordinátor HPP + canisterapie DPP) 208 276,00 Kč
Zákonné SP + ZP (koordinátor HPP) 60 875,00 Kč
Daň silniční 3 000,00 Kč
Ostatní daně a poplatky 1 200,00 Kč
Dary – p. Desenský 2 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky, úrazové pojištění 5 196,00 Kč

Celkem náklady 369 951,00 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb

Provoz canisterapie 47 840,00 Kč
Canisterapeutické zkoušky 22 800,00 Kč
Canisterapeutické přednášky 8 250,00 Kč
Canisterapeutický seminář 29 800,00 Kč
Reklama 4 020,00 Kč

Tržby z prodeje zboží
Trička 1 200,00 Kč
Úroky – běžný účet 26,25 Kč
Jiné ostatní výnosy 2 400,00 Kč

Přijaté příspěvky – dary
Dary na činnost canisterapie 27 500,00 Kč
Nadace OKD 60 281,00 Kč
Lesy ČR, s.p. 130 000,00 Kč
TCL DigiTrade, s.r.o. 24 000,00 Kč
Členské příspěvky 16 800,00 Kč
Provozní dotace – úřad práce 13 750,00 Kč

Celkem výnosy 388 667,25 Kč

Hospodářský zisk 18 716,25 Kč
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Výsledek hospodaření je věrně 
zobrazen ve Výkazu zisků a ztráty.  
V roce 2010 je výsledek hospodaření zisk 
18 716,25 Kč a je pouze z hlavní činnosti  
a hospodářské činnosti. Základ daně 
z příjmů právnických osob (rozdíl mezi 
zdanitelnými výnosy, pokud nejsou  
od této daně osvobozeny, a náklady 
prokazatelně vynaloženými na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů) činí:  
22 079,00 Kč. ÚJ provozovala 
hospodářskou činnost (reklama).  
Výsledek hospodaření je zachycen  
na účtu Nerozdělený zisk minulých let  
a je výhradně určen na financování 
činnosti ÚJ. 

Způsob zjištění základu daně z příjmů –  
rozdíl mezi zdanitelnými výnosy, pokud 
nejsou od této daně osvobozeny,  
a náklady prokazatelně vynaloženými na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů. Daň je 
vypočtena ve výši 19 %. V roce 2010 není 
využita možnost uplatnit odpočet dle  
§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o dani 
z příjmů. V roce 2010 je využita možnost 
uplatnit slevu na dani za zaměstnávání 
osoby zdravotně znevýhodněné.

Osobní náklady

Organizace v roce 2010 uzavřela  
29 dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. Osobní náklady na tyto 
dohody činily 29 250,00 Kč. Dohody 
o provedení práce byly uzavřeny na: 
provádění canisterapie (včetně přednášek) 
v ústavech sociální péče, přípravu 
canisterapeutických zkoušek, tvorbu  
a údržbu www stránek organizace.

ÚJ v roce 2010 pokračoval pracovní 
poměr (HPP) na pozici koordinátor 
canisterapie, koordinátor se stal 
místopředsedou organizace. Celkové 
mzdové náklady činily 226 147,00 Kč.

Statutární zástupci a členové 
statutárních a kontrolních orgánů sdružení 
nepobírají z titulu své funkce od organizace 
žádné funkční požitky.

Členové orgánů společnosti ani jejich 
rodinní příslušníci neuzavřeli se společností 
žádné obchodní smlouvy ani jiné smluvní 
vztahy.  
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Finanční dary:
Organizace obdržela v roce 2010 dary ve výši 241 781,00 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti 131 978,00 Kč

(celá částka časově rozlišena  
do roku 2011 – účelově vázaný dar) 

Lesy České republiky, s.p. 130 000,00 Kč 

Nadace OKD 100 000,00 Kč

(z toho 39 719,00 Kč časově rozlišeno  
do roku 2011 – účelově vázaný dar)

TCL DigiTrade, s.r.o. 24 000,00 Kč

Václav Olbrecht 10 000,00 Kč

Bc. Helena Fejkusová 5 000,00 Kč

Ingrid Walterová 5 000,00 Kč

Ing. Evženie Bubeníková 5 000,00 Kč

Zdeňka Bittnerová 1 800,00 Kč

ostatní 700,00 Kč

Dotace:
Úřad práce v Ostravě 13 750,00 Kč

Věcné dary a služby:

Globus Ostrava – hypermarket

RHENUS Development, s.r.o.

MVDr. Zbyněk Konvička – přejímky na 
akcích

Orijen – VEBER MLÝN

Dibaq, a.s., výrobce výživových programů 
značky Fitmin

Ing. Jana Kolářová – krmiva TRAINER

HAPPY DOG Teplice

Věcné dary a dary do tomboly  
u příležitosti 10. výročí věnovali:

Akvárium Olbrecht

Helvita – prodej zdravé výživy

Veterinární ordinace Velké Hamry

Regionální rada Moravskoslezsko – 
reklamní dárky hostům

Polednik, s.r.o.

HARTMANN-RICO, a.s.

LR – Health a Beauty Systems

Oriflame

Ingrid Walterová 

CHS Zámecké nádvoří

Dominika Naivert

Ing. Petra Dubčáková

Ing. Hana Kudrnová

Bc. Kateřina Fajstlová

Lucie Paceltová

Zuzana Rajnochová

Naše poděkování také patří:

Mgr. Jan Šebesta – výstavka canisterapie

Bc. Irina Tkačová – prezentace canisterapie

FA p. Kubala – postroje pro psy

Hedvika Horáková, DiS.  
– tvorba webových stránek

Manželé Ing. O. Bischofová  
a Ing. R. Bischof – zpracování a tisk 
občasníku Vodítko

Kateřina Tribulová – narozeninové logo  
a prezentace výročí sdružení 

Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce 2010

Veterinární ambulance  
MVDr. Zbyněk Konvička
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Zpráva revizní komise za rok 2010

Revizní komise poté, kdy jí byly předloženy doklady o příjmech 
a výdajích, konstatuje, že nebylo zjištěno závad ve vedení spisové 
dokumentace. Veškerá dokumentace je vedena správně a přehledně. 
Namátkovou kontrolou nebylo zjištěno žádných závad.

Revizní komise stejně jako v loňském roce navrhuje kroky ke sjednocení 
ceny za canisterapeutickou hodinu. Zejména u nově podepisovaných smluv 
spodní hranici za hodinu stanovit na 200,00 Kč na hodinu. Vycházíme 
ze zkušenosti euforall.cz, kdy byla cena 210,00 Kč na hodinu pro cílovou 
skupinu projekty „Dětské domovy“. I po zdanění cena odpovídala 
vynaloženým nákladům canisterapeutického týmu. 

Podpis členů kontrolní a revizní komise:

Vladimír Došek                                                         Ing. Ludmila Vítková                                                         Lucie Paceltová

Frenštát p. R. dne 2. dubna 2011
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Slovo na závěr

Dovolte mi, milí čtenáři, abych se ve výročních dějinách poprvé ujala 
krátkého závěrečného slova, které by mělo být jakousi tečkou za rokem 
předchozím.

Práce v projektu je mou srdeční záležitostí, a tak jako srdce má dvě 
komory, má je i projekt canisterapie. Obě jsou nesmírně důležité pro „život“.

Jednu tvoří naši dlouholetí klienti canisterapie, přátelé našich CT týmů,  
za kterými rádi chodíme na návštěvy.

Druhou „komorou“ jste VY – dobrovolníci, bez nichž by bylo veškeré 
sebelepší snažení marné.

Pomyslnou „aortou“ projektu jsou námi všemi milovaní canisterapeutičtí 
psi, díky kterým proudí v naší organizaci život.

Bude-li v jádru vše zdravé jako doposud, je i životaschopnost naší služby 
canisterapie v budoucnu více než jistá.

Těmito řádky uzavřu rok 2010, ten byl jubilejním pro naši organizaci 
Podané ruce, o.s., která oslavila své první desetiletí. Byl to rok povedený,  
ale věřím, že v roce 2011 a letech následujících se ještě máme nač těšit.

Přeji Vám a pejskům pevné zdraví a canis elán do další desítky!

Váš koordinátor canisterapie

Monika Olbrechtová
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