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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

www.podaneruce .eu

podané ruce, o.s.  
projekt osa

podané ruce, o.s.  
– psí pac z podkrkonoší

Občanské sdružení 

Občanské sdružení 

podané ruce, o.s. 
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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, popř. dle domluvy

předsedkyně  
sdružení Bc. Helena Fejkusová  

e-mail helena.fejkusova@podaneruce.eu

telefon 777 011 059

místopředsedkyně 
sdružení Monika Olbrechtová

e-mail monika.olbrechtova@podaneruce.eu

telefon 777 260 110
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Bc. Helena Fejkusová    předsedkyně sdružení

Vážení přátelé Podaných rukou, o.s., 
Vážení návštěvníci naší výroční zprá-
vy. Vždy mám pocit, že bylo již vše 
řečeno, bylo již vše napsáno. Čas je 
ke  všem spravedlivý a ukrajuje nám 
stejným dílem.

V případě nás pejskařů je to doba od 
zkoušek ke zkouškám, od akce k akci, 
od seznámení se s novými klienty  
canisterapie k započetí samotných 
pravidelných terapií.

Rok 2012 byl bohatý na jednorázové 
canisterapeutické akce. Určitě jich 
bylo více, než jsme realizovali roky 
předešlé. Hlásili se noví zájemci  
o ukázku psího umu. Ale nejen noví. 
Tam, kde naši pejsci zanechají stopu, 
nechali si dětmi vyhladit kožich, ne-
únavně probíhali tunelem, zdolávali 
slalom, podávali pac, přinášeli apor-
ty, tam všude vládla pohoda, lidé se 
na sebe usmívali, i když je někdy tělo  
neposlouchalo. 

Měla jsem někdy strach, že to hafíci 
nevydrží, že padnou nebo jen odmít-
nou splnit již třicátý povel. Vždyť pade-
sát i víc dětí na jedné akci psy hladilo, 
dávalo povely, odměňovalo správně 
provedený cvik. A třikrát nic umořilo 
hovězí dobytek. Museli jsme opravdu 
myslet na naše psí parťáky a šetřit je, 
kde to jen trochu šlo.

Dovolte mi v tomto úvodníku zmínit 
moji psí parťačku, ať jsem konkrétní. 
Celý rok 2012 mě již aktivně doprová-
zela na canisterapiích Dafné (Dolores 
Caritn sen). V září se nám podařilo 
úspěšně absolvovat canisterapeutic-
ké zkoušky a Dafné se stala plnohod-
notnou kooterapeutkou. A čím víc 
jsem ji zařazovala do canisterapeu-
tických aktivit, tím více mi připomínala 
moji dlouholetou kamarádku labra-
dorku Jenny. Fantazie pracovala na 
plné obrátky a já někdy měla pocit, že 
Jenny mladou nástupkyni shora řídí. 
Že jí našeptává, jak pracovat s dětmi, 
jak pomáhat seniorům, jak se nechat 
hladit i zvládat přímý kontakt klienta 
při polohování.

Psi jsou úžasní tvorové a v Podaných 
rukou, o.s. pomáhají klientům snad 
ti nejlepší z nejlepších. Plně si ale 
uvědomuji, že to není pouze o psech. 
Canisterapeutický tým tvoří člověk  
a pes. V tak pevném spojení, v tak 
provázaných vztazích se plně projevu-
je, že jaký pán, takový pes. 

Aktivní členové Podaných rukou, 
o.s. poskytovali pohodovou caniste-
rapii na vysoké profesionální úrovni. 
Zodpovědně připravovali své psy na 
zkoušky a to jak první, tak ty opako-
vací. Mnoho členů již do svého týmu 

v průběhu roku 2012 zapojilo po úspěš-
ně absolvovaných canisterapeutických 
zkouškách dalšího psa. Canisterapeu-
tický tým se tak nejen rozrostl, ale pro 
klienty to znamenalo nové informace  
o psích plemenech. V případě nasa-
zení do týmu plemen, která nejsou tak 
obvyklá a známá, bylo to milým zpestře-
ním pro zařízení, kde jsme loni službu 
poskytovali. Noví pejsci, zařazení do 
týmů, byli i novou motivací a u klientů 
opět vzbuzovali zájem a snahu o spo-
lupráci při canisterapii. Například ple-
mena pražský krysařík, královský pudl, 
krátkosrstá kolie nejsou úplně obvyk-
lá plemena, se kterými se obyvatelé  
pobytových zařízení běžně setkávají.  
A zástupci těchto canisterapii v loň-
ském roce poskytovali.

Canisterapie byla velmi dobře vnímá-
na uživateli služby, ale i personálem 
jednotlivých zařízení. To si člověk ani 
neuvědomí, jak pomáhá přítomnost  
živého tvora. A pes je ze zvířecí říše ten 
nejpovolanější. 

V roce 2012 v Podaných rukách, o.s. 
pracovala aktivně asi polovina členské 
základny. Výčet zařízení, kde naši lidé 
se psy dělali radost, pomáhali navodit 
dobrou pohodu a navrátit chuť do živo-
ta, bylo 70 v rámci celé ČR. To určitě 
není zanedbatelné číslo. Stojí za tím 

lidé s empatickým přístupem ke spolu-
občanům s postižením a seniorům. Sto-
jí za tím ale zároveň lidé s velkou láskou 
ke zvířatům a psům zvlášť. 

Členové Podaných rukou byli v roce 
2012 partou skvělých lidí. Jistě tomu 
tak bude i v následujícím období. Kdo 
je ve své podstatě dobrým člověkem, 
většinou dobrým zůstane po celý život. 
Což je pro klienty naší organizace urči-
tě dobré zjištění.

Vážení přátelé Podaných rukou, o.s., 
Vážení příznivci canisterapie, milí uživa-
telé se svými rodinami. Milí a nepostra-
datelní donátoři, příznivci, podporovate-
lé. Děkuji Vám všem jménem nestátní 
neziskové organizace Podané ruce, o.s. 
za Vaši víru, že láska k člověku je tím 
nejdůležitějším v mezilidských vztazích. 

Canisterapie už není Popelkou. Je již 
respektovanou, plnohodnotnou pomoc-
nou terapií. I naší zásluhou tomu tak je. 

Přejme si v roce 2013 mnoho spokoje-
ných klientů, úžasné psí parťáky, přízeň 
dárců a dost lásky pro všechny živé 
tvory. 

Vždyť, jak zní v názvu známého českého 
filmu: ,,Musíme si pomáhat“.

Nadějná mládež - budoucí CT psi
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Podané ruce, o.s. v roce 2012

Místopředsedkyně
= koordinátor

Administrátor

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

Pracovníka v pozici administrátora 
CT se nám v r. 2012 podařilo 
finančně zajistit pouze do konce 
měsíce května 2012, a to z důvodů 
našich omezených finančních 
možností.

Členská základna podle okresů

Psí pac z Podkrkonoší 8 Česká Lípa 1
Děčín 1

Bruntál 1Brno 3

Zlín 7

Vsetín 5

Šumperk 2

Přerov 6

Prostějov 1

Ostrava 8

Opava 4 Kroměříž 4

Karviná 8

Hradec Králové 1

Jablonec nad Nisou 1

Frýdek-Místek 22

Kladno 1

Nový Jičín 3Olomouc 1
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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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Gabriela 
Kunčická 

Hana 
Mösnerová

Karin 
Mikolášová

MVDr. 
Petra 
Domesová

Ing. 
Ludmila 
Vítková 

Zkušební komise  
pracovala v roce 2012 ve složení:

Revizní komise

V roce 2012 pracovala  
revizní komise ve složení:

Vladimír Došek 
Ing. Ludmila Vítková 
Lucie Paceltová

   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

   podpora sebevědomí

   zmírnění stresu

   rozvoj komunikačních dovedností

   zlepšení mobility

   začlenění do společnosti 

Cíl canisterapie

Formy canisterapie užívané v PR

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

C
íl a form

y can
isterapie
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Jsme tady, o.s. Přerov
Domov pro senory Burešov, p.o. Zlín
3. Základní škola Holešov Holešov
Keramika Miki Bystřička pod Hostýnem
Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ a sš Dřevohostice Přerov
Rodina (chlapec H.) Zlín
Rodina (dívenka A. ) Zlín
Rodina (chlapec K.) Zlín
NADĚJE o.s. (pobočka Zlín) Zlín
Rehabilitační stacionář Nivy Zlín Zlín
Charita Sv. Vojtěcha Slavičín Slavičín
Charita Svaté rodiny Luhačovice, církevní nezisková organizace Luhačovice
Základní škola a Dětský domov (DD Štíty) Zábřeh
Centrum pro rodinu Zlín, o.s. Zlín
Domov pro seniory Loučka, p.o. Újezd u Valašských Klobouk
Základní škola Vlachovice, p.o. Vlachovice
Charita Valašské Mezříčí, Nízkoprahové Denní centrum Valašké Mezříčí
ZŠ a SŠ Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou
ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa (odloučené racoviště Jižní) Česká Lípa

Domov pro seniory Kamenec, p.o. Ostrava-Slez. Ostr.
Rodina (dítě 6 let) Ostrava
Rodina (dítě 10 let) Ostrava Radvanice
Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p.o. Ostrava-Zábřeh
Charita Ostr., Charitní dům Sv. Alžběty (O.-Zábřeh a O. M. Hory) Ostrava-Mar. Hory
Mateřská škola logopedická Ostrava-Poruba, p.o. Ostrav-Poruba
ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, p.o. Opava
Hospic Frýdek-Místek, p.o. Frýdek-Místek
Agentura Slunce (Domov pro seniory Zlaté Slunce) Ostrava-Zábřeh
Charita Frýdek-Místek, Oáza pokoje pro psychicky nemocné Frýdek-Místek
Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. Frýdek-Místek
Domov pro seniory Ondráš, p.o. Brušperk
SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, p.o. (pracoviště Komenského) Karviná
SŠ, ZŽ a MŠ Karviná, p.o. (pracoviště Vydmuchov) Karviná
ZŠ a MŠ Motýlek, p.o. Kopřivnice
ZŠ U Lesa Karviná Karviná-Ráj
ÚSP Hrabyně Opava
DDŠ, ZŠ a ŠJ, Horní Těrlicko Horní Těrlicko
Občanské sdružení Adam Havířov
Domov seniorů Pohoda, Orlová - Lutyně Orlová - Lutyně
ZŠ kpt. Vajdy, Ostrava - Zábřeh Ostrava-Zábřeh
Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, p.o. Frýdek-Místek
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
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Moravskoslezský kraj

Seznam zařízení, kde v roce 2012 organizace Podané ruce, o.s. zajišťovala službu canisterapie prostřednictvím svých členů:

Ostatní kraje

Seznam zařízení, kde v roce 2012 organizace Podané ruce, o.s. 
zajišťuje službu canisterapie prostřednictvím svých členů:

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. (pracoviště Třanovského) Český Těšín
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, p.o. (pracoviště Frýdecká) Český Těšín
PZŠ H. Sienkiwicze Jablunkov (družina) Jablunkov
Rodina (nevidomá dívenka 6 - 10 let) Bystřice
Denní stacionář Mraveneček Opava
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
Charita Frýdek-Místek, Denní centrum Maják Frýdek-Místek

NOVÝ DOMOV, p.o.
Karviná-Nové 
Město

SŠ a ZŠ Havířov - Šumbark,p.o. Havířov - Šumbark
Domov seniorů Havířov, p.o. (DS Luna) Havířov - Město
ZŠ M. Kudeříkové, p.o. Havířov - Město
Domov pro seniory Český Těšín, p.o. Český Těšín
Domov seniorů Havířov, p.o. (DS Hellios) Havířov - Město
ZŠ Ostrava - Poruba, p.o. (Ukrajinská) Ostrava - Poruba
Zámek Nová Horka, p.o. Studénka
Bílovecká nemocnice , a.s Bílovec
Charita Studénka, Dům pokojného stáří ( Domov Sv. Anny) Studénka
Slezská diakonie EUNIKA Karviná Karviná -Ráj
Mateřská škola Klíček Karviná - Hranice, p.o. Karviná - Hranice
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Canisterapie v roce 2012

Celkem osob
Celkem hodin canisterapie
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  Našimi partnery jsou klienti canisterapie 
- zařízení, která nás o alternativní formu 
terapie za přítomnosti psa žádají.

  Naše CT spolupráce probíhá v zaříze-
ních Charity: Frýdek-Místek, Ostrava, 
Opava, Studénka, Sv. rodiny Luhačovice, 
Sv. Vojtěcha Slavičín, Valašské Meziříčí  
a Slezské diakonie.

  Školy (VŠ, VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ) přede-
vším v Moravskoslezském kraji jsou 
zájemci besed a odborných přednášek 
na téma canisterapie.

  Již několik let spolupracujeme  
s výcvikovým CT sdružením o.s. Hafík  
z Třeboně – aktivní účast zástupců naší 
organizace na konferenci zooterapie.

  Slezská univerzita, fakulta veřejných 
politik v Opavě. Ing. Ludmila Vítková 
– členka naší organizace, na fakultě 
externě vyučuje předmět Zooterapie.  
Při výuce využívá obě své CT feny  
(testovány u naší organizace) k prak-
tickým ukázkám CT. Dle možností jsou 
studentům umožněny tzv. náslechy  
přímo v zařízeních při „práci“ CT týmů.

  Na obsahu odborných seminářů organi-
zace Podaných rukou, o.s. (dále jen PR) 
se mimo jiných pravidelně podílejí před-

nášející lektoři: Mgr. Přemysl Mikoláš – 
dětský psycholog, Bc. Helena Fejkusová 
- předsedkyně sdružení PR a ředitelka 
Projektu osobní asistence, Ing. Olívie 
Bischofová, MVDr. Petra Domesová.

  Odborníci – lékaři, speciální pedagogo-
vé, zaměstnanci specializovaných praco-
višť atd. si nechávají u naší organizace 
testovat své psy, které využívají v rámci 
své ambulantní praxe nebo při výkonu 
svého povolání.

  Canisterapeutické centrum Zlín na zákla-
dě dlouholetých zkušeností doporučuje 
svým dobrovolníkům proškolení a pova-
hové testy CT psa právě u naší organiza-
ce, což dokládá jejich spokojenost.

  Veterinární přejímky psů na námi  
pořádaných canisterapeutických  
akcích zajišťuje veterinární ošetřovna  
- MVDr. Petry Domesové. Uvedená 
veterinární ordinace podporuje projekt 
CT také formou propagace schválené 
veřejné sbírky, a to umístěním sbírkových 
pokladniček a propagačních materiálů  
v čekárně ordinace.

  Veterinární ordinace MVDr. Zbyňka  
Konvičky rovněž CT projekt podporuje 
formou letáčků a prezentačních materiá-
lů např. na nástěnkách v čekárně. 

  Firmy zabývající se výrobou a distribucí 
potřeb pro psy sponzorsky podporují  
realizaci CT zkoušek psů formou  
drobných dárků – krmiv. CT víkendy 
2012 podpořila firma Dibaq, a.s., výrob-
ce výživových programů značky Fitmin.

  Některá města a obce zohledňují speci-
álně pracující otestované CT psy tak,  
že jim jsou prominuty poplatky ze psů 
(např. SM F-M, SMO).

  Hypermarket Globus – sponzor  
granulovaného krmiva pro CT psy. 

  Spolupráce se Sportovním klubem  
policie ve Frýdku-Místku v rámci příprav 
psa k CT zkouškám, kde výcvikářka  
Gabriela Kunčická – členka naší  
organizace poskytuje konzultace nebo  
i samotný výcvik psů zájemcům o CT.

  Pořadatelé výstav psů nám za zvýhod-
něných podmínek umožňují propagovat 
CT projekt. Jako příklad můžeme uvést 
Národní výstavů psů v Ostravě, kde již 
třetím rokem můžeme prezentovat naši 
CT činnost po oba výstavní dny na sta-
novišti s 50 % slevou. Při Krajské výstavě 
psů v Hlučíně nám je umožněno zcela 
zdarma vkládat CT propagační materiál 
do složek vystavovatelů psů celé výstavy.
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Výstupy projektu  
canisterapie 2012

V roce 2012 byla našimi dobrovolníky - 
členskými canisterapeutickými týmy  
poskytována  canisterapeutická služba  
na 70 místech naší republiky.

Celkový počet uživatelů canisterapeutické 
služby v ČR / 1 963 klientů  
(815 dětí - 288 dospělých - 860 seniorů).

 

Moravskoslezský kraj
51 odběratelů / zařízení - 1 311 klientů   
(505 dětí - 141 dospělých - 665 seniorů)  

Kraje ostatní
19 odběratelů / zařízení - 652 klientů  
(310 dětí, 147 dospělých a 195 seniorů)

Výstu
py projek

tu
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Seznam jednorázových CT aktivit v roce 2012   
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DATUM POŘADATEL MÍSTO KONANÉ AKCE NÁZEV / OBSAH CT AKCE

14.-15.4.  Ostravské výstavy, a.s. Výstaviště Černá Louka, 728 26 Ostrava
„Národní výstava psů“, Ostrava. Prezentace projektu canisterapie veřejnosti a 
chovatelům psů

17.4. 
ZŠ speciální a MŠ speciální, Speciálně pedagogické 
centrum v NJ

Komenského 64, Nový Jičín Výstava,prodej a poradenství prezentujcích organizací.

21.4. 
Crest Communications Ostrava s.r.o.,  
Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mariánské Hory 709 00

Múzická škola, Ostrava-Mariánské Hory
 „Jsme umělci“ (V rámci dílen 10 - 14 hodin, probíhala muzikoterapie, ergotera-
pie s prvky arteterapie, a canisterapie.)

21.4. Podané ruce, o.s. Liščí mlýn, Frenštát p. R.
Canisterapeutický víkend / povahové testy CT psa opakovací  
(PTCTP - O)

21.4. Podané ruce, o.s. Liščí mlýn, Frenštát p. R. Canisterapeutický víkend / odborný seminář

21. - 22. 
4.  

Podané ruce, o.s. Liščí mlýn, Frenštát p. R. Canisterapeutický víkend / povahové testy CT psa (PTCTP)

4. - 20. 5.  MM Zlín
vestibul Multikina Golden Apple Cinema ve Zlíně 
a 6. 5. nám. Míru

„Normální je pomáhat“- výstava plakátů neziskovek a prezentace na akci 
„Zlínské jaro 2012“, Festival demokracie a občansé společnosti.

14.5. Fakultní nemocnice Motol
Dobrovolnické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5 - Motol

konference „Vliv zooterapie ve zdravonických zařízeních“

16.5. Město Třinec Náměstí, Třinec „DSS Třinec“

25.5. Olomouc Horní náměstí, Olomouc „Veletrh sociálních služeb“

25.5. MM Havířov Náměstí Republiky, Havířov „DSS Havířov“

1.6. Město Kopřivnice „DSS Kopřivnice“

2.6. Akce F-M LIVE Riviera, Tenisové kurty F-M „Dětský den se Schafer School“ 

5.6. 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Frýdek-Místek

Lidový dům, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
„2. ročník - Výstava kompenzačních pomůcek“, prezentace zástupců občan-
ských sdružení a spolupracujících škol.

6.6. VOŠ zdravotnická, Ostrava VOŠ zdravotnická, Ostrava Přednáška o canisteraii

7.6. TAKO, o.s. a Společenský dům Ostrava - Bartovice Společenský dům, Ostrav - Bartovice „HANDICAP ART FESTIVAL“ a charitativní koncert „JEDEME TAKY!!!“

DATUM POŘADATEL MÍSTO KONANÉ AKCE NÁZEV / OBSAH CT AKCE

25.1. 
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje, o.s.

 Bieblova 3, 702 00 Ostrava Přednáška o CT

2.2. Školní družina při 4. ZŠ Frýdek-Místek 4. ZŠ Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek Beseda CT s projekcí ve ŠD (27 dětí / 1. - 5. třída)

7.2. Městská knihovna Ostrava ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava
Ostravský strakač / Beseda CT s návštěvníky knihovny pro obyvatele 
města OV

21.2. Škola života Frýdek-Místek Dopolední přednáška o canisterapii

21.2. Městská knihovna Ostrava
nám. S. Čecha 7, Moravská Ostrava a Přívoz, 
702 00

Odpolední CT beseda s projekcí pro návštěvníky knihovny (děti, rodiče)

26.2. Charita Frýdek-Místek Lidový dům, Frýdek-Místek
 PODEKOVÁNÍ KOLEDNÍKUM, aneb cesta do sveta kouzel / CT vystoupe-
ní na podiu a prezentace projektu

7.3. Městská knihovna Ostrava Pobočka MK v Porubě, ul. Opavská K.O. Nudě / Beseda o canisterapii s dětmi a mládeži

8.3. Škola života Přednáška o CT klientům školy života (2 hodiny)

9.3. MŠ Sněženka
Mateřská škola Sněženka, Josefa Lady 1790, 
Frýdek-Místek

Beseda s dětmi s aktivní účastí CT týmů  
(cca 40 dětí ve věku 5 - 6 let)

22.3. Natáčení s Českou televizí - reportáž o canisterapii MŠ a ZŠ Naděje F-M Canisterapie u dětí MŠ Naděje  a následně u p. Ing. Křístkové

26.3. MŠ Sněženka
Mateřská škola Sněženka, Josefa Lady 1790, 
Frýdek-Místek

Beseda s dětmi s aktivní účastí CT týmů  
(cca 40 dětí ve věku 3 - 4 let)

31.3. Apoštolská církev (pobočka Frýdek-Místek) Sokolovna ve Starém Městě, Frýdek-Místek O poklad krále králů

3.4. ZŠ M. Kudeříkové, Havířov
ZŠ Havířov, M. Kudeříkové 1143/14, 736 01 
Havířov-Město

CT přednáškové pásmo s praktickou ukázkou  
(pro žáky 8. tř. jejich rodiče a učitelé).

4.4. Domov pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Fryčovická 518,  739 44 Brušperk
Beseda o CT s videoprojekcí  
(pro uživatelé DS jejich rodiny a zaměstnance DS).

10.4. VŠ a SOŠ Dakol, o.p.s. Havířov
Moravská 539, 736 01 Havířov - Šumbark 
(pracoviště Havířov)

CT přednáškové pásmo pro studenty školy s praktickou ukázkou.

11.4. Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Dopolední CT pásmo pro studenty s TV (3 x 40 min.)
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DATUM POŘADATEL MÍSTO KONANÉ AKCE NÁZEV / OBSAH CT AKCE

20.9. MM Frýdek-Místek Národní dům, Frýdek-Místek „Den sociálních služeb“ / propagace služby CT a prezentace organizace

21.9. MÚ Jablunkov
Park za budovou radnice města Jablunkova, 
Dukelská 144

„Den sociálních služeb“ / propagace služby CT a prezentace organizace

25.9. Podané ruce, o.s. MŠ Pražmo „Canisterapeutické pásmo dětem“ /  CT beseda s miniaktivitami (43 dětí)

2.10. Knihovna města Ostravy, p.o.
Knihovna - Daliborova 9, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory

„Beseda o canisterapii“ /  pro návštěvníky knihovny

3.10. Asociace TRIGON Dům kultury města Ostravy „Křišťalový kamínek“ / nominace dobrovolníka CT

9.10. Podané ruce, o.s. DPS Sviadnov, Frýdek-Místek „Den otevřených dveří“ / prezentace služby CT a jejího poskytovatele

10.10. Náš svět Pržno ve spolupráci Podané ruce, o.s. Náš svět, Pržno
„Den se psy“ / zábavné dopoledne s canisterapií pro všechny obyvatele 
zařízení a pobočky z F-M

16.10. Katedra společenských věd, OPF v Karviné
OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 733 
40 Karviná

„Den důstojnosti“ / aktivní účast zástupců naší organizace - CT týmů

18.10. Náš svět Pržno ve spolupráci s Filmovou školičkou
Náš svět , p.o., Pržno 239, 739 11 Fýdlant nad 
Ostravicí

„Terrapin“ / 3. ročník filmového festivaluvěnovaného osobám s handicapem 
/ byli jsme jedním ze členů hodnotící poroty

22.10. Podané ruce, o.s. Domovinka, 738 01 Frýdek-Místek
„Canisterapeutická beseda s uživateli zařízení“ (15 osob seniorského věku se 
zdravotním omezením)

22.10. Podané ruce, o.s. 4. ZŠ Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek „Zábavné odpoledne s canisterapií“ / pro děti ŠD (61 dětí I. Stupně ZŠ)

DATUM POŘADATEL MÍSTO KONANÉ AKCE NÁZEV / OBSAH CT AKCE

8.6. 
Podané ruce, o.s. ve spolupráci s MŠ Sněženka, 
Frýdek-Místek

MŠ Sněženka, 8. Pěšího pluku, Frýdek-Místek „Canisterapeutické dopoledne pro děti MŠ“ (53 dětí)

9.6. Podané ruce, o.s. SKP Frýdek -Místek
„Povahové testy CT psa“ (2 x PTCTP + 4 x PTCTP - O / přetestování  
CTT po dvou letech).

12.6. Statutární město Český Těšín Náměstí ČSA 1, Český Těšín „DSS Český Těšín“

20.6. MM Nový Jičín Náměstí, Nový Jičín
DSS Nový Jičín / prezentace  
organizace a CT činnosti

21.6. MM Ostrava Masarykovo náměstí v centru Ostravy „Lidé lidem“

26.6. MM Karviná-Nové Město Masarykovo náměstí, 735 06 Karviná „Veletrh sociálních služeb“

28.6. Pod svícnem, F-M Stadion TJ Slezan, 738 01 Frýdek-Místek „Sweetsen fest“

29.6. DPS Sviadnov, Frýdek-Místek DPS Sviadnov, Frýdek-Místek
„ Smažení vaječiny 
s obyvateli DPS a CT pejsky“

30.6. Středisko KARMEL Tichá Tichá „Nadační den“

3.7. 
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel 
(SZPO  a JP)

Hotel Praděd, Jeseníky
Rehabilitační pobyt handicapovaných osob s rodinami / CT prezentace 
s ukázkou

4.8. 
Město Frenštát p. R., Obec Trojanovice a LIPKA HQ, 
s.r.o.

Amfiteátr „Svátek dřeva“ 1. ročník / prezentace CANISTERAPIE veřejnosti

22.8. Skalka, family park, Ostrava, Vřesina „Příměstský tábor“ (cca 25 dětí) / odpoledne s canisterapií

24.8. SKP Frýdek-Místek Sportovní klub policie Frýdek -Místek „Prázdniny ve městě“ / dopoledne s canisterapií

1.9. Nadace OKD Masarykovo náměstí,  735 06 Karviná
„Nadační městečko“, Hornické slavnosti 2012 / prezentace projektu 
CT a organizace ve stánku na náměstí

1.9. Nadace OKD Masarykovo náměstí,  735 06 Karviná
„Karneval s NOKD“, Hornické slavnosti 2012  / aktivní účast v průvodu 
masek

5.9. Charita Frýdek-Místek Oáza pokoje, Frýdek-Místek „Den otevřených dveří“ / prezentace služby CT a jejího poskytovatele

15.9. Podané ruce, o.s. Liščí mlýn, Frenštát p. R. „Povahové testy CT psa opakovací“ (PTCTP - O) / v rámci CT víkendu

15.9. Podané ruce, o.s. Liščí mlýn, Frenštát p. R. „Odborný seminář“ /  v rámci CT víkendu

15. - 16.9.  Podané ruce, o.s. Liščí mlýn, Frenštát p. R. „Canisterapeutický víkend“ / povahové testy CT psa (PTCTP)

19.9. Podané ruce, o.s.
ZŠ Srbská 2, Vyškovická 440/165, Ostrava - 
Vyškovice

„Canisterapeutické pásmo pro děti ŠD“ (50 dětí / 1. stupeň ZŠ)
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Canisterapeutické víkendy 
Podaných rukou, o.s.  
realizované v r. 2012 

jejich součástí jsou:

      Povahové testy  
canisterapeutického psa (PTCTP)

      Povahové testy canisterapeutického 
psa opakovací (PTCTP – O)

-      Odborný seminář (školení osob  
v canisterapeutické problematice)
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II. termín 
9. června 2012 

(z technických důvodů bez  
semináře, jen jako jednodenní akce) 

Místo konání: Frýdek-Místek / SKP F-M

   P  PTCTP / 2 nové  
canisterapeutické týmy (CTT)  
/ 2 psi

   PTCTP-O  
/ 4 zkušené CTT  
/ 4 feny

III. termín
15. - 16. září 2012 

Místo konání: Frenštát pod Radhoštěm  
/ Liščí mlýn

   PTCTP / 16 nových 
canisterapeutických týmů (CTT)  
/ 13 fen + 2 psi

   PTCTP-O / 13 zkušených CTT  
/ 10 fen + 3 psi

   v rámci odborného semináře  
bylo proškoleno 7 účastníků 

I. termín 
21. - 22. dubna 2012

Místo konání: Frenštát pod Radhoštěm  
/ Liščí mlýn

   PTCTP / 14 nových 
canisterapeutických týmů (CTT)  
/ 8 fen + 6 psů

   PTCTP-O / 10 zkušených CTT  
/ 7 fen + 3 psi

   v rámci odborného semináře  
bylo proškoleno 13 účastníků 

23

TERMÍNY PTCTP 2012 21. - 22. 4. 2012 „Liščí mlýn“  
Frenštát p. Radhoštěm

9. 6. 2012 Kynologické cvičiště 
SKP Frýdek - Místek

15. - 16. 9. 2012 „Liščí mlýn“  
Frenštát p. Radhoštěm

PTCTP - O (přetestování) 10 (7 fen / 3 psi) 4 (4 feny) 13 (10 fen / 3 psi)

PTCTP (nováčci) 14 (8 fen / 6 psů) 2 (2 psi) 16 (13 fen / 2 psi) 

Celkem 24 (15 fen / 9 psů) 6 29 (23 fen / 6 psů)

Platnost certifikátu na 1 rok 4 nováčci / 1 opakovač

Odstoupení 1
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Zastoupení plemen psů u CT zkoušek v roce 2012

Německý boxer 1

Německý špic malý 1

Mops 1

Pointr 1

Malý knírač 1

Maďar. krátkosrstý ohař 1

Louisanský leopar. pes 1

Kolie krátkosrstá 1

Jack russel terier 1
Hovaw art 1

Border terier 1
Anatolský pastevecký pes 1

Staford. bulterier 2

Pudl toy 1

Pudl velký 1
Pumi 1

Německý ovčák 2

Kolie dlouhosrstá 2

Šeltie 1

Bígl 2 Labradorský retrívr 4

Flat coated retrívr 4

Shih-tzu 1

Border kolie 5

Zlatý retríver 7

Kříženec 11

Velký švýcarský salašnický pes 1

Rhodéský ridgeback 1

Novofundlanský pes 1

Jako každým rokem, tak i v roce 2012 
jsme pořádali povahové testy caniste-
rapeutických psů (PTCTP), kdy se tým  
realizátorů rozroste o velmi důležité dob-
rovolníky, kteří nám pomáhají s organi-
zací akcí či při samotném testování psů 
např. jako figuranti.

Na jarní víkendové akci, která se kona-
la 21. – 22. dubna v areálu Liščí mlýn  
ve Frenštátu pod Radhoštěm, mezi nás 
zavítal vzácný host, sportovkyně paní 
Lenka Kuncová. Paní Lenka na uvede-
né akci doprovázela svou kamarádku, 
jež byla mezi absolventy PTCTP. Sama 
však nedokáže dlouho zahálet a tak ne-
trvalo dlouho, a bez zaváhání se připojila  
k našemu realizačnímu týmu. Ochotně 

a fundovaně nám pomáhala v testu dle 
schváleného zkušebního řádu „reakce 
psa na invalidní vozík.“

Paní Lenka Kuncová je po úraze 
v roce 1993 trvale upoutaná na invalid-
ní vozík. Aktivně se věnuje lukostřelbě  
a sjezdovému lyžování. Od roku 1997 je 
členkou reprezentace ČR. 

V roce 2004 se zúčastnila paralympij-
ských her v Athénách a v roce 2008 
v Pekingu.

Více informací o aktivitách a sportovních 
úspěších Paní Lenky Kuncové naleznete 
zde: http://lenkakuncova.frensoft.cz/

TERMÍNY PTCTP 2012
Plemena psů

21. - 22. 4. 
2012

9. 6.  
2012

15. - 6. 9. 
2012

Kříženec    11 5 1 5
Zlatý retríver 7 2 1 4
Border kolie 5 3 0 2
Flat coated retrívr 4 1 0 3
Labradorský retrívr 4 2 1 1
Bígl   2 0 0 2
Kolie dlouhosrstá 2 1 0 1
Německý ovčák  2 1 0 1
Stafordský bulterier 2 0 0 2
Anatolský pastevecký pes 1 0 0 1
Border terier 1 0 0 1
Hovavart 1 0 1 0
Jack russel terier 1 1 0 0
Kolie krátkosrstá  1 1 0 0
Louisanský leopardí pes  1 1 0 0
Maďarský krátkosrstý ohař 1 0 0 1
Malý knírač  1 1 0 0
Mops  1 1 0 0
Německý boxer 1 0 0 1
Německý špic malý 1 0 0 1
Novofundlanský pes  1 0 1 0
Pointr 1 0 0 1
Pudl toy  1 1 0 0
Pudl velký  1 1 0 0
Pumi 1 0 0 1
Rhodéský ridgeback  1 1 0 0
Šeltie  1 0 1 0
Ši-tzu  1 1 0 0
Velký švýcarský salaš. pes       0 0 1
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Kvalita canisterapeutické služby

Za účelem zkvalitňování námi poskytované služby canistera-
pie dbáme na neustálé vzdělávání dobrovolníků. Podstatným  
zdrojem aktuálních informací z oboru a legislativním dění jsou 
konference se zootématikou. Vzdělávací akce jsou příležitostí 
k získávání tolik potřebných nových možností využití alternatívní 
metody (canisterapie) v rámci rehabilitace u osob se zdravotním 
postižením. Máme možnost besedovat s odborníky z prostředí 
osob s handicapem. Na setkáváních je prostor pro vzájemnou 
výměnu praktických rad a zkušeností mezi poskytovateli zoote-
rapií. Prezentují se tak samotní poskytovatelé canisterapeutické 
služby. Aktivními účastníky konferencí jsou i odborníci ze zdra-
votnických či pobytových zařízení, kteří nás seznamují s výstupy  
a vlivu canisterapie na jejich klienty.

Také v roce 2012 se mnohých z nich účastnili statutární zástupci 
našeho občanského sdružení, členky zkušební komise PR a dob-
rovolníci z členských řad naší společnosti.

Povahové testy canisterapeutického psa  
námi realizované:

       21. 4. 2012, 21. – 22. 4. 2012, 9. 6. 2012,  
15. 9. 2012, 15. – 16. 9. 2012 

Místo konání – areál Liščí mlýn ve  
Frenštátu pod Radhoštěm.

Pořadatel – naše organizace  
Podané ruce, o.s.

Konference 2012 s naší účastí:

       14. 5. 2012 

Vliv zooterapie ve zdravotnických zařízeních
Místo konání – Fakultní nemocnice Motol.  
Pořadatel – Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice  
v Motole.

       16. 10. 2012 

„Den důstojnosti“ osob  
se zdravotním postižením
Místo konání – Slezská univerzita,  
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 
Pořadatel – Slezská univerzita v Opavě  
a Obchodně podnikatelská  
fakulta v Karviné.

       9. 11. 2012 

Zvířata v životě lidí
Místo konání – prostory  
Loutkového divadla, Třeboň.  
Pořadatel – Výcvikové  
canisterapeutické sdružení  
HAFÍK, o.s., Třeboň.

Odborné semináře 2012 námi realizované: 

       21. 4. 2012 a 15. 9. 2012 

Canisterapie v praxi
Místo konání – areál Liščí mlýn ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Pořadatel – naše organizace Podané ruce, o.s.

V
zd
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TERrapIn 2012

Koordinátor canisterapie, byl osloven a požádán pořadateli 3. Ročníku filmového 
festivalu, aby zasedl dne 18. 10. 2012 mezi členy pětičlenné hodnotící komisi festi-
valu, který se konal v Pržně - areálu zařízení „Náš svět, p.o.“ 

Bylo nám velkou ctí, že zástupce Podaných rukou, o.s. měl možnost shlédnout  
videosnímky často samotných klientů canisterapie, kteří se buď na tvorbě filmových 
děl sami podíleli, nebo ve filmech přímo účinkovali. Tato naše zkušenost byla neopa-
kovatelným zážitkem, přítomnými diváky byli sami tvůrci a „herci“ s handicapem, kteří 
nám jsou velmi blízcí díky celoroční spolupráci v rámci pravidelných canisterapií.
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Statutární  
město  
Ostrava
Koordinace projektu canisterapie

30 000 Kč (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2012)

V Ostravě poskytujeme canisterapii v několika zařízeních. Také 
se pravidelně aktivně účastníme akce Lidé lidem a jiných akcí, 
které se v Ostravě konají a canisterapii tam můžeme prezentovat.  
SM Ostrava je velmi vstřícné k našim potřebám, což je pro nás motivací 
pro další práci v terénu u potřebných. SM Ostrava nám přispělo na 
mzdu koordinátora, odměny pro zkušební komisi, nájem kanceláře  
a propagační letáčky.

Statutární  
město  
Karviná
Canisterapie dětem i seniorům

24 000 Kč (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2012)

V Karviné jsme začali poskytovat canisterapii již před několika lety,  
v roce 2012 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 odměny canisterapuetům z Karviné, ubytování 
zkušební komise na canisterapeutických víkendech, pomůcky pro 
canisterapii, kancelářské a propagační potřeby.

Statutární  
město  
Frýdek-Místek
Koordinace canisterapie v praxi

10 000 Kč (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2012)

Město Frýdek-Místek je naší základnou. Tady poskytujeme 
canisterapii od samého začátku naší existence. Teprve až na popud 
koordinátora canisterapie jsme podali žádost o dotaci i ve Frýdku-
Místku. Rok 2012 je druhým rokem, kdy jsme dotaci obdrželi.  
Ve městě se kromě návštěvy několika zařízení účastníme mnoha 
propagačních akcí, které pořádá město nebo organizace působící 
ve městě. Dotace byla poskytnuta na odměny pro zkušební komisi, 
mzdu koordinátora, kancelářské potřeby a pomůcky pro canisterapii.

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

6 000 Kč (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2012)

V Havířově dělají radost naši pejsci dětem i seniorům rovněž  
v několik zařízeních. Administrátorka canisterapie podala žádost  
o dotaci i v SM Havířov. Byli jsme velmi nadšení z toho, že i zde byla 
činnost naší organizace podpořena. Konkrétně byla dotace použita 
na canisterapeutické pomůcky a odměny pro zkušební komisi.

nadace OKD
Koordinace canisterapie

290 600 Kč (realizace projektu  
1. 7. 2011 – 30. 6. 2012)

Canisterapie aneb pes kamarádem

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

Nadace OKD je naším nejvýznamnějším podporovatelem. Vděčíme 
jí za to, že jsme mohli zaměstnat našeho prvního pracovníka 
- koordinátora a díky NOKD ho stále zaměstnáváme. Za léta 
podpory jsme se s NOKD skamarádili. Objevujeme se na všech 
akcích a školeních, které NOKD pořádá, a to jako aktivní účastníci. 
Canisterapie není sociální službou, je to spíše volnočasová aktivita,  
i když velmi vítaná a užitečná. Jsme rádi, že NOKD naši dobrovolnickou 
činnost oceňuje a podporuje.

Česká  
spořitelna, a.s.
51 000 Kč (realizace projektu  
1. 1. – 30. 11. 2012)

Žádost o grant může podat zaměstnanec České spořitelny, a.s., který 
pomáhá některé neziskové organizaci. Takto naši činnost podpořila 
paní Andrea Rychterová, která podala žádost v náš prospěch. Dar 
byl během roku použit na zajištění „běžného provozu“ organizace  
- např. mzda koordinátora, odměny pro zkušební komisi, kancelářské 
potřeby, pronájmy školící místnosti. Zabezpečení tohoto zázemí 
je pro nás velmi důležité, abychom se mohli více soustředit na 
canisterapii a pomáhání těm, kteří nás potřebují.

nadace rozvoje  
občanské  
společnosti
Koordinace canisterapie  
u dětí a mládeže s handicapem

125 475 Kč (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2012)

NROS ze sbírky Pomozte dětem! nám přispěla již podruhé. Nadace 
se zaměřuje na pomoc dětem, a to jakkoliv znevýhodněným - handi-
capovaným, sociálně vyloučeným, osamoceným a jinak strádajícím. 
Jelikož canisterapii poskytujeme také u dětí, ucházíme se o grant  
z této celorepublikově známé sbírky. V roce 2012 jsme z tohoto 
grantu mohli částečně hradit mzdu koordinátora včetně cestovného. 
Velkou pomocí nám bylo, že jsme z grantu mohli zakoupit ozvučovací 
zařízení, které nám pomáhá na veřejných akcích jako jsou např. dny 
dětí, tábory apod., kde je mnoho dětí a je obtížné je „překřičet“. Pro 
tyto účely byly také zakoupeny nové canisterapeutické pomůcky, kte-
ré slouží k hravé rehabilitaci.

TCL DigiTrade s.r.o.
36 000 Kč (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2012)

Dar od této firmy se stal již pomalu stálicí, kdy nám již třetím rokem 
poskytovala 3 000 Kč každý měsíc. Je pro nás velkým povzbuzením, 
že se můžeme 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, diplomy, pomůcky ke canisterapeutickým zkouškám atd. 
Tato pravidelná pomoc je pro nás důležitá a jsme za ni vděčni.

Projekt je realizován s finanční  
podporou statutárního města Ostrava
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náklady a výnosy (v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu  50 
Spotřeba energie 9 
Opravy a udržování  4 
Cestovné  23 
Náklady na reprezentaci 3 
Ostatní služby  37 
Mzdové náklady 361 
Zákonné sociální pojištění  88 
Daně a poplatky  3 
Ostatní náklady  6 

Náklady celkem  584

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 135 

Přijaté příspěvky (dary)  450 

Přijaté členské příspěvky  15 

Provozní dotace  70

Výnosy celkem  670

Zisk 86

Aktiva

Pokladna  11 

Účty v bankách  376 

Odběratelé  20 

Poskytnuté provozní zálohy 9 

Jiné pohledávky  94

Aktiva celkem  510

Pasiva

Dodavatelé  7 

Ostatní závazky  1 

Zaměstnanci  37 

Zúčtování s institucemi SZ a ZP  8 

Ostatní přímé daně  5 

Výnosy příštích období  173 

Dohadné účty pasivní  9 

Vlastní jmění  24 

Výsledek hospodaření  86 

Nerozdělený zisk minulých let  160 

Pasiva celkem  510

Aktiva a pasiva (v tis. Kč)

V roce 2012 je výsledek hospodaření zisk 86 318,24 Kč a je z hlavní 
činnosti. Základ daně z příjmů právnických osob činí: 75 559,00 Kč. 
ÚJ neprovozovala hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření je 
výhradně určen na financování činnosti ÚJ a na pokrytí případné ztrá-
ty v dalších letech. V roce 2012 je využita možnost uplatnit odpočet 
dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.

Podané ruce, o.s. v roce 2012 uzavřely 54 dohod o provedení práce. 
Dohody o provedení práce byly uzavřeny na: provádění canisterapie 
(včetně přednášek) v ústavech sociální péče, přípravu canisterape-

utických zkoušek, přednášky, tvorbu a údržbu www stránek organi-
zace, účetnictví.

Podané ruce, o.s. v roce 2012 uzavřely 1 dohodu o pracovní činnos-
ti. Dohoda o pracovní činnosti byla uzavřena na administrativního 
pracovníka a trvala od 1.1.2012 do 31.5.2012.

V roce 2012 pokračoval pracovní poměr (HPP) na pozici Koordinátor  
canisterapie, koordinátor byl zároveň místopředsedou organizace.

Komentář  
k hospodaření

Ú
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Děkujme jednotlivým dárcům,  
kteří nám na zajištění projektu  
canisterapie přispěli .

Finanční dary 
 
nadace OKD 150 000,00 Kč 

(z toho 127 410,00 Kč časové rozlišeno 
do roku 2013 – účelově vázaný dar)

Česká spořitelna, a.s 51 000,00 Kč

TCL DigiTrade s.r.o. 36 000,00 Kč

Psí útulek F-M 7 542,62 Kč

Ing. Evženie Bubeníková 5 000,00 Kč

Zdeňka Bittnerová 2 900,00 Kč

Bc. Helena Fejkusová 1 400,00 Kč

ostatní 1 450,00 Kč

Dotace  

Statutární město Ostrava 30 000,00 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 2012

Projekt je realizován s finanční  
podporou statutárního města Ostrava
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Trvání: po dobu tří let 

1. dubna 2011 -  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

Celkové příjmy ze sbírky:

výběry do kasiček a prodej  
předmětů činil 19 472,14 Kč.

Výtěžek sbírky nebyl  
dosud použit.

V roce 2012 byla provozována veřejná sbírka.  
Sbírka byla povolena Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje.

PODANÉ RUCE, o.s. 
IČ: 70305731, tel.: +420 595 174 111

Malý Koloredov 811, 738 01  Frýdek-Místek 

www.podaneruce.eu

PODANÉ RUCE, O.s.   vEřEjNá sbíRkA povolená KrajsKýM úřadeM MsK

již PřEs 10 lEt POmáhámE  
těm,  ktEří si sAmi  
POmOCi NEmOhOU

Děkujeme! číslO kONtA vEřEjNÉ sbíRky  

82 05 82 05 / 0300
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Děkujeme!

Veterinární  
ambulance  
MVDr. Zbyněk  

Konvička

Veterinární  
ošetřovna  
MVDr. Petra 
Domesová

Věcné dary a služby

Globus Ostrava – hypermarket – krmivo pro CT psy 

MVDr. Zbyněk Konvička – veterinární dohled na akcích CT

MVDr. Petra Domesová – veterinární přejímky psů na akcích 

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

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

Fa Kubala – zhotovitel specifických výšivek 

HaPPY DOG Teplice – krmivo pro CT psy 

aLWIL Trade, s.r.o. – výrazná sleva na antivirový  
program avast! Pro Antivirus 

Sdružení VIA ve spolupráci s nadací Charty 77, 
TechSoup ČR , GiftWorks a Microsoft  
– poskytnutí licencí na software za symbolickou cenu 

CaPSA.CZ – sdílejte data pohodlně 

Zástupci z členských řad organizace se i během roku 
2012 aktivně podíleli na propagaci CANISTERAPIE  
a prezentaci Podaných rukou, o.s.

Canisterapeutičtí psi si svou přítomností a vzorným 
chováním upoutávali pozornost návštěvníků veřejných 
akcí. Naše stanoviště je vždy velkým lákadlem právě 
díky přítomným canisterapeutickým pejskům a mnoh-
dy se nestačíme divit, že ač se akce koná mimo velké 
město, je zájem lidí a především dětí obrovský.

V roce 2012 se Podané ruce, o.s. představily na téměř 
sedmdesáti jednorázových prezentačních akcích.

Fan
d
í n

ám

36 PODANÉ RUCE, o.s. 37Výroční zpráva 2012



Monika Olbrechtová
Váš koordinátor canisterapie

Jako voda v potoce uplynul i rok 2012. Musím konstatovat, že byl rokem náročným. 
Udržet „nad hladinou“ celý projekt, vyžadovalo mnoho sil a času mnoha dobrovolníků  
a mnoho trpělivosti a oddanosti mnoha canisterapeutických pejsků.

Vám všem, ochotným canisterapeutickým týmům a příznivcům „PODANEK“ DĚKUJEME  
za Vaše podané ruce a podané tlapky.

Je mi vždy smutno, když vidím, jak určitý typ lidí jen naší neziskovou organizací jakoby 
projde. Vyčerpají členské výhody, získají canisterapeutický certifikát, který buď jen velmi 
krátce a sporadicky využijí nebo je samotné dobrovolnictví a aktivní poskytování canis-
terapií neoslovilo vůbec. Tito lidé si neuvědomují, že nelze jen brát, ale je nutné i dávat. 
Nechápou, že jako členové mají sice svá práva, ale také povinnosti a závazky.

Radost mi dělají lidé skromní, empatičtí a obětaví. Takových je v našich členských  
řadách naštěstí většina. Jsou členové, kteří ačkoliv nemají z nějakého důvodu svého 
vlastního canisterapeutického psa, podílejí se velmi často a ochotně na chodu canis-
terapeutického projektu. Pomáhají canisterapii prezentovat na stanovištích při akcích 
určených veřejnosti, doprovázejí CT týmy jako asistenti při canisterapiích atd.

Vždy si moc přeji, aby počáteční nadšení u „nováčků“ brzy nevyprchalo a abychom 
se s jejich CT týmy setkali i příště, při pravidelném přetestování. Největší radost mám  
z dlouholeté spolupráce, kdy se už vzájemně dobře známe a víme, co můžeme od 
sebe vzájemně očekávat. Z původně neznámých lidí se stanou přátelé a CANISÁCKÉ  
PŘÁTELSTVÍ nám mohou ti „venčící pejskaři“ jen tiše závidět.

Podané ruce, o.s. držte se i v dalších letech své vytyčené idey!

Se závěrem roku 2012 se s naší „podan-
kovic smečkou“ na centrále z důvodu 
stěhování, mimo region, rozloučila i naše 
všemi oblíbená, nepřehlédnutelná a pře-
devším nepřeslechnutelná aktivní členka 
paní Bc. Irina Tkačová.

Určitě si řada z Vás na ni vzpomíná jako na 
nekompromisní přednášející např. v rám-
ci našich seminářů o canisterapii. Nebo 
jako na běžící či padající figurantku při 
povahových testech canisterapeutických 
psů. Svým osobitým šarmem a vtipem, 
který je v jejím případě kořeněn ukrajin-
ským přízvukem, upoutala a věříme, že  
i nadále upoutává pozornost vždy a všude, 
a to v tom nejlepším slova smyslu. My, kdo 
jsme měli možnost ochutnat její speciality 
jako boršč či pirogy, víme jak je starostlivá, 
hodná a kamarádská.

Výroční zpráva je jakýmsi ohlédnutím 
za uběhlým rokem, a tak v případě paní  
Iriny se musíme ohlédnout až do měsíce 
dubna roku 2006, kdy se oficiálně stala 
členkou Podaných rukou, o.s. Od té doby 
se s velkou iniciativou, jí vlastní, zapojova-
la do canisterapeutického dění přímo na 
centrále naší neziskové organizace.

Stále je platnou členkou představenstva 

naší organizace a v době jejího působení 
zde, ve Frýdku-Místku, se její canistera-
peutický tým velmi často zúčastňoval jed-
norázových prezentačních akcí. Aktivně se 
svou canisterapeutickou fenkou Anetkou 
zajišťovaly canisterapie na území města 
Frýdku-Místku, u dětí v Dětském domově 
Na hrázi a v Integrovaném centru Žirafa.

Pevně věříme, že paní Irina s Anetkou 
nám budou nápomocny i na dálku z Brna, 
kde nyní žijí. Víme, že už i tam nabízejí  
své canisterapeutické služby potřebným 
a doufáme, že její CT tým bude naší pro-
dlouženou rukou na jih Moravy.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali 
celému canisterapeutickému týmu paní 
Bc. Iriny Tkačové, za její dosavadní dob-
rovolnickou činnost a obětavou pomoc při 
realizaci canisterapeutických akcí.

Nebudeme jistě daleko od pravdy, když 
prohlásíme, že ji jménem všech členů pře-
jeme mnoho canisterapeutického elánu  
a štěstí v novém bydlišti a práci!

Děkujeme!

Slovo na závěrPoděkování 
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