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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
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Kancelář ve Frýdku-Místku

adresa Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811

e-mail podaneruce@podaneruce.eu

telefon 558 174 111, 777 011 059

web www.podaneruce.eu

úřední hodiny pondělí a středa: 
 8:00 – 11:30 hod  
12:30 – 16:00 hod 
pátek: 8:00 – 12:00 hod

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

administrátor canisterapie Mgr. Lucie Kempná
e-mail lucie.kempna@podaneruce.eu

Zkušební komise

předsedkyně zkušební komise Ing. Olivie Bischofová
e-mail zkusebni.komise.pr@seznam.cz
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Vážení, o přátelství lidí a psů se již řeklo a napsalo mnoho.  
Ale stále se učíme a čerpáme z každodenního kontaktu se zvířaty, a se psy zvlášť.

Sedím a přemýšlím. Moje psí smečka, mí chlupatí parťáci jsou tu se mnou a pohled  
na ně mě uklidňuje. Určitě mi i nyní pomohou rekapitulovat uplynulé období  
v Podaných rukou, o.s.

Rok s rokem si podal ruce a já mám milou, ale vždy stresující povinnost bilancovat, 
děkovat, vzpomínat a nezapomínat. 

Rok 2011 byl pro členy Podaných rukou, o.s. obdobím nejen náročným a plným 
canisterapeutických akcí, ale i dobou upevňování přátelství díky společnému zájmu. 
Člověk s handicapem, dítě s kombinovaným postižením, senior a mnoho dalších 
potřebných byli tím společným zájmem canisterapeutických týmů Podaných rukou. 
Oni nás potřebovali, ale i nabíjeli pozitivní energií. Pro ně zkušební komise testovala 
nové zájemce o canisterapii. Lektoři na canisterapeutických seminářích organizace 
předávali své teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Pro naše klienty jsme 
vymýšleli programy na Dnech sociálních služeb i Dnech dětí. Pro bezproblémové 
soužití lidí a zvířat jsme navštěvovali školy a učili děti lásce ke zvířatům.

Díky psím parťákům jsme byli všude nepřehlédnutelní a vítaní.

Je již jen na nás, jak budeme ve výborně „našlápnutých“ canisterapeutických 
aktivitách pokračovat. Zda budeme klientům s našimi psy oporou i motivací  
a zájemcům o canisterapii dobrými učiteli.

Dovolte, abych vás pozvala na stránky výroční zprávy. Setkáte se s lidmi  
a psy se srdcem na dlani a pacce. Představíme vám dobrovolníky i příznivce 
Podaných rukou, bez kterých by nezisková organizace nemohla poskytovat 
canisterapii v tak velkém rozsahu a na tak odborné úrovni.

Bilancujeme zde uplynulé období a plánujeme rok 2012.  
Jsem hrdá na to, že patřím k „podankám“.

„Pes má krásu bez ješitnosti , sílu bez krutosti a lidské ctnosti  
bez lidských nectností .“                                       Lord Byron 
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Bc. Helena Fejkusová    předsedkyně sdružení



7Výroční zpráva 2011

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 11 870,00 Kč

Výtěžek sbírky nebyl  
dosud použit.

Veřejná sbírka
V roce 2011 byla provozována veřejná sbírka.  
Sbírka byla povolena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Veřejn
á sb

írk
a

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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Canisterapeutické týmy ze Zlína:  
paní Dagmar Holíková a krátkosrstá  
kolie Aloe Vera  
a paní Radka Růžičková s českým  
strakáčem Bely a čínskou naháčkou Arankou

Skvěle sehrané canisterapeutické týmy navštěvovaly chráněnou 
dílnu Naděje Zlín – Letná. Canisterapie aktivizovala skupinu 
deseti až dvanácti klientů, kteří, ač s mentálním postižením, se 
aktivně zapojovali do nabízených aktivit pomocí pejsků. Díky 
pochopení klientů i jejich zákonných zástupců jsme vše mohli 
v minulém roce i fotograficky zachytit. Našim klientům se hrátky  
s pejsky líbily a budeme se zařízením spolupracovat i v roce 
2012.

Navštěvovali jsme i rodiny dětí s kombinovanými vadami v jejich 
domácím prostředí a také tam jsme pomocí pejsků, a to formou 
polohování, pomáhali uvolňovat spasmy, navodit libé pocity dětí. 
Ty pak lépe spolupracovaly s fyzioterapeutem i rodiči při dalších 
pro ně nutných pohybových i relaxačních aktivitách. Vše bylo 
provázeno příjemnou hudbou v klidném domácím prostředí. 
Dle vyjádření rodičů: canisterapie a kontakt se psy děti výrazně  
pozitivně posunuly.

V canisterapii i návštěvní činnosti u dětí doma budeme pokračovat  
i v roce následujícím. Jsme členky Podaných rukou, o.s. a činnost  
realizujeme pouze ve volném čase po práci. Proto i četnost návštěv  
byla jednou za čtrnáct dnů. Ale i tak patřila setkání s pejsky pro 
děti i jejich rodiče mezi velmi příjemná a smysluplná.

Za canisterapeutické týmy 

Dáša Holíková a Vera
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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

Podané ruce, o.s. v roce 2011

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 

v představenstvu je od 
roku 2000, zakládající člen 
sdružení, prezentuje sdružení 
na akcích, 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
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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, 
zaměstnán 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 obchodník 
ve firmě PROLIFIC Třinec

Gabriela 
Kunčická
člen představenstva 

v představenstvu je od roku 
2011, aktivně se věnuje 
canisterapii, účastní se 
akcí na prezentaci našeho 
sdružení a canisterapie, 
je aktivním kynologickým 
instruktorem, pracuje jako 
dobrovolník ve svém volném 
čase, pracuje jako osobní 
asistentka v Projektu OsA
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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. Je aktivním 
členem ZKO Nový Malín.  
Nyní se věnuje canisterapii  
a práci s postiženými. 
Oceněna cenou český 
mecenáš a dobrodinec. Byla 
také nominována hejtmanem 
Olomouckého kraje za 
canisterapii, ÚSP Vikýřovice 
ji nominovalo za sportovní, 
kulturní a společenské akce 
pro postižené a Společnost 
pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR za práci  
s těmito klienty.

Ing. Ludmila 
Vítková 
Se svou starší fenkou 
Cali poprvé dělala 
canisterapeutické zkoušky 
v roce 2001 a od té doby 
se canisterapii aktivně 
věnuje, nyní i s druhou 
fenkou Alfou. Navštěvuje 
několik míst (několikrát 
v týdnu) – dvě základní 
školy, dále Charitu jen 
s Alfou, Stacionář pro 
seniory a Denní stacionář 
v Jaktaři, dále Ústav 
sociální péče v Dolních 
Životicích. Učí na Slezské 
univerzitě v Opavě, 
Fakultě veřejných politik 
zooterapii.

Zkušební komise pracovala v roce 2011 ve složení:
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Karin  
Mikolášová
Kynologii se věnuje od dětství. Výchova 
a výcvik psů se jí staly velkým koníčkem. 
Od roku 1992 je členkou ZKO v Ostravě 
– Mariánských Horách a současně 
členem Českého kynologického svazu. 
V současné době je spolumajitelkou 
chovatelské stanice Király Puszta  
a s manželem chová vzácné plemeno 
komondor a německý ovčák. Věnuje se 
sportovnímu výcviku, chovu, výstavám  
a canisterapii. V Pannonia klubu je 
hlavním poradcem chovu pro plemena 
komondor, kuvasz, carpatin, mioritic  
a bucovina. Absolvovala školení 
instruktora výcviku. Nyní je členem ZKO 
Havířov – Bludovice. Od roku 2007 je 
spolu s manželem členkou Podaných 
rukou, o.s. Canistepeutickou činnost, 
kterou praktikuje mimo jiné v ÚSP 
Hrabyně, v Domově seniorů Pohoda  
v Orlové a dalších, osobně necítí jako 
práci, ale jako pomoc a poslání.

MVDr. Petra  
Domesová
Kynologie a láska ke všem živým tvorům 
ji provází od raného dětství. Jejím prvním 
psem byl německý ovčák, který jí vtiskl lásku 
k tomuto plemeni a s kterým absolvovala 
od roku 1989 své první kynologické 
krůčky v ZKO Frýdlant nad Ostravicí, 
kde působí dodnes. Po jejím boku vždy 
stáli čtyřnozí přátelé – němečtí ovčáci, 
rotvajleři či jezevčík, s kterými se věnovala 
především sportovní kynologii, chovatelství 
a canisterapii. Canisterapii se začala 
věnovat v roce 2002 s plemenem rotvajler, 
v současné době ji při terapiích provází 
fenky německého ovčáka a také její kocouři 
a morčata. V roce 2011 se stala členkou 
zkušební komise společnosti Podané  
ruce, o.s. a chtěla by touto svou činností 
podpořit její canisterapeutickou činnost  
a především společnost Podané ruce, 
o.s. Její snahou je také podpora a šíření 
povědomí o canisterapii v její každodenní 
veterinární praxi.

Revizní komise

V roce 2011 pracovala  
revizní komise ve složení:

Vladimír Došek

Ing. Ludmila Vítková

Marta Formánková

Lucie Paceltová
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V létě roku 2011 bylo vyhlášeno organizací Podané ruce, 
o.s. výběrové řízení na pozici administrátora v projektu  
canisterapie. Záměrem pracovního nasazení druhé osoby 
v projektu byla výpomoc s množstvím práce a povinnostmi  
koordinátorovi canisterapie, který v období grantových 
výzev a jednorázových akcí bývá dlouhodobě pracovně 
přetížen.

Pracovní náplní administrátora CT, úzkého spolupracov-
níka koordinátora, je vypomáhat po všech stránkách:

   Organizace CT akcí

   CT administrativa 

   Koordinace dobrovolníků

   Archivace CT materiálů

   Práce na projektových žádostech

   Komunikace s dobrovolníky, klienty

   Jednání s úřady

Na základě výsledků výběrového řízení byla v srpnu 2011 
představenstvem Podaných rukou, o.s. zvolena na pozici 
administrátora canisterapie Mgr. Lucie Kempná.
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Reakce Mgr. Lucie Kempné na výsledek 
výběrového řízení:

„Práce se psy byla vždy mým přáním. Od 
dětství s nimi sdílím jednu místnost a stali 
se z nich parťáci v dobrém i zlém. Aktivně 
se věnujeme mnoha kynologickým aktivitám. 
Od září 2011 si svůj sen plním. Působím 
v organizaci Podané ruce, o.s. na pozici 
administrátora v projektu canisterapie . 
Společně se svými fenkami - toy pudlicí 
Dorinkou a border kolií Algidou se aktivně 
věnujeme canisterapeutické činnosti , 
dojíždíme do různých zařízení a pomáháme 
tam, kde je nás potřeba.“ 

Se slečnou Kempnou byla v září 2011 
uzavřena dohoda o pracovní činnosti  
s úvazkem 20 hodin týdně.

Tento dílčí projekt je realizován za finanční 
podpory Nadace OKD. 

Děkujeme 

15
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s různým typem postižení a seniorům pozitivní 
emoční zážitky a biopsychosociální pohodu pomocí 
canisterapeutických aktivit.
Úspěšným projektem roku 2011 bylo jednotné  
a identické označení členů a canisterapeutických  
týmů Podaných rukou, o.s.

16 PODANÉ RUCE, o.s.
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   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
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Seznam CT akcí v roce 2011
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7. 2. Občanské sdružení ONKO-AMAZONKY Ostrčilova 19, Moravská Ostrava přednáška o canisterapii

8. 3. Kariéra PLUS / Veletrh pracovních příležitostí VŠB–TU Ostrava prezentace organizace PR

31. 3. Den ostravských čtenářů Knihovna města Ostrava, pobočka Fifejdy beseda "Pejsek jako kamarád aneb co je to CANISTERAPIE"

2. 4. Odborný seminář o canisterapii Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm odborný CT seminář PR – školení dobrovolníků canisterapie

2. - 3. 4.
Canisterapeutický víkend PR / Povahové testy CT 
psů

Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm CT víkend, jehož součástí jsou povahové testy CT psa

8. 4. Den zdraví SZŠ a VOŠZ, Ostrava prezentace canisterapie s názornou ukázkou

9. - 10. 4. Národní výstava psů Černá louka, Ostrava propagace canisterapie, prezentace CT činnosti

20. 4. Den země ZS Tuháčková, Brno

27. 4. Čtení s pejsky nás baví Knihovna města Ostrava, pobočka Fifejdy CT pes jako motivace dětí k četbě

3. 5. CT přednášková pásma pro studenty Charitas, VOŠ Olomouc

15. 5. Víkendový pobyt pro sociálně slabé rodiny RS Paskov, Morávka – pořadatel SM Ostrava beseda o canisterapii pro rodiny s dětmi

27. 5. Den sociálních služeb Třinec prezentace canisterapeutické činnosti veřejnosti

27. 5. Dětský den Přerov ukázky canisterpeutické činnosti s přednáškou

28. 5. Bambiriáda Frýdek-Místek prezentace projektu canisterapie a organizace

31. 5. Škola v přírodě
Akce proběhla na Morávce,  
1. ZŠ Frýdek-Místek

CT beseda pro děti s CT aktivitami

1. 6. Den dětí MŠ Sněženka, Frýdek-Místek CT povídání pro děti předškolního věku s aktivitami se psy

1. 6. Den sociálních služeb Kopřivnice prezentace projektu canisterapie veřejnosti

4. 6. Odborný seminář o canisterapii Větřkovice u Opavy odborný CT seminář PR – školení dobrovolníků canisterapie

4. - 5. 6.
Canisterapeutický víkend PR / Povahové testy CT 
psů

Větřkovice u Opavy CT víkend, jehož součástí jsou povahové testy CT psa

5. 6. Víkendový pobyt pro sociálně slabé rodiny
Rajská bouda, Malenovice – pořadatel SM 
Ostrava

beseda o canisterapii pro rodiny s dětmi

23. 6. Lidé lidem Ostrava prezentace projektu canisterapie veřejnosti
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30. 6. Sweetsen fest Frýdek-Místek, pořadatel Pod Svícnem, o.s. prezentace projektu canisterapie veřejnosti

6. 7. Rekondiční pobyt osob s handicapem s rodinami Bystřice pod Hostýnem, pořadatel SZO a JP beseda na téma canisterapie a aktivity s CT psy

27. 7. Příměstský tábor dětí RC Kolečko, Frýdlant nad Ostravicí zábavně-naučné dopoledne s CT týmy

3. 8. Příměstský tábor dětí RC Kolečko, Frýdlant nad Ostravicí zábavně-naučné dopoledne s CT týmy

5. 8. Akce pes kůň Náš svět, p.o. Pržno zábavné dopoledne pro klienty zařízení s canisterapií

8. - 9. 8. Jednorázová CT návštěva na Slovensku DSS a ZpS Horelica, Slovensko ukázky CT pomoci klientům s handicapem

10. - 14. 8. Psycho-rehabilitační pobyt pro rodiny s dívkami s RS
Soběšice u Sušice, pořadatel  
RETT - COMMUNITY ČR, o.s.

CT program pro dívky s RS a rodinné příslušníky v rámci 
rehabilitačního pobytu

20. 8. Beskydské rekordy 2011
Frýdek-Místek, pořadatel BESKYDSKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

prezentace projektu canisterapie veřejnosti

27. 8. Charitativní veřejný trénink
Olomouc – Řepčín, pořadatel JK Pejiř 
Haňovice

I. ročník Charitativního sportovního VT – ukázky 
canisterapeutické činnosti

30. 8. CT přednáška s projekcí DS 28. října, Frýdek-Místek beseda o canisterapii s personálem a klienty zařízení

7. 9. Ozdravný pobyt seniorů z havířovských domovů Horní Bečva dvě hodinová canisterapeutická pásma s aktivitami se psy

7. 9. Den sociálních služeb Nový Jičín prezentace projektu canisterapie veřejnosti

8. 9. Den sociálních služeb a souvisejících aktivit Český Těšín prezentace projektu canisterapie veřejnosti

10. 9. Odborný seminář o canisterapii Frenštát pod Radhoštěm odborný CT seminář PR – školení dobrovolníků canisterapie

10. - 11. 9.
Canisterapeutický víkend PR / Povahové testy CT 
psů

Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm CT víkend, jehož součástí jsou povahové testy CT psa

14. 9. Den sociálních služeb Odry prezentace projektu canisterapie veřejnosti

16. 9. Prostějov – zdravé město Prostějov prezentace organizace PR a canisterapie městu Prostějov

16. 9. Jablkový den Jablunkov prezentace projektu canisterapie veřejnosti

22. 9. Den zdraví a sociálních služeb Frýdek-Místek Frýdek-Místek prezentace projektu canisterapie veřejnosti

5. - 6. 10. Ostrava HANDICAP Černá louka, Ostrava prezentace projektu canisterapie veřejnosti

16. 10. Víkend pro pěstounské rodiny Morávka – pořadatel SM Ostrava dopoledne s canisterapeutickými týmy PR



20 PODANÉ RUCE, o.s.

Moravskoslezský kraj

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

NÁZEV ZAŘÍZENÍ ADRESA DĚTI DOSPĚLÍ SENIOŘI

ADAM – Autistické děti a my Havířov x

Bílovecká nemocnice, a.s. Bílovec x x

Dětské centrum Čtyřlístek, p.o. Havířov x

Dětský domov a Školní jídelna Frýdek-Místek x

Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek x

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko x

Domov Čujkovova Ostrava x

Domov Jistoty Bohumín x x

Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí x

Domov pro seniory Český Těšín x

Domov pro seniory Frýdek-Místek x

Domov pro seniory Sosna Třinec x

Domov seniorů HELIOS Havířov x

Domov Slunečnice Ostrava, p.o. Ostrava x

Dům seniorů POHODA, o.p.s. Orlová x

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták x

Charita Frýdek-Místek, Denní centrum Maják Frýdek-Místek x

Charita Frýdek-Místek, Oáza pokoje pro psychicky nemocné Frýdek-Místek x x
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KLIENTI

NÁZEV ZAŘÍZENÍ ADRESA DĚTI DOSPĚLÍ SENIOŘI

Charita Studénka, Dům pokojného  
stáří – Domov sv. Anny

Studénka x

Mateřská škola Kouzelný svět Frýdek-Místek x

Mateřská škola ZDRAVÍ, s.r.o. Ostrava x

Mateřská škola, základní škola  
a střední škola Slezské diakonie

Český Těšín x

Náš svět, p.o. Pržno x x

NOVÝ DOMOV, p.o. Karviná x

Střední škola a Základní škola,  
Havířov – Šumbark, p.o.

Havířov x

Střední škola, Základní škola  
a Mateřská škola

Vydmuchov,  
Karviná

x

Střední škola, Základní škola  
a Mateřská škola, Pionýrů

Frýdek-Místek x

Ústav sociální péče pro tělesně  
postižené v Hrabyni

Hrabyně x

Základní škola a mateřská škola Naděje Frýdek-Místek x

Základní škola a Praktická škola Opava x

Základní škola H. Sienkiewicze s polským 
jazykem vyučovacím (družina)

Jablunkov x

Základní škola pro tělesně postižené Opava x

Základní škola, Kpt. Vajdy Ostrava x

Základní škola, Slezského odboje Opava x

Zámek Nová Horka, p.o. Studénka x

ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek x x



22 PODANÉ RUCE, o.s.

KLIENTI

NÁZEV ZAŘÍZENÍ ADRESA DĚTI DOSPĚLÍ SENIOŘI

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub AuXilium Hošťálková x

Centrum pro seniory, p.o. Holešov x

Centrum setkávání, o.s. Přerov x x

CT v rodině / děvčátko Anetka Zlín x

CT v rodině / chlapec Honzík Zlín x

CT v rodině / chlapec Kryštof Zlín x

CT v rodině / žena 30 let Holešov x

Dětský domov a Školní jídelna Hranice x

Dětský domov a Školní jídelna Přerov x

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. Pavlovice u Přerova x

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov Chvalčov x

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Slavičín x

Charita Svaté rodiny Luhačovice Luhačovice x

Mateřská škola Luhačovice, p.o. Luhačovice x

Mateřská škola Olomouc, Blanická Olomouc x

NADĚJE, o.s. Otrokovice x

NADĚJE, o.s. Zlín x

Sociální služby města Přerova, p. o. – Denní pobyt Přerov x

Ostatní kraje

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



Středisko sociální prevence Olomouc x

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou x

Výchov. ústav, dět. domov se školou, zákl. škola a stř. škola Dřevohostice Novosady x

Základní škola a Mateřská škola – Dětské centrum Hranice Hranice x

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko, s.r.o. Lipník nad Bečvou x

Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem x

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Česká Lípa x

23



24 PODANÉ RUCE, o.s.

Canisterapeutické víkendy 
Podaných rukou, o.s.  
realizované v r. 2011 

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 
4. – 5. června 2011 

Místo konání:  
Větřkovice / Agility kemp Větřkovice

   PTCTP / 6 nových 
canisterapeutických týmů (CTT)

   PTCTP – O / 8 zkušených CTT  

   v rámci odborného semináře bylo 
proškoleno 5 účastníků

III. termín 
10. – 11. září 2011 

Místo konání:  
Frenštát pod Radhoštěm / Liščí mlýn

   PTCTP / 17 nových 
canisterapeutických týmů (CTT)

   PTCTP – O / 5 zkušených CTT 

   v rámci odborného semináře bylo 
proškoleno 19 účastníků 

I. termín
2. – 3. dubna 2011 

Místo konání:  
Frenštát pod Radhoštěm / Liščí mlýn

   PTCTP / 6 nových  
canisterapeutických týmů (CTT)

   PTCTP – O / 8 zkušených CTT 

   v rámci odborného semináře  
bylo proškoleno 5 účastníků 
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Děkujeme
  přátelům s handicapem, kteří nám  

obětavě pomáhají u povahových testů CT týmů

  dětem, které se již od mládí aktivně  
zapojují do naší činnosti a pomáhají všude tam, 

kde je jejich pomoc vítaná a potřebná

  ostatním, kteří jsou u CT zkoušek  
nápomocni při kolektivních disciplínách

P
od
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í 

fi
gu

ra
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tů

m
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Výstupy projektu  
canisterapie za rok 2011

Vzhledem k centrále naší organizace 
ve Frýdku-Místku je převážná CT čin-
nost realizována v Moravskoslezském 
kraji. Naše organizační jednotka pro 
canisterapii „Psí pac z Podkrkonoší“  
funguje zcela samostatně a svou  
činnost eviduje samostatně.

V roce 2011 bylo členskými caniste-
rapeutickými dobrovolníky Podaných 
rukou, o.s. poskytnuto jen v Moravsko- 
slezském kraji:

1. pololetí 2011 – 226 canistera- 
peutických návštěv u klientů

2. pololetí 2011 – 153 canisterape-
utických návštěv u klientů (vzhledem  
k období letních prázdnin, kdy  
především školská zařízení nefungují, 
je počet CT nižší)

Celkem bylo v roce 2011 na území 
Moravskoslezského kraje provedeno  
376 canisterapeutických návštěv  
u klientů v rozsahu 651 hodin (jedna 
CT lekce = min. 60 minut).

Výstu
py projek

tu
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Poslední předvánoční neděli roku 2011 
jsme v Lidovém domě ve Frýdku-Místku 
zažili velkou slávu. Konala se tam totiž pro 
naše členy, aktivní canisterapeutické týmy, 
klienty, donátory a sponzory jedinečná 
akce. Jejím hlavním cílem bylo vzájemné 
poděkování za spolupráci a předání našim 
aktivním CT týmům jednotné identifikační 
označení, které jsme mohli pořídit díky 
velkorysosti našich sponzorů a donátorů. 
Od této chvíle naše aktivní CT týmy 
vystupují v jednotných zelených polokošilích 
s potiskem a naši pejskové mají speciální 
postroje značky Julius-K9 s názvem naší 
organizace. Všichni naši klienti tak od této 
chvíle vědí, jak vypadají CT týmy Podaných 
rukou, o.s. a vždy nás bez problémů poznají.

Program akce byl opravdu pestrý, na 
jevišti se vystřídalo několik účinkujících. 
Nechyběly ukázky tance se psem, orientální 
tanec či hudební vystoupení v podání 
klientů canisterapie.

Výběr z programu:
Koledy netradičně – v podání nezávislého 
hudebního tělesa  I. tanec se psem 
– Kateřina Nožičková a kokršpaněl  
Společný tanec psů – Eva Maděrová a zlatý 
retriever + Kateřina Nožičková a kokršpaněl 

 II. tanec se psem – Eva Maděrová  
a zlatý retriever  Slavnostní předávání 

CT výstroje aktivním canisterapeutickým 
týmům PR  Doprovodná videoprojekce 

 Orientální tanec – v podání uživatelů 
centra a jejich dětských kamarádů Žirafa – 
Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o.  

 Zpěv – v podání uživatelů Náš svět, p.o.,  
Pržno  Orientální tanec – Denisa 
Lednická  Taneček na píseň Waldemara 
Matušky SLAVÍCI Z MADRIDU – v podání 
uživatelů Náš svět, p.o., Pržno

Hosté se velmi dobře bavili, družně 
diskutovali, sálem se rozléhal hlasitý smích 
a ve tvářích všech byla vidět spokojenost.

A tak to má přeci být.

Závěrem se sluší poděkovat donátorům 
a sponzorům, bez jejichž přispění by 
tato akce nemohla proběhnout a naše 
organizace by nemohla poskytovat služby 
canisterapie na takové profesionální úrovni, 
jak nyní činí. Ještě jednou tedy velice 
děkujeme Nadaci OKD, Lesům ČR, s.p., 
Statutárnímu městu Frýdek-Místek  
a Statutárnímu městu Ostrava.

Pevně věříme, že tato bezvadná spolupráce 
bude i nadále pokračovat a my budeme 
mít možnost se opět brzy potkat na akci 
obdobného typu.

Děkujeme!
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... aneb děkujeme našim canisterapeutům 
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Koordinace dobrovolníků canisterapie
Lesy ČR, s.p.

označení CT týmů 60 000 Kč

pomůcky pro canisterapii 5 000 Kč

propagační materiály 5 000 Kč

Koordinace canisterapie
Nadace OKD

označení CT týmů 40 000 Kč

Psí terapeut aneb canisterapie  
u klientů s handicapem
Statutární město Ostrava

pomůcky pro canisterapii 5 000 Kč

označení komise 3 000 Kč

označení CT týmů 6 000 Kč

Psí kamarád handicapovaným - 
Canisterapie u klientů s handicapem
Statutární město Frýdek-Místek

pomůcky pro canisterapii 10 000 Kč

označení komise 4 900 Kč

označení CT týmů 25 200 Kč

Sponzoři Projektu identického  
označení canisterapeutických týmů  
a jejich vybavenosti

29



30 PODANÉ RUCE, o.s.
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Nadace  
OKD
„Koordinace  
canisterapie“

 

(mzda koordinátora, administrátora, správce webu,  
účetní, označení canisterapeutických týmů, zkušební komise)

100 000 Kč  (realizace projektu 1. 7. 2010 – 30. 6. 2011)

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

Za jedenáct let působnosti projektu canisterapie u organizace 
Podané ruce, o.s. bylo úspěšně realizováno mnoho dílčích projektů. 
Nadace OKD je „patronem“ našeho CT projektu od roku 2009. 

Hlavní náplní projektu je poskytovat službu canisterapie (CT) 
u klientů s handicapem, kterými jsou děti od raného věku až po 
seniory. Naší prioritou je zajišťování kvalitní CT u klientů stávajících, 
ale i uspokojení nových požadavků, a to v dostatečném rozsahu 
a k jejich plné spokojenosti. Na hladký průběh a kvalitní úroveň 
námi poskytovaných canisterapií dohlíží koordinátor CT. Právě tato 
pracovní pozice v projektu vznikla v r. 2009 za významné podpory 
Nadace OKD a naše spolupráce s NOKD trvá až dodnes, čehož 
si nesmírně vážíme. Od září roku 2011, za finančního přispění 
Nadace OKD, byl na výpomoc koordinátorovi zaměstnán druhý 
člověk – administrátor CT, a to na poloviční úvazek.

Projektové žádosti / granty NROS  
ze sbírky  
Pomozte  
dětem! 
„Koordinace canisterapie u dětí a mládeže s handicapem“ 

131 978 Kč   (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2011)  
mzda koordinátora, cestovné

125 475 Kč   (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2012)  
mzda koordinátora, cestovné, kombo + mikrofon, 
pomůcky pro canisterapii

Hlavním cílem projektu bylo pravidelné poskytování služby 
canisterapie (CT) u dětí a mládeže s handicapem v místě jejich pobytu 
či hospitalizace. Naší snahou je, za asistence canisterapeutických 
psů, řešit u dětských klientů především problémy psychologické, 
citové a sociálně integrační. Prioritou je zajišťování koordinované  
a kvalitní CT.

Z důvodu množství aktivit, které je nutné připravit, systematicky 
organizovat a technicky zajistit, je v celém projektu zaměstnána 
jedna osoba na HPP – koordinátor canisterapie. Člověk v pozici 
koordinátora celý projekt řídí, dbá na spokojenost dětských klientů 
canisterapie, jedná se zájemci o tuto službu, sjednává smluvní 
podmínky a svým způsobem zastává i funkci projektového manažera 
či fundraisera, jelikož zpracovává a podává projektové žádosti, 
komunikuje s potencionálními donátory. Samozřejmě sám vlastní 
canisterapii také provádí.
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Lesy ČR , s.p.
„Koordinátor canisterapie“ 

115 000 Kč   (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2011)  
mzda koordinátora, označení canisterapeutických  
týmů, zkušební komise, propagace,  
pomůcky pro canisterapii 

Konkrétními kroky projektu s podporou LČR, s.p. v roce 2011 
bylo vybavit canisterapeutické týmy naší organizace jednotným  
a specifickým označením, které bylo rovněž nutné pro bezpečnost 
klientů námi navštěvovaných zařízení. Díky finanční podpoře  
LČR, s.p. jsme také identické a vizuálně zřetelné označení CT 
týmů Podaných rukou, o.s. realizovali.

Byly zakoupeny speciální postroje pro CT psy, a to v jednotném 
barevném provedení, stejně jako jako trika pro dobrovolníky – 
canisterapeuty. Zakoupená CT výstroj je opatřena logem naší 
organizace a postroj pro psa také nápisem „canisterapeutický 
pes“. CT postroj a jeho doplňky např. v podobě přídavných brašen 
jsou rovněž vítanou pomůckou u samotných canisterapií.

Nové „pracovní“ označení CT týmů naší organizace sklidilo 
velký úspěch v zařízeních u klientů a personálu, dobrovolníci CT  
a jejich psi jsou dobře rozpoznatelní na chodbách zařízení, kde se 
personál dle směn střídá, všichni společně jsme touto novinkou 
doslova nadšeni.

WALMARK, a.s. 
„Canisterapie v Třinci aneb s CT psem to zvládám lépe“

30 000 Kč   (realizace projektu 1. 3. – 31. 8. 2011)  
mzda správce webu a účetní

Společnost Walmark se mnoho let angažuje v regionu Třinecka 
ve veřejně prospěšných projektech a patří zde k významným 
donátorům. Před čtyřmi lety byl k tomuto účelu založen Walmark 
Fond pro Třinecko. 

My jsme tuto společnost oslovili poprvé a hned jsme byli úspěšní. 
Projekty, které budou podpořeny, vybírali samotní zaměstnanci 
Walmarku. Finance z tohoto projektu byly použity na úhradu 
nákladů webmastera, který nám dlouhá léta spravuje internetové 
stránky ve svém volném čase a zdarma. Druhou položkou, která byla  
z tohoto projektu hrazena, byly náklady na vedení účetnictví. Účetní 
společnosti od samého počátku sdružení dělala tuto činnost také ve 
svém volném čase a zdarma.
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TCL DigiTrade, s.r.o.
„Canisterapie“

36 000 Kč   (realizace projektu  
1. 1. – 31. 12. 2011) – nájmy, 
poštovné, telefonní poplatky, 
kancelářské potřeby, potřeby 
na různé akce atd.

Firma TCL DigiTrade, s.r.o. nás podpořila 
již druhým rokem, a to pravidelnou měsíční 
platbou 3 000 Kč. Pro nás to jsou velmi 
významné finance na náklady, na které bychom 
jinak získávali finance jen velmi obtížně. Tyto 
finance jsou také určitou jistotou pro případ 
„kdyby něco“. Hradíme z nich zejména potřeby 
pro různé akce – dny dětí, ukázky canisterapie, 
provozní náklady. Spolupráce si velmi vážíme  
a věříme, že bude pokračovat i v dalším období.

Statutární město  
Frýdek-Místek
„Psí kamarád handicapovaným –  
canisterapie u klientů s handicapem“

50 000 Kč   (realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2011) – mzda koordinátora  
a zkušební komise, pomůcky pro canisterapii, označení 
canisterapeutických týmů a zkušební komise

Vzhledem k tomu, že od počátku naší působnosti poskytujeme canisterapii také ve 
Frýdku-Místku, a to hned v několika zařízeních, rozhodli jsme se, že požádáme o dotaci 
i Statutární město Frýdek-Místek. K našemu milému překvapení jsme dotaci obdrželi. 
Z dotace byla uhrazena významná část označení CT týmů a zkušební komise. Dotaci 
jsme zčásti použili také na pomůcky pro canisterapii – polohovací polštář, deky, tunely. 
Pomůcky jsou k dispozici všem aktivním členům, kteří je ke své CT činnosti potřebují. 
Díky dotaci jsme také mohli poskytnout odměnu členům zkušební komise, kteří tuto 
činnost vykonávají ve svém volném čase a na své náklady.

Statutární  
město Ostrava 
„Psí terapeut aneb canisterapie u klientů s handicapem“

30 000 Kč   (realizace projektu 1. 1. – 20. 12. 2011) – mzda koordinátora  
a zkušební komise, pomůcky pro canisterapii, označení 
canisterapeutických týmů, kancelářské potřeby

Naše činnost se během let posunula také do Ostravy. V Ostravě navštěvujeme několik 
různých zařízení – od dětí až po seniory. SMO se se svou dotací podílelo na označení 
CT týmů. Byly zakoupeny další CT pomůcky, příspěvek byl použit na částečnou úhradu 
notebooku pro koordinátora. I díky této dotaci dostali odměny za svou obětavou 
činnost členové zkušební komise.
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Foxík is a winner of the Czech 
Royal Poodle’s award in 2011.

Vědí o nás i za „velkou louží“

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 
je školským zařízením, kterému nikdo z místních neřekne jinak než „růžovka“, je příznivě 
nakloněna formě canispomoci „jejich“ dětem. 

Velmi příjemná je spolupráce nejen s vedením školy, ale i s odborným personálem na 
odloučených pracovištích školních budov na ulici 28. října (ZŠ spec. a PRŠ) a 8. pěšího 
pluku (Mateřská škola), kde je canisterapeutická služba u dětí pravidelně poskytována. 
Dobrovolnickou práci canisterapeutického týmu paní Moniky Bernady si škola velice 
chválí a vždy elegantní Foxík (královský pudl) si mládež ve škole a děti v MŠ brzy získal 
nejen svou dokonalou vizáží, ale především svou přátelskou povahou. Široká nabídka  
s vysokou úrovní vzdělání školy pro děti se speciálními potřebami hovoří za vše. V rámci 
jednoho projektu škola navázala sesterskou spolupráci se školou Margaret K. Lewis 
School na Floridě v USA. Zástupci zmiňované sesterské školy z Floridy školu ve Frýdku-
Místku také v červnu 2007 navštívili. Ředitelka americké školy paní Barbary Hardy 
potvrdila ve svém dopise vzájemnou spolupráci škol. Také „růžovka“ nezůstala pozadu 
a zaslala floridské škole spoustu materiálů dokumentujících práci a činnosti žáků a dětí. 
Partnerské škole byla zaslána dokumentace projektu canisterapie, který v růžovce ve 
spolupráci s organizací Podané ruce, o.s. úspěšně probíhá.

http://velkypudlaprikot.wobo.cz/kontakt-contact/kontakt.html

 
Úryvek z canisterapeutického projektu pro sesterskou 
školu na Floridě:

Therapy dog at our school. We have started with 
therapy dog in our education at our school in 2000 
(eleven school years ago). This year we have planned 
23 therapy lessons. We have started therapy in 
October this year. Our dog friend who attends us this 
year is: ROYAL POODLE. The name of our therapy 
poodle is: CENTURY FOX. The name of our therapist 
is: Monika – she is owner of Century Fox. We call him 
Century Fox – FOXÍK. 
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Náklady a výnosy

Náklady

Spotřeba materiálu  215 354,00 Kč 
Spotřeba energie  4 777,00 Kč 
Opravy a udržování  1 092,00 Kč 
Cestovné  19 095,00 Kč 
Náklady na reprezentaci  2 112,00 Kč 
Ostatní služby  36 833,00 Kč 
Mzdové náklady  293 231,00 Kč 
Zákonné sociální pojištění  76 218,00 Kč 
Daň silniční  1 200,00 Kč 
Ostatní daně a poplatky  1 350,00 Kč 
Dary  800,00 Kč 
Jiné ostatní náklady  6 741,00 Kč 

Náklady celkem  658 803,00 Kč

Výnosy

Tržby z prodeje služeb  106 570,00 Kč 

Tržby za prodané zboží  300,00 Kč 

Úroky  70,38 Kč 

Přijaté příspěvky (dary)  474 832,00 Kč 

Přijaté členské příspěvky  15 400,00 Kč 

Provozní dotace  80 000,00 Kč 

Výnosy celkem  677 172,38 Kč

Zisk 18 369,38 Kč

Ú
četn

í výk
azy
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Aktiva

Pokladna 0,00 Kč 

Účty v bankách 288 131,82 Kč 

Odběratelé 8 350,00 Kč 

Poskytnuté provozní zálohy 9 267,00 Kč 

Jiné pohledávky 270 775,00 Kč 

Náklady příštích období 417,00 Kč 

Aktiva celkem 576 940,82 Kč

Pasiva

Dodavatelé  10 477,00 Kč 

Ostatní závazky  1 099,00 Kč 

Zaměstnanci  26 030,00 Kč 

Zúčtování s institucemi SZ a ZP  11 703,00 Kč 

Ostatní přímé daně  4 237,00 Kč 

Výnosy příštích období  333 700,00 Kč 

Dohadné účty pasivní  5 580,00 Kč 

Vlastní jmění  24 592,86 Kč 

Výsledek hospodaření  18 369,38 Kč 

Nerozdělený zisk minulých let  141 152,58 Kč

Pasiva celkem 576 940,82 Kč

Aktiva a pasiva

V roce 2011 je výsledek hospodaření 
zisk 18 369,38 Kč a je z hlavní činnosti.  
Základ daně z příjmů právnických osob činí:  
5 011,00 Kč. ÚJ neprovozovala hospodářskou 
činnost. Výsledek hospodaření je výhradně 
určen na financování činnosti ÚJ a na pokrytí  
případné ztráty v dalších letech. V roce 2011 
je využita možnost uplatnit odpočet dle  
§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o dani 
z příjmů.

Podané ruce, o.s. v roce 2011 uzavřely 33 
dohod o provedení práce. Dohody o pro-
vedení práce byly uzavřeny na: provádění 
canisterapie (včetně přednášek) v ústavech 
sociální péče, přípravu canisterapeutických 
zkoušek, tvorbu a údržbu www stránek  
organizace, účetnictví.

Podané ruce, o.s.  v roce 2011 uzavřely  
1 dohodu o pracovní činnosti. Dohoda o pra-
covní činnosti byla uzavřena na administra-
tivního pracovníka. V roce 2011 pokračoval 
pracovní poměr (HPP) na pozici koordinátor 
canisterapie, koordinátor byl část roku místo-
předsedou organizace.

Komentář k hospodaření



39Výroční zpráva 2011

Přehled jednotlivých dárců,  
kteří nám přispěli v roce 2011

Finanční dary

Nadace OKD 290 600,00 Kč

      (z toho 196 355,00 Kč časově rozlišeno  
do roku 2012 – účelově vázaný dar)

Nadace rozvoje občanské společnosti 125 475,00 Kč

      (celá částka časově rozlišena  
do roku 2012 – účelově vázaný dar)

Lesy České republiky, s.p. 115 000,00 Kč

WALMARK, a.s. 40 000,00 Kč

TCL DigiTrade, s.r.o. 36 000,00 Kč

Lubomír Hoffman 7 500,00 Kč

Ing. Evženie Bubeníková 5 000,00 Kč

Zdeňka Bittnerová 2 200,00 Kč

Základní škola Frýdek-Místek 1 290,00 Kč

Eva Maralíková 1 100,00 Kč

ostatní 800,00 Kč

Dotace

Statutární město Frýdek-Místek 50 000,00 Kč

Statutární město Ostrava 30 000,00 Kč

D
ary

Děkujme jednotlivým dárcům,  
kteří nám na zajištění projektu  
canisterapie přispěli .
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Věcné dary a služby

Globus Ostrava – hypermarket – krmivo pro CT psy

MVDr. Zbyněk Konvička – veterinární přejímky psů na akcích

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

Paní Ingrid Walterová – dárky v podobě perníčků

Děkujeme!

Veterinární  
ambulance  
MVDr. Zbyněk  

Konvička

Veterinární  
ošetřovna  
MVDr. Petra 
Domesová
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Služba canisterapie je naší neziskovou organizací  
Podané ruce, o.s. poskytována již dvanáctým  
rokem, a to je co říct. Pevné základy canisterapii 
dali zakládající a skalní členové 12. dubna roku 
2000, kteří dodnes v organizaci pracují s nad-
šením a jsou nám, ostatním canisterapeutickým 
dobrovolníkům, velkým příkladem.

U vzniku neziskové organizace je podstatný 
nápad – zajímavá myšlenka, ale až čas prověří  
její životaschopnost. Nejen současnost, ale  
i budoucnost ukáže, zdali je naše práce dobrá 
a poctivá. Tak jako u stavby, nestačí jen přijít  
s ideou a nakreslit projekt nového domu, ale 
je nutné také vše realizovat a udělat vše už od  
základů kvalitně. 

Po dvanácti letech existence naší canisterapeu-
tické společnosti musím s radostí konstatovat, 
že naše základy nemají trhlinu, a ačkoliv na nás 
– lidech zub času zanechal nějakou tu vrásku, 
jsme tady a budujeme pověst Podaných rukou, 
o.s. „kámen po kameni“.

Dovolím si ještě jednou srovnání CT projektu se 
stavbou domu. Stavba, nemá-li dobré základy, 
potřebuje po dvanácti letech nákladnou údržbu 
a trhliny ve zdivu jsou markantní. 

Kdybychom my, naše organizace, neměli před 
dvanácti lety položen kvalitní základ, možná 
bychom už ani dnes neexistovali. Na precizním 

základu lze stavět skvělý projekt, kterým caniste-
rapie bezesporu je.

„Nosným materiálem“ jste vy – canisterapeuté, 
naši členové, dobrovolníci s pejsky. Kdybyste 
vy neposkytovali službu CT kvalitně a s láskou, 
neměli bychom „z čeho“ stavět, zůstala by jen 
„základová deska“. „Stavbu“ s kvalitními základy 
a pevným zdivem je pak radost zastřešit. Onou 
imanigární střechou canisterapeutického pro-
jektu jsou donátoři a sponzoři, kteří projektu věří 
a se svou investicí neváhají.  Společně tvoříme 
„stavbu“ canisterapeutického projektu, která 
slouží našim klientům s handicapem.

Omlouvám se za stavařské přirovnání, ale myslím  
si, že nejen já, ale vy všichni jste na ten náš 
„pomyslný barák“ PROJEKTU CANISTERAPIE 
náležitě pyšní a dělá nám dobře u srdíčka, když 
např. na dotaz: „Odkud jste?“ odpovídáme:  
„Z organizace Podané ruce, o.s.“

Přeji našemu canisterapeutickému projektu 
dobrou odolnost nejen vůči povětrnostním  
podmínkám, ale i vůči jiným vnějším nástrahám!

Monika Olbrechtová
koordinátor canisterapie

Slovo na závěr
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