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PŘEDSTAVENÍ NF CANISTERAPIE 
 

 

Myšlenkou Nadačního fondu CANISTERAPIE je pomáhat prostřednictvím canisterapie 

všem těm, kteří naši pomoc potřebují. Za pomoci speciálně cvičených psů 

poskytujeme canisterapeutické a asistenční služby v nejrůznějších zařízeních 

zaměřených na postižené děti a dospělé (stacionáře, dětská centra, nemocnice, 

hospice, atd.). Zaměřujeme se i na výcvik a výchovu nových canisterapeutických 

týmů, výcvik asistenčních psů a šíření osvěty o canisterapii. Pořádáme přednášky pro 

veřejnost, školy a mateřské školky. 

 

Jsme skupina lidí, která se se svými pejsky věnuje pomoci handicapovaným lidem 

všech věkových kategorií ve svém volném čase. Všichni členové, včetně 

zakladatelů, jsou zaměstnaní, podnikají, nebo studují. Canisterapii se věnují bez 

nároku na finanční odměnu.  

 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 
Název:  Nadační fond CANISTERAPIE 

Sídlo:   náměstí Přátelství 1518/4, Praha 15, 102 00 

IČ:   04578244 

Web:   www.nf-canisterapie.cz 

Email:   info@nf-canisterapie.cz 

 

Zakladatelé:   Martina Holmanová 

   Lenka Hanáková 

 

Správní rada: Martina Holmanová, předseda 

   Lenka Hanáková, místopředseda 

   Věra Bredahl, člen 

 

Revizor:  Hana Sojková 

 

 

Ostatní členové a dobrovolníci:  Veronika Javůrková 

      Tomáš Valčík 

      MVDr. Lucie Škarpichová 

      Lenka Pokorná 

      Lucie Drbalová 

      Šárka Minaříková 

 

 

 

Veřejná sbírka je povolena od 1. ledna 2016 Magistrátem hlavního města Prahy     

pod jednacím číslem MHMP 2125599/2015. 

http://www.nf-canisterapie.cz/
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CANISTERAPIE A JEJÍ PŘÍNOS 
 

 

Canisterapie označuje alternativní 

formu animoterapie, která využívá 

pozitivního působení psa na zdraví 

člověka. Vztah mezi člověkem a 

zvířetem nemusí představovat pouze 

nějakou fyzickou práci, kterou zvířata 

vykonávají, ale také pozitivní 

psychologický a duševní přínos.  

 

S canisterapií se běžně setkává většina 

z nás v každodenním životě, aniž 

bychom tušili, že jde o terapii. Stačí 

pohled nebo pohlazení pejska a člověku se zlepší nálada. Pes dokáže v lidech 

vyvolat silné emoce. Jeho prostřednictvím se snadněji navazuje terapeutický vztah 

s uzavřenými klienty, kteří snáz vyjadřují své emoce, komunikují s okolím a projevují 

radost z jeho přítomnosti.  

 

Tohoto pozitivního přínosu se dá využít 

v domovech pro seniory, v hospicích, 

v nemocnicích a jiných institucích, kde klient 

nepřijde do styku se společností. Pes dokáže 

motivovat k nácviku mluvení (logopedie). Klient 

se učí správně artikulovat při vyslovování jména 

psa a srozumitelně mu zadávat povely. Přispívá 

k rozvoji jemné a hrubé motoriky u jedinců 

s poruchami hybnosti (drbání, hlazení, krmení, 

vyčesávání, házení aportů).  

 

 

Protože pes má vyšší tělesnou 

teplotu než člověk, je u některých 

klientů velmi přínosná technika 

polohování, kde tělesným 

kontaktem psa a člověka dochází 

k prohřátí a tím i k lepšímu 

prokrvení tkání. To napomáhá k uvolnění ztuhlých svalů a uvolněné svalstvo 

umožňuje větší rozsah pohybu (snížení křečí).  
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NAŠE ČINNOST 
 

 

V roce 2016 jsme připravili šest nových canisterapeutických týmů, které prošly naším 

školením a úspěšně složily canisterapeutické zkoušky. Dalších sedm týmů 

připravujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRAVIDELNÉ CANISTERAPIE 
 

V roce 2016 jsme pravidelně docházeli a pomáhali prostřednictvím canisterapie v 

mnoha zařízeních, školách a mateřských školkách. Canisterapii jsme poskytovali i 

soukromým osobám s různými druhy postižení. 

 

 

 Ústřední vojenská nemocnice 

 soukromá terapie pro Kubíka (autista) 

 organizace Ruka pro život – stacionář Skloněná 

 organizace Ruka pro život – stacionář Rajmonova 

 stacionář Akord 

 Sedmibarevno 

 Život 90 

 občanské sdružení Smíšek – MŠ Bělehradská 

 občanské sdružení Smíšek – MŠ Na Harfě 

 občanské sdružení Smíšek – U Kněžské louky 

 občanské sdružení Smíšek – Pernerova 

 stacionář Duha 

 centrum denních služeb Nová Duha 

 centrum sociálních služeb Chomutov 

 Smile Studio – MŠ Nové Přílepy 

 Smile Studio – MŠ Prosek 

 soukromá terapie pro Honzíka (epileptik) 

Za rok 2016 jsme poskytli více než 320 canisterapií, 

včetně ukázek a přednášek. 
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AKCE PRO VEŘEJNOST 
 

 

V roce 2016 jsme uskutečnili přednášky a ukázky canisterapie po celé České 

republice. 

 

 setkání v komunitním centru pro seniory Život 90 

 ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem 

 Žižkovský masopust 

 ZŠ Přerov nad Labem 

 ZŠ Nehvizdy 

 Šestý řemeslný jarmark v Lysé nad Labem 

 festival Mezi ploty 2016 

 zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 

 MŠ Dobřichovice 

 MŠ Stratov 

 dětský den v MŠ Lysá nad Labem 

 Psáryfest – festival určený postiženým klientům Laguny 

 Veselské slavnosti ve Veselí nad Lužnicí 

 Dětské centrum Paprsek 

 městská slavnost Klatovy 

 charitativní projekt Voříškiáda v Dubči 

 Krušnohorská mostecká slavnost v Mostě 

 Den domácích mazlíčků – Parukářka, Praha 3 

 slavnost v Kadani 

 MŠ Petříkov, Velké Popovice 

 Zahrada Čech, Litoměřice 

 MŠ Vyšehrádek 

 Sedmý řemeslný jarmark v Lysé nad Labem 

 Dětské centrum KOI 

 MŠ Litvínovská, Praha 9 

 Břevnovské slavnosti 

 Domov mládeže, Praha 9 

 MŠ Na Děkance, Praha 
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HOSPODAŘENÍ NF CANISTERAPIE 
 

 

Prvopočátky našeho fungování jsme financovali pouze z vlastních zdrojů, ať už se 

jednalo o náklady za cestu za klienty, náklady spojené s péčí o psy, vzdělávání 

pracovníků v sociální oblasti, či absolvování canisterapeutických zkoušek a přípravu 

na ně.  

 

Pomalu jsme se začali dostávat do povědomí veřejnosti. Finanční příspěvky do 

veřejné sbírky jsou jedním z našich hlavních finančních zdrojů. Vzhledem k omezeným 

finančním prostředkům a navzdory tomu, že některé náklady stále hradíme 

z vlastních zdrojů – například náklady spojené s cestou za klienty, zatím nemůžeme 

svou činnost rozšířit tak, jak bychom si přáli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem, kteří přispěli do naší veřejné sbírky, srdečně děkujeme! 
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FINANČNÍ PŘEHLED 
 

 

 

PŘÍJMY: 

 

 

 

Přijaté příspěvky do veřejné sbírky 

 

 

25 159,00 Kč 

 

Příjmy ze zařízení a pořádaných akcí 

 

 

64 550,00 Kč 

 

Výnosové úroky 

 

 

0,61 Kč 

 

CELKEM: 

 

 

89 709,61 Kč 

 

VÝDAJE: 

 

 

 

CT zkoušky, veterinární péče, potřeby na canisterapii,  

krmení pro psy, pojištění odpovědnosti, kancelářské  

potřeby, propagační materiály, ověřování listin a další  

výdaje spojené s chodem NF 

 

 

 

 

 

72 064 ,67 Kč 

 

CELKEM: 

 

 

72 064,67 Kč 

 

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM: 

 

 

17 644,94 Kč 

  

 

 

Materiální stav: 

 

 postroje, vodítka, obojky 

 pomůcky na provozování canisterapie 

 2 x invalidní vozík, francouzské hole 

 propagační stánek 

 propagační placky s motivem našich psů 

 kancelářské potřeby 

 pracovní oblečení 
 


