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Abstrakt 
Příspěvek pojednává o teoretické a praktické realizaci spolupráce nestátní neziskové 
organizace (občanské sdružení HAFÍK) a Veřejné vysoké školy (Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta – Ústavu sociální práce, dále jen ZSF 
JU) na rozvoji dobrovolnictví v oblasti canisterapie a prevence společensky nežádoucích 
jevů. Zapojení dobrovolníků (studentů) do výkonu kontinuální dobrovolnické služby je 
efektivním a v současné chvíli opomíjeným prostředkem rozvoje odborných kompetencí 
výše zmíněných.  
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Abstract 
This article treats of theoretical and practical implementation in cooperation among non 
profit organization and public university(University of South Bohemia, Faculty of Health 
and Social studies – Institute of Social Work). The main object of this cooperation is 
development in volunteer practical training which is focus on animal assisted activity, 
animal assisted therapy and animal assisted education with dogs. The other object of this 
cooperation heads for development volunteer practical training in prevention of socially 
undesirable effects. 
The volunteer service is very effective for students like one of opportunity to source 
professional skills and competences in social work.  
 
Key words 
Volunteer. Vocational comtenncies. Canistherapy (dog assisted therapy). Volunteer 
servis. 
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Úvod 
 
 
1  Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, o.s. 

 
bčanské sdružení HAFÍK vzniklo v lednu roku 2001 jako výcvikové 
canisterapeutické sdružení, které se zabývá výukou trenérů pro vý-

cvik terapeutických psů, výcvikem canisterapeutických týmů a především 
praktikováním odborné canisterapie. 

Podnětem k založení sdružení se stala především potřeba zavedení 
profesionálně prováděné canisterapie v České republice. V současné době 
má občanské sdružení 44 dobrovolníků – canisterapeutických týmů (vždy 
otestovaný pes + psovod). 

Sdružení v roce 2008 na základě rozhodnutí Ministerstva Vnitra zís-
kalo akreditaci programu Canisaktivit, jako vysílající organizace v oblasti 
dobrovolnické služby. Zmíněný projekt je realizován za podpory národ-
ního dobrovolnického centra Hestia, o.s.  

Od roku 2009 je občanské sdružení Hafík jediná organizace, která 
vlastní akreditaci Evropské asociace pro výkon terapie za asistence zvířat 
(ESAAT) pro přípravu a vysílání canisterapeutických týmů. 

Dobrovolníci (canisterapeutické týmy) organizace realizují svou 
jednorázovou či pravidelnou dobrovolnickou činnost v jihočeském 
a středočeském kraji. Mezi další aktivity organizace patří realizace re-
kondičních pobytů pro děti se specifickými potřebami, příprava a výcvik 
canisterapeutických týmů, vzdělávacích workshopů, a v neposlední řadě 
participace na Letních integračních canisterapeutických táborech (pořá-
daných ZSF JU v ČB). 

 
1.1  Canisterapie  

 
Souhrnný název pro aplikaci terapie, aktivit a edukace za přítomnos-

ti psa je „canisterapie“ (jednou z forem zooterapie). Canisterapie je sou-
částí podpůrných rehabilitačních metod, při níž se využívá pozitivního 
působení a vztahu mezi člověkem a psem.  

Obecně lze konstatovat, že canisterapie slouží k podpoře psychoso-
ciálního zdraví lidí všech věkových kategorií (Kalinová, 2003).  

O
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Jedna z definic říká, že „Canisterapie je jednou z metod rehabilitace, 
která slouží k podpoře zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se 
využívá interakce mezi člověkem a psem. Pojem zdraví je přitom vnímán 
z bio-psycho-sociálního pohledu“ (Kalinová, 2003).  

V současné chvíli jsme již schopni rozdělit ne zcela terminologicky 
přesný pojem „canisterapie“ na jednotlivé a správnější metody provádění. 
Za prvé se jedná o aktivity za pomoci zvířat (AAA – Animal assisted 
activities), dále pak terapie za pomoci zvířat (AAT – Animal assisted 
therapy), vzdělávání, za pomoci zvířat (AAE – Animal assisted educa-
tion) a krizová intervence za pomoci zvířat (AACR – Animal assisted 
crisis response) / případně jejich kombinace (Eisertová, 2007). Dále je 
možné logicky rozdělit formy canisterapie na návštěvní program, jedno-
rázové aktivity, pobytový program, rezidentní program, zásah krizové 
intervence / nebo jejich kombinace (Eisertová, 2008). 

 
 

2  Centrum Zoorehabilitací, Ústav sociální práce –  
ZSF JU v ČB 
 
Ústav sociální práce na Zdravotně sociální fakultě zaštituje 

a sdružuje dobrovolnická centra a aktivity realizované v oblastech 
prevence, vzdělávání a praktického terénního nasazení dobrovolníků. 
Centrum Zoorehabilitací je jedním z článků Ústavu sociální práce 
a zaměřuje se především na realizaci následujících aktivit:  
 Dobrovolnický program Canisterapie. 
 Realizace Integračního canisterapeutického tábora (již od roku 

1998). 
 Pořádání konference Pravda o Zooterapii (již od roku 1998). 
 Realizace Rekondičních pobytů pro děti se specifickými potřebami. 
 Preventivní program zaměřený na prevenci úrazů způsobených psem 

u dětí mladšího školního věku. 
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2.1  Dobrovolnický program Canisterapie  
 
Program je realizován od roku 2006 pod záštitou ZSF JU a za 

podpory národního dobrovolnického centra Hestia, o.s. Dobrovolnický 
program též úzce spolupracuje s občanským sdružením HAFÍK a program 
podobného nebo stejného charakteru je v České republice naprosto 
ojedinělý. V tomto programu se uplatňují dobrovolníci, kteří nevlastní 
psa vhodného pro canisterapii. Výše jmenovaní se věnují  především 
klientům, aktivně se podílí na vymýšlení a realizaci programu pro 
klienty a organizačně zajišťují jednotlivé akce v rámci canisterapie. 
Aktivně uplatňují a získávají nové  znalosti ze zdravotně-sociální oblasti. 
Tyto pak mohou využít při výběru a zpracování bakalářské či magisterské 
práce. Pro dobrovolníky jsou pořádány různé přednášky a semináře, které 
jim umožňují získávat nové poznatky a  metody práce s různými typy 
klientů. Dobrovolníci se účastní supervizních seminářů a to jedenkrát za 
osm týdnů (Bursová, 2008). 

Dobrovolníci jsou individuálně nebo skupinově proškoleni a poté se 
účastní jako pomocníci při práci v rámci canisterapie. Po proškolení je 
s nimi uzavírána smlouva o spolupráci. Tato vymezuje práva a povinnosti 
dobrovolníka a slouží k ochraně dobrovolníka při vykonávání jeho 
činnosti. Dobrovolníci jsou též pojištěni u Vzájemné hasičské pojišťovny 
pro případ způsobení škody na pracovišti a majetku klientů.  

 
2.2  Integrační canisterapeutické tábory 

 
Pořádání integračních canisterapeutických táborů je jedna z možnos-

tí realizace pobytových (zotavovacích) akcí pro děti a jednou z možností 
využití skupinové canisterapie. V našem případě se jedná o čtrnáctidenní 
letní dětské tábory. ZSF JU pořádá letní integrační canisterapeutické tá-
bory každoročně – od roku 1998. Tábora se vždy účastní zhruba polovina 
dětí „zdravých“ (z běžné populace, bez závažnějších zdravotních problé-
mů a bez postižení) a polovina dětí s postižením nebo jinými zdravotními 
problémy (Neubauerová, 2000). 

Tábor každoročně probíhá na základně ZSF JU Hradce u Lipí, v roce 
2008 se ho celkem účastnilo 34 dětí a 9 canisterapeutických týmů (tj. pes 
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a jeho psovod), ostatní personál tvořili vedoucí, asistenti (dobrovolníci 
programu Canisterapie) a pomocný personál (kuchyně, apod.) 

Důležitým aspektem canisterapeutického tábora je realizace integra-
ce, která probíhá v rámci oddílů, během společného programu i ve chví-
lích odpočinku (děti zdravé s dětmi s postižením společně bydlí na chat-
kách a účastní se stejného programu). 

Odborné provedení canisterapie zajišťují canisterapeutické týmy 
z Výcvikového canisterapeutického sdružení HAFÍK z Třeboně, které 
úspěšně absolvovaly výcvik a zkoušky canisterapeutických týmů a vlastní 
osvědčení canisterapeutického týmu (dobrovolníci). A v dané oblasti 
práce s dětmi se specifickými potřebami mají praktické zkušenosti. Tyto 
canisterapeutické týmy celoročně praktikují terapii za asistence psa 
u osob se specifickými potřebami a jsou pod celoroční supervizí (Eiserto-
vá, Tichá, 2007).  

Instruktoři zajišťující péči o děti a volnočasové aktivity jsou větši-
nou studenti Zdravotně sociální fakulty, a současně dobrovolníci zapojeni 
v programu Canisterapie.  

Náplní tábora je program zaměřený na kontakt dětí se psy. Ti jsou 
zapojováni nejen do klasických táborových činností (účast na oddílovém 
programu, nástupech, vycházkách, hrách aj.), ale především do cílených 
canisterapeutických aktivit (např. obměny agility, rozeznávání jednotli-
vých psů po hmatu – se zavázanýma očima, hry zaměřené na přímý kon-
takt mezi dítětem a psem, česání psů, štafety se psy, různé druhy her 
s pejsky, ukázky poslušnosti).  

Jedním z důležitých cílů canisterapeutických táborů je snaha o navá-
zání pozitivního přístupu a vztahu dětí ke zvířatům (psům) i přírodě. Děti 
se učí psům rozumět, vyhledávat jejich potřeby, ovladatelnosti psa, odbo-
urávají se zde také jejich obavy z kontaktu se psem. Děti nalézají ve 
psech kamarády a společníky (Kalinová, 2004). 

Děti mají možnost se též o psech dozvědět velké množství informa-
cí. Dozvídají se například jak pečovat o srst psa, jak zajistit výživu psa, 
výchovu a výcvik, veterinární ošetření.  
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2.3  Konference Pravda o Zooterapii 
 
Na půdě ZSF JU má konference Pravda o zooterapii, jež se zaměřuje 

na problematiku praktikování zooterapií, již dlouholetou tradici. 
Konference probíhá každoročně pod záštitou Zdravotně sociální fakulty 
a to již od roku 1998.  

Vzhledem k tomu, že Zooterapie1 je poměrně mladý obor, jsou velmi 
důležité nejen vědecké výzkumy, ale také jejich prezentace a osvěta mezi 
odbornou i laickou veřejností.  

V České republice, ale i v zahraničí je stále nedostatek odborných 
seminářů a konferencí na výše zmíněné téma, proto je v tomto oboru stále 
velký zájem o akce tohoto druhu. ZSF JU byla až do roku 2007 jedinou 
fakultou v ČR, jenž pořádá odborné konference zaměřené na problemati-
ku zooterapie. 

Každoročně se konference účastní nejen studenti ZSF JU (ve velké 
míře dobrovolníci programu Canisterapie a canisterapeutické týmy HA-
FÍK, o.s.), ale i odborníci na dané téma z celé ČR, dobrovolníci působící 
v oblasti zooterapie a samozřejmě i jednotlivci či zástupci organizací, 
jenž se praktickým prováděním zooterapie zabývají (Eisertová, Staníko-
vá, 2007).  

Organizačně je konference zajištěna z řad dobrovolníků občanského 
sdružení Hafík a Centra Zoorehabilitací. 

Přínos konference je nejen v získání nejnovějších teoretických po-
znatků, ale také v praktickém předání zkušeností v oblasti zooterapie. 
Velmi důležitá je možnost setkání a navázání kontaktu s uznávanými 
odborníky v oboru a v praktickém předání zkušeností v oblasti výzkumu 
či praktikování odborné zooterapie/zoorehabilitace. 

Přínos konference lze také spatřovat v prohlubování zájmu o prob-
lematiku zooterapie z řad odborníků a ostatních pracovníků ve zdravotně 
sociální sféře. Tuto skutečnost potvrzuje skladba účastníků konference, 
mezi kterými byli v roce 2007 a 2008 akademičtí pracovníci, 
představitelé neziskových organizací, speciální pedagogové, zdravotní 
sestry, fyzioterapeuté, psycholog, studenti a dobrovolníci ze ZSF JU, 

                                                 
1 Zooterapie – jedná se o český ekvivalent výrazu pro souhrnné použití zvířat v oblasti terapie, aktivit 
a edukace.  
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ergoterapeuté, pracovníci sociální péče a praktičtí realizátoři zooterapie. 
Velmi důležité je zároveň navázání zahraniční spolupráce.  

 
2.4  Rekondiční pobyty 

 
Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii nabízí dětem se spe-

cifickými potřebami využití v oblasti skupinových volnočasových aktivit, 
kontakt s ostatními vrstevníky a především využití canisterapie, jako 
podpůrné psychosociální rehabilitační metody. Rekondiční (víkendový) 
pobyt dětem poskytne možnost k navázání mnoha kontaktů v kolektivu 
dětí, kdy pes se stává velkou motivační složkou. 

Pro dobrovolníky zapojené v programu Canisterapie umožňuje výše 
zmíněný víkend propojení teoretických poznatků s praktickými a to 
v oblasti péče o klienta, zajištění jeho volnočasových aktivit. Též mají 
možnost se realizovat v oblasti fundraisingu, organizační strategii a práci 
se skupinou. Veškeré tyto aktivity jsou nezbytné pro kvalitní realizaci 
pobytových akcí. 

Program klade důraz na zprostředkování kontaktu dítěte se zvířetem, 
u kterého vyvolává celou řadu emočně libých prožitků. Dítě poznává, že 
mu zvíře může být společníkem, kamarádem (pomáhá mu zmírnit sociál-
ní důsledky jeho postižení). Hlavním cílem je příprava dětí na běžný ži-
vot, nácvik komunikace, umožnění socializace v co nejširší míře. Velmi 
významným přínosem pro děti s postižením je navázání kontaktu a pěsto-
vání pozitivního vztahu ke psům. 

 
 

3  Centrum prevence úrazů, násilí a společensky nežádoucích 
jevů 
 
V roce 2007 vzniklo při Ústavu sociální práce Zdravotně sociální fa-

kulty „Centrum primární prevence společensky nežádoucích jevů“, které 
je zaměřeno na primární  specifickou prevenci v oblasti obchodu s lidmi, 
rizikovému sexuálnímu a drogové závislosti a v loňském roce se rozšířila 
jeho působnost na riziko nových alternativních náboženských hnutí. Kdy 
komplexní cílovou skupinou jsou žáci základních škol, studenti odbor-
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ných učilišť a středních škol, posluchači vysokých škol, pedagogové 
a laická i odborná veřejnost.  

Centrum prevence úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Minis-
terstvem zdravotnictví, Národním programem v boji proti AIDS, Českou 
společnosti AIDS pomoc a s organizací LaStrada, tyto organizace posky-
tují podporu především v poskytování informačních materiálů, zaškolení 
dobrovolníků a účastí na preventivních akcích. Celkem bylo za rok 2007 
a 2009 proškoleno 15 dobrovolníků z řad studentů Zdravotně sociální 
fakulty studijních oborů Rehabilitační a psychosociální péče, kteří se 
podílejí na preventivních aktivitách. V roce bylo centrum sloučeno 
s Centrem prevence úrazů a násilí.  

V  roce 2007 bylo do programů primární prevence zahrnuto 5 škol 
z Českých Budějovic (cca 1 500 žáků/studentů), v roce 2008 se díky 
uspořádání kulatého stolu na půdě Zdravotně sociální fakulty se do prog-
ramu přihlásilo škol 18, a to především druhé stupně základních škol. 
Obsah programu primární prevence byl přizpůsoben i potřebám školy 
praktické a dětem z Dětského domova Boršov. 

 
 

4  Metodika spolupráce  
 
4.1   Základní pilíře Centra Zoorehabilitací  a Centra prevence úrazů, 

násilí a spol.než.jevů na ZSF JU 
 
Jednou ze základních podmínek pro úspěšný rozvoj dobrovolnických 

aktivit je zajištění odborného a metodického vedení daného programu 
a to osobou garanta. Jak uvádí Švestková (2002), na vysokoškolském 
pracovišti je velmi žádoucí, aby garantem byl odborný asistent, který se 
zajímá o dobrovolnickou práci a v rámci svých pracovních povinností je 
schopen řídit dobrovolníky, koordinovat supervizory a sám dále rozvíjet 
koncepci dobrovolnické práce.  

Úspěšné fungování programu dále zajišťuje osoba koordinátora, kte-
rý se řídí strategií dobrovolnického programu, kontaktuje klienty a spolu-
pracující organizace a musí být schopna řídit kolektiv a ochotna věnovat 
svůj volný čas realizaci programu (Švestková, 2002). 
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Osoba koordinátora je důležitá především z důvodu komunikace 
a spolupráce s dobrovolníky, zajišťuje jejich průběžné vzdělávání a koor-
dinuje supervizní setkání.  

Dobrovolníci prochází odborným seminářem, který zaštiťují výše 
jmenované organizace a pracují pod metodickým vedením koordinátora 
centra.  

 
4.2  Systém spolupráce 

 
Realizace zmíněných aktivit (viz. kapitola 2.1. – 2.4.) je úzce zalo-

žena na spolupráci občanského sdružení HAFÍK a ZSF JU, Ústavu so-
ciální práce. Podmínkou kvalitní kooperace na realizaci projektů a aktivit 
je především aktivní komunikace mezi koordinátory a garanty programů. 
Aktivní komunikace začíná již při náboru a výcviku dobrovolníků a ca-
nisterapeutických týmů, dále pak při praktickém nasazení nových dobro-
volníků do terénu, realizaci společných edukačních seminářů a v nepo-
slední řadě realizací víkendových setkání. Tato setkání canisterapeutic-
kých týmů (dobrovolníků) o.s. HAFÍK a dobrovolníků programu Caniste-
rapie umožňuje výše zmíněným zintenzívnit vzájemnou interakci, vytvo-
řit prostor pro prohloubení či navázání spolupráce mezi jednotlivými 
účastníky a sdílení zkušeností získaných během docházení do zdravotně-
sociálních zařízení a práce s jednotlivými klienty. Víkendový pobyt je 
realizován v duchu pedagogiky zážitku a má u dobrovolníků velmi klad-
ný ohlas. 

Dobrovolníci se na praktickém naplnění projektu podílejí dvěma 
způsoby. Jedná se o pravidelné docházení do různých typů zdravotně-
sociálních zařízení nebo organizační zajištění v rámci jednorázových 
aktivit. V roce 2008 se dobrovolníci zúčastnili a organizačně pomohli 
zajistit 36 jednorázových aktivit (ve zdravotně sociálních či školských 
zařízeních). Dobrovolníci se též podílejí na zajištění a realizaci Letního 
canisterapeutického tábora pořádaného ZSF JU. 

V rámci pravidelného docházení mohou dobrovolníci pracovat 
s různými cílovými skupinami: 
 dětský klient  

o mentální, smyslové, somatické postižení, 
o děti s ADHD, 
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o klienti s autistickými rysy, 
o klienti s etopedickými problémy, 

 dospělý klient – klienti s mentálním postižením, 
 senioři,  
 žáci, studenti všech typů škol, na které je primární prevence vztahuje.  

V letošním roce bude projekt dále naplňován realizací vzdělávacích 
seminářů určených pro účastníky Dobrovolnického programu Canistera-
pie a dobrovolníky HAFÍK, o.s.  

 
4.3  Rozvoj odborných kompetencí 

 
Účastí v dobrovolnickém programu a průběžným vzděláváním lze 

zajistit zkvalitnění praktických znalostí účastníků programu a to předev-
ším  ve zdravotně sociální oblasti a v oblasti výkonu canisterapie a práce 
s klientem. Veškerý rozvoj odborných kompetencí je vždy podložen indi-
viduální a skupinovou supervizí. Jedná se především o rozvoj následují-
cích odborných kompetencí: 
 na základě kontinuální a odborně vedené práce s klientem dochází 

ke zlepšení komunikačních schopností dobrovolníka a rychlejšímu 
navázání kontaktů s klienty (děti, dospělí, senioři);  

 dobrovolníci se lépe a rychleji dokáží zorientovat v možnostech 
a potřebách klienta a to především díky možnosti praktikování 
v přirozeném prostředí klienta; 

 dochází k velmi efektivnímu propojení a prohloubení teoretických 
znalostí a vědomostí s praktickými. Dále dochází k zlepšení orienta-
ce v odborné terminologii; 

 dobrovolníci jsou schopni vhodně uplatnit a zařadit canisterapii do 
různých profesních oborů jako jednu z možných podpůrných terape-
utických metod (fyzioterapie, psychologie, rehabilitační-psycho-
sociální péče). 
K rozvoji odborných komeptencí dále významně přispívá vytvoření 

interakce mezi všemi účastníky programu a odborníky v praxi, mezi dob-
rovolníky a canisterapeutickými týmy.  

Vytvoření vhodného a stabilního zázemí pro účastníky dobrovolnic-
kého programu a zároveň motivace studentů (dobrovolníků) k činnosti, 
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která významně rozvíjí jejich odborné „profesní“ kompetence je zásad-
ním cílem programu. 

 
 

Závěr 
 
Přínos spolupráce a realizace daných aktivit je především v prohlou-

bení zájmu o zdravotně sociální problematiku a o problematiku práce 
s klientem. Účastníci programu průběžně získávají odborné kompetence, 
které následně teoreticky a prakticky uplatňují při studiu a při utváření 
svého profesního profilu. Velkým přínosem je rozvoj kvalitní dobrovol-
nické služby pod záštitou ZSF JU v Jihočeském kraji.  
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