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1. Základní údaje o občanském sdružení AURA CANIS
Název organizace: AURA CANIS (dále jen AC)

Sídlo: Ořechová 65, 785 01 Šternberk

Zřízené pobočky: Olomoucká a Královéhradecká (se sídlem Mokrovousy 51, 503 15 Nechanice)
E-mail, www.stránky: auracanis@seznam.cz, www.auracanis.wz.cz
Identifikační číslo: 270 27 376
Den vzniku: 10.3.2006 registrací Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/63485/06-2
Poslání:
Posláním sdružení je pomoc zejména zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám se zlepšením zdravotního
stavu, a to fyzického i psychického, prostřednictvím canisterapie, což je podpůrná terapie, při které je využíváno
pozitivního působení psa na zdraví člověka. Dále podpora, rozvoj a popularizace canisterapie.
Cíle:





využití canisterapie k zlepšení fyzické, psychosomatické, psychické a sociální léčbě a rehabilitaci lidí
spolupráce s pedagogy, speciálními pedagogy, psychology, osobními asistenty, psychiatry,
fyzioterapeuty a dalšími odborníky při působení canisterapeutických jednotek
informování široké veřejnosti o canisterapii
spolupráce s jinými subjekty majícími obdobné cíle, jakož i se státními institucemi, obcemi a dalšími
organizacemi

Činnosti:
 působení canisterapeutických jednotek ve stacionářích, školách, domovech, ústavech a rodinách u lidí
tělesně, mentálně, sociálně nebo jinak znevýhodněných
 výchova dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům
 pořádání přednášek a osvětová činnost na téma canisterapie
 konzultace při výcviku canisterapeutických psů a přípravě canisterapeutů
 pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů s využitím canisterapie
Členská základna: AC má ke dni sestavení výroční zprávy, tj. k 10.6.2007 čtrnáct členů.
Orgány sdružení:
1. Valná hromada
Je nejvyšším orgánem sdružení AC a je tvořena shromážděním jeho členů.
2. Představenstvo
Je výkonným orgánem sdružení AC. Má nejméně tři členy a to předsedu, místopředsedu a pokladníka.
Předseda představenstva - jedná jménem sdružení navenek.
V roce 2006 až do dne sestavení výroční zprávy byla předsedou představenstva paní Jana Dohnalová, která je
současně zástupce olomoucké pobočky, s adresou: Ořechová 65, 785 01 Šternberk, telefon: 732 130 785, email: auracanis@seznam.cz.
Místopředseda představenstva - jedná jménem sdružení navenek.
V roce 2006 až do dne sestavení výroční zprávy byla místopředsedou představenstva paní Jana Pečenková, která
je současně zástupce královéhradecké pobočky, s adresou: Mokrovousy 51, 503 15 Nechanice, telefon:
603 168 351, e-mail: pecenkovi@seznam.cz.
Pokladník - spravuje finanční záležitosti sdružení AC
V roce 2006 až do dne sestavení výroční zprávy byla pokladníkem paní ing. Eva Ludvíková, s adresou: Na
Vodoteči 167, 250 81 Nehvizdy, telefon: 774 912 965, e-mail: e.ludvikova@centrum.cz.
Členové představenstva:
V roce 2006 až do dne sestavení výroční zprávy byli členové přestavenstva slečna Vendula Pekárková, e-mail:
vendulpeg@centrum.cz a slečna Eva Hyklová, e-mail: ehyklova@seznam.cz.
3. Revizní komise

Dohlíží na hospodaření sdružení AC a jejich orgánů, a to zejména se zřetelem na dodržování obecně závazných
právních předpisů a stanov, zpracovává revizní zprávu sdružení AC. Ve sledovaném období byla členem revizní
komise paní Romana Polická, e-mail: policti@volny.cz.

2. Zhodnocení činnosti v roce 2006 a v roce 2007 (do dne sestavení výroční zprávy)
a/ úvod
Občanské sdružení po založení v březnu 2006 zahájilo svou činnost, která se v průběhu roku začala pomalu
rozvíjet. Hlavní rozvoj činnosti nastal však až v roce 2007, kdy také výrazně vzrostl počet členů a jeho aktivity
téměř ve všech cílech a činnostech určených ve stanovách.
b/ působení canisterapeutických jednotek
Sdružení bylo založeno členy, kteří již měly zkušenosti s výkonem canisterapie a provozovali ji do té doby
samostatně svým jménem. Veškerá činnost členů byla od 1.1.2007 převedena na občanské sdružení, smlouvy o
výkonu canisterapie jsou tedy uzavřeny pod hlavičkou občanského sdružení, které k výkonu canisterapie posílá
své členy. Naši členové působí v Olomouckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji v těchto zařízeních:
Stacionář Jasněnka, Uničov
Nemocnice Šternberk
Psychiatrická léčebna Šternberk
Mateřská škola se stacionářem, Mošnerova ul., Olomouc
Základní škola a dětský domov Prostějov
Domov důchodců Prostějov
Fond ohrožených dětí Klokánek, Brno
Elpis, Koperníkova ul., Brno
R.Nováková, Olomouc
Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové
ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové
Rodina Pavlíčkova, Stěžery
c/ výchova dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům
V rámci výchovy dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům proběhlo ve sledovaném období několik
přednášek v základních školách v Královéhradeckém a Olomouckém kraji (např. ZŠ Dětenice, ZŠ Milady
Horákové Hradec Králové, ZŠ Šternberk).
d/ pořádání přednášek a osvětová činnost na téma canisterapie
V rámci tohoto bodu se od 27. dubna do 1. května konal „Víkend s canisterapií“, na kterém se jeho účastníci
dozvěděli co je to canisterapie, její počátky v ČR, formy, oblasti působení, o speciální pedagogice, fyzioterapii,
etologii. Naučili se, jak vést práci se svým psem při canisterapeutické hodině, přípravu a rozvržení hodin, vedení
herních plánů, základy pracovních vztahů, dozvěděli se o canisterapeutických zkouškách a o dalších
možnostech případného vzdělání v oboru canisterapie. Ve sledovaném období někteří canisterapeuté uspořádali
přednášky na téma canisterapie – např. pro účastníky kurzů osobní asistence Hradec Králové, pro studenty
pedagogické fakulty Olomouc, pro rodiče dětí ze speciální školy Hradec Králové a Blatná.

e/ konzultace při výcviku canisterapeutických psů a přípravě canisterapeutů
Tímto bodem se naše sdružení zabývá průběžně po celou dobu sledovaného období. Tyto aktivity nejvíce
probíhaly na výše zmiňovaném „Víkendu s canisterapií“.
f/ pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů s využitím canisterapie
Součástí „Víkendu s canisterapií“ byla i práce s postiženými dětmi. Jednalo se o krátkodobý pobyt dětí ze speciální školy
Hradec Králové a z ústavu sociální péče ze Skřivan.

g/ ekonomické zhodnocení

Občanské sdružení vede od svého vzniku podvojné účetnictví. Řídí se přitom účetními postupy platnými pro
neziskové organizace. Občanské sdružení dosáhlo za rok 2006 zisk ve výši 20 tis. Kč, který bude využit
k financování činnosti sdružení. Účetní závěrka za rok 2006 je přílohou této výroční zprávy. Za rok 2006 bylo
podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání k dani darovací.
Hlavními příjmy sdružení byly dary poskytnuté následujícími sponzory:

Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje
znevýhodněné a ohrožené děti do 18. let žijící v České republice
Wombat, s.r.o., Brno
Ing. Eva Ludvíková, Nehvizdy
Marie Morávková, Květinářství Jasmín, Šternberk
Ing. Jaroslav Šabatka, Garant Šternberk
Stavební firma Rücker s.r.o., Hradec Králové
Ing. Jana Rejlová, Dana Kořínková – Hradec Králové
Město Šternberk

Radek Sedlár, Motors production, Šternberk
Invest CZ, a.s. Šternberk
Sovis s.r.o., Hradec Králové
Euroben, s.r.o., Osek,
Jaromíra Sojková, Žižice
Proprint, grafické studio, Šternberk
Nadace Divoké Husy, Praha

Všechny dary byly účelně vynaloženy k uskutečňování činností a naplňování cílů, kvůli kterým byla Aura Canis
založena. Děkujeme všem sponzorům, že se rozhodli naši činnost podpořit a věříme, že spolupráce bude
pokračovat i nadále. Děkujeme také těm, kteří nás podporují bezplatným poskytováním služeb - daňovým
poradenstvím, údržbou webových stránek, a i těm, kteří nás jakkoli podpořili a své jméno zde nenašli. Díky
pochopení těchto dárců se sociálním cítěním, kterým nejsou naši znevýhodnění spoluobčané lhostejní, můžeme
canisterapií zpříjemňovat kvalitu jejich života.

3. Cíle a plány pro příští období
-

pracovat na naplňování cílů a činností určených ve stanovách

-

rozšířit členskou základnu a získat nové klienty

-

vzdělávat se v oboru canisterapie

-

uspořádat pobyt pro postižené děti s využitím canisterapie

-

spolupracovat s ostatními canisterapeutickými sdruženími

4. Závěrem
Prohlašujeme, že údaje v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly
vynechány.

Dne 10.6.2007 ve Šternberku

…………………………
Jana Dohnalová
předseda představenstva

……………………………….
Jana Pečenková
místopředseda představenstva

