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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 k 31.12.2010  27 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 2010 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, e-mail: auracanis@seznam.cz.  

Místopředseda představenstva -  jedná jménem sdružení navenek. 

V roce 2010 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 2010 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.  

http://www.stránky/
mailto:auracanis@seznam.cz
mailto:auracanis@seznam.cz
mailto:pecenkovi@seznam.cz
mailto:e.ludvikova@centrum.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 2010 

a/ úvod 

Občanské sdružení po založení v březnu 2006 zahájilo svou činnost, která se v průběhu roku 

začala pomalu rozvíjet. Hlavní rozvoj činnosti nastal v roce 2007, kdy výrazně vzrostl počet 

členů  a jeho aktivity téměř ve všech cílech a činnostech určených ve stanovách. V roce 2010 

se činnost stávajících členů dále rozšiřovala (v roce 2007 členové odpracovali celkem 745 

hodin, v roce 2008 členové odpracovali celkem 880 hodin, v roce 2009 odpracovali celkem 

988 hodin a v roce 2010 odpracovali celkem 1284 hodin). Počet členů vzrostl v roce 2010 

z 23 členů na 27 členů.  

V letošním roce získala naše organizace povolení pro pořádání canisterapeutických a 

felinoterapeutických zkoušek.  

 
b/ působení canisterapeutických jednotek  
Naši členové působili v roce 2010 v Olomouckém, Moravskoslezském, Královéhradeckém, 

Jihomoravském kraji a v Praze v těchto zařízeních:  

 

Stacionář Jasněnka, Uničov 

Vozíčkáři ze zámku o.s., Habrovany 

Psychiatrická léčebna Šternberk 

Mateřská škola se stacionářem, Mošnerova ul., Olomouc 

Základní škola a dětský domov Prostějov 

Fond ohrožených dětí Klokánek, Brno 

ZŠ a SŠ Credo, Olomouc 

Domov „Na zámku“, Nezamyslice 

Občanské sdružení Záblesk, Kopřivnice 

SŠ, ZŠ a MŠ DC 90, Olomouc 

Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové 

ZŠ a MŠ Prointepo, Hradec Králové 

Sdružená zařízení pro péči o dítě, Olomouc 

Odborný léčebný ústav Paseka 

Domov důchodců Hrubá Voda 

Domov pro seniory p.o., Javorník 

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 

MŠ, ZŠ a praktická škola Daneta s.r.o., Hradec Králové 

Domov důchodců Zlaté Hory 

Nové Zámky-poskytovatel sociálních služeb, Litovel 

Ústav sociální péče pro mládež Jeseník 

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník 

Charita Javorník 

Penzion pro seniory Jeseník 

Domov důchodců Štíty p.o. 

Domov důchodců ChD-Zdislava Třebechovice pod Orebem 

 

Canisterapeuté mají v péči i několik individuálních klientů.  

mailto:policti@volny.cz


 

 

 

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.  
 

d/ pořádání přednášek a osvětová činnost na téma canisterapie 

Ve sledovaném období se konalo několika přednášek na téma canisterapie – např. na fakultě 

tělesné kultury v Olomouci nebo na gymnáziu v Šumperku.  

 

e/ konzultace při výcviku canisterapeutických psů a přípravě canisterapeutů 

Konzultace při výcviku canisterapeutických psů a příprava canisterapeutů ve sledovaném 

období probíhala průběžně. Poskytujeme je většinou po telefonu, ale i při osobních 

návštěvách či na našich pracovních setkáních.  

 
f/ pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů s využitím canisterapie 

Ve sledovaném období jsme žádný pobyt nepořádali.  

 

g/ ekonomické zhodnocení 

 

Občanské sdružení vede od svého vzniku podvojné účetnictví. Řídí se přitom účetními postupy 

platnými pro neziskové organizace. Účetní závěrka za rok 2010 je přílohou této výroční zprávy 
 

Důležitými příjmy sdružení byly dary poskytnuté následujícími sponzory: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Všechny dary byly, příp.budou 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 naše spolupráce bude pokračovat i nadále.  

 

BESK spol. s r.o. 

Bochová Alena 

Cuddle Buddy Czech 

EUROVIA CS a.s. 

INVEST CZ a.s. 

Komínková Klára 

LB-Transport s.r.o. 

LINDAUR STAVBY 

Město Šternberk 

Obec Dolany 

Olomoucký kraj 

Otáhal – elektro 

Reality Magnus, s.r.o. 

STAVO & SACHS KUKLENY s.r.o. 

STAVREMO-PCE a.s. 

Studenti Univerzity Palackého Olomouc 

Šípek Petr 



Občanské sdružení dosáhlo za rok 2010 zisk ve výši 18 tis.Kč. 

Za rok 2010 byla podána přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání k dani darovací. 

 

 

3. Cíle a plány pro příští období 

- pracovat na naplňování cílů a činností určených ve stanovách  

- vzdělávat se v oboru canisterapie  

- spolupracovat s ostatními canisterapeutickými sdruženími  

 

4. Závěrečné slovo představenstva  

 

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

 

 

 
Dne 1.6.2011                            

 

 
                                     

…………………………                  ……………………………….          ……………………….. 

        Jana Dohnalová                                     Jana Pečenková                        ing. Eva Ludvíková  
předseda představenstva                    místopředseda představenstva                    pokladník                                           

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

  



 



 
  



 


