Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení
PSI PRO ŽIVOT za rok 2009
Základní údaje:
Název:
Právní forma:
Dat.vzniku:
Dat. registrace:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

PSI PRO ŽIVOT
občanské sdružení
1.10.2002
2.12.2002
Pod Skálou 301, 252 67 Tuchoměřice
26610281
CZ26610281

Rada občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT:
Jitka Jandová, předseda
Radka Hlaváčková, místopředseda
Jana Drvotová, jednatel

Členky:
Míla Beranová
Zdena Hlistová
Markéta Redlová
Lenka Havlíková
Štěpánka Pfeiferová
Eva Zdeňková
Jana Krotilová
Markéta Řeháčková

Canisterapeutické týmy:
Jitka Jandová a labradorský retriever Midi
Radka Hlaváčková a flat coated retriever Bak , bílý švýcarský ovčák Tim, kříženec Holan, flat
coated retriever Bárny
Jana Drvotová a bílý švýcarský ovčák Aki a Bíba
Eva Zdeňková a německý boxer Roky, kříženec Šerry

Terapeutičtí psi předaní klientům:
labradorský retriever Viný

Terapeutičtí psi ve výcviku:
labradorský retriever Ridge - asistenční pes
labradorský retriever Sam - terapeutický pes
labradorský retriever Máša - asistenční pes
flat coated retriever Balů - asistenční pes

1

Tým pro hipoterapii:
Radka Hlaváčková - hipolog
Jana Krotilová - fyzioterapeutka s akreditací pro hipoterapii
Pracují se třemi koníky: Slezský norik – Banka
Norik x Český teplokrevník - Filip
Fjord - Roky

Osvětově vzdělávací programy –kynologické přednášky:
Jana Drvotová - bílý švýcarský ovčák AKI
Štěpánka Pfeiferová - argentinská doga ALBY
Míla Beranová - královský pudl CIPÍSEK
Se vzdělávacím programem začalo naše sdružení již v roce 2002. Přednášíme na základních
školách a v mateřských školkách.
Při přednáškách děti seznamujeme:
- vysvětlení pojmů používaných v kynologii
- přiblížení chování přímého předka psa – vlka
- názorné ukázky submisivního a dominantního chování
- správný přístup k cizímu psu
- výběr vhodného plemene
- nezbytnost základního výcviku
- učení dětí zodpovědnosti k živému tvoru
- ukázky využití psů se spec. výcvikem pro lidi s handicapem
- vysvětlení náročnosti práce psa canisterapeuta, ukázky s aktivním zapojením dětí
Naše přednáška nespočívá pouze ve výkladu a ukázkách, ale snažíme se děti aktivně zapojit
do celé přednášky.

Tým výcvikové psí školy pro veřejnost
Jana Drvotová
Míla Beranová
Zdena Hlistová
Jitka Jandová
Markéta Řeháčková
Již pátým rokem funguje „psí škola“, která je zaměřena na výchovu a výcvik tzv.
„rodinného“ psa. Klienti jsou seznámeni se základy výchovy a výcviku psa. Vzhledem
ke zvětšujícímu se počtu „školáků“ jsme zavedly kurzy, které se osvědčily. Máme více času
na menší skupinky a více času na osvětlení problémů vznikajících při výcviku.

2

Zařízení ve kterých naše sdružení provádí canisterapii
Zahrada, Praha 3, U Zásobní zahrady 7
Zařízení: pomocná škola, integrační centrum
Klienti: děti s těžkým kombinovaným zdravotním postižením, nejčastěji tělesným s mentální
vadou, popřípadě s přidružením autismu
Canisterapie :4x týdně (již od roku 2002)
Canisterapeutický tým: 1x Jitka Jandová a Midi
3x Radka Hlaváčková a Bak , Tim, Holan a Bárny
Dosažené pokroky: u klientů se prokazatelně zlepšila komunikace, zlepšení bylo také
zaznamenáno v jemné i hrubé motorice.

Ústav sociální péče v Kamýku nad Vltavou
Klienti: pro děti od 3 do 15-ti let s kombinovanou vadou
Canisterapie: 2x týdně
Canisterapeutický tým: Radka s Bakem a Timem
Dosažené pokroky: canisterapie zaměřena na rozvoj jemné i hrubé motoriky a na slovní
zásobu jednotlivých dětí. Canisterapie je součástí fyzioterapie.

Komunitní centrum Motýlek
Klienti: děti s mentálním postižením, s PAS
Canisterapie : 2x týdně /od roku 2003/
Canisterapeutický tým: Jana Drvotová s Aki a Bíbou
Dosažené pokroky: Po 4letech pravidelných návštěv je na dětech vidět pokrok v komunikaci
s canis-týmem. Děti pracují se psem dle předem připraveného individuálního plánu, výsledky
činnosti jsou průběžně zhodnocovány.

Speciální mateřská školka Štíbrova , Praha 8
Klienti: děti s autismem.
Canisterapie: 1x týdně (od roku 2005)
Canisterapeutický tým: Jana Drvotová s Aki a Bíbou
Dosažené pokroky: u dětí se snažíme rozvíjet jemnou i hrubou motoriku a pomocí her se
psem posilujeme sociální chování dětí a rozvíjíme slovní zásobu.
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Denní centrum Stéblo - Borotice
Klienti: Dospělí klienti s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením
Canisterapie: 1 x za 14 dní
Canisterapeutiké týmy: Radka Hlaváčková s Bakem
Eva Zdeňková s Roky
Dosažené pokroky: v rámci zájmové činnosti.

Základní škola speciální Alžírská – Praha 6
Klienti: děti s autismem a mentálním postižením
Canisterapie:1x týdně
Canisterapeutický tým: Jana Drvotová s Aki a Bíbou
Dosažené pokroky: Zaměření pozornosti směrem na psa (směřování pozornosti), rozvoj
motoriky, komunikace, rozvoj myšlení

Základní a mateřská škola Vysoký Chlumec 5
Klienti: děti s kombinovaným postižením
Canisterapie: 1x týdně
Canisterapeutiký tým: Radka Hlaváčková s Timem
Dosažené pokroky: dětem prospívá canisterapie formou polohování a s následnou rehabilitací
pod vedením fyzioterapeutky p. Krotilové.
Kromě canisterapie děti využívají i možnosti hipoterapie.

Mateřska škola Laudova,Praha 6 – Řepy
Klienti: dětský kolektiv s integrovanými dětmi
Canisterapie: 1x14dní (od r. 2006)
Canisterapeutiký tým: Jana Drvotová s Aki a Bíbou
Dosažené pokroky: skupinové hry se psem, děti se učí správnému chování ke zvířatům. Pro
integrované děti je canisterapie prováděna přísně individuálně. De byly zaznamenány
výrazné pokroky při odbourávání strachu ze psů.

Speciální mateřská školka Litvínovská – Praha 9
Klienti: děti s kombinovaným postižením
Canisterapie: 1x14dní (od r. 2006)
Canisterapeutiký tým: Jana Drvotová a Bíba
Dosažené pokroky: rozvíjíme hrubou jemnou motoriku, slovní zásobu, sociální chování
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Domov pro seniory Vojkov
Klienti: senoři
Canisterapie: 1x14 dní
Canis. tým: Eva Zdeňková s Ájou

Domov pro seniory Velvary
Klienti: senioři
Canisterapie: 1x14 dní
Canis. tým: Jana Drvotová s Bíbou a Aki

Alzheimer centrum Zlosyň
Klienti: senioři s demencí
Canisterapie: 1x14 dní
Canis. tým: Jana Drvotová s Bíbou a Aki

APLA - asociace pomáhající lidem s autismem
Klienti: děti s autismem
Canisterapie: 1x týdně
Canis. tým: Jana Drvotová s Bíbou

DAR - denní stacionář
Klienti: děti s více vadami
Canisterapie: 1x týdně
Canis. tým: Jana Drvotová s Aki

Hiporehabilitace
Klienti: děti z ÚSP Kamýk nad Vltavou
Děti ze spec. třídy ZŠ a MŠ ve Vysokém Chlumci
Terapie: hipoterapie, pedagogicko psychologické ježdění
Tým: Radka Hlaváčková, Jana Krotilová
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Canisterapeutické soustředění
Tak jako minulý rok, i letos pořádalo naše sdružení letní výcvikový tábor, který byl zaměřen
na canisterapii.

Praxe se konala opět v Domově pro lidi s mentálním postižením v Psárech.

Vzdělávací kurzy a semináře, kterých jsme se v rámci vzdělávání
s kolegyněmi zúčastnily
Naším cílem je neustále se rozvíjet a vzdělávat.
Canisasistent pro oblast rozvoje osobnosti
Výcvikář a chovatel služebních a pracovních plemen psů
Chovatel exotických a zájmových druhů zvířat
Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti
Canisterapie a její vyžití ve fyzioterapii
Hipoterapie
Celostátní konference o hiporehabilitaci
Pravda o zooterapii,odborná konference
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SVOPAP
Státní zemědělská univerzita
SVOPAP
Česká zemědělská univerzita
Piafa
o.s Svítání
Valdek o.p.s
Jihočeská univerzita

