
 

 

Směrnice, povinnosti, práva a výhody pro členy CANTES z.s. (skupina Opavsko)  

Canisterapie se vykonává v osobním volnu jako zájmová činnost 

(je proto nutné uvážit, zda bude mít člen dostatek času na pravidelnou činnost zpravidla několikrát měsíčně) 

Člen organizace se zúčastní školení členů minimálně 1x za rok (akce zajistí skupiny) 

 Před nasazením na výkony canisterapie musí mít člen k předložení tyto doklady: 
- Platný očkovací průkaz s platným očkováním vztekliny a 5 vakcíny 

Člen svým chováním a jednáním nesmí poškozovat dobré jméno Cantes, z.s. a jejích členů či funkcionářů, rovněž 

jeho vystupování je korektní a snaží se dobře reprezentovat celou organizaci Cantes.  

Pes musí být řádně odčerven, případně na přítomnost parazitů vyšetřen. 

Pes musí být pojištěn na škody způsobené psem (člen předloží potvrzení o sjednaném pojištění) 

Člen musí mít doklad o způsobilosti vykonávat canisterapii jako tým (certifikát-po složení zkoušek). 

Zájemce o členství při podání přihlášky uhradí členský příspěvek – vstupní 300,-Kč a další roky pouze 100,- Kč na 

účet skupiny  

Člen pro certifikát musí poslat svojí fotografii a také foto psa. Dále oznámí s přihláškou velikost (S, M, L,..). Každý 

nový člen dostává tričko se znakem organizace, dále zdarma certifikáty. 

Podle zajištění akcí od skupin (školení – zkoušky – výchova a výcvik psů). Některé skupiny si zajistí finance na 

částečné hrazení akcí a skupiny část nákladů či celé členům hradí. (Ubytování, parkování aut, ustájení psů, 
pronájem prostorů na akci i proplacení lektorů a jiných pracovníků na akcí – veterinář). 

Skupina podle finančního zajištění vybavují své členy pomůckami na canisterapii a pomáhají částečně hradit 

náklady na canisterapeutickou činnost a na canisterapeutické pejsky. 

Canisterapeutické zkoušky se nesmí provádět u psů nečlenů CANTES z.s.  Při zkouškách je třeba dodržovat 

zkušební řád (zvláštní dokument). 

Certifikát týmu platí neomezeně po dobu, kdy vykonává pravidelně činnost (alespoň 1x měsíčně) a neomezují jej 

jiné události, např. změna chování, nemoc, úraz atp.  

Pokud po zkouškách canisterapeutický tým nevykonává canisterapii bez omluvy či vážného důvodu, certifikát a 
zkoušky canisteirapie pozbývají platnost. Je to obrana proti tzv. „sběratelům zkoušek a certifikátů“. 

Po nástupu canisterapeutického týmu k výkonům jedná vedení skupiny s úřady o snížení nebo zrušení poplatků ze 
psa. 

Odejde-li člen, nebo je-li mu ukončeno členství pozbývá certifikát platnost a má být vrácen. Pokud nebude vrácen, 

je bývalý člen upozorněn na případné zneužití tohoto dokladu a při zjištění, že canisterapii vykonává "na černo" 
bude to ohlášeno zařízení, kde canisterapii provádí s upozorněním na neplatnost dokladu. Také na webu skupin 

bude vymazán z týmů které mohou canisterapii vykonávat. Skupina může mít zpřísnění, pokud by bylo zjištěno, že 
byla provedená zkouška se psem z jiných důvodů než k výkonům canisterapie, bude se přistupovat s certifikátem 

pro tohoto psa jako neplatným. Placení výkonů canisterapie je hrubé porušení směrnice.  
 

Člen se podílí na činnosti skupiny, spolupracuje, může vznášet dotazy a připomínky, náměty na zlepšení činnosti.  

Dle svých možností může i shánět sponzory na činnost skupiny a minimalizaci nákladů skupiny (granty, dary, 
zejména na náklady ohledně péče o psy. Člen dále úzce spolupracuje s vedením skupiny a účastní se akcí. 

Problémy řeší s vedením skupiny. Také může žádat o úpravu či doplnění směrnic skupiny, nesmí to však být 
v rozporu se stanovami Cantes, z.s. 

 

-při výkonech canisterapie musí být pes čistý a upraven, příjemně vypadat, nesmí příliš línat, fenky nesmí 

hárat, musí být zbaven zápachu a  parazitů, jako např. klíšťat a blech, odpočatý, vyvenčený, nemá 

zdravotní problémy omezující jej při výkonech  



 

 

- tým provádí canisterapii dobrovolně, ve svém volném čase a zdarma - vykonává se bez nároku na mzdu 

za výkony  
-psovod dbá na to, aby pes nebyl přetěžován, aby jej canisterapie bavila, a nedělal ji z donucení 

-pokud je pes příliš unaven nebo jeví známky únavy, je vhodné canisterapii přerušit či ukončit; ostatní klienty, na 

které se nedostalo,   vzít při další návštěvě jako první  

-psovod psa nikdy nepřetěžuje, ani fyzicky, ani psychicky 

-spolupracuje s personálem při návštěvách u klientů 

-nepoužívá fyzické donucovací prostředky, jako např. ostnatý, elektrický obojek a fyzické tresty 

-dále při canisterapii nepoužívá omezující prostředky, jako halti-ohlávku, náhubek (psa by měl zvládnout bez 

těchto pomůcek)   

Canisterapeutické týmy Cantes mohou vykonávat canisterapii a spolupracovat i s jinými týmy mimo Cantes, ale 

zároveň mohou tyto týmy i odmítnout. Při spolupráci musí být rovné podmínky.  

Vedení skupiny tedy může odmítnout zájemce o členství či spolupráci bez udání důvodu. Odmítnutí může být 

zejména z několika příčin : 

  

-psi nejsou motivováni, jsou ke canisterapii nuceni a viditelně je to nebaví, nebo mají zdravotní problémy, nebo se 

nesnášejí 

-psovodi jiných skupin se příliš nevěnují svým psům při výkonech 

-vznášejí na zařízení samostatné požadavky, např. na finance, eventuelně mzdu, a to zejména bez vědomí 

vedoucího skupiny 

-snaží se využít/zneužít spolupráci na úkor jiných ke svému prospěchu či prosazování svých cílů aj. 

-pomluvy a šíření nepravd a možné vyvolávání konfliktů s cílem poškodit členy skupiny 

 

Dále  : 

- Rozhodčí CANTES z.s. nesmí testovat psy nečlenům Cantes. Dále rozhodčí nesmí posuzovat 

vlastního psa, nebo psa, se kterým žije. 

- příspěvky Cantes se platí do 15.2. běžného roku na účet skupiny. Do poznámky se uvede jméno a 

příjmení člena, do variabilního symbolu mobilní telefon uvedený na přihlášce. 

- Canisterapeutický tým smí sepsat dohodu o provedení práce jen z toho důvodu, když zařízení či 

organizace, kde provádí canisterapii neumožňuje jiný způsob proplacení cestovného. Je povinen s tím 

obeznámit vedoucího skupiny. 

 

 

 


