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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky: Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím 

v České republice, z.s. 

Sídlo:    Veřovice 408, 742 73  

IČ:    059 47 413      

Právní forma:  spolek  

Spisová značka:  L 15794 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Pilíři činnosti Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice, 

z.s. (dále jen Asociace) jsou především terapeutické expedice a práce s klienty, 

dále vzdělávací a osvětová činnost (workshopy, konference) a výzkumná činnost. 

a) Terapeutické expedice 

V roce 2018 proběhly celkem tři terapeutické expedice. Tyto expedice byly 

zaštítěny projektem Erasmus+ a spoluprací s Fakultou tělesné kultury 

v Olomouci a naši členové se podíleli na přípravě a vedení těchto expedic: 

 První expedice  

- Pořádána ve spolupráci s Gymnáziem M. Lercha v Brně 

- Vedoucí výpravy Michal Petr, členové týmu Jana Švecová a Jiří Střípek 

- 10 účastníků 

 Druhá expedice 

- Pořádána ve spolupráci s pražskou organizací Locika 

- Vedoucí týmu Jana Švecová, členové Tereza Houšková 

- 10 účastníků 

 Třetí expedice 

- Pořádána ve spolupráci s několika subjekty (Dětský domov ve Zlíně, 

Psychologická ambulance Olomouc) 
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- Vedoucí výpravy Michal Petr, členové týmu Jana Švecová, Tereza 

Houšková 

- 5 účastníků 

 

b) Vzdělávací workshopy 

Dle vizí, stanov a smýšlení organizace si mimo aktivní konání expedic klademe za 

cíl také šíření směru Terapie divočinou. V roce 2018 se díky spolupráce s Fakultou 

tělesné kultury a projektu Erasmus + podařilo terapii divočinou prezentovat na 

třech akcích 

 12. – 14. 10. 2018 - Workshop pro účastníky semináře „Jiná cesta“ v Hamru 

na Třeboňsku (30 účastníků) 

 20. 9. 2018 - Workshop pro účastníky Teatroterapeutické konference 

v Olomouci (10 účastníků) 

 25. 11. 2018 - Workshop pro veřejnost, konaná v Brně (12 účastníků) 
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c) Konference 

Vrcholem roku 2018 byla 1. konference o terapii divočinou v České republice 

pořádaná pod naší záštitou a záštitou Fakulty tělesné kultury v Olomouci. O akci 

byl nebývalý zájem, celkem se zúčastnilo 40 účastníků, konference měla 

teoretické vstupy i workshopy a uvítala i zahraniční hosty (Jo Roberts z anglické 

Wilderenss Foundation, Magdalena Szneiwaska z polské organizace Mierz 

Wysoko) 

Na konferenci byl slavnostně pokřtěn „Manuál“ pro práci v oblasti terapie 

divočinou, na kterém se všichni členové organizace několik měsíců podíleli a 

který vznikal ve spolupráci z polskou organizací Mierz Wysoko. 

 

 

d) Výzkum 

Ověřování funkčnosti programů a zpětnou vazbu naší činnosti nabízí prováděný 

výzkum. Díky kvalitativním kazuistikám a kvantitavnímu sběru dat na expedicích 

byly potvrzeny předpoklady, že expedice mají pozitivní vliv na sebehodnotu, 

well-being, budují pozitivní vztah přírodou a další. 
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Celý výzkum i manuál jsou k dispozici ke stažení na stránkách asociace 
http://www.terapiedivocinou.cz/ke_stazeni.htm 

 

  

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem HO Base je Valná hromada, která zasedá jednou ročně.  

Statutárním orgánem je: 

Lucie Petrová, předseda 

Michal Víčar, místopředseda 

Michal Petr, hospodář 

Jana Švecová, Tereza Houšková – členové Rady  

 

4) Členská základna          

Asociace má v současné době šest členů, avšak je otevřena novým zájemcům, 
z řad účastníků konference a workshopů vzešlo dalších 10 žádostí o členství, tito 
noví členové budou v souladu se stanovami přijati do organizace v roce 2019:  

http://www.terapiedivocinou.cz/ke_stazeni.htm
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 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Asociace 0 0 6 
 

 

5) Hospodaření organizace  

V roce 2018 byla činnost asociace primárně financovaná z členských příspěvků a 
z účastnických příspěvků na konferenci. Výdaje se týkaly zejména chodu a tvorby 
know how organizace, jako nákup razítka, platba stránek a spravování, tvorba 
loga. Práce členů asociace byla dílem dobrovolná a dílem financovaná ve 
spolupráci s Fakultou tělesné kultury, proto se letos do účetnictví organizace 
neprojevila. 
 Přehled příjmy a výdaje v roce 2015 
         

Příjmy 

Příjem členské příspěvky 6 x 300 Kč = 1800 Kč 
Příjem účstnické poplatky 
konference 

40 x 300 Kč = 12 000 Kč 

Příjem daru 20000Kč 

Výdaje 
Tvorba loga -1450 Kč 

Tvorba buttonů (placky na 
památku) 

-1575 Kč 

Tvorba triček -2966 Kč 
Webhosting -485 Kč 

CELKEM  27 324 Kč 
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Sestavila Lucie Petrová 

Dne 28. 12. 2018 

 


