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Úvodem

Hlavním cílem a posláním občanského sdružení Helppes – Centrum vý-

cviku psů pro postižené o.s. je integrace zdravotně handicapovaných spolu-

občanů a jejich návrat do aktivního života, do vzdělávacího či pracovního 

procesu, zařazení do kolektivu a společnosti. Pomocí  speciálně vycvičené-

ho asistenčního psa získávají naši klienti větší soběstačnost, rozšíří své mož-

nosti při sebeobsluze a v neposlední řadě získají pocit svobody, nezávislosti 

a bezpečí. Přínosem je i nezbytný pohyb při venčení, manipulaci či česání 

psa, který handicapovaného udržuje v lepší kondici, zlepšuje hybnost a jem-

nou motoriku (pokud je to vzhledem k jeho onemocnění možné) a každo-

denní kontakt se psem také rozvíjí u handicapovaných kladné emoce.

Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb

Hodnocení poskytovaných služeb a jejich úspěšnost je monitorována 

ve čtvrtletních intervalech vedením Helppes, které navrhuje další postu-

py pro zkvalitňování služby. Klienti jsou pravidelně navštěvováni, jsou jim 

zasílány dotazníky na kvalitu poskytované soc. služby a výstupy z těchto 

dotazníků a návštěv klientů jsou ukazateli kvality služby. Kvantita služeb 

se neustále zvyšuje (v roce 2003 byla služba poskytnuta 11 novým klien-

tům, v roce 2004 přibylo dalších 19 klientů a v roce 2005 to bylo 20 nových 

klientů. V roce 2006 jsme úspěšně předali asistenčního psa dalším 23 klien-

tům a v současné době evidujeme 23 nových žadatelů o službu, kteří jsou 

v procesu školení a příprav na službu). Zároveň se zvyšuje i kvalita služby v 

návaznosti na nutné dodržování vysoce nastavených mezinárodních stan-

dardů, vyplývajících z členství Helppes v Assistance Dogs Europe – ADEu 

a z držitelství Certifikátu světové organizace Delta Society. Naše zkušenosti 

ukazují na potřeby neustálého rozvoje následných služeb. 

V průběhu roku byly zavedeny do praxe standardy kvality poskytování 

sociálních služeb a etický kodex. Standardy i etický kodex jsou v souladu jak 

s národními, tak i mezinárodními kodexy, požadavky a normami.

Významným oceněním kvality a vyjádřením spokojenosti klientů s naši-

mi službami a povzbuzením do další práce je návrh na udělení Ceny NRZP 

Mosty 2006, který navrhlo 22 našich klientů.  

Cíle projektu byly naplněny ve stanovené míře. 

Areál

Areál Helppes je neustále zvelebován a vylepšován. Z větších investic 

jde zejména o vybudování střechy se šindelovou střešní krytinou na buň-

ce, která slouží cvičitelům. Úpravou prošel přístavek na překážky a nářadí. 

Údržbou a nutnými opravami prošly kotce na umístění psů, přístupové ces-

ty, plot, psí boudy, pódium a sklady. Areál je bezplatně propůjčován Zá-

kladní kynologické organizaci ČKS 682 – Motol ke konání výcvikových akcí. 

Základní kynologická organizace ČKS 682 – Motol plní dohodnuté podmínky, 

tj. odpracování brigádnických hodin při údržbě areálu. 
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Členství

Od roku 2003 jsme členem největší odborné kynologické organizace 

v ČR – Českého kynologického svazu, jako kolektivní člen – Klub speciál-

ního výcviku 943 Helppes.

Na konferenci v rakouském Salzburgu byl dne 28. 10. 2005 Helppes při-

jat, na základě splnění podmínek pro plné členství, tj. vytvoření vysokých 

standardů pro poskytování sociálních služeb pomocí asistenčních psů 

a držení welfare psů, jako plný člen do mezinárodní organizace Assistance 

Dogs Europe. Helppes je také stále jedinou takto zaměřenou organizací 

v ČR, která je držitelem Certifikátu Delta Society.

Mezinárodní  konference

Ve dnech 27.–29. 10. 2006 se Helppes zúčastnil 7. konference mezi-

národní organizace ADEu ve švédském Malmö. Helppes zastupovaly: 

Klára Pragerová (angličtina), Petra Šabasová (němčina) a Kristýna Machová 

(italština, francouzština), které se velmi aktivně zapojily do dění v ADEu. 

Závěry a některé výstupy z této konference, aplikovatelné v českých pod-

mínkách, jsou nadále zaváděny do projektů Helppes. 

Výcvik asistenčních psů 2006 

V letošním roce se podařilo vycvičit a předat 23 asistenčních psů.

Asistenční vodicí psi pro nevidomé – doprovází zrakově postižené 

a zajišťují jejich bezpečný pohyb 

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Beranová Monika Brita NO únor

Sedláková Zdena Betty KŘ prosinec

Asistenční canisterapeutický pes je vycvičen pro potřeby tělesně posti-

žených osob nebo dětí, které jsou ještě odkázány na pomoc svých rodičů 

nebo dalšího člena rodiny – pes tedy asistuje postiženému i rodině, která 

o postiženého pečuje a povely přijímá od postiženého i od pečující osoby 

(např. otevírání dveří při přenášení dítěte, opora při pohybu postiženého, 

rozvíjení jemné motoriky, podávání pomůcek pečující osobě a podávání 

předmětů a pomůcek postiženému, polohování – terapeutická metoda 

apod.).
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Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Ing. Hrabě Zdeněk Whisky GR únor úhyn fenky – 6/2006

Valentová Kristýna Bára LR červen

Čelanská Barbora Cenie GR červen

Ing. Hrabě Zdeněk Bára GR červen

Nasi Quido Mendy GR srpen Itálie – Torino

Pojer Martin Adrix VO září

Gryga Michal Betty GR listopad převážně žijící 
v Německu

Tománek Jiří Cherry GR prosinec

Langr Milan Baron GR prosinec
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Asistenční pes pro vozíčkáře 

nebo těžce tělesně postižené-

ho – asistuje tělesně handica-

povanému člověku a pomáhá 

mu při zajišťování jeho po-

třeb a sebeobsluhy. Částečně 

dokáže nahradit péči osobní-

ho asistenta či člena rodiny.

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Steffková Iveta Nikola GR duben

Bukačová Michaela Chasinta MK říjen

Mahdal David Ači LR říjen

Matějů Michaela Dona LR prosinec

Žáková Veronika Peggy LR prosinec



Signální psi pro neslyšící – posláním těchto psů je signalizace zvuků sluchově 

postižené osobě.

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Jílková Jarmila Roxi LR leden

Králová Pavlína Blackie BOC květen neslyšící matka a dcera,
jedna dcera slyšící

Doubravský Roman Bella LR červen neslyšící celá rodina

Signální psi pro signalizaci záchvatu – posláním těchto psů je signalizace 

záchvatů, přivolání pomoci, podání léků, telefonu apod. (dle konkrétních potřeb 

postiženého).  

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Kubátová Jana Deizy RTW září záchvaty kardio 

Kvasničková Lenka Stela LR září záchvaty latentní tetanie

Kombinovaný výcvik 

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Biedermannová Marie Kána LR červen kombinovaný 
handicap – hlu-
choslepá

Prokopová Libuše Eliška SB prosinec kombinovaný 
handicap – roz-
troušená skleróza

Štěňata ve výchově 

LR – Kodyska

GR – Pfizer –  vyřazen pro nevyhovující DKK

GR – Tonička – vyřazen pro nevyhovující DKK

GR – Sally – vyřazen pro nevyhovující DKK

GR – Sam – vyřazen pro nevyhovující DKK

GR – Wendy – vyřazen pro nevyhovující DKK
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Úhyn

V roce 2006 neuhynul žádný pes.

Vyřazení psi z výcviku v roce 2006

Vyřazení psi z výcviku – nakoupeni Helppes:

LR – Iris – vyřazen pro bázlivost

LR – Sába – vyřazen pro agresivitu k jiným psům

LR – Zoya – vyřazen pro vadné oční pozadí

LR – Bob – vyřazen pro nevycvičitelnost

GR – Niki – vyřazen pro nevyhovující DKK

Vyřazení psi z chovu Helppes, kteří byli ve výchově

GR – Pfizer – vyřazen pro nevyhovující DKK

GR – Tonička – vyřazen pro nevyhovující DKK

GR – Sally – vyřazen pro nevyhovující DKK

GR – Sam – vyřazen pro nevyhovující DKK

GR – Wendy – vyřazen pro nevyhovující DKK

Vyřazeni z výcviku – v majetku klienta

GR – Dan – vyřazen pro agresivitu

Všem vyřazeným psům byl nalezen nový domov a péče odpovídající je-

jich zdravotnímu stavu. Ekonomické ztráty v důsledku vyřazování psů však 

byly značné. Odpovědný vztah ke zvířatům neúměrně zatížil pracovníky 

Helppes při hledání vhodných domovů pro vyřazená zvířata.

Po zvážení všech důsledků, které přineslo vyřazování psů, zejména 

z vlastního chovu Helppes, bylo schváleno toto rozhodnutí: v následujícím 

období se Helppes nebude zabývat vlastním chovem, neboť riziko nevhod-

né povahy psů nebo jejich nevyhovujícího zdravotního stavu je tak velké, 

že vhodnější metodou se jeví zejména nákup prověřených zvířat ve věku 

vhodném k výcviku, v omezené a nutné míře nákup štěňat od prověřených 

chovatelů. 

Hlavním důvodem vedoucím k tomuto rozhodnutí jsou ekonomické 

aspekty. Pro udržení vysoké úrovně budoucích psích asistentů je nutné 

zajistit dostatečný počet školených  vychovatelů. V neposlední řadě se musí 

brát v úvahu také zabezpečení péče o psy, kteří jsou pro výcvik a službu 

u klienta nevhodní. 
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Statistika plemen vycvičených psů za působení Helppes 

V rámci rozšíření služeb a uspokojování potřeb klientů cvičí Helppes psy 

různých, i netradičních plemen.

Statistika rozdělení dle druhu výcviku za dobu působení Helppes  

Druh výcviku počet

Asistenční vodicí pes pro nevidomé 15

Asistenční pes pro vozíčkáře 27

Asistenční canisterapeutický pes 13

Asistenční signální pes pro neslyšící 5

Asistenční signální pes pro epileptika 2

Asistenční signální pes pro kardiaka 1

Asistenční signální pes pro osobu trpící záchvaty – latentní tetanie 1

Asistenční pes pro vozíčkáře se zrakovou vadou 3

Asistenční canisterapeutický pes s kombinovaným výcvikem pro 
postižené epilepsií

2

Asistenční pes pro jinak tělesně postižené 2

Asistenční vodicí pes pro sluchově postižené 2

Celkem 73
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počet
28

22

3

3

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

3

73

Plemeno

Golden retriever

Labrador retriever

Německý ovčák

Border collie

Belgický ovčák

Flat coated retriever

Rottweiler

Bílý švýcarský ovčák

Německý boxer

Irský teriér

Knírač malý

Kern teriér

Finský špic

Výmarský ohař

Svatobernardský pes

Kříženec

Celkem



Statistika rozdělení asistenčních psů dle pohlaví

Psi 26

Feny 47

Fenky jsou v asistenční službě výrazně žádanější než psi.

Statistika rozdělení klientů dle pohlaví

Muži 35

Ženy 38

V roce 2006 se změnil poměr můžu a žen mezi žadateli o asistenčního 

psa ve prospěch žen.

Statistika rozdělení klientů dle věku

Děti do 15 let 24

Mládež do 18 let 6

Klienti v produktivním věku 39

Klienti v důchodovém věku 4

Nejvíce klientů je v produktivním věku.

Psi ve výcviku

Pro rok 2006 evidujeme dalších 23 žádostí o psí asistenty. Tito psi už byli, 

nebo v nejbližší době budou, zařazeni do výcviku. 

Canisterapie

V roce 2006 proběhly dvě canisterapeutické zkoušky a bylo otesto-

váno 27 canisterapeutických týmů, 24 úspěšně složilo zkoušku a 3 byly 

vyřazeny. Na podzim 2006 proběhl kurz canisterapie, kterého se úspěšně 

zúčastnilo 5 absolventů. Helppes disponuje téměř 200 canisterapeutickými 

týmy sestavenými z dobrovolných spolupracovníků, z nichž většina pracuje 

v sociálních a zdravotnických zařízeních po celé ČR.

Pracovníci Helppes zajišťují od července canisterapii jedenkrát týdně 

v Domově pro zrakově postižené – Palata.
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Společenská výchova psů

V Helppes probíhají třikrát týdně kurzy společenské výchovy psů, kde 

má každý majitel možnost konzultovat chování svého psa s instruktorem, 

naučit ho základní ovladatelnosti a poslušnosti a zároveň si i sám osvojit 

ohleduplné a zodpovědné chování k ostatní „nepejskařské“ veřejnosti. Také 

o tyto služby je mezi veřejností velký zájem. Pro účastníky kurzů pořádáme 

i zkoušky základní ovladatelnosti. Kurzy pro veřejnost jsou placené a výtě-

žek z této činnosti přispívá na výcvik asistenčních psů pro handicapované.

Od října 2003 do prosince 2006 prošlo kurzy společenské výchovy na 320 

majitelů se svými psy. 

Kurzy Agility

Dvakrát až třikrát týdně probíhají kurzy Agility pro veřejnost. O sportovní 

vyžití městských psů je velký zájem. Také výtěžek z této aktivity podporuje 

výcvik asistenčních psů pro handicapované.
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nadějných sportovců, pan Michal Prager, problémy se zdravotním stavem 

své fenky, a tak musel přerušit trénink. Dalšími handicapovanými sportovci 

jsou Jitka Vendrová, Jakub Tomeš, Ladislav Novotný a Eva Svěráková.

 

Vzdělávání

Rok 2006 přinesl do Helppes velké změny. Aby byli naši zaměstnanci 

schopni lépe a kvalitněji poskytovat své služby handicapovaným klientům 

a aby bylo sdružení schopno konkurovat jiným poskytovatelům sociálních 

služeb, vydali jsme se cestou vzdělávání našich zaměstnanců. 

Sport zdravotně postižených 

Para Agility

V oblasti Para Agility 

se stále potýkáme s různý-

mi problémy. V budoucnu 

bychom rádi pro naše han-

dicapované sportovce na-

lezli schůdné řešení v po-

době tréninků v kryté spor-

tovní hale, kde bychom 

pořádali pravidelná sou-

středění handicapovaných 

sportovců. V současné 

době má jeden z našich 



Pí Zuzana Daušová, pí Kateřina Studená a pí Michaela Perčinová úspěš-

ně absolvovaly cyklus seminářů „Manager na cestě změny“ v rámci pro-

jektu Informačního centra neziskových organizací a společností Pfizer ČR. 

Pí Irena Moravová získala osvědčení vzdělávacího programu pro průběž-

né vzdělávání „Správní řád 500/2004 Sb. aktualizace ve správním řízení“. 

Pí Zuzana Daušová se zapojila do komplexního vzdělávacího programu 

a účastní se manažerského kurzu „Posilování a rozvoj organizace“, kte-

rý probíhá od října 2006 do srpna 2007. Pí Zuzana Daušová, pí Kateřina 

Studená a pí Klára Pragerová absolvovaly seminář „Využití evropských 

fondů – aktuální příležitosti a nové programovací období 2007 až 2013“, 

a pí Klára Pragerová se navíc zúčastnila semináře „Sociální marketing“, 

který pořádalo Fórum dárců, a také semináře „Zákon o sociálních službách“ 

pořádaný NRZP. Také na rok 2007 plánujeme mnoho dalších zajímavých 

vzdělávacích projektů pro další vzdělávání pracovníků Helppes.

Vydávání časopisu

Od roku 2005 je vydáván pro klienty a příznivce Helppes čtvrtletník Help-

psík. 

Šéfredaktorkou časopisu je paní Kateřina Studená a nejčastěji v něm 

najdete postřehy našich klientů, spolupracovníků a příznivců o našem sdru-

žení. V časopise si můžete přečíst zajímavé informace, pobavit se a občas 

i poučit. Velkou měrou do něj přispívají i naši klienti. Je rozesílán elektro-

nickou poštou a v omezené míře vychází i v tištěné formě. Při slavnostní 

příležitosti 5. narozenin Helppes byl Helppsík vydán ve vyšším nákladu díky 

sponzorství reklamní agentury Fabrika. Děkujeme!

Přednášky a ukázky výcviku, pořádané akce, účast na akcích

Přednášky pro veřejnost a ukázky výcviku našich psů jsou jedním z pilířů 

naší práce. Klademe velký důraz na vzdělávání dětí a široké veřejnosti, proto-

že naším cílem je zlepšit přijetí handicapovaných klientů a jejich čtyřnohých 

asistentů společností a přispět k pochopení významu asistenčních psů.

Zde následuje výčet některých akcí, na kterých jsme se podíleli nebo 

jsme je pořádali:

    18. 2. 2006 – CT zkoušky – PL Bohnice
    28. 2. 2006 – přednáška a ukázka ve Středisku ranné péče pro zrakově 

postižené děti v Haštalské ulici v Praze
    12. 3. 20006 – „Dopolední párty pro nejlepšího přítele člověka“ – 

přednáška a ukázka pro Střední zdravotní školu v Praze 10 za účasti médií 

a představitelů Prahy 10
    1. 4. 2006 – Středisko ranné péče pro handicapované děti – Pardubice –

přednáška a ukázka pro děti a jejich rodiče

12



    4. 4.–7. 4. 2006 – přednáška a ukázky práce asist. psů na speciálním 

Mezinárodním veletrhu pomůcek pro zdravotně handicapované 

Non – Handicap 2006
    21. 4. 2006 – „Den země“ v Základní škole v Benátkách nad Jizerou –

vzdělávací program
    22. 4. 2006 – „Psí den v Praze 8“ – pořádaný MČ Praha 8 – přednáška 

a ukázka pro širokou veřejnost
    29. 4.–30. 4. 2006 – Mezinárodní výstava psů v Praze-Letňanech – PVA –

přednáška a ukázka pro kynologickou veřejnost
    13. 5. 2006 – „Sen zvířat“ – ve spolupráci s odborným kynologickým 

časopisem – přednáška a ukázka pro širokou veřejnost
    27. 5. 2006 – 3. ročník celostátní výstavy rehabilitační a protetické 

techniky Abi Reha Pardubice – přednáška a ukázka pro odbornou i laickou 

veřejnost
    27. 5. 2006 – Zahájení lázeňské sezony v Teplicích – přednáška a ukázka 

pro širokou veřejnost
    31. 5. 2006 – ukázka výcviku – „Psí den Prahy 6“
    24. 6. 2006 – Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů pod záštitou 

primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma
    25. 8.–9. 9. 2006 – rekondičně-integrační pobyt pro majitele AP – Poslův 

Mlýn u Doks, okr. Česká Lípa 
    4. 9. 2006 – 1. mezinárodní konference „Nevidomí mezi námi“

  Místo konání: OPF Karviná, Univerzitní nám. 1934/3  

  Pořadatel: TyfloCentrum ČR a Obchodně podnikatelská fakulta Karviná
    6. 9. 2006 – Tisková konference k zákonu O soc. službách – pozvánka 

od radní, paní Mgr. Hany Halové
    8. 9. 2006 – rozhovor pro ČRo 
    9. 9. 2006 – „Odstartování nového školního roku“

     Místo konání: Výstaviště Holešovice
    16. 9. 2006 – SUPER DEN – 5. narozeniny Helppes – za účasti médií 
    20. 9. 2006 – rozhovor pro Lidové noviny
    23. 9. 2006 – Pohár ČKS – Mem. Ing. P. Šabase – Ostrava (soutěž 

ve výkonu vodicích psů)
    25. 9. 2006 – rozhovor pro Noviny MPSV 
    27. 9. 2006 – seminář Těšnov
    4. 10. 2006 – Zuzana Daušová – osobní pozvání od Václava Havla 

na oslavu jeho narozenin do Pražské křižovatky
    5. 10. 2006 – pozvání Dagmar Havlové na předávání Ceny VIZE 97 

za rok 2006 – Pražská křižovatka
    7. 10. 2006 – Den zvířat – Toulcův dvůr 
    17. 10. 2006 – reportáž pro PetMedic
    25. 10. 2006 – Mezinárodní veletrh HOSPIMedica 2006 – Brno 
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Miloslava Novotného
    26. 12. 2006 – „Jolka“ – vánoční setkání pracovníků a spolupracovníků 

Helppes

 

 Průběžně – ve spolupráci s AOVZ – projekt vzdělávání dětí a mládeže 

v odpovědném vztahu ke psům a handicapovaným lidem – zajišťováno 

našimi pracovníky a dobrovolnými spolupracovníky – ZŠ Poláčkova, 

Praha 4, ZŠ Masarova 11, Brno, ZŠ  Kamínky 5, Brno, ZŠ Bystřice u Třince –

4. ročníky, ZŠ Zbyslavice – 1.–6. třídy, ZŠ Zábřeh na Moravě – 2. ročníky, 

Klimkovice ZŠ + MŠ, Gymnázium Orlová 2, ZŠ Orlová 1, ZŠ Ostrava-Hrabůvka, 

SOU Ostrava-Vítkovice, SZŠ Přerov, Gymnázium Poruba, ZŠ Liptál, ZŠ Osek, 

ZŠ Nemyčeves, ZŠ Netín ad.

 Průběžně – výchova nejmenších – Speciální mateřská škola Sluníčko, 

Mateřská škola U Krtečka, Mateřská škola V Úvalu – všechny v obvodu Prahy 

5, kde sídlí areál našeho výcvikového centra.
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    6. 11. 2006 – natáčení reportáže – ČT 1 – Chcete mě
    13. 11. 2006 – setkání poskytovatelů soc. sl. – MHMP 
    15. 11. 2006 – ukázka výcviku – Spec. škola Rakovník
    16. 11. 2006 – Koncert pro Světlušku – Retro Music Hall – Praha 2, 

Francouzská ul. – představení VP pro klientku Helppes Alenu 

Schutovou – přímý přenos ČT 
    18. 11. 2006 –  zkoušky ZOP
    19. 11. 2006 –  Mezinárodní výstava psů v Praze-Letňanech – PVA –

 přednáška a ukázka pro kynologickou veřejnost
    25. 11. 2006 – CT zkoušky – PL Bohnice
    28. 11. 2006 – natáčení reportáže pro ČT 24 
    2. 12. 2006 – Mikulášská pro všechny hodné pejsky – areál Helppes
    5. 12. 2006 – 2. praktický 

informační seminář –

Kongresové centrum 

COOPUNIA
    6. 12. 2006 – Seminář 

Cause related marketing 
    11. 12. 2006 – Tyflocentrum 

Příbram – přednáška 

a ukázka výcviku
    11. 12. 2006 – „HLC – PUERI 

GAUDENTES“ – Palác České 

spořitelny – benefice –

Kooperativa
    20. 12. 2006 – zahájení 

vernisáže fotografií psů 



Projekt AOVZ

20. 5.–21. 6. 2006 – kurz pro dětské majitele psů 

4. 10.–6. 11. 2006 – kurz pro dětské majitele psů

Spolupráce s partnerskými organizacemi

Také v roce 2005 jsme úzce spolupracovali se sdruženími a organizace-

mi zaměřenými na sociální oblasti a pomoc handicapovaným. Vzájemná 

výměna zkušeností a znalostí je pro naši práci nesmírně cenná.

Patří mezi ně zejména tyto organizace: LORM – Společnost pro hluchosle-

pé, Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, občanské sdružení 

ORFEUS, Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Senior canisterapie, Arka-

die, Palata, Liga za práva vozíčkářů, sdružení Když prší, kvetou paraplíčka, 

SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o., Psychiatrická léčebna Bohnice, MČ Pra-

ha 5, MČ Praha 13 a MČ Praha 8, Sraz – Společně za radostí a zdravím.

Přednáška o sportovní kynologii – Pavel Palfi

Přednáška o záchranných psech – Petr Linda

Přednáška o sociálním poradenství – Mgr. Alena Sedlačíková

Členové Helppes

Novými členy Helppes se stali Michaela Perčinová a Bohuslav Brož. Uvedení 

členové splňují podmínku roční dobrovolné aktivní práce pro Helppes.

Z důvodu nezaplacení členských příspěvků zaniká členství v Helppes těmto 

členům: 

Irena Moravová, Eva Soukupová, Vladimíra Kozárová, Kateřina Dědičová, 

František Mach

Funkce

Dne 22. 11. 2006 byl na valné hromadě zvolen výbor Helppes, který nyní 

pracuje v tomto složení: 

Zuzana Daušová – předsedkyně

Kateřina Studená – místopředsedkyně

Jana Brožová – jednatelka

Bohuslav Brož – hospodář

Michaela Perčinová – pokladník

Zaměstnanci projektu – HPP v roce 2006 – pracovní zařazení

Zuzana Daušová – ředitelka a vedoucí výcviku

Kateřina Studená – zástupkyně ředitelky a metodik výcviku

Klára Pragerová – sociální pracovnice – pracovnice klientského servisu

Jitka Vendrová – sociální pracovnice – pracovnice klientského servisu

Irena Moravová – koordinátorka služeb pro handicapované v Ústeckém kraji 

Michaela Perčinová – pracovnice klientského servisu, metodik výcviku

Bohuslav Brož – správce výcvikového areálu a asistent výcviku
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Pracovní poměry ukončené v roce 2006

Soňa Vítková – sociální  pracovnice (srpen)

Kateřina Dědičová – asistentka výcviku (červenec)

Zaměstnanci projektu – DPP

Kristýna Machová – jednání v italském jazyce a úklid 

Mgr. Dana Pešková – sociální pracovnice klientského servisu, metodik 

výcviku

Michaela Perčinová – koordinace rekondičního pobytu

Jana Brožová – pracovnice klientského servisu, metodik výcviku

Mgr. Alena Sedlačíková – přednášková a poradenská činnost

Jiřina Volšická – přednášková a poradenská činnost

Soňa Bártová – příprava a zajišťování programu různých akcí

Jana Kašparová – překladatelská činnost pro neslyšící klienty

Martin Železný – správa webu  a úklid

Michal Prager – překlady materiálů z anglického jazyka

Ondřej Šimánek – příprava a zajišťování programu různých akcí

Pavel Růžička – řidič

Bc. David Kozák – pracovník klientského servisu, metodik výcviku

Marek Čeřovský – příprava a zajišťování programu různých akcí

Alois Kubát – úklid

Sociální poradenství:

Mgr. Dana Pešková, Mgr. Ilona Trojanová, Mgr. Alena Sedlačíková, Klára Pra-

gerová, Zuzana Daušová, Kateřina Studená, Jitka Vendrová

Supervizoři projektu:

Mgr. Ilona Trojanová, Vratislav Muchka, Zuzana Daušová, Kateřina Studená

Výcvik:

Zuzana Daušová, Kateřina Studená, Irena Moravová, Vlaďka Kozárová, 

Mgr. Dana Pešková, Kateřina Dědičová, Jana Brožová, Michaela Perčinová, 

Jitka Vendrová, František Mach, David Kozák, Jiří Tománek

Vychovatelé štěňat:

Adéla Krausová, Jana Brožová, Jaroslava Růžičková, Rozálie Kolářová, Pavlí-

na Jirková, Milena Šebestová, Daniel Bechný – děkujeme za spolupráci

Instruktoři kurzů společenské výchovy psů:

Jana Brožová, Michaela Perčinová, Kateřina Dědičová
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Instruktoři Agility: 

Zuzana Nedbálková, Marcela Čápková, Martin Železný

Odborná spolupráce:

MUDr. Michaela Štochlová, MUDr. Jitka Suchá, Magda Štochlová, Tereza Bár-

tová, Mgr. Ilona Trojanová, MVDr. Olga Dvořáková, MVDr. Kateřina Novozá-

mská, MVDr. Denisa Vítková, MVDr. Barbara Lenská, MVDr. František Svozil, 

MUDr. Jan Bárta, Jaroslav Šmolík, Jaroslav Hodek, Miloslav Fáček, Jiří Šiška, 

Jan Plšek, Luboš Jonáš 

Ukázky výcviku: 

Zuzana Daušová, Kateřina Studená, Irena Moravová, Michaela Perčinová, 

Jitka Vendrová, Jaroslava Růžičková, Vlaďka Kozárová, Kateřina Dědičová, 

Jitka Vendrová, Jana Brožová, Kristýna Machová, Irena Bartoňová, Bohuslav 

Brož, David Rohlena, Petr Studený, Jan Studený

Canisterapie: 

Zuzana Daušová, 

Kateřina Studená, 

Jana Brožová, 

Klára Pragerová, 

Jitka Vendrová, 

MUDr. Michaela 

Štochlová, 

MUDr. Jitka Suchá, 

Magda Štochlová, 

Tereza Bártová, 

Nataša Nováková, 

Romana Bešíková, 

Mgr. Ilona Trojanová,

Irena Bartoňová, Marek Čeřovský, Bohuslav Brož

Fotografové: 

Romana Bešíková, Miloslav Novotný, Luboš Jonáš, Jan Šimeček 

Správce IT: 

Martin Pivoňka, Martin Železný
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Moderátoři na akcích Helppes: 

Zuzana Daušová, Petra Krajčinovič, Vratislav Muchka, Roman Myška, 

Marek Čeřovský

Překlady:

Angličtina – Klára Pragerová, Petra Krajčinovič

Italština – Kristýna Machová

Němčina – Petra Šabasová

Francouzština – Adéla Krausová

Občerstvení:

Zdeněk Havlíček, Jana Kubátová

Účetnictví: 

Účetní firma – pí Vitnerová

Řemeslnické práce: 

Ladislav Kriščvaluščij, Bohuslav Brož, Alois Kubát

Ostatní:

Soňa Bártová, Blanka Vendrová, Petr Studený, Jan Studený

Čestní členové

Je pro nás velkou ctí, že tito výjimeční lidé a osobnosti veřejného života 

přijali čestné členství Helppes. Čestné členství jim bylo uděleno za nezištnou 

pomoc při prosazování zájmů a cílů sdružení. Mezi čestné členy Helppes 

patří: 

Paní Marta Kubišová, paní Dagmar Havlová, paní Marcela Holanová, 

slečna Tereza Duchková, paní Kristýna Frejová, paní Zuzana Trankovská, 

slečna Ilona Csáková, slečna Anita, slečna Gába Al-Dhába, pan PhDr. Petr

Fejk, pan Jan Potměšil, pan Peter Nagy, pan Karel Kahovec, pan Martin Fran-

ce, pan Pavel Vrba, pan Václav Vydra, pan Pavel Kožíšek, pan Michal Hud-

ček, pan Julián Záhorovský, pan Petr Zvěřina, pan Martin Fritz a skupiny: 

Brouci Band, Vypsaná fixa, Banánový rybičky, Ampér a Imodium.
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Děkujeme sponzorským organizacím

MPSV ČR  

Magistrát hl. m. Prahy  

Společnost Pfizer ČR, Praha 5  

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Praha 1  

Siemens, s.r.o., FOND POMOCI, Praha 6  

Fabrika reklamní agentura s.r.o., Praha 1  

KODYS, spol. s r.o., Praha 6-Břevnov  

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Praha 1  

XENT s.r.o., Praha 7    

SABRE s.r.o., Praha 1  

Úřad Městské části Praha 5   

ACI Auto Komponent, Praha 10  

o.s. Dobrý skutek, Praha 10  

VAFO PRAHA, s.r.o., Chrášťany  

Bewi Dog Dalub, Kladno  

A – VET s.r.o., Praha 5   

INZERTSPOJ, spol. s r.o., Praha 9-Vinoř   

Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8  

CANDY, spol. s r.o., Pardubice  

KSK BONO, s.r.o., Česká Skalice  

ČKV Praha, spol. s r.o., Praha 4   

Wasch Tec Cz, spol. s r.o., Praha 10

Fehrer Bohemia, spol. s r.o.     

Keramický atelier K, spol. s r.o., Praha 8

ZOO Praha

Národní knihovna ČR  

Cestovní agentura Baron Trenk, Svatopluk Parák, Brno
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Děkujeme sponzorům a dárcům

Vážená paní MUDr. Tolarová Jaroslava    

Vážená paní Tůmová Kateřina

Vážená paní Bicanová Marcela   

Vážená paní Bucková Markéta

Vážená paní Klíčová Vlasta    

Vážená paní Ryndová Drahoslava

Vážená paní Koubková Leona    

Vážená paní Povolná Jana

Vážená paní Benešová Barbara   

Vážená paní Nováková Jana

Vážená paní Ing. Svobodová Iveta   

Vážená paní Nosková Hana

Vážená paní Keblušková Renata   

Vážená paní Benešová Libuše

Vážený pan Munich Daniel    

Vážený pan Bechný Daniel

Vážený pan JUDr. Cyril Svoboda   

Vážený pan Dospěl Filip

Vážený pan Muller Karel                 

a mnoha dalším, bezejmenným dárcům

Děkujeme médiím

Časopisy – Pes přítel člověka, Planeta zvířat, Svět psů, Vozíčkář, Rytmus života,

Pet Media, Šťastný Jim, Gong, Poutník Orfeus

Noviny – Můžeš, Agentura GM – Pražská pětka, Stop, Šíp, MF Dnes, Lidové 

noviny, Blesk, Hospodářské noviny, Práce, 24hodin, Metro, Expres, Pražský 

deník, Sportovní Občasník Vozíčkářů, Práce a sociální politika, Abilympijský 

zpravodaj, Českolipský deník, Korzár – Pohoda – Slovenská republika

Televize – ČT / ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce, TV Prima, TV Praha, 

TV OK 3

Rozhlas – ČRo – Radiožurnál, Frekvence 1, Blaník, Rock Zone, Olympic

Internet – iDnes, Novinky.cz, iHNed, Super.cz 
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Poděkování

Všem našim dobrovolným spolupracovníkům, vychovatelům budoucích 

psích pomocníků, mediálním partnerům, příznivcům, sponzorům a čestným 

členům děkujeme za jejich pomoc. 

Také děkujeme za spolupráci Veterinární klinice Vet Centrum Paprsek 

a Veterinární ordinaci Lotrando v Liliové ulici a jejich veterinárním lékařům 

za vzornou péči o naše „svěřence“.

Zvláštní poděkování

MPSV – za podporu projektů Helppes

MHMP – za pronájem pozemku, na kterém se nachází naše centrum 

a který je svou dostupností vhodný zejména pro handicapované klienty. 

Dále za finanční podporu projektu v roce 2006. Jako výraz poděkování 

hl. m. Praha pořádáme v našem areálu kurzy společenské výchovy psů, 

které jsou určeny pro všechny psy a jejich majitele z řad široké veřejnosti. 

Od října 2003 do prosince 2006 prošlo těmito kurzy již 320 majitelů psů. 

MUDr. Pavlu Bémovi – za převzetí záštity nad Mistrovstvím ČR ve výkonu 

vodicích psů a za převzetí patronátu nad dvěma asistenčními psy pražských 

klientů.

Mgr. Haně Halové – za dlouhodobou podporu aktivit Helppes .

Dagmar Havlové – za dlouhodobou a mimořádnou podporu aktivit 

Helppes.

Martě Kubišové, Pavlu Vrbovi, Václavu Vydrovi a Karlu Kahovcovi –

za dlouhodobou a stálou podporu aktivit Helppes.

Zuzaně Trankovské – šéfredaktorce časopisu Pes přítel člověka – za dlou-

hodobou spolupráci.

Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci 

a za supervizi odborných aktivit Helppes.

Společnosti Pfizer ČR – za mimořádnou podporu projektu.

Reklamní agentuře Fabrika – zejm. paní Adéle Krausové – za mimořád-

nou a dlouhodobou podporu projektu.

Děkujeme firmě Sabre za vytvoření, správu a vedení webu.
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Hospodaření Helppes – Centra výcviku psů pro postižené 

za období 1. 1. 2006–31. 12. 2006

číslo účtu Kč
Celkový objem finančních
prostředků 3 301 161

Osobní náklady 521 – 524 1 489 645

Odvody – zdravotní a sociální 524  300 299  

Provozní náklady – materiálové 986 512 

Potraviny 501    492 029

Kancelářské potřeby 501 22 327

Vybavení DDHM 501      92 398

Ostatní materiál 501     379 758

Nemateriálové náklady    796 257

Energie 502      36 763

Opravy a údržba 511        1 728

Cestovné 512     257 908

Ostatní služby 518     499 858

Ostatní náklady        28 747

Pojištění 549        28 747
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Cíle do budoucna

Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 

si klade za svůj cíl další zkvalitňování sociálních služeb handicapovaným 

klientům. Dále se budeme snažit iniciovat legislativní změny tak, aby se sjed-

notily se standardy EU. 

I nadále se dosti často setkáváme s nepochopením a nedoceněním 

významu asistenčních psů ve společnosti. Ve světě je naprosto běžné, 

že se handicapovaní i se svými psími pomocníky aktivně podílí na všech 

aspektech života. V ČR stále narážíme na neochotu, zaostalost, neznalost 

a občas i ignoranci. Všechno jsou to samozřejmě následky dlouholeté, násil-

né izolace handicapovaných, ale také snaha některých zkostnatělých organi-

zací o určité vyčleňování zdravotně handicapovaných ze společnosti. Proto 

se podílíme a sami také uskutečňujeme projekty pro děti, mládež, odbor-

nou i laickou veřejnost, zapojujeme do problematiky mediální partnery, aby 

se v co nejkratším čase dařilo tyto umělé bariéry překonávat. 

    

Za výrobu, zpracování a tisk této výroční zprávy děkujeme reklamní 

agentuře Fabrika s.r.o.  
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V Praze dne 27. 1. 2007 Zapsala a zpracovala: Kateřina Studená










