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Adresa:
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Mikovcova 9/531
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 26550105
DIČ: CZ 26550105
Číslo účtu: 175188017/0300
Adresa výcvikového centra:
Plzeňská ulice, Praha 5 - Motol
Člen mezinárodních organizací:

Držitel certiﬁkátu

Poslání organizace
Posláním organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu,
jejich návrat do aktivního života, zařazení do
vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření
možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů.
Komu pomáháme a zdarma poskytujeme
sociální služby:
Osobám se zdravotním postižením, držitelům
průkazů ZTP, ZTP/P, příp. TP – osoby zcela nebo
částečně upoutané na invalidní vozík, osoby
s těžkým tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby trpící záchvatovými stavy a stavy
úplné nebo částečné ztráty vědomí (epileptici,
diabetici, kardiaci, narkoleptici apod.), osoby
s kombinovanými handicapy – zrakově postižený vozíčkář, hluchoslepý ad., děti s různými typy
postižení
Jaké typy speciálně vycvičených
psů předáváme:
• asistenční a balanční psy pro vozíčkáře a tělesně postižené
• vodicí psy pro nevidomé
• signální psy pro neslyšící
• asistenční signální psy pro osoby trpící záchvatovým onemocněním či osoby s úplnou
nebo částečnou ztrátou vědomí – epileptici,
diabetici, narkoleptici, kardiaci apod.
• canisterapeutické psy – rozvoj jemné i hrubé
motoriky, řečových, hmatových schopností,
rozvoj sociálního chování apod.

Úvodem
Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy
handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti a je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Jako jediná organizace svého druhu v ČR připravuje psy nejen
pro osoby s tělesným či zrakovým postižením,
ale i pro osoby s postižením sluchovým a pro
osoby se stavy úplné či částečné ztráty vědomí.
Prostřednictvím speciálně vycvičených psů poskytujeme zcela komplexní soubor souvisejících
služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta, jeho odborné secvičení se psem, až po následný servis po
celou dobu aktivní služby psa.
Stálá snaha pracovníků organizace o zvyšování kvality poskytovaných služeb a větší frekvence komunikace s klienty zlepšuje zpětnou vazbu
od klientů i poptávku po službách organizace.
Ke zlepšování soužití uživatelů služeb s jejich
čtyřnohými pomocníky přispělo v tomto roce
i spuštění projektu setkávání a zajišťování volnočasových aktivit a tréninků. Tyto služby využívají
nejen klienti, kteří mají svého psího pomocníka
vycvičeného v naší organizaci, ale také naše
služby využívá mnoho klientů, kteří mají své vodící psy z jiných organizací, které jim neposkytují
či dokonce odmítají poskytovat následné služby
a poradenství, když mají problémy se svým
psem.
Výbor
Valná hromada proběhla dne 4. 5. 2009 a z jejích závěrů vyplývá, že výbor organizace pracuje
pro nadcházející období v nezměněném složení:
Zuzana Daušová – předseda
Adéla Krausová – místopředseda
Jana Brožová – jednatel
Bohuslav Brož – hospodář a pokladník
Natálie Nováková – člen výboru bez funkce
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Slovo ředitelky
Jaký byl rok, ve kterém Helppes oslavil osmé
narozeniny?
Pro někoho je šťastné číslo sedm, pro mě osobně byla vždy šťastná osmička. Na konci roku
2009, kdy Helppes oslavil své osmé narozeniny,
se potvrdilo, že moje šťastná osmička, přinesla
úspěch i Helppesu. Mám nesmírnou radost, že
můžu konstatovat, že rok 2009 byl rokem zatím
nejúspěšnějším, a to jak při pohledu na to nejdůležitější – práci a projekty ve prospěch klientů,
tak také v oblasti osvětové činnosti, jednáních
se státní správou o postavení asistenčních psů
a tvorby standardů, tak také, díky dobrému fundraisingu, světová krize příliš nezasáhla do naší
práce a tím pádem neomezila služby, které uživatelům poskytujeme.
Rok 2009 můžeme také nazvat „rokem kontrol“. V organizaci proběhly kontroly v nejrůznějších oblastech, nejvíce pak kontroly ve vedení
účetnictví a hospodaření s ﬁnančními prostředky,
kontroly využívání grantových i státních ﬁnancí.
Že veškeré kontroly dopadly bez jediné připomínky kontrolních orgánů, je bezpochyby díky
práci našich pracovníků i účetní ﬁrmy, která nám
spravuje veškeré úkony spojené s účetnictvím,
vyúčtováváními, odvody daní, poplatků apod.
Za tyto kontroly, i přes každoroční audit, jsme velice rádi, protože pak i my víme, že naše externí
účetní ﬁrma odvádí dobrou a spolehlivou práci.

6

Je známým a prokázaným faktem, že práce
v pomáhajících profesích je jednou z nejnáročnějších činností a syndrom vyhoření je zde velkou hrozbou. Je to oblast, ve které pouhé plnění
pracovních úkolů nestačí, pokud není zapojeno
srdíčko, cit, chuť dát do své práce kus sebe sama
a zpětná vazba od uživatelů služeb. Zejména
pak trenéři psů mají, krom oblasti pomáhající,
tedy práce s uživateli, ještě další náročnou činnost – přípravu a výcvik psů. Proto mi dovolte
vyjádřit obrovský dík všem pracovníkům, spolupracovníkům a dobrovolníkům za jejich výborně
odváděnou práci, pevné nervy a osobní vklad,
které do této práce přinášejí.
Zároveň děkuji jménem celé organizace všem
dárcům, sponzorům, drobným přispěvatelům,
přátelům, zkrátka všem, kteří pomohli k letošním
úspěchům a rozvoji organizace. Těmi úspěchy
totiž není nic menšího, než umožnění zvýšení
kvality života lidí s postižením, které jim dokáže
přinést čtyřnohý pomocník.

Zuzana Daušová

Kvantitativní a kvalitativní
vyhodnocení poskytovaných
sociálních služeb
Hodnocení poskytovaných služeb, úroveň kvality služeb a jejich úspěšnost je monitorována ve
čtvrtletních intervalech vedením organizace, které navrhuje případné další postupy pro zkvalitňování služeb. Uživatelé služeb podávají pravidelné
zprávy o činnosti svých psů, zasílají pravidelné
zprávy od veterinárních lékařů o zdravotním
a kondičním stavu svých psů, je s nimi udržován
pravidelný kontakt, jsou prováděny namátkové
i cílené inspekční návštěvy klientů, kde je monitorována práce a stav předaných psů, vliv psů
na rozvoj zdravotního i psychického stavu klientů. Výstupy z těchto aktivit jsou ukazateli kvality
služby.
Standardy kvality poskytování sociálních
služeb, Etický kodex, Zkušební řád, metodiky
i vnitřní předpisy organizace jsou již zavedené
a ověřené v praxi, jsou v souladu jak s národními, tak i mezinárodními standardy, kodexy, požadavky a normami a jsou průběžně aktualizovány
a doplňovány.
Cíle organizace a všech projektů byly v roce
2009 naplněny v požadované míře.

posuzovateli Klubu speciálního výcviku Českého kynologického svazu, spolu se zdravotní
kartou potvrzenou veterinárním lékařem obdrží
uživatel také kompletní zdravotní dokumentaci
předávaného psa – kromě platného očkovacího
průkazu/pasu psa dostávají klienti vyhodnocení
oﬁciálním posuzovatelem jmenovaným Komorou veterinárních lékařů na zatížení dysplazie
kyčelních i loketních kloubů – RTG snímky jsou
přístupné na webových stránkách veterinární
kliniky VetCentrum a každý klient obdrží na požádání přístupový kód, psi jsou vyšetřeni na zatížení očních vad oﬁciálním posuzovatelem KVL,
klientům je předán výsledek biochemického
i hematologického vyšetření krve, včetně výroku veterinárního lékaře.
Při secvičování uživatele se psem je vždy postupováno individuálně, dle možností a schopností klienta či jeho zákonného zástupce.
Secvičování klienta se psem je ukončeno závěrečným Testem chování psa na veřejnosti, který
skládá sám klient či jeho zákonný zástupce a je
posuzován nezávislým rozhodčím Klubu speciálního výcviku Českého kynologického svazu.

Práce s uživateli služeb
Helppes poskytuje zcela komplexní soubor
souvisejících služeb – od zaškolení žadatele
o speciálně vycvičeného psa, přes teoretickou
a praktickou přípravu a proškolení klienta, odborné secvičení klienta se psem až po následný
servis po celou dobu aktivní služby psa a zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních/balančních, vodicích, signálních a terapeutických psů. Jako registrovaný poskytovatel
sociálních služeb poskytuje služby uživatelům
v souladu se zákonnými normami ČR i mezinárodními standardy ADEu a ADI. S každým uživatelem služby je sepsána Smlouva o poskytování
sociální služby.
Každý předávaný pes je označen nezaměnitelným tetováním nebo mikročipem. Čipové nebo
tetovací číslo je zároveň uvedeno ve veškeré dokumentaci psa, včetně RTG a další veterinárních
vyšetření tak, aby byla vyloučena jakákoli možná záměna psa a v případě ztráty či zaběhnutí,
byl pes snáze dohledatelný.
Při předávání psa uživateli je s uživatelem sepsán předávací protokol s vymezením práv a povinností uživatele i poskytovatele, každý uživatel
obdrží k předávanému psu protokol o vykonané
zkoušce/zkouškách, posouzených nezávislými

Následná péče o uživatele
Uživatelé využívají zejména poradenský servis,
osobní konzultace, individuální i společné tréninky se zaměřením na zdokonalování a zpřesňování dovedností psů a využívají i možnost nácviku
nových úkonů, které jsou nezbytné vzhledem
ke změně jejich zdravotního stavu či změně životních podmínek. Zúčastňují se volnočasových,
soutěžních i společenských aktivit, které pro ně
Helppes pořádá. Často využívají také možnost
ustájení svého psa v areálu Helppes či přímo u
trenérů, spojené s péčí o psa a udržováním psa
v pracovní kondici po dobu, kdy psa nemohou
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z vážných důvodů mít u sebe. Nejčastěji se jedná o pobyty v nemocnici či v lázních, kde nechtějí nebo nemohou klienta se psem přijmout,
při sportovních aktivitách a soutěžích klientů
či při cestách do zahraničí, kde pro psa nejsou
příznivé podmínky a pro uživatele je vhodnější
lidská asistence.

Služby poskytované uživatelům, kteří mají
vodicí psy z jiných výcvikových subjektů
Helppes poskytuje sociální služby i uživatelům,
kteří mají svého čtyřnohého pomocníka předaného z jiného subjektu. Se žádostí o pomoc se
na Helppes obrací zrakově postižení, kteří mají
problémy s využíváním svých vodicích psů
a s komunikací s dodavateli svých vodicích psů.
Po absolvování úvodních pohovorů a šetření,
kdy bylo zjištěno, že žádosti o pomoc uživatelů
jsou oprávněné, protože mají problémy se svými
vodicími psy a subjekty, od kterých své vodicí
psy nakoupili s nimi odmítají komunikovat, byly
s těmito klienty sepsány smlouvy o poskytování
soc. služby. Sociální služby jsou těmto uživatelům poskytovány zdarma i přesto, že své vodicí
psy mají z jiných subjektů, které mají povinnost
svým klientům následné služby poskytovat, protože jim byli vodicí psi uhrazeni. Další klienti, kteří
nemají své psí pomocníky z naší organizace, využili možnosti účasti na aktivitách a akcích, které
jsme pořádali – rekondičně integrační pobyt, tréninky, společenské, soutěžní a prezentační akce,
volnočasové aktivity, poskytování poradenství
apod.
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Vzdělávání pracovníků a spolupracovníků
podílejících se na projektech organizace
Všichni noví zaměstnanci, spolupracovníci
i dobrovolní spolupracovníci jsou vždy proškoleni v rámci interních předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně i poskytování první pomoci.
V průběhu roku probíhají u vybraných pracovníků také pravidelná proškolování o zacházení
s veterinárními prostředky a poskytování první
pomoci zvířatům.
Zaměstnanci organizace absolvovali odborné
vzdělávání vztahující se k poskytování sociální
služby dle zákona o sociálních službách a dále
absolvovali semináře a školení, v rámci vzdělávání pro rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb. V roce 2009 se naši pracovníci
zúčastnili např. :
• Natálie Nováková a Soňa Műllerová absolvovaly kurz „Od nápadu k projektu“.
Pavlína
Kotačková a Adam Holeksa absolvo•
vali vzdělávací program „Pracovník v sociální péči se zaměřením na seniory a osoby se
zdravotním postižením“.
• Natálie Nováková, Pavlína Kotačková, Soňa
Műllerová a Adam Holeksa absolvovali školicí akci z cyklu Cyklus Speciﬁcké komunikační
systémy:„Základy komunikace a doprovodu
zrakově postižených, praktický výcvik“.

Cíle do budoucna
Cílem organizace je stálé zvyšování úrovně
profesionálního poskytování všech souvisejících
sociálních služeb, spojených s užíváním živých
kompenzačních pomůcek – speciálně vycvičených psů, od proškolení žadatele až po odborné secvičení uživatele se psem a poskytování
následných služeb majitelům již předaných psů.
S tím souvisí také důraz kladený na stálé a průběžné vzdělávání pracovníků a spolupracovníků
organizace a zapojování odborníků do projektů.
Cílem pro další období je pokračování úspěšného projektu výcviku asistenčních, balančních
a signálních psů s názvem „Pomoc přichází na
čtyřech tlapkách“ a výcviku vodicích psů, vyhledávání dalších možností ﬁnančních zdrojů pro
naplňování cílů projektů, realizace nových projektů, vedoucích ke zvýšení kvality služeb.

Areál
Běžnou údržbu a opravy areálu provádí a dozoruje jeho správce, p. Bohuslav Brož. V letošním roce byla provedena rekonstrukce střechy
nad hlavní budovou a přilehlým skladem a zastřešení verandy podél čelní stěny hlavní budovy. V rámci akce „Charitativní den KPMG Česká
republika – trochu jiný pracovní den“ byly obnoveny nátěry vstupních branek, mříží a obložení
kotců. Začátkem roku bylo díky společnosti Siemens s. r. o. a jejich ﬁnanční podpoře ze Siemens
Fondu pomoci vybudováno bezbariérové WC
v hlavní budově a provedena výměna septiku.

S drobnou údržbou výcvikového areálu a při
úklidu vypomáhají členové Základní kynologické organizace ČKS 682 – Motol v rámci dohodnutých podmínek bezplatného zapůjčení výcvikové plochy, tj. odpracovávání brigádnických
hodin při údržbě areálu.
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Členství v organizacích

Projekt Fóra dárců – DMS
Vycvičení a předaní psi v roce 2009

Helppes je členem mezinárodních organizací Assistance Dogs Europe (ADEu) a Assistance
Dogs International (ADI).
Klub speciálního výcviku 943 Helppes Českého kynologického svazu byl v roce 2009 zaregistrován jako samostatný subjekt a ke konci roku
2009 měl 130 členů, převážně z řad osob se zdravotním postižením (pouze 11 členů klubu jsou
osoby bez ZP) – majitelů asistenčních a vodicích
psů, bez ohledu na to, z jaké organizace svého
čtyřnohého pomocníka mají. Klub je kolektivním
členem organizací Helppes, Českého kynologického svazu a jeho prostřednictvím je členem
Českomoravské kynologické unie a mezinárodní
organizace Fédération Cynologique Internationale. Klub se aktivně podílí na tvorbě návrhů
legislativních změn, vedoucích ke zlepšení postavení majitelů a žadatelů o asistenční, balanční
a signální psy a vytvoření standardů a pravidel
pro výcvik a předávání vodicích a asistenčních/
balančních a signálních psů.
Helppes je také stále jedinou takto zaměřenou
organizací v ČR, která je držitelem Certiﬁkátu
Delta Society, odborné organizace sídlící v USA.
Spolupráce s partnerskými organizacemi
Spolupráce s organizacemi, jednotlivci i institucemi zaměřenými především na práci s osobami
se zdravotním postižením zvyšuje oboustranně
možnosti kvaliﬁkovanější práce s uživateli našich
služeb.
Mezinárodní spolupráce
Členské organizace Assistance Dogs Europe
a Assistance Dogs International z celého světa
koordinují svou činnost, mezi sebou si vzájemně
vyměňují zkušenosti v oblasti práce s uživateli,
speciálním výcviku psů i při snaze o nastavení
stejných přístupových práv pro majitele psích
pomocníků v rámci celé Evropy.
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Od října roku 2008 je náš projekt přípravy, výcviku a předávání asistenčních, signálních a balančních psů „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“ zařazen Fórem dárců do projektu dárcovských sms.

V roce 2009 bylo předáno 15 psích pomocníků
Vodicí pes pro nevidomé – doprovází osoby se
zrakovým postižením a zajišťuje jejich bezpečný
a samostatný pohyb

Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Jaroslav
Morávek

Stela

LR

březen

Dušan
Marhula

Iga z Blatenského
zámku

NO

červen

Michaela
Kováčová

Albus Angelus – Magni Loquentia

Pudl
královský

srpen

Jaroslav Morávek
Když paní ředitelka Zuzana Daušová na podzim roku 1998 předávala panu Jaroslavovi prvního vodicího psa, fenku labradora Ronie, pamatuje si ho z té doby jako zakřiknutého mladíka,
který chodil velmi pomalu a pouze v doprovodu
maminky či kamarádů. V průběhu těch 11 let se
mnohokrát viděli i navštívili, ale když přijela na
závěr secvičení při přebírání jeho druhého vodicího pejska – labradorky Stely, byl to další z důkazů, jak obrovský smysl naše práce má. Vodil ji
do práce, k rodičům i za svou slečnou Míšou úplně někdo jiný – sebevědomý, veselý a výřečný
mladý muž se skvělou orientací. Naplnil ji pocit
štěstí a radosti, když mohla vidět, jak pozitivně
může ovlivnit život člověka pes. Ronie se stále
těší dobré kondici, ale přece jenom ve svých 12
letech už si zaslouží
odpočinek – žije u rodičů Jardy, jsou spolu
stále v kontaktu, občas si jde ještě „zapracovat“ na krátkou, pro
ni fyzicky nenáročnou
trasu a svou nástupkyni přijala do rodiny velmi dobře.

Dušan Marhula
Pan Dušan už jednoho německého ovčáka
měl – fenku Bonu. Bona bohužel odešla po necelých třech letech soužití s p. Dušanem následkem perforace tenkého střeva do psího nebe.
A kdo se jednou zamiluje do německých ovčáků,
většinou je to láska na celý život. Nejinak tomu
je i u p. Dušana.
Dnes už má p. Dušan doma svou další
psí holku – krásnou vlkošedou ovčačku Igu.
Nejenže jim to spolu
sluší, ale také jim to
hezky „šlape“. A tak
jim na jejich společné
cestě nelze nic víc přát,
než aby spolu byli co
nejdéle.
Michaela Kováčová
Slečna Michaela nám napsala:
Milý teame Helppes,
Po pejskovi jsem toužila již od útlého dětství.
Bohužel pořízení pejska vzhledem k tomu, že
jsem své dětství trávila na internátní škole, nebylo možné. S vaší nepostradatelnou a nemalou pomocí jsem svého kamaráda a pomocníka mohla dostat teď. Albus Angelus – Magni
Loquentia není jen šikulka a pomocník, je to především kamarád, který přináší do mého života
tu nejkrásnější lásku svým upřímným a tím nejnezištnějším způsobem, který jsem kdy mohla
poznat. Stejně tak jsem ráda, že jsem měla tu
příležitost a čest poznat team s takovým lidským
přístupem, který jsem
našla v Helppes.
Díky za vás, za vaši
práci a za to, že tu pro
nás jste.
Dva, kteří jsou šťastní,
že se můžou naučit žít
jako jeden.
Michaela Kováčová +
Bambus – Albus Angelus – Magni Loquentia.
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Asistenční canisterapeutický pes – je vycvičen pro
potřeby tělesně postižených 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 pečující osoby (např. otevírání dveří při přenášení dítěte, opora při pohybu
postiženého, rozvíjení jemné i hrubé motoriky,
podávání pomůcek pečující osobě a podávání předmětů a pomůcek postiženému, polohování – terapeutická metoda, rozvoj řečových a hmatových
schopností, rozvoj sociálního chování apod. ).

Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Poznámka

Miroslav
Kubelka

Lara

LR

leden

Barbora
Reiterová

Eliška

GR

duben

druhý
majitel

Zdeněk
Palička

Hugo

GR

duben

druhý
majitel

Aneta
Kernerová

Goldie

GR

červen

Aneta
Duchoslavová

Stacy

GR

červen

Elizabeth
Dangová

Sára

GR

prosinec

František
Schwan

Brytney
Terre De
Cassel

LR

prosinec

Miroslav Kubelka
Malý Mireček trpí následky cévní malformace
mozku – kromě tělesného a mentálního poškození, má poškozen i zrak. Psího pomocníka doporučili Mirkovým rodičům odborní lékaři. Lara
mu bude pomocnicí nejen v rozvoji pohybovém,
mentálním, v rozvoji sociálního chování, jemné
i hrubé motoriky, ale bude mu průvodkyní i ve
světě jeho vidění a hmatového cítění. Malý Mirek
se do své Lary, společně se svou celou rodinou,
okamžitě zamiloval a Lara od prvních dnů soužití mu prokazatelně pomáhá v mentálním a sociálním rozvoji. Téměř vždy ráno byl Mirek před
příchodem Lary špatně naložený, často trpěl
epileptickými záchvaty, které vyvolávalo jeho
negativní naladění. Lara mu každé ráno „dělá“
budíček a Mirka dokáže tak
pozitivně naladit, že mnohé
jeho zdravotní
problémy jsou
re d u ková ny
od začátku jejich soužití.
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Barbora Reiterová
Baruška je hezká mladá slečna, která je po prodělané DMO upoutána na invalidní vozíček. Je
integrována do základní školy a je velmi šikovná.
Psí pomocník byl jejím velikým přáním a měla
štěstí, že se své chlupaté pomocnice Elišky dočkala velmi brzo. Elišku nám totiž vrátila maminka malého Honzíka Cinkaniče, když se
u nich zásadně změnily
rodinné poměry. Eliška byla docvičena pro
potřeby Barušky a tak,
i díky pomoci Nadace
Leontinka, se mohla
tato dvojice poměrně
rychle začít secvičovat.
Zdeněk Palička
Malý Zdeněk má následkem kříšení po porodu centrální hypotonický syndrom, epilepsii, je
upoután na vozíček. Pomoc asistenčního canisterapeutického psa doporučili mamince lékaři
a inspirací také byla psí pomocnice Enie Zdeňkova kamaráda, Honzíka Matláka. Hugo je již
zkušený asistenční canisterapeutický pes – více
než rok strávil ve své rodině s malou Terezkou
Galáskovou. Když se objevila alergie na psí srst u
Terezčiny starší sestry i u maminky, ještě to zvládaly, protože chtěly vše nejlepší pro Terezku, která dělala vedle Huga ohromné pokroky v rozvoji
jemné i hrubé motoriky. Ale když se objevila těžká alergie nakonec i u Terezky, musela se rodina
Galáskových s Hugem rozloučit. Loučení bylo
velmi těžké a bolestné, ale sama Terezka se rozhodla, že Huga dá dalšímu dítěti, aby pomáhal.
Hugo byl docvičen pro potřeby malého Zdeňka
a proto se Zdeněk svého chlupatého pomocníka
dočkal celkem
brzy. Obě rodiny jsou v kontaktu a Hugo
je zase šťastný,
že našel svého
„malého“ páníčka.
Aneta Kernerová
Malá Anetka trpí následky Hall-Pallisterova syndromu – má poškozený zrak i sluch a je schopna chůze pouze s oporou, a to po velmi krátkou
dobu a na velmi krátkou vzdálenost, a tak ji Goldie bude v této činnosti pomocí i oporou. Goldie
ji bude pomáhat nejen v rozvoji hrubé motoriky,
ale i v rozvoji motoriky jemné – hlazení, česání,
držení se postroje, vodítka či obojku, podávání
pamlsků a hraček a přetahování se o ně apod.

Protože Anetka velmi špatně vidí, bude jí Goldie
pomocnicí i v rozvoji hmatových schopností.
Jak hodnotí první dny soužití maminka malé
Anetky, si můžete přečíst z mailu, který přišel
hlavní trenérce Goldie, paní Ireně Bartoňové:
Dobrý večer paní Bartoňová,
posílám vám pár fotek. Dnes se byla Goldinka
představit do Anetčiny mateřské školičky. Goldinka byla skvělá, všichni z ní byli unešení. Moc
se líbila. Všichni chválili jak je úžasně vycvičená,
poslušná. To je
vaše práce. Velice si toho vážím a jsem moc
ráda, že měla
právě váš výcvik. Přeji dobrou noc. Radmila Kernerová
Aneta Duchoslavová
Anetka trpí následky DMO. Díky hypoterapii, na
kterou Anetka s rodiči pravidelně dochází, dnes
chodí. Tam také rodiče s Anetkou poznali canisterapeutickou fenku zlatého retrievera. Anetka si
fenku velice oblíbila a výborně spolupracovala
při polohování i při hře. Po jisté době rodiče zpozorovali, jaký pozitivní vliv má canisterapeutická
fenka na pokroky ve vývoji Anetky a bylo rozhodnuto.
Dnes má, k velké radosti celé rodiny, Anetka
svou asistenční canisterapeutickou fenku Stacy. Anetka a její starší sestřička Ája se starají,
aby Stacy měla v misce dostatek čerstvé vody
a společně jí vyčesávají. Rodiče nevěří, jak se
jim Anetka mění před
očima, snaží se sama
zvládat určité úkony,
které zvládala jen s jejich pomocí.
Je to krásný pocit,
že i my jsme součástí
Anetčiny radosti a pokroků.
Elizabeth Dangová
Elizabethka je následkem vrozené Meningomyelokély trvale připoutaná na invalidní vozíček.
Velice inteligentní a krásná mladá slečna si okamžitě se svou novou psí pomocnicí Sárou padly
„do oka“. Ihned po slavnostním převzetí na Dni
zázraků z rukou patronky Diany Kobzanové Elinka a Sára vypadaly, jakoby spolu již žily nějaký
čas – Elinka Sáru krásně ovládala a Sára jí ihned
výborně poslouchala. Elinka si ale musela ještě
chvíli na Sáru počkat, protože jí čekal dlouhodo-

bý pobyt v léčebně. Ale Vánoce již holky mohly
trávit spolu.
Jaké byly první chvíle, strávené se Sárou, nám
napsala maminka Elinky:
Dobrý den, v pátek 11. 12. jsme díky Vaší organizaci dostali pejska Sárinku, za kterou jsme
velice šťastní a hlavně dcerka Elinka. Chceme
Vám všem, p. Bendovi, slečně Kobzanové,
celému kolektivu Helppsu a všem kteří se
podíleli na výcviku, výchově a sponzoringu Sáry, velice poděkovat. Sárinka je u nás
teprve dva dny a už se s námi docela úplně
sžila, poslušně plní naše a hlavně Elinky úkoly a povely. V pátek, jak ji pan Benda u nás
nechal, to vypadalo, že bude pořád smutná,
ale dnes už běhá a je to 100% poslušný pejsek,
jakého Elinka potřebuje. Sára přesvědčila Elinku a Elinka jí hodně důvěřuje. Pejsek podává
Elince věci, které jí třeba upadly, pomáhá jí
psychicky a hlavně leží večer u její postýlky a to
je pro ni důležité.
Ještě jednou
moc děkujeme
a budeme se těšit na další spolupráci
Kubíkovi s dcerou
Elizabeth
a pejskem Sárinkou.
František Schwan
Šestnáctiletý František je následkem vrozené DMO trvale upoután na invalidní vozík, má
spastické křeče, prodělal několik atak epileptických záchvatů. Jeho velikým přáním byla psí
pomocnice černé barvy a tak jsme byli moc rádi,
že Brytney splnila nejen veškeré požadavky na
výcvik pro Františka, ale i barvu jeho vytouženého psího pomocníka. Brytney bude pomáhat
také mamince Františka a bude nejen
asistentkou, ale bude
Františkovi pomáhat
i v rozvoji řečových
schopností a jemné
i hrubé motoriky.
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Asistenční pes pro vozíčkáře nebo těžce tělesně
postiženého (balanční pes) – pomáhá tělesně handicapovaným osobám na cestě ke zvýšení jejich
integrace, soběstačnosti a samostatnosti a při
zajišťování potřeb osobní péče a zvládání úkonů
sebeobsluhy. Balanční pes zpravidla doprovází
a poskytuje oporu osobám s těžkým tělesným
postižením, pohybujícím se za pomoci berlí, holí či
chodítka. Zčásti dokáže nahradit péči osobního
asistenta či člena rodiny.

Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Věra
Vinkevičová

Asiya

LR

leden

Eva
Vašková

Roxi

LR

leden

Vladimír
Jezdinský

Andy Valley
of The Dolls

GR

březen

Kamila
Opletalová

Líza/Elis

GR

květen

Mgr. Alena
Sedlačíková

Stela

LR

říjen

Poznámka

dva
majitelé

Věra Vinkevičová
Paní Věra je následkem cervikální myelopatie
upoutána na invalidní vozík, doma a při přemisťování je schopna pohybu o dvou francouzských
holích. Bydlí sama a téměř sama se také o sebe stará. Má špatnou jemnou motoriku, proto se jí často
stává, že jí věci padají z rukou. Asinka celkem rychle pochopila, že jedním z jejích úkolů je všechny
upadlé věci vrátit paničce.
Paní Věra má také problém se vstáváním. Doma
to není takový problém, protože křeslo, gauč i postel je zvýšená. Ale například v čekárně u lékaře
nebo na úřadě se nemůže posadit a musí zůstat
stát o holích, protože by se už bez velké pomoci
ostatních nezvedla. Na to má Asiya jednoduchý trik.
Pomocí kroužku, kterého se p. Věra chytí, pomůže
fenka tahem svoji paničku zvednout.
Další oblíbenou disciplinou se ukázala pomoc při
svlékání. Když se večer paní Věra posadila k počítači, který má v ložnici, Asinka se jala bleskurychle
paničku svlékat, aby už neponocovala.
Venku se pohybuje na elektrickém vozíku a po
několika vycházkách to vypadalo, že se spolu procházejí odjakživa.
Ve společné domácnosti bydlí ještě pekingský palácový psík Klarek, se kterým se velmi rychle spřátelili. Jediným kamenem
úrazu se jevila jeho miska s jídlem, která žravou
labrošku velice zajímala.
Ale stačilo jedno Klarekovo důrazné vysvětlení, že
tudy cesta nevede a Asinka zjistila, že jí vlastně Klarkovo jídlo vůbec nechutná.
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Eva Vašková
Paní Eva trpí následky po autohavárii – poškozená páteř, závratě, bolesti hlavy, stavy generalizované úzkosti. Odborný lékař jí doporučil
právě pomoc asistenčního canisterapeutického
psa a protože už v rodině byla Roxi, ke které má
paní Eva krásný vztah, bylo rozhodnuto. Roxi
se tak od letošního ledna stala „psí pomocnicí
na druhou“ – od konce roku 2005 již pomáhá
jako signální pes paní Jílkové a nyní také jako
asistenční pes její
dceři, paní Evě. Roxi
se trošku zdokonalila
a rozšířila své znalosti a pomoc oběma
dámám jí činí obrovskou radost, protože
nadbytek lásky, který
v této fence je, má
komu dávat.
Vladimír Jezdinský
Vladimír je mladý muž, který trpí spinální svalovou atroﬁí. Andy je jeho vlastní pes, který vyhověl všem požadavkům a byl u nás zařazen
do výcviku. Učil se velmi dobře, ale pak přišla
puberta a Vláďa musel počkat, až u jeho Andyho odezní – no, je to stejné, jako u dětí. Když
zase Andy přišel k rozumu, tak dokázal, že vše,
co se učil, nezapomněl a že je zase
tím vzorným psím
studentem a je připraven k návratu
do svého domova,
aby se stal každodenním
pomocníkem a společníkem Vládi.

Kamila Opletalová
Paní Kamila má roztroušenou sklerózu v rozvinutém stadiu. Před časem ještě trochu chodila,
teď je ale plně odkázána na elektrický vozík. Je
schopná hýbat jen rukama, které jí ale neustále,
podle momentálního stavu více či méně, kmitají
(„rapují“ jak sama říká). Udrží v nich silnější vodítko, je schopná sníst připravené jídlo, pití jen
brčkem, do úst si dá cigaretu nebo píšťalku, propisovačku udrží jen silnou, psát nemůže, stěží se
podepíše. Je schopná vytočit na mobilu číslo ze
seznamu. Paní Kamila mluví jen tiše, opět podle
momentálního stavu, proto je Líza naučená ve
složitějších případech na přivolání na píšťalku.
Životní síla paní Kamile ovšem nechybí, psychicky je tak v pořádku, jak v tomto stavu může
být. Líza nebude paní Kamile „pouze“ asistovat,
významně bude působit i terapeuticky. Paní Kamila má stále nedokrvené studené nohy, proto
s ní Líza spí v posteli a část noci jí nohy prohřívá.
Pomáhá udržovat jemnou motoriku – při prohřívání nohou se jí paní Kamila probírá srstí, pomáhá jí i držení vodítka, používání píšťalky k přivolání Lízy, spolupráce při svlékání, odměňování
Lízy pamlsky
a
podobně.
Zlepšení motoriky bylo znát
už v průběhu
prvních několika dnů secvičování.

Mgr. Alena Sedlačíková
Paní Alena se dostala na invalidní vozíček po
úraze před 14 lety. Zůstala však i nadále velice
aktivní a dosud pomáhá i dalším potřebným
lidem, pracuje v sociálně-právní poradně MČ
Praha 5. Vždy měla kolem sebe psy, dokonce
odchovala několik vrhů trpasličích jezevčíků, ale
psa většího vzrůstu si nedokázala vedle sebe
představit. S naší organizací již spolupracuje
několik let a tak měla možnost vidět nesčetné
množství asistenčních psů. Až na letošním rekondičním pobytu se zamilovala – do fenky Stely.
V té době ovšem byla Stela zadaná pro jednu
žadatelku s podobným postižením. Jakoby sám
osud zanedlouho tyto dvě – Alenku a Stelu svedl
dohromady. Žadatelka z rodinných důvodů žádost odvolala a tak Stelda se ze dne na den stala
„volným“, již vycvičeným psem. Když jsme tuto
zprávu paní Aleně zavolali, pocity nesmírné radosti a obav, jak zvládne velkého psa, se mísily.
Láska na první pohled ale zvítězila a Stela prokázala, že je nejen vycvičeným asistenčním psem,
ale že má v sobě obrovskou empatii, kdy již několik dní po předání vlastním tělem zabránila své
nové paničce v pádu
na zem. Stelu doma
přivítala také jezevčice
Dája a Stela s radostí
přijala i úlohu její „pečovatelky“. Po velmi
krátké době si už paní
Alena život bez své psí
pomocnice ani nedokáže a nechce představit.
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Vyřazení psi z výcviku v roce 2009

Statistika rozdělení dle druhu výcviku za dobu
působení Helppes

Statistika plemen vycvičených psů
za dobu působení Helppes

Statistika rozdělení asistenčních psů dle pohlaví

V roce 2009 bylo vyřazeno z výcviku 11 psů.
Psi vyřazení ve zkušební době byli vráceni do
svých původních rodin. Psům, kteří byli v majetku Helppes, byly nalezeny náhradní – opatrovnické rodiny, které o psy pečují a každý rok podávají informace o psu a zprávu od veterinárního
lékaře o psychickém, zdravotním a kondičním
stavu psa. Koncepce předávání vyřazených psů
do opatrovnictví byla převzata od našich partnerských organizací v zahraničí a zaručuje těmto psům stálý dohled z naší strany nad tím, jak
o ně opatrovnické rodiny pečují a zdali tento pes,
který se nehodí pro práci u člověka s postižením,
prožívá plnohodnotný život a je mu zajištěna
veškerá potřebná péče. Veřejnost se velmi zajímá o další osud vyřazených psů a proto byla na
našem webu pro tyto vyřazené psy vytvořena
stránka, kde jsou zveřejňovány a aktualizovány
informace o životě těchto psů v opatrovnických
rodinách.

Úhyn
V roce 2009 uhynul 1 pes – golden retriever
ve výcviku – lékařská zpráva: chronické selhání
ledvin.

Psi
Druh výcviku

počet

počet

z toho vrácen a po
docvičení pro potřeby
jiného klienta znovu
předán

Vodicí pes pro nevidomé

26

Golden retriever

54

6

Asistenční pes pro vozíčkáře

34

Labrador retriever

38

3

Asistenční canisterapeutický pes

34

Plemeno

6

Asistenční signální pes pro neslyšící

6

Kříženec

3

Asistenční balanční pes

6

Švýcarský bílý ovčák

3

Asistenční canisterapeutický pes pro vozíčkáře

5

Rottweiler

2

Asistenční vodící pes pro vozíčkáře se zrakovou vadou

2

Belgický ovčák

2

Vodicí pes pro neslyšící se zrakovou vadou

1

Knírač malý

2

Svatobernardský pes

2

Vodicí balanční pes pro zrakově postižené
s tělesnou vadou

3

Flat coated retriever

1

Německý boxer

1

Německý ovčák

5

Irský teriér

1

Výmarský ohař

1

Knírač velký

1

Cairn terrier

1

Finský špic

1

Airedale terrier

1

Chodský pes

1

Pudl velký/královský

2

Celkem

128

1

11

Feny

99

Celkem

Border collie

1

39

1

Asistenční vodicí balanční pes pro zrakově postižené
s tělesnou pohybovou vadou

1

Asistenční pes pro tělesně postižené

1

Asistenční canisterapeutický pes pro neslyšící

1

Asistenční vodicí signální pes pro epileptika

1

Asistenční signální pes pro narkolepsii

1

Asistenční balanční signální pes pro diabetika

1

Asistenční signální pes pro epileptika

2

Asistenční signální pes pro kardiaka

1

Canisterapeutický pes

1

Celkem

Poznámka

z toho tři psi a osm fen předáno
znova druhému majiteli

Statistika rozdělení klientů
Právnická osoba

2

Muži

54

Ženy

69

Celkem klientů
Poznámka

Vodicí balanční pes pro zrakově postižené
s tělesnou a sluchovou vadou

128

125
třem klientům předán druhý pes,
jednoho psa využívají dva klienti

Statistika rozdělení klientů dle věku
v roce 2009/s předaným psem
Děti 0 až 7 let

42

Klienti v produktivním věku

70

Klienti v důchodovém věku

4
123

Stacionář – klienti různého věku

128

2
125

Využití asistenčních psů
Asistenčního psa klient plně využívá
– z toho 3 klienti využívají druhého psa
Asistenčního psa klient nevyužívá

112
13

Nevyužívá z důvodu – klient zemřel

2

Nevyužívá z důvodu – pes odebrán
klientovi/vrácen klientem

11

Počet vrácených psů, kteří byli
znovu předáni

10

Počet vrácených psů, kteří budou
znovu předáni

16

7

Mládež 8 až 18 let

0

Počet psů, kteří uhynuli

4

Počet vrácených psů, kteří byli vyřazeni

4

17

Žadatelé o psí asistenty
Pro rok 2010 evidujeme ke konci roku 2009 17
žadatelů o psí pomocníky.

Umístění vycvičených psů – rozdělení dle krajů
a okresů
Praha

29

6

1

Ústí nad Orlicí

2

Praha 4

5

Chrudim

3

Praha 5

5

Praha 6

3

Praha 7

1

Jihlava

2

Praha 8

1

Havlíčkův Brod

1

Praha 9

5

Žďár nad Sázavou

1

Praha10
Kraj Středočeský

Pardubice
Kraj Vysočina

8
13

1
5

Třebíč
Kraj Jihomoravský

1
8

Nymburk

3

Brno - město

7

Kladno

1

Brno - venkov

1

Mladá Boleslav

4

Kraj Olomoucký

3

Praha - západ

1

Šumperk

Praha - východ

2

Olomouc

Kolín

2

Kraj Jihočeský
Tábor
Český Krumlov
Kraj Plzeňský

Kraj Zlínský

2
1
4

2

Uherské Hradiště

2

1

Vsetín

1

1
6

Klatovy

Otrokovice
Kraj Moravskoslezský

1

Karviná

6

Plzeň - sever

1

Ostrava - město

4

Plzeň - jih

2

Frýdek - Místek

1

Rokycany

1

Opava

3

3
Karlovy Vary

1

Nový Jičín
Zahraničí

1
5

Mariánské Lázně

1

USA

Florida

Cheb

1

Itálie

Torino

1

9

Austrálie

Queensland

1

Kraj Ústecký

1

Louny

1

Německo

Nordhausen

1

Teplice

6

Slovensko

Zalázne

1

Chomutov
Kraj Liberecký
Jablonec nad Nisou

2

Celkem předáno

11

Z toho ve službě

1

Semily

1

Česká Lípa

6

Liberec

3

Kraj Královéhradecký

Poznámka

Canisterapie
Již od 1. 7. 2005 poskytuje Helppes jednou týdně prostřednictvím svých pracovníků canisterapeutické aktivity pro klienty Domova pro zrakově postižené Palata.
Na jaře a na podzim byl uspořádán pro veřejnost CT kurz a CT zkoušky, kterých se zúčastnilo
30 canisterapeutických týmů. Zkoušky úspěšně
splnilo 26 týmů.
Celkem již úspěšně složilo CT zkoušku 262 canisterapeutických týmů a z toho 93 canisterapeutických týmů – našich dobrovolných spolupracovníků – pravidelně podává zprávu o práci v sociálních a zdravotnických zařízeních po celé ČR.

Helppes a média (výběr)
23. 1. – Český rozhlas – Regina – Třináctka
26. 1. – Natáčeni pro pořad Chcete mě?
9. 4. – TV Prima – natáčení pořadu
Nic než pravda
15. 4. – Tisková konference k projektu
Divadla pro Helppes
1. 5. – Natáčení pro TV NOVA
11. 5. – Nic než pravda – vysílání 32. dílu
18. 5. – Nic než pravda – vysílání 33. dílu
18. 9. – Helppes ve vysílání ČRo – Regina

15

2

Kraj Karlovarský

Přednášky, besedy, ukázky dovedností psích
pomocníků, osvětové a vzdělávací aktivity,
účast na akcích, pořádané akce
Zájem o přednášky, besedy a ukázky dovedností pro nejširší veřejnost, od předškolních zařízení po odborné posluchače, má stále vzrůstající
tendenci. V roce 2009 naše organizace pořádala
či se zúčastnila 57 besed a přednášek. V zájmu
zvyšování kvality života lidí s postižením a pochopení významu a smyslu práce psích pomocníků je vzrůstající zájem ze strany odborné i laické veřejnosti o prezentační aktivity potěšující.

128
112
125 klientů/128 psů – 3 klienti –
druhý pes

9
Hradec Králové

18

Kraj Pardubický

Praha 1

Vydávání bulletinu
Od roku 2005 je vydáván pro klienty a příznivce bulletin – čtvrtletník Helppsík.
Velké poděkování patří paní Zuzaně Trankovské ml., spolumajitelce vydavatelství Canistr, která se od roku 2008 výrazně a dobrovolně podílí
na redakci a graﬁckém zpracování Helppsíku.
Helppsík je vydáván jak v tištěné podobě, tak
jsou také všechna jeho již vyšlá čísla umístěna
na webových stránkách Helppes, a to jak v plné
verzi, tak v textové podobě, aby měli možnost si
tento bulletin číst i zrakově postižení.

5

Rychnov nad Kněžnou

1

Trutnov

2

Náchod

1
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V roce 2009 jsme se zúčastnili či jsme pořádali
tyto akce:
13. 1. – KPMG – slavnostní předání šeku na podporu výcviku asistenčního psa Marušky
17. 1. – Tarot v našem životě – krátkodobý prožitkový kurz – l. setkání s klienty
16. 2. – Bowling – 2. setkání s klienty
21. 2. – Odkrytí čajové legendy – 3. setkání s klienty
21. a 22. 2. – 1. Smíchovský masopust
21. 3. – Beseda se psí psycholožkou – 4. setkání
s klienty
25. 3. – Přednáška a ukázka výcviku pro děti
ze školní družiny při ZŠ M. Alše v Praze
6 - Suchdole
27. 3. – Beseda a ukázka výcviku pro Mateřské
centrum Permoníček v Jílovém
29. 3. – Ukázka výcviku na Klubové výstavě pražských krysaříků – Radotín – Sokolovna
31. 3. – Zasedání pléna Českého kynologického
svazu – Praha 3
3. 4. – Návštěva dětí ze ZŠ Bílá 1, Praha 6 u nás
18. 4. – Valná hromada Českomoravské
kynologické unie
21. – 24. 4. – NonHandicap – Výstaviště Incheba
Expo Praha Holešovice

25. 4. – Čarodějnice v Helppes – 5. setkání
setkání s klienty
28. 4. – Přednáška a ukázka výcviku pro žáky ze
základní a praktické školy v Pardubicích
29. 4. – Rozloučení s klientem Ing. Zdeňkem
Hrabětem
Květen – Divadla pro Helppes
3. 5. – Růže pro Algernon – Divadlo v Celetné –
div. spolek Kašpar
13. 5. – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – České
nebe pro Helppes
26. 5. – Divadlo Ungelt
27. 5. – Divadlo Komedie
3. 6. – Dejvické divadlo
2. 5. – 3. 5. – Mezinárodní výstava psů Praha – PV
11. 5. – Prezentace – Unijazz
14. 5. – Den otevřených dveří neurologického
oddělení teplické nemocnice
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16. 5. –
17. 5. –
18. 5. –
18. 5. –

Zelený den MČ Praha 4
Seminář – Projev psa na poslušnosti
Charitativní den KPMG Česká republika
Prezentace pro Vyšší odbornou školu
zdravotnickou z Trutnova
21. 5. – Dům dětí a mládeže Praha 8 – přednáška
s ukázkami dovedností psích pomocníků
23. 5. – Abireha – Pardubice
30. 5. – Zahájení lázeňské sezony 2009 – Teplice
30. 5. – Beseda, ukázka dovedností asistenčního
psa, hry a sport se psem pro
ZŠ Weberova 1, Praha 5
2. 6. – Workshop poskytovatelů sociálních
služeb – Praha 4
7. 6. – Zkoušky dle NZŘ – pořadatel – ZKO
Praha 5 - Motol
8. 6. – Plánování a rozvoj sociálních
služeb – MHMP
9. 6. – Prezentace pro ZŠ Weberova, Praha 5
13. 6. – Canisterapeutické zkoušky
14. 6. – Kašpárkohraní – obora Hvězda Praha 6
17. 6. – Prezentace pro ZŠ Poláčkova, Praha 4
20. 6. – Mistrovství České republiky ve výkonu
vodících psů 2009
23. – 24. 6. – Oranžové kolo Nadace ČEZ

28. 6. – Propet Brno
14. 7. – DDM Ulita
8. – 15. 8. – Rekondičně integrační pobyt pro
majitele psích pomocníků 2009
12. 9. – Sen zvířat
14. 9. – 11 dní Prahy 11
19. 9. – SUPER DEN 2009
23. 9. – 7. 10. – Výstava sociálních služeb Prahy 13
26. 9. – Jihlava – Tyﬂosam 2009 – soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu
30. 9. – Den otevřených dveří Střediska rané
péče SPRP Praha
5. 10. – Pohovory se žadateli o psí pomocníky
7. 10. – Den zvířat – Jesle a MŠ Praha 6
12. 10. – MČ Praha 5 – Týden pro neziskový
sektor
13. 10. – Festival EuroArt Praha

Významné akce Helppes
Divadla pro Helppes
17. – 18. 10. – Mezinárodní mistrovtsví ČR
v paradrezúře
20. – 23. 10 – Rehaprotex – Medical Fair 2009 Brno
24. 10. – Česká výstava drobného
zvířectva Litoměřice
27. 10. – Workshop Vývojové trendy
v neziskovém sektoru
30. 10. – Bowling – 6. setkání s klienty
4. 11. – Prezentace ve škole Integrál
7. 11. – Mezinárodní výstava psů Praha
23. 11. – Pohovory se žadateli o psí pomocníky
a se zájemci o dobrovolnou spolupráci
28. 11. – Canisterapeutické zkoušky
29. 11. – Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé)
pejsky
1. 12. – Setkání se zájemci o dobrovolnou
spolupráci
2. 12. – Vánoční trhy – Václavské náměstí
3. 12. – Slavnostní předání Výročních cen ministryně zdravotnictví za rok 2009
4. 12. – Beneﬁční koncert dámské kapely Járinky na výcvik asist. psa pro sourozence
Alánka a Natálku – Beroun
4. 12. – Mezinárodní den osob se ZP
5. 12. – Mikulášský charitativní bazar Nadace
Dagmar a Václava Havlových Vize 97
7. 12. – Vánoční trhy Praha 5 - Anděl
9. 12. – Sdružení Anetka – beneﬁční koncert
14. 12. – Vánoční trhy Praha 5 - Anděl
16. 12. – Vánoční trhy – Václavské náměstí
16. 12. – Malý večírek ﬁrmy Because s prohlídkou
budoucího Hubu
18. 12. – Jolka s Helpppesáky
19. 12. – Vánoční trhy – Václavské náměstí

V květnu se v Praze uskutečnil ojedinělý projekt Divadla pro Helppes, do jehož
pilotního ročníku se zapojilo
pět pražských divadel. Tento
projekt reagoval na neutěšenou situaci osob se zdravotním postižením, které potřebují jako pomocníka
asistenčního psa. Nápad na jeho realizaci vznikl
jako další z možností proﬁnancovávání nákladů,
spojených s přípravou, výcvikem a předáváním
asistenčních psů a také jako informační kampaň
o tom, proč jsou asistenční psi důležití a jak svým
majitelům pomáhají.
Pět beneﬁčních představení shlédlo téměř 550
diváků a celkový výtěžek projektu „Divadla pro
Helppes“ je 237 550 Kč.
Tyto ﬁnanční prostředky pomohly k získání asistenčních psů
našim dvěma klientům.
Osmiletému
Zdeňku
Paličkovi z Ostravy byl
z tohoto výtěžku kompletně proﬁnancován
jeho psí pomocník
a zbylá část výtěžku
pomohla při ﬁnancování výcviku asistenčního
psa pro paní Danu Paravanovou z Uherského Hradiště.
Naše velké poděkování si zaslouží divadla, která se do projektu zapojila:
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Dejvické divadlo
Divadlo Ungelt
Divadlo Komedie
Divadlo v Celetné – Divadelní spolek Kašpar
20. 6. 2009 – Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů
Záštitu této vrcholné soutěži poskytl primátor
hl. m. Prahy, MUDr. Pavel Bém.
Mistrovství se zúčastnilo ve třech kategoriích,
dle stupně zrakového postižení, celkem 10 soutěžících.
Titul mistra ČR pro rok 2009 získal Petr Spousta
s křížencem labradorského a zlatého retrievera
Chipem.

21. 12. – Setkání NNO s místostarostou
MČ Praha 13, p. Petrem Zemanem
21. 12. – Vánoční trhy Praha 5 - Anděl
22. 12. – Vánoční trhy – Václavské náměstí
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19. 9. 2009 – Den zázraků – Super den v Helppes
Šestý ročník slavnostní veřejné promoce psích
studentů, při níž byli předáni psí pomocníci
16 uživatelům
Pozvání v roce 2009 přijalo nezvyklé množství
zpěváků, politiků i herců. Na pódiu byli k vidění
významné osobnosti, které se ujali patronátu
nad našimi klienty a předávanými psy: ředitel
pražské ZOO PhDr. Petr Fejk,Monika Absolonová, Vilma Cibulková, Kristýna Frejová, Julie
Gübelová, Diana Kobzanová, Marta Kubišová,
Antonín Duchoslav, Miroslav Etzler, Martin Franze, Ladislav Frej, moderátor, herec a majitel
divadla Ungelt Milan Hein, Robert Jašków, Jan
Potměšil, Pavel Šporcl, Ivan Trojan, Pavel Vrba,
skupina NightWork, radní hl. m. Prahy ing. Marie
Kousalíková, místostarostka MČ Praha 5 Mgr. Lucie Vávrová Ph. D., primátor MUDr. Pavel Bém,
poslanec PSP ČR Ing. Petr Bratský, ministr MPSV
JUDr. Petr Šimerka, starosta MČ Praha 13 Ing.
David Vodrážka.
Známé osobnosti předávali v průběhu celého
slavnostního dne symbolicky z rukou cvičitele vodítko do rukou nastávajícího majitele psa.
Tento slavnostní okamžik bývá na obou stranách plný emocí, což je zvláště patrné na zářících tvářích dětských, ale i dospělých klientů.

29. 11. 2009 – Mikulášská pro všechny hodné
pejsky
Sedmý ročník integračně – zábavně – soutěžního projektu, zaměřeného na zapojení osob se
zdravotním postižením a lidí tzv. zdravých do
společných aktivit. V mnoha soutěžních disciplínách se rozdíly mezi zdravotně postiženými
a zdravými soutěžícími zcela stírají. Zdraví soutěžící absolvují některé disciplíny naslepo s klapkami na očích a v sedě na invalidním vozíku, a tak
se dostávají do stejné situace, jako jejich handicapovaní kolegové, resp. jsou na tom hůř, protože se většinou v takovéto situaci ocitají poprvé
v životě. Jak silný může být takovýto zážitek
jsme mohli vidět u jedné ze soutěžících, která se
po projití trasy a vyzkoušení sebeobsluhy s klapkami na očích rozplakala – ne dojetím nad zrakově postiženými, ale nad uvědoměním si velkého,
často celoživotního omezení. Všechny soutěžící
bez ohledu na to, ke které skupině patří, spojuje
jedna společná životní láska – láska ke psům.
Rekondičně integrační pobyt
V termínu od 8. 8. 2009 do 15. 8. 2009 jsme
opět pro naše klienty, ale i majitele psích pomocníků z jiných subjektů, pořádali rekondičně
integrační pobyt, tentokrát v Chlumu u Třeboně.

staráno. Každý den nebylo zapomenuto na naše
psí miláčky, se kterými se trénovala poslušnost
a běžné úkony, které pravidelně vykonávají a tím
pomáhají usnadnit život svému páníčkovi.
Zajímavá byla přednáška od Adama, který nás
seznámil s prací záchranářských psů a přednáška
Ivana, který povídal o principu korekčního obojku.
Nemohu se nezmínit ani o návštěvě pouti, kterou jsem si užila stejně jako závěrečný den, jenž
vyvrcholil karnevalem. Ještě dnes mám nezapomenutelný pocit, který mě bude provázet dalšími
dny. Pocit přátelství a splynutí dušiček nás klientů
s naším super týmem a všemi jeho členy.
Děkuji všem za jejich práci a čas, který nám věnovali. Na oplátku jsem si odvezla krásné zážitky,
na které budu vzpomínat až do příštího rekondičního pobytu.“
Společenská výchova psů
Kurzy společenské výchovy psů probíhají v našem areálu od října 2003. Do konce roku 2009
absolvovalo tyto kurzy již 641 majitelů psů.
Výtěžek těchto kurzů je věnován na projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“. Majitelé psů,
kteří se kurzů zúčastňují, se nejen naučí spolupracovat se svým psem a naučí ho základní poslušnosti, ale zároveň přispívají na dobrou věc.
Kurzy Agility
V průběhu roku 2009 probíhaly v našem areálu kurzy Agility. Také výtěžek těchto sportovních
kurzů pro veřejnost byl určen na projekt „Pomoc
přichází na čtyřech tlapkách“.
Čestní členové
Čestné členství Helppes je udíleno významným
osobnostem z řad kulturního a společenského života, které pomáhají šířit myšlenku projektu a cíle
organizace.

Osobnosti kulturního i politického života tak
veřejně vyjadřují podporu výcviku asistenčních
i vodicích psů. Lze jen doufat, že tato podpora
se promítne také do tvorby vyhlášek a zákonů.
Dotace státu zdaleka nepokrývají náklady této
sociální sféry, a proto je počet předaných psů závislý rovněž na podpoře a štědrosti dárců.
Strhující moderátorský výkon předvedla dvojice moderátorů Diana Kobzanová se Šimonem
Kalouskem, který moderoval již třetí Super den.
Všem, kteří se zapojili do příprav a průběhu
této akce, mnohokrát děkujeme. Bez pomoci
všech našich dobrovolných spolupracovníků, kamarádů a příznivců, by se žádný ročník tohoto
slavnostního předávání psích studentů jejich novopečeným majitelům, nemohl uskutečnit.
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Pobytu se společně zúčastnilo 16 klientů, od
dětských klientů po seniory, s nejrůznějšími typy
postižení a téměř dvojnásobek rodinných příslušníků a asistentů. Program byl zaměřen nejen na
každodenní tréninky, zaměřené na zdokonalování dovedností či nácvik nových úkonů psích
pomocníků, ale také na rozvoj osobnostní a rozvoj dovedností samotných klientů, relaxaci, pracovní aktivity, přednáškovou činnost a poradenství, zejm. v oblasti sociální, veterinární a péče
o psa i aktivní odpočinek.
Účastnice pobytu slečna Monika Růžičková
o rekondičním pobytu napsala:
„Rekondiční pobyt, který se tentokrát konal
v Chlumu u Třeboně, se jako vždy super týmu
Helppes vydařil. Připravili si pro nás nádherné aktivity na celý týden. O zábavu bylo opravdu po-

Kobzanová, Petra Krajčinovič, Marta Kubišová,
Gábina Osvaldová, Zuzana Trankovská, ing. Petr
Bratský, Jan Antonín Duchoslav, Marek Eben,
Miroslav Etzler, PhDr. Petr Fejk, Martin France,
Ladislav Frej, Martin Fritz – Miss Angelika, Ondřej Hejma, Milan Hein, Milan Herman, Ivan Hlas,
Vlastimil Horváth, Michal Hudček, Sámer Issa,
Robert Jašków, Karel Kahovec, Pavel Kožíšek,
Jiří Krytinář, Petr Muk, Roman Myška, Peter Nagy,
Daniel Nekonečný, Jan Potměšil, Zdeněk Srstka,
Pavel Šporcl, Ivan Trojan, Pavel Vrba, Václav Vydra, Julián Záhorovský, Petr Zvěřina, Miro Žbirka.
Skupiny:
Ampér, Banánový rybičky, Brouci Band,
George & Beatovens, Marek Dusil & Youngblood,
Eastpark, Iglú, Imodium, NightWork, Temperamento,Vypsaná ﬁxa, 2 days.
Spolupráce s médii
Děkujeme za spolupráci a seznamování veřejnosti s našimi projekty ve prospěch lidí s postižením našim mediálním partnerům, zejména:
Mediální společnosti Mediacom Praha s. r. o.
Časopisy a noviny – Květy, Rytmus života, Šťastný Jim, Pes přítel člověka, Planeta zvířat, Svět
psů, Pet Media, Vozíčkář, Gong, Můžeš, Agentura
GM – Pražská pětka, Stop, Šíp, MF Dnes, Lidové
noviny, Blesk, Hospodářské noviny, Práce, Metro,
Sportovní Občasník Vozíčkářů, Práce a sociální
politika, Abilympijský zpravodaj a další
Televize – ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce, TV Prima, TV Nova, TV Praha 5, TV Praha 13,
TV Public, TV Barrandov, TV Z1
Rádia – ČRo, Radiožurnál, Regina, Regiony, Rádio City, Frekvence 1, Impuls, Rock Zone, Country radio a další
Internet – iDnes, Novinky. cz, iHNed, Super. cz
Ing. Pavlu Křikavovi
Reklamní agentuře Fabrika – zejména paní
Adéle Krausové, Evě Austové a majiteli této reklamní agentury Miro Lukáčovi – za dlouhodobou podporu projektů Helppes a nezištnou a příkladnou spolupráci mezi neziskovou organizací
a reklamní agenturou.

Seznam čestných členů:
Monika Absolonová, Gába Aldhabba, Anita,
Vilma Cibulková, Ilona Csáková, Tereza Duchková, Kristýna Frejová, Julie Gübelová, Dagmar
Havlová, Marcela Holanová, Anna K., Diana
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Hospodaření Helppes – Centra
výcviku psů pro postižené o. s.
za období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Číslo účtu
Celkový objem ﬁnančních prostředků

Kč
4 584 652,87

Osobní náklady

2 123 066,00

Mzdové náklady

521

1 694 982,00

Odvody zdravotní + sociální

524

420 043,00

Zákonné soc. náklady

527

8 041,00

Provozní náklady – materiálové
Potraviny

589 744,11
501

48 606,55

Kancelářské potřeby

501

24 315,97

Vybavení DDHM

501

87 446,70

Ostatní materiál

501

385 450,54

Prodané zboží

504

43 924,35

Nemateriálové náklady

1 120 184,38

Energie

502

37 188,43

Opravy a údržba

511

12 116,00

Cestovné

512

70 094,00

Ostatní služby

518

1 000 785,95

Ostatní náklady

751 658,38

Pojištění a poplatky

549

32 676,10

Silniční daň

531

5 610,00

Odpisy

551

12 608,00

Členské příspěvky

582

9 861,75

Daně a poplatky

538

0,00

Ostatní náklady

54

690 902,46
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26

27

28

29

30

31

32

33

34
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Zvláštní poděkování
Všem našim dobrovolným spolupracovníkům, partnerům, příznivcům, podporovatelům, dárcům,
sponzorům a čestným členům děkujeme za jejich pomoc a podporu při realizaci našich projektů
a aktivit. Bez této pomoci bychom mnohé aktivity a činnosti vůbec nemohli pro naše klienty pořádat.
Děkujeme za vzornou péči o zdraví našich psích svěřenců a za spolupráci veterinární klinice
Vet Centrum, zejména majiteli této kliniky, MVDr. Lukáši Duchkovi a veterinární klinice Vetlife – oční
specialistce MVDr. Barbaře Lenské
MPSV – za podporu našich projektů
MHMP – za podporu našich projektů a činnosti organizace
Městské části Praha 1 – za podporu našich projektů
Městské části Praha 5 – za podporu našich projektů a činnosti organizace
MUDr. Pavlu Bémovi – za převzetí Záštity nad Mistrovstvím ČR ve výkonu vodicích psů
Nadaci Leontinka a jejímu partnerovi České pojišťovně – za mimořádnou podporu našich dětských
klientů z projektu „Psí oči“
Fóru dárců za podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách
Dianě Kobzanové za mimořádnou a významnou podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech
tlapkách
Dagmar Havlové – za dlouhodobou podporu projektů Helppes
Společnosti KPMG – za podporu našich klientů a naší činnosti
Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci a za supervizi odborných
aktivit Helppes
Tiskárně Flora – zejména jejímu jednateli, výrobnímu a technickému řediteli, panu Ing. Pavlu Křikavovi
Reklamní agentuře Fabrika – zejména paní Adéle Krausové a majiteli této reklamní agentury Miro
Lukáčovi, za dlouhodobou podporu projektů Helppes a nezištnou a příkladnou spolupráci mezi
neziskovou organizací a reklamní agenturou
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Ing. Ambrož
Amfora – P. Salava
pí. Bicanová
p. Bocek
Bohemia Properties a.s.
Canadian Medical Care Česká republika s.r.o.
pí. Vilma Cibulková
p. Petr Couf
pí. Květoslava Coufová
p. Doležal
pí. Dospělová
pí. Doubková
ESA s.r.o.
p. Miroslav Etzler
p. Milan Hein
pí. Jitka Holá
p. Boris Hybner
International School of Prague
pí. Simona Klapková
pí. Sabina Křížová
pí. Vlasta Klíčová
p. Vladimír Kreidl
pí. Kateřina Krobová
pí. Lavičková Slavomíra
pí. Alena Lehovcová
MUDr. Alena Lorenzová
pí. Gabriela Míčová
Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
MÚ Praha 4
Město Mariánské Lázně
MYSELF kancelářská technika spol. s r.o.
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Nadační fond Českého rozhlasu
Nelumbo spol. s r.o.
p. Michal Němec
Ing. Andrea Orletová
Pí. Michaela Otcovská
OVB Allﬁnanz, a.s.
zaměstnanci OVB Allﬁnanz, a.s.
p. Dušan Pařízek
MUDr. Miroslava Petroušová
pí. Martina Poláčková
pí. Kateřina Raimová
p. Saša Rašilov
Bc. Libuše Rejšková
p. Radek Rybář
RNDr. Jitka Ryšavá
RYOR a.s.
pí. Petra Sezemská
JUDr. Petr Šimerka
pí. Irena Simonová
Ing. Martin Skalický
p. Starý
TURBOSOL SERVIS spol. s r.o.
MUDr. Renata Zakálová
a mnoha dalším dárcům...

Děkujeme sponzorským organizacím:

Za graﬁcké návrhy, zpracování a výrobu
této výroční zprávy děkujeme společnosti
Fabrika R. A., s.r.o.
Za tisk této výroční zprávy děkujeme
Tiskárně Flora
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Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
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