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Poslání organizace:
Posláním organizace je integrace osob se zdravot-

ním postižením do společnosti a kolektivu, jejich ná-
vrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či 
pracovního procesu, rozšíření možností při sebeob-
sluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebe-
vědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně 
vycvičených psů.

Kdo je Helppes?
Helppes je profesionální nezisková organizace, kte-

rá pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů 
na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostat-
nosti a je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb. Jako jediná organizace svého druhu v ČR při-
pravuje 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 poskytu-
je 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. 
Helppes je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb, tudíž poskytuje tyto služby pomocí profesio-
nálního týmu pracovníků a odborníků nejen na vý-
cvik psů, ale i pracovníků s odborným zaměřením na 
práci s osobami se zdravotním postižením. Helppes je 
jedinou organizací v ČR, která je držitelem Certifi ká-
tu Delta Society, odborné organizace sídlící v USA.

Slovo ředitelky

Rok 2010 byl již devátým rokem, kdy Helppes 
připravil a předal psí pomocníky osobám s nejrůz-
nějšími typy postižení. Na konci tohoto roku pečuje  
naše organizace již o 139 uživatelů služeb, kteří díky 
svým psím pomocníkům mohou žít kvalitnější, samo-
statnější a nezávislejší život. 

Nastavené vysoké standardy pro psy i profesionální 
a odborný přístup všech pracovníků znamená pro kli-
enty Helppes záruku kvality poskytovaných služeb. 
Je s podivem, že Helppes je stále jedinou organizací 
svého druhu v ČR, která provádí u všech psů vyhod-
nocování RTG na zatížení dysplazie kyčelních a lo-
ketních kloubů ofi ciálním hodnotitelem. Klienti tak 
mají nejen skutečnou záruku, že dostávají opravdu 
zdravého psa, ale na vyžádání jim Helppes poskytne 
vstupní kód ke snímku jejich psa, který si tak mohou 
sami, se svým veterinárním lékařem kdykoli prohléd-
nout. Další ojedinělostí Helppes je posuzování psů 
na závěrečných zkouškách, testech s klienty i mis-
trovstvích, kde jsou psi posuzováni zcela nezávislými 
rozhodčími Klubu speciálního výcviku Českého ky-
nologického svazu. Přezkušování psů v Helppes není 
tedy nikdy prováděno zaměstnanci organizace nebo 
přáteli, či dokonce příbuznými jejích pracovníků, ale 
výhradně proškolenými posuzovateli. 

Vysoké nároky jsou kladeny nejen na kvalitu psů, 
ale také na kvalitu zaměstnanců i dobrovolných spo-
lupracovníků organizace. Na kvalitu po stránce od-
borné, ale i lidské, a zejména na kvalitu práce se psy. 
V každém oboru se občas stane, že někteří pracovníci 
si začnou být příliš jistí sami sebou a začnou používat 
metody práce, které se neslučují s danými postupy or-
ganizace či fi rmy. Pokud tomu tak je např. ve fi rmě, 
která se zabývá výrobou reklamních předmětů, je to 
nepříjemné a má to pro daného pracovníka následky 

třeba v podobě odebraných prémií, ale pokud se to 
týká živých zvířat, pak je to problém daleko vážnější. 
Bohužel z několika trenérů vznikla skupinka lidí, kte-
ří si vytvořili a začali razit své samostatné metodické 
postupy, které se neslučovali ani s danými metodic-
kými postupy organizace, ani s etickým přístupem ke 
psům. Všichni psí pomocníci musí být cvičeni pouze 
pozitivními metodami, do kterých rozhodně nepat-
ří masové používání stahovacích obojků a už vůbec 
ne obojků korekčních. I díky veřejnosti a ostatním 
trenérům se vedení Helppes o těchto nedovolených 
postupech, překračujících, mj. i díky používání zaká-
zaných pomůcek, slušné zacházení se psy a rozhodně 
hodně vzdálených jasně dané pozitivní metodice, vel-
mi rychle dozvědělo, a tak s touto skupinkou byly roz-
vázány pracovní poměry. Některým, pro předchozí 
vcelku uspokojivé výsledky práce, byla dána možnost 
rozvázání pracovního poměru na základě výpovědi, 
jednomu ze zaměstnanců již nebyla prodloužena 
pracovní smlouva, která byla uzavřena na dobu jed-
noho roku, s některými musela být spolupráce ukon-
čena ihned. Najít nové a schopné trenéry není nikdy 
snadné, ale organizaci se to podařilo, a dokonce se 
povedlo celý tým trenérů omladit, což už samo o sobě 
je pro každou organizaci pozitivní. I zde se nakonec 
potvrdilo přísloví, „že vše špatné je k něčemu dobré“.

Helppes nezapomíná ani na velmi důležitou oblast 
osvětové práce, a tak jsme se i v tomto roce zúčastnili 
a uspořádali mnoho přednášek a besed po celé ČR 
spojených s ukázkami dovedností psích pomocníků, 
od předškolních zařízení až po aktivity pro odbornou 
i nejširší veřejnost.

Naši klienti by se neobešli bez pomoci našich dár-
ců, sponzorů, přispěvatelů v rámci veřejné sbírky 
a dalších partnerů, kterým jsme nesmírně vděční, 
protože kdyby nebylo jich, ubude lidí s těžkým po-
stižením, kterým může usnadnit nelehký život právě 
psí asistent.

Úspěšně pokračovala spolupráce s Nadací Leon-
tinka v rámci společného projektu Nadace Leontinka 
a České pojišťovny „Psí oči“. 

Organizace navázala rovněž spolupráci s Nadací 
Naše dítě v rámci společného projektu této nadace 
a fi rmy Rossmann „5 miliónů pro dětský úsměv“. 

Naše velké poděkování patří naší čestné člence Dia-
ně Kobzanové, která nafotila nádherný kalendář, kte-
rý produkovala fi rma Emita Investments CZ, a.s., Vý-
těžek z jeho prodeje ve výši 220 500,-Kč byl věnován 
naší organizaci. Naše poděkování patří nejen Dianě, 
ale také fi rmě Emita Investments CZ a.s. a radiu Frek-
cence 1, jehož prostřednictvím bylo možné kalendář 
zakoupit.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kte-
ří nám a našim klientům pomohli a kteří přispěli 
k tomu, že dalších 11 lidí s postižením má bohatší, 
soběstačnější a šťastnější život, protože mohli získat 
psího pomocníka. 

 Zuzana Daušová
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audit
daňové poradenství
řízení rizik a poradenské služby
fi nanční poradenství

Cílem bylo podpořit účastníky projektu z nezis-
kového sektoru v profesionálním přístupu a zvýšit 
kvalitu i efektivitu jejich činnosti. Tímto projektem 
společnost KPMG rozšířila dostupnost svých služeb 
organizacím, pro které jsou často fi nančně nedostup-
né. Vybraným neziskovým organizacím společnost 
poskytla smysluplnou odbornou pomoc formou 
vzdělávání ve fi nanční oblasti, kterou budou tyto or-
ganizace moci využít v praxi, chtějí-li působit trans-
parentně a důvěryhodně.

Děkujeme společnosti KPMG za možnost zúčast-
nit se projektu, který byl pro nás velmi přínosný.

Projekty organizace:
  
Projekt Pomoc přichází na čtyřech tlapkách 

V roce 2010 začalo pomáhat svým novým páníčkům 
dalších jedenáct psích asistentů.

Od začátku působnosti Helppes – Centra výcvi-
ku psů pro postižené jsme tak předali již celkem 139 
psích pomocníků lidem s různým typem postižení. 

Asistenční pes pro vozíčkáře nebo těžce tělesně po-
stiženého (balanční pes) – pomáhá tělesně handica-
povaným 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 po-
moci berlí, holí či chodítka. Zčásti dokáže nahradit 
péči osobního asistenta či člena rodiny.

Jiří Pleško
Třiadvacetiletý Jiří z Prahy 

je následkem úrazu při spor-
tování upoutaný na invalidní 
vozík. Asistenční fenka zlatého 
retrievera Sára byla předána 
v prosinci 2009 malé Elizabeth. 
Bohužel rodina malé Elinky se nedokázala se Sárou 
sžít a tak jsme si Sáru vzali zpět a přecvičili ji pro 
potřeby pana Jiřího. Sára pomáhá panu Jiřímu se 
svlékáním, podáváním upadlých předmětů, rozsvítí 

a zhasne světlo, otevře mu dveře, ale také mu doká-
že prohřívat spastické svaly, a tím napomáhat jejich 
uvolnění.

Olga Kratochvílová
Slečna Olga z Jihlavy trpí od 

svých třinácti let Willsonovou 
genetickou chorobou, díky níž je 
upoutaná na invalidní vozík a má 
ochrnuté i řečové centrum, takže 
se svým okolím může komuniko-
vat pouze s pomocí PC. Slečna 
Olga je velmi inteligentní a i přes svůj handicap stu-
duje střední školu a snaží se být aktivní alespoň do 
té míry, co její těžký handicap dovoluje. Labradorka 
Mendy z Kulíkova bude nejen pomocnicí s praktic-
kými úkony ke zvýšení soběstačnosti slečny Olgy, ale 
bude jí i věrnou kamarádkou, která ji bude doprová-
zet u vozíku, kdykoli půjde slečna Olga někam ven. 
Výcvik Mendy byl velice náročný, protože fenka 
musí pracovat bez slovních povelů, pouze na povely 
vydávané klikrem a velmi mírné posunkové povely, 
protože slečna Olga má i velice omezenou hybnost 
rukou. Přejeme slečně Olze a Mendy šťastný společ-
ný život.

Hana Černá
Paní Hana se vinou roztrouše-

né sklerózy pohybuje velmi ob-
tížně za pomoci francouzských 
berlí a na delší vzdálenosti musí 
používat invalidní vozík. Na svou 
psí pomocnici, labradorku Pegy, 
se paní Hana tak moc těšila, že ji 
v našem výcvikovém centru často navštěvovala, a tak 
se paní Hana s Pegy staly kamarádkami ještě před 
předáním a secvičením.

Marie Hrabcová
Paní Marie trpí epilepsií a kvů-

li poranění páteře má sníženou 
citlivost rukou, omezenou hyb-
nost levé nohy, a následkem toho 
komplikovaně udržuje stabilitu. 
Hnědá labradorka Dyna jí pomá-
há s podáváním věcí, i s udržením 
rovnováhy a přivolá jí pomoc při 
záchvatu.

Bohumil Sokol
Čtyřiadvacetiletý Bohumil je ná-

sledkem úrazu od svých šestnácti 
let upoutaný na invalidní vozík. 
Zlatý retriever Ralf mu pomáhá 
s vyrovnáním balance na vozíku, 
vrací spadlé nohy zpět na stupačky 
vozíku, podá mu upadlé věci či ote-
vře dveře…

Jaké typy speciálně vycvičených psů Helppes předává
•  asistenční a balanční psy pro vozíčkáře a tělesně 

postižené
• vodicí psy pro nevidomé
•  signální psy pro neslyšící
•  asistenční signální psy pro osoby trpící záchvato-

vým onemocněním či osoby s úplnou nebo částeč-
nou ztrátou vědomí — epileptici, diabetici, narko-
leptici, kardiaci apod.

•  canisterapeutické psy – rozvoj jemné i hrubé mo-
toriky, řečových, hmatových schopností, rozvoj 
sociálního chování apod.

Členství v organizacích
Helppes je členem:

Assistance Dogs Europe (ADEu) 
Assistance Dogs International (ADI)
Asociace veřejně prospěšných organizací
Českého kynologického svazu prostřednictvím 
Klubu speciálního výcviku

Klub speciálního výcviku 943 Helppes Českého kyno-
logického svazu 

Klub s celostátní působností měl ke konci roku 
2010 141 členů, převážně z řad osob se zdravotním 
postižením — majitelů asistenčních a vodicích psů. 
Členy klubu se mohou stát majitelé psích pomocníků 
bez ohledu na typ postižení i na to, z jaké organizace 
svého čtyřnohého pomocníka mají i příznivci psích 
pomocníků. 

Klub se aktivně podílí na organizaci mistrovství 
a dalších aktivitách ve prospěch osob s postižením 
– majitelů psích pomocníků, tj. na úpravách zkušeb-
ních a soutěžních řádů, na tvorbě návrhů legislativ-
ních změn vedoucích ke zlepšení postavení majitelů 
a žadatelů o asistenční, balanční a signální psy a vy-
tvoření standardů a pravidel pro výcvik a předávání 
vodicích a asistenčních/balančních a signálních psů.

Výbor organizace
Zuzana Daušová – předseda   
Adéla Krausová – místopředseda
MgA. Petra Lekešová Krajčinovič – jednatel 
Veronika Paldusová – hospodář a pokladník 
Natálie Nováková – člen výboru bez funkce  

Areál 
Běžnou údržbu a opravy areálu prováděl a dozoro-

val v první polovině roku správce p. Bohuslav Brož, 
po jeho odchodu z organizace se na údržbě podíle-
li zaměstnanci organizace a v závěru roku jeho nový 
správce, p. Radek Kahovec. V  roce 2010 byla v areálu 
vybudovaná panelová cesta pro usnadnění pohybu 
našich handicapovaných klientů a boudy v kotcích 
pro budoucí psí pomocníky prošly generálními opra-
vami.

Při akci „Den pomoci pro Helppes“ zaměstnanky-
ně Direct pojišťovny obnovily nátěry obložení kotců 
a pódia – děkujeme.

S drobnou údržbou výcvikového areálu a při úklidu 
vypomáhají členové Základní kynologické organiza-
ce ČKS 682 – Motol v rámci dohodnutých podmínek 
bezplatného zapůjčení výcvikové plochy, tj. odpraco-
vávání brigádnických hodin při údržbě areálu.

Spolupráce
V průběhu roku 2010 jsme se zúčastnili projektu 

„Rok společně, krok dopředu“, který pro vybrané 
neziskové organizace uspořádala společnost KPMG. 

Společnost KPMG se rozhodla rozšířit spolupráci 
s neziskovými organizacemi o bezplatnou systema-
tickou odbornou pomoc především v oblasti služeb, 
které běžně poskytuje svým klientům: 

Klient Pes Plemeno Kdy

Jiří Pleško Sára GR duben

Olga Kratochvílová Mendy z Kulíkova LR září

Hana Černá Pegy LR září

Marie Hrabcová Dyna LR listopad

Bohumil Sokol Ralf GR prosinec
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nového pejska čekat řadu měsíců a mohli spolu začít 
pracovat prakticky okamžitě poté, co nás požádala 
o pomoc. 

Jakub Kamberský
Sedmadvacetiletý Jakub z Pra-

hy přišel po narození v inkubáto-
ru o zrak a jeho přáním bylo mít 
psí kamarádku, která bude, ale-
spoň částečně, jeho očima a po-
může mu s orientací v prostoru, 
na cestě do školy, zaměstnání, 
obchodu, za kamarády i na výletech. Díky fence Labi 
se pro pana Jakuba stala chůze jistější a rychlejší.

Psi vyřazení z výcviku
Z důvodů zdravotní nebo povahové nezpůsobilosti 

bylo v roce 2010 vyřazeno či nezařazeno do výcviku 
15 psů. 

Všem vyřazeným psům, kteří jsou v majetku or-
ganizace, byly nalezeny opatrovnické rodiny, které 
o psy pečují a každý rok podávají informace o psu 
a zprávu od veterinárního lékaře o psychickém, zdra-
votním a kondičním stavu psa. Tím, že si vyřazené 
psy organizace ponechává v majetku, zaručuje těmto 
psům stálý dohled nad tím, jak je o ně ze strany opa-
trovnických rodin pečováno a zdali tento pes, který 
se nehodí pro práci u člověka s postižením, prožívá 
plnohodnotný život a je mu zajištěna veškerá potřeb-
ná péče. Že je tento koncept správný, jsme si v roce 
2010 ověřili v praxi, kdy psa Huga jsme právě pro za-
nedbávání péče z jedné opatrovnické rodiny odebrali 
a našli mu jinou, milující rodinu, která mu poskytuje 
vzornou péči.

Všichni psi, kteří byli vyřazeni, resp. nezařazeni do 
výcviku ve zkušební době, byli vráceni do svých pů-
vodních rodin.

Vrácení psí pomocníci
V roce 2010 byli vráceni tři psi. 
Zlatý retriever Hugo byl vrácen z důvodu změny 

rodinné situace. Pro vyšší věk a ztrátu adaptability 
byl předán do opatrovnictví. Hugo byl nejprve pře-
dán do opatrovnictví naší bývalé pracovnici Soně Ně-
mečkové, ale protože bylo zjištěno, že se o něj špat-
ně starala, byl jí po krátké době odebrán a byla mu 
vyhledána nová opatrovnická rodina pana Miroslava 
Drába z Prahy. 

Goldenka Sára byla vrácena, protože rodina ne-
zvládala péči o psa a postižené dítě zároveň. Sára 
byla po přecvičení předána dalšímu žadateli, panu 
Jiřímu Pleškovi z Prahy. 

Třetím vráceným psem byla vodicí fenka Holly ze 
Smolinky, která od r. 2005 pomáhala zrakově posti-

žené paní Renátě Ďulíkové z Karviné. Byla vyřazena 
z důvodu velmi vážného onemocnění (rakovina). 
Holly si vzala do opatrovnictví paní Tereza Tryka-
rová, která o ni vzorně pečuje a poskytuje jí veškerý 
komfort, včetně veterinární péče. Paní Trykarová si 
za tento šlechetný čin zaslouží velký obdiv, úctu a po-
děkování. Paní Ďulíkové byl, pro možnost zachování 
kvality jejího osobního i profesního života, přednost-
ně vycvičen a předán nový pes – zlatý retriever Dino. 

Úhyn
V roce 2010 uhynula asistenční fenka – goldenka 

Sára Evičky Svěrákové. Sáře bylo 9 let a její úhyn byl 
velmi nečekaný a rychlý – akutní selhání jater a obě-
hového systému. Celá rodina se z úhynu Sáry dlouho 
nemohla vzpamatovat, a zatím proto ani nechtějí ná-
hradního pejska. Ano, žádný už nebude jako Sára, to 
víme i my, ale doufáme, že až bolest přebolí, Evička 
se rozhodne pro dalšího psího pomocníka a my jí ho 
přednostně velmi rádi vycvičíme a předáme.

Statistika plemen vycvičených psů (za celou dobu pů-
sobení Helppes) 

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 asistu-
je postiženému i rodině, která o postiženého peču-
je, a povely přijímá od postiženého i pečující osoby 
(např. otevírání dveří při přenášení dítěte, opora při 
pohybu postiženého, rozvíjení jemné i hrubé moto-
riky, podávání pomůcek pečující osobě a podávání 
předmětů a pomůcek postiženému, polohování – 
terapeutická metoda, rozvoj řečových a hmatových 
schopností, rozvoj sociálního chování apod.).

Michalka Němcová
Kvůl chybě při porodu trpí 

pětiletá Michalka z Hraběší-
na u Čáslavi dětkou mozkovou 
obrnou. Je upoutaná na kočárek 
a zlatý retriever Falko jí bude 
pomáhat nejen v rozvoji hrubé 
motoriky – výuka chůze pomocí psa, ale i v rozvoji 
motoriky jemné – hlazení, česání, držení se postroje, 
vodítka či obojku, podávání pamlsků a hraček a pře-
tahování se o ně apod. Falco dokáže pomoci Michalce 
i se svlékáním, a tak se bude Michalka za pomoci Fal-
ca učit rozvíjet i svou soběstačnost. Je dávno proká-
záno, že živý tvor dokáže dítě motivovat k nenápad-
nému cvičení daleko lépe, než cokoli jiného. Falco 
bude samozřejmě pomáhat s asistencí i mamince ve 
chvílích, kdy o Michalku pečuje – otevře dveře, když 
maminka Michalku přenáší, podá upadlé předměty 
při manipulaci s dítětem apod.

Alan Tomas
Malý Alánek kvůli těžké ne-

moci ochrnul a trpí spastický-
mi křečemi. Potřeboval tedy 
nejen kamaráda, ale především 
pomocníka, který mu pomůže 
s prohříváním svalů, následkem 
čehož dojde k uvolnění a snížení bolestivosti, která 
spastické křeče provází. Dita byla vybrána pro svou 
klidnou povahu a lásku k dětem. Stala se nejen jeho 
pomocnicí a kamarádkou, ale i miláčkem celé rodiny.

Karolína Bodková
Tříletá Karolínka trpěla zá-

chvaty epilepsie, jejichž četnost 
se zvyšovala. Henriette upozor-
ňuje maminku malé Karolínky 
na vzniklý záchvat, podá jí léky, 
otevře dveře a dokáže upozornit 

i na záchvat, který teprve přichází. Včasným podá-
ním léku lze záchvatu předejít. Malé Karolínce je 
Henriette díky tomu nejen kamarádkou, ale i velkou 
pomocnicí.

Projekt vodicí psi:

Vodicí pes pro nevidomé 
doprovází osoby se zrakovým postižením a zajišťu-

je jejich bezpečný a samostatný pohyb.

Ilja Kučera
Pan Ilja z Prahy vinou genetic-

ké vady postupně ztratil zrak. Ve-
lice si přál, aby mu s orientací po-
máhal pes plemene border collie, 
protože on i jeho rodina je velmi 
aktivní, proto si přál psa tempera-
mentního plemene. Velmi rádi jsme mu splnili jeho 
přání a jako psího průvodce jsme pro pana Ilju vy-
cvičili border koliího kluka Bugra. Bugr se jmenuje 
celým jménem Jaspis Hrdlička. Jeho chovatelé mu 
ale říkali Bugr. Když jsme si přečetli v rodokmenu, že 
jeho maminka se jmenuje Frnda Hrdlička, tak jsme 
pochopili, že chovatelé mají smysl pro humor a ori-
ginální jména svých psů. Bugr byl původně určen 
pro pasení krav, ale protože se k této činnosti nehodil 
a jeho nejmilejší prací bylo mazlení a cviky poslušnos-
ti, majitelé ho prodali nám. Pan Ilja pracuje v rádiu 
Regina jako moderátor pořadu Noční proud a Bugr 
je jeho věrným průvodcem i posluchačem.

Renáta Ďulíková
Paní Renáta z Orlové začala 

v deseti letech vinou vrozené cho-
roby ztrácet zrak a tak jsme jí již 
před pěti lety předali psí pomoc-
nici Holly, která jí částečně zrak 
nahrazovala, doprovázela ji všu-
de, kam bylo třeba a dělala jí společnost. Bohužel, 
Holly v loňském roce velmi vážně onemocněla, pro-
puklo u ní nádorové onemocnění a neměla dost sil, 
aby mohla nadále paní Renátě pomáhat. Paní Renáta 
se tedy na nás obrátila s prosbou o pomoc a my jsme jí 
velmi rádi vyšli vstříc. Pro Holly jsme našli náhradní 
opatrovnickou rodinu a paní Renátě jsme výměnou 
předali k secvičení vodicího psa Dina, který byl v mo-
mentě, kdy bylo jasné, že Holly nemůže dál své paní 
pomáhat, již vycvičen. Šlo opravdu o velkou náhodu, 
že nemohl být předán původní klientce, pro kterou 
byl cvičen. Díky tomu ale nemusela paní Renáta na 

Klient Pes Plemeno Kdy

Michalka Němcová Falco GR září

Alan Tomas Dita GR říjen

Karolína Bodková Henriette Ja – Sta Czech LR prosinec

Klient Pes Plemeno Kdy

Ilja Kučera Jaspis Hrdlička (Bugr) BOC duben

Renáta Ďulíková Dino GR duben

Jakub Kamberský Labi LR říjen

Plemeno počet

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

Golden retriever 59 7
Labrador retriever 43 4
Border collie 7
Kříženec 3
Švýcarský bílý ovčák 3 1
Rottweiler 2
Belgický ovčák 2
Knírač malý 2
Svatobernardský pes 2 1
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 139 13
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Žadatelé o psí asistenty
Pro rok 2011 evidujeme ke konci roku 2010 16 žada-

telů o psí pomocníky.

Další projekty organizace:

Rekondičně integrační pobyt 

Již tradiční rekondičně integrační pobyt pro naše 
klienty i majitele psích pomocníků z jiných subjek-
tů jsme v roce 2010 pořádali od 7. do 14. srpna v Po-
slově mlýně u Doks. Pobytu se společně zúčastnilo 
22 klientů s nejrůznějšími typy postižení, od dětí po 
seniory a téměř dvojnásobek rodinných příslušní-
ků a asistentů. Program byl zaměřen na tréninky se 
psy, při kterých klienti zdokonalují dovednosti svých 
psích pomocníků, na rozvoj dovedností, vzdělávání, 
pracovní aktivity, relaxaci i aktivní odpočinek samot-
ných klientů.

Canisterapie

Helppes již od roku 2003 provozuje také projekt 
canisterapie. 

Pracovníci Helppes poskytují dlouhodobě jednou 
týdně canisterapeutické aktivity pro klienty Domova 
pro zrakově postižené Palata a jedenkrát za 14 dní 
pro klienty stacionáře Akord.

Ve spolupráci s KSV 943 ČKS již úspěšně složilo 
CT zkoušku 280 canisterapeutických týmů, z nichž 
87 týmů pravidelně pracuje v sociálních a zdravotnic-
kých zařízeních po celé ČR. 

Na webu organizace byla umístěna databáze pra-
cujících i vyřazených CT týmů. 

Ke konci roku rozhodl výbor organizace, že vzhle-
dem k tomu, že CT kurzy, zejm. poslední kurz, prová-
děný paní Irenou Bartoňovou, nesplňovaly kvalitu, 
kterou by si organizace představovala, a také proto, 
že velmi kvalitní kurzy v tomto oboru pořádá v Pra-
ze vzdělávací centrum SVOPAP, nebude již Helppes 
další běh těchto kurzů organizovat. 

Umístění vycvičených psů – rozdělení dle krajů a okre-
sů (za celou dobu působení Helppes)

Kraj Okres Počet
Praha 34

Praha 1 1
Praha 4 7
Praha 5 5
Praha 6 4
Praha 7 1
Praha 8 1
Praha 9 6
Praha10 9

Kraj Středočeský 14
Nymburk 3
Kladno 1
Mladá Boleslav 4
Praha-západ 1
Praha-východ 2
Kolín 2
Kutná Hora 1

Kraj Jihočeský 2
Tábor 1
Český Krumlov 1

Kraj Plzeňský 6
Klatovy 2
Plzeň-sever 1
Plzeň-jih 2
Rokycany 1

Kraj Karlovarský 3
Karlovy Vary 1
Mariánské Lázně 1
Cheb 1

Kraj Ústecký 10
Louny 1
Teplice 6
Chomutov 3

Kraj Liberecký 11
Jablonec nad Nisou 1
Semily 1
Česká Lípa 6
Liberec 3

Kraj Královéhradecký 10
Hradec Králové 5
Rychnov nad Kněžnou 1
Trutnov 3
Náchod 1

Kraj Pardubický 6
Ústí nad Orlicí 2
Chrudim 3
Pardubice 1

Kraj Vysočina 6
Jihlava 3
Havlíčkův Brod 1
Žďár nad Sázavou 1
Třebíč 1

Kraj Jihomoravský 9
Brno – město 7
Brno-venkov 1
Vyškov 1

Kraj Olomoucký 3
Šumperk 2
Olomouc 1

Kraj Okres Počet
Kraj Zlínský 4

Uherské Hradiště 2
Vsetín 1
Otrokovice 1

Kraj Moravskoslezský 16
Karviná 7
Ostrava-město 4
Frýdek-Místek 1
Opava 3
Nový Jičín 1

Zahraničí 5
USA Florida 1
Itálie Torino 1
Austrálie Queensland 1
Německo Nordhausen 1
Slovensko Zalázne 1
Celkem předáno 139
Z toho ve službě 121
Poznámka 135 klientů / 139 psů – 4 klienti - druhý pes
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 21.4. Helppes na TV Óčko 
 22.4. Helppes živě v Nočním proudu rádia Regina 
 27.4. Benefi ční koncert pro Františka a Brytney 
 27.4. Workshop sociálních služeb Praha 4 
 1. – 2.5. Mezinárodní výstava psů Praha 
 4.5. Beseda a přednáška pro MŠ Petrklíč Radotín 
6. – 9.5.  Aero pes fest 
 8.5. Pražský maraton
 11.5. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 10 
 16.5. Kašpárkohraní 
 18.5. Helppes a „Můj hrdina“ ve Snídani s Novou
 18.5.  Úvodní pohovory se zájemci o dobrovolnou 

spolupráci
 19.5. Trénink s klienty 
 20.5. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 6 
 22.5. Canisterapeutické zkoušky 
 22.5. Den zvířat Praha 8 
 25.5.  Beseda a přednáška pro ZŠ Benátky nad Jizerou 
 27.5.  Den otevřených dveří Teplické neurologie 
28. – 29.5. 18. národní abilympiáda a výstava ABI-REHA 
 2.6.  Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 6 
 4.6.  Žiju stejně jako ty aneb festival bez bariér 

a hranic
 5.6. Slavnostní zahájení lázeňské sezony – Teplice 
 

6.6. Trénink s klienty 

 7.6.  Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 6-Řeporyje
  7.6.  Koncert Václava Hudečka
  12.6.  Kralupský útulkový happening 
  13.6.  Beseda a přednáška – Dětský den, Říčany 
  14.6.  Veletrh sociálních služeb Prahy 13

 16.6.  Kavárna POTMĚ – účast v doprovodném pro-
gramu

  19.6.  Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 
a Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů 

 20.6.  NejPes Blesku /MVP-Brno/
 24.6.  Roztančená zahrada II. 
15. a 24.6. Direct pojišťovna – Den pomoci pro Helppes
 25.6. Pošta dětem – ukázka výcviku asistenčních psů 
 26.6. Den města – Nýřany 
 28.6. Beseda a přednáška pro MŠ Sluníčko Praha 5
 10.7. Trh chráněných dílen – Kouřim 
 4.8. Tisková konference k projektu Rossmann
7. – 14.8. Rekondičně integrační pobyt 
 1.9.  Slavnostní předání šeku fi rmou Rossmann 

Nadaci Naše dítě – projekt 5 miliónů pro dět-
ský úsměv

 11.9. Sen zvířat 
 13.9. Dny Prahy 11 – Den životního prostředí
 17.9.  Charitativní akce České spořitelny – pomoc 

zaměstnanců České spořitelny při přípravě 
areálu na Super den

 18.9. SUPER DEN 2010 
 4.10. Týden pro neziskové organizace – MČ Praha 5

Přednášky, besedy, ukázky dovedností psích pomoc-
níků, osvětové a vzdělávací aktivity, účast na akcích, 
pořádané akce

Helppes zajišťuje pro zájemce z řad nejširší veřej-
nosti, od předškolních zařízení po odborné poslu-
chače, přednášky, besedy a semináře spojené s ukáz-
kami dovedností psích pomocníků. 

Zájem o tyto aktivity má stále vzrůstající tendenci. 
V roce 2010 naše organizace pořádala či se zúčastnila 
62 akcí tohoto typu. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o osvětovou činnost, která přispívá ke zvyšování kva-
lity a pomoci lidem s postižením, je zvyšující se trend 
zájmu o tyto aktivity velmi potěšující. Považujeme za 
velmi důležité s touto problematikou seznamovat ve-
řejnost a zejména děti již od útlého věku.

V roce 2010 jsme se zúčastnili či jsme pořádali tyto 
akce:
 7. 1.  ČRo – Kauza pro reportéry – o problematice 

vodicích psů 
 21. 1.  Člověk v tísni více – návštěva dětí v našem vý-

cvikovém centru
 4. 2.  Natáčení pro TV Prima – o problematice a po-

stavení žadatelů i majitelů asistenčních psů
 18. 2.   ČT – Tlapka TV  
 19. 2.  MČ Praha 5 – setkání NNO 
 23. 2.  Seminář k Zákonu o sociálních službách
 3. 3.  Tisková konference k projektu „Divadla pro 

Helppes“ 
 4. 3.  Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 10 
 9. 3.  Seminář k Zákonu o sociálních službách

Březen – duben – Divadla pro Helppes
 11.3.  Divadlo Ungelt – Všechno jen do putyk a žen-

ským 
 19.3.  Divadlo pod Palmovkou – Edith a Marlene
 23.3.  Divadlo Komedie – Lvíče
 25.3   Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – České 

nebe 
 30.3.  Dejvické divadlo – Muž bez minulosti 
 14.4.  Divadelní spolek Kašpar – Divadlo v Celetné 

– Vertigo
 29.4.  Divadlo Semafor – Šlitr s námi (a zlý pryč)
 13.3  Kongresové centrum Praha – konference 

INSPO 2010 
 25.3.  Beseda a přednáška pro 1. lékařskou fakultu 

UK v Praze 
 31.3.  Beseda, pohádka a přednáška pro ZŠ Praha 13 
 3.4. Veletrh SeniorHandicap 
 6.4.  Natáčení pro TV Prima – o asistenčních psech 

pro děti s těžkým postižením, mladší patnácti let 
 7.4. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 13 
 7.4. Trénink s klienty 
 8.4. Návštěva gymnázia z Přípotoční v Helppesu 
 12.4. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 6-Petřiny 
 16.4. NGO Market Forum 2000 Praha 
 20. – 22.4. Veletrh NonHandicap Praha 
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Naše velké poděkování si zaslouží divadla, která se 
do projektu zapojila:

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Dejvické divadlo

Divadlo Ungelt

Divadlo Semafor
                                     

Divadlo Komedie

Divadlo pod Palmovkou

Divadlo v Celetné – Divadelní spolek Kašpar

 4.10. 17. narozeniny Nadace Naše dítě 
 5.10. Týden sociálních služeb – Hustopeče 

 6.10. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 13 
 7.10. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 13 
 9.10. Světový den zvířat – Praha 4 – Pankrácká pláň 
 14.10.  Beseda a přednáška pro děti z Excelentní ja-

zykové školy E. Destinnové
 14.10.  Natáčení TV Nova
 20.10.  Medical Fair Brno – Pro Váš úsměv
 22.10.  Beseda a přednáška pro ZŠ Nymburk 
 26.10  Beseda pro děti MŠ Tetty – Praha 6 
 6.11.  Narozeniny obchodního centra Praha-Chodov 
 8.11.  Beseda a přednáška pro děti z družiny při ZŠ 

Jiřího z Poděbrad
 11.11.  Beseda a přednáška pro děti z MŠ U Krtečka 

v Helppesu 
 16.11.  Přednáška pro Českou unii neslyšících 
 23.11.  Beseda a přednáška pro družinu při ZŠ Horní 

Počernice 
 24.11.  Beseda a přednáška pro děti z MŠ U Krtečka 

v Helppesu 
 25.11.  Beseda a přednáška pro děti ze ZŠ Mělník 
 27.11.  Canisterapeutické zkoušky 
 4.12.  Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky 
 5.12.  Mikulášský charitativní bazar Nadace VIZE 97 

 8.12.  Křest kalendáře Diany Kobzanové 

Kmotr kalendáře DK 2010 Jaro Slávik

 17.12. Vánoční trhy Praha 5-Anděl 
 20.12. Vánoční trhy Praha 5-Anděl 
 31.12. Silvestr v Helppes 

K
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Pozvání na tuto akci přijalo také mnoho význam-
ných osobností, které se ujali patronátu nad našimi 
klienty a předávanými psy: Marcela Holanová, Anna 
K., Diana Kobzanová, radní hl. m. Prahy Ing. Marie 
Kousalíková, Marta Kubišová, Olga Lounová, Bar-
bara Nesvadbová, místostarostka MČ Praha 5 Mgr. 
Lucie Vávrová Ph.D., ministr MPSV Dr. Ing. Jaromír 
Drábek, Martin France, Karel Kahovec a skupina 
George & Beatovens, Honza Potměšil, Jiří Vondrá-
ček, náměstek ministra MPSV JUDr. Petr Šimerka, 
Pavel Vrba, Miro Žbirka, taneční skupina Queens 
cheerleaders.

Celým dnem skvěle provázeli moderátoři Petra 
Krajčinovič Lekešová, Leny Trčková a Antonín Du-
choslav.

Bohumil Sokol přebírá z rukou pana ministra 
MPSV Dr. Ing. Jaromíra Drábka svého budoucího 
psího asistenta.

Velké poděkování a uznání si zaslouží účinkující, 
sponzoři, početný tým našich dobrovolných spolu-
pracovníků, kamarádů a příznivců. Bez jejich pomo-
ci by se žádný ročník tohoto slavnostního předávání 
psích studentů jejich novopečeným majitelům nemo-
hl uskutečnit.

Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky 
Dne 4. prosince proběhl již osmý ročník tohoto 

integračně – zábavně – soutěžního projektu zamě-
řeného na zapojení osob se zdravotním postižením 
a lidí zdravých do společných aktivit. Tento ročník 
Mikulášské se nesl v duchu opravdu zimním – po celý 
den nevystoupala teplota nad mínus 9 stupňů a tak 
moc děkujeme všem otužilým paničkám, páníčkům 
a jejich čtyřnožcům, že i v počasí, že „by psa ven ne-
vyhnal“, přišli. Ale ti co přišli, nelitovali. Celý den si 
to všichni krásně užili, pobavili se jak při představo-
vání a předvádění se pejsků před „svatou trojicí“, tak 
i v soutěžích, pejsci si spolu měli čas i pohrát a jejich 
dvounozí parťáci „pokecat“, jak jinak než o psech, 
a také se něčím dobrým zahřát.

Díky štědrým a skvělým sponzorům – fi rmám A-Vet 
a Pedigree – si všichni odnesli domů překrásné ceny.

Většině našich klientů letos účast počasí překazilo. 
S vozíčkem se na sněhu pohybovat nedalo a do areálu 

se téměř nedalo ani dostat, protože okolní chodníky 
nebyly protažené. O to více si vážíme účasti Barborky 
Čelanské, která přijela se svou psí asistentkou Kačen-
kou a rodiči až Havlíčkova Brodu, a návštěvy dalších 
klientů.

Během vyhlašování přijeli ještě další klienti  paní 
Petrová s dětmi a svou psí asistentkou Maruškou 
z Prahy a malá Klárka Przybylová se svou psí po-
mocnicí Nettynkou, maminkou a sestrou až z Horní 
Suché u Havířova. Přestože už byl celý pořadatelský 
tým zmrzlý na kost, ani na chvíli nezaváhal a uspořá-
dal pro paní Petrovou a Klárku s její maminkou „sou-
kromé“ kolo mikulášských soutěží.

Ani tato akce by se nemohla uskutečnit bez pomo-
ci „naší party“ dobrovolných spolupracovníků – moc 
děkujeme. 

Vydávání bulletinu 

Od roku 2005 je vydáván pro klienty a příznivce 
bulletin – čtvrtletník Helppsík. 

Od roku 2008 redakčně a grafi cky zpracovává 
Helppsík paní Zuzana Trankovska ml., spolumajitel-
ka vydavatelství Canistr, které za tuto nezištnou po-
moc naší organizaci patří veliké poděkování.

Helppsík je vydáván nejen v tištěné podobě, ale 
všechna jeho minulá i aktuální čísla jsou rovněž k dis-
pozici na webových stránkách organizace. Helppes 
myslí i na zrakově postižené, a proto Helppsík vychá-
zí na webu jak v plné verzi, tak i v textové podobě. 

Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů a historicky prv-
ní Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů

Po mnohaletých zkušenostech s pořádáním soutě-
ží pro zrakově postižené a jejich vodicí psy se výbor 
Helppes spolu se členy Klubu speciálního výcviku 
ČKS rozhodli uspořádat mistrovskou soutěž také 
pro majitele psů asistenčních. V historii ČR i světa 
se jednalo o první soutěž tohoto druhu vůbec. Sou-
těžní týmy posuzoval mezinárodní tým rozhodčích 
a podpořit soutěžící přijeli také cvičitelé a kolego-
vé ze školy pro výcvik vodicích psů až z německého 
Grossfriesenu.

Obě mistrovství proběhla dne 19. června pod Zášti-
tou primátora hl. m. Prahy, MUDr. Pavla Béma.

Mistrovství vodicích psů se zúčastnilo ve třech ka-
tegoriích, dle stupně zrakového postižení, celkem 
13 soutěžících

Titul mistra ČR pro rok 2010 získala Monika Rů-
žičková s labradorským retrieverem Flora Elva Bohe-
mia z kategorie Kombinovaný handicap.

Mistrovství asistenčních psů se zúčastnilo 8 soutě-
žících.

Titul mistra ČR pro rok 2010 získal Milan Langr 
se zlatým retrieverem Baron Splendid Fellow.

Jedna z nejmladších soutěžících – Barborka Reite-
rová s asistenční canisterapeutickou fenkou Eliškou 
– se stala vicemistryní ČR ve výkonu asistenčních psů 
pro rok 2010.

Super den 2010 
Slavnostní promoce psích studentů

Dne 18. září se uskutečnila slavnostní veřejná pro-
moce psích studentů, při níž byli předáni psí pomoc-
níci 11 uživatelům a organizace zároveň oslavila devá-
tý rok svého působení.

ý p
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Veřejná sbírka
V rámci veřejné sbírky, jejíž součástí jsou i dárcov-

ské sms – projekt Fóra dárců, do kterého byl náš pro-
jekt v roce 2008 zařazen, bylo získáno 233 855 Kč. 

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme, zejména 
jménem našich klientů a žadatelů o psí pomocníky.

Kurzy společenské výchovy psů 
Kurzy společenské výchovy psů probíhají v našem 

areálu od října 2003. Do konce roku 2010 absolvovalo 
tyto kurzy již 718 majitelů psů. 

Kurzy vznikly zejména na základě množících se 
případů konfl iktů mezi pejskařskou a nepejskařskou 
veřejností. Bohužel mnoho nevychovaných majitelů 
psů svým chováním, názory a postoji obtěžuje nejen 
nepejskařskou veřejnost, ale i slušně vychované maji-
tele a jejich psy. V městském prostředí (a nejen v něm) 
je nutné mít psa dobře vychovaného a zvládnutého 
a majitel musí znát a respektovat nejen zákonné nor-
my, ale hlavně pravidla slušného chování a odpověd-
nosti jak vůči svému psu, tak vůči okolí. Novopečený 
majitel se ale musí naučit nejprve svého psa znát, musí 
mu dokázat vštípit výbornou socializaci a „společen-
ské“ vychování a musí se s ním naučit pracovat tak, 
aby pes nejen poslouchal, ale aby to oběma přinášelo 
i potěšení a radost. Majitelům psů nabízíme možnost 
se naučit porozumět svému psu pod vedením špič-
kových odborníků a pod garancí nositelky Zlatého 
odznaku Vzorný výcvikář 1. stupně, Zuzany Daušové, 
a zároveň také přispět na dobrou věc: výtěžek těchto 
kurzů je určen ve prospěch osob se zdravotním posti-
žením – žadatelů o asistenční a signální, státem ne-
dotované psy – v rámci projektu Pomoc přichází na 
čtyřech tlapkách. 

V reakci na nespokojenost mnohých frekventantů 
kurzů a zejm. z důvodu masového používání pomů-
cek a metodik výcviku, které jsou v našich kurzech za-
kázány, jsme byli nuceni jsme ke konci roku rozloučit 
se dvěma instruktory kurzů, kteří byli zároveň trené-
ry asistenčních psů. Tyto instruktory se nám podařilo 
nahradit daleko kvalitnějšími a zkušenějšími instruk-
tory, kteří používají pozitivní metody výcviku a kteří 
pracují se psy zejm. na základě operantního podmi-
ňování, tedy zcela v souladu s principy a standardy 
organizace Helppes. 

Čestní členové
Monika Absolonová, Gába Aldhabba, Anita, Vil-
ma Cibulková, Ilona Csáková, Tereza Duchková, 
Kristýna Frejová, Julie Gubelová, Dagmar Havlo-
vá, Marcela Holanová, Anna K., Diana Kobzanová, 
Petra Krajčinovič, Marta Kubišová, Olga Lounová, 
Barbara Nesvadbová, Gábina Osvaldová, Zuza-
na Trankovská, Ing. Petr Bratský, Jan Burian, Jan 
Antonín Duchoslav, Marek Eben, Miroslav Etzler, 
PhDr. Petr Fejk, Martin France, Ladislav Frej, On-
dřej 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, Da-
niel Nekonečný, Karel Novák, Jan Potměšil, Zdeněk 
Srstka, Pavel Šporcl, Ivan Trojan, Pavel Vrba, Václav 
Vydra, Julián Záhorovský, Petr Zvěřina, Miro Žbirka.

Skupiny:
Ampér, Banánový rybičky, Banda Libre, Brouci 
Band, George & Beatovens, Marek Dusil & Youn-
gblood, Eastpark, Iglú, Imodium, NightWork, 
Queens cheerleaders, Temperamento, Vypsaná fi xa, 
2 days.
Čestným členům děkujeme za podporu aktivit a pro-
jektů organizace.

Zpěvák Karel Kahovec a zpěvák Miro Žbirka

Zpěvačka Marta Kubišová s básníkem a textařem 
Pavlem Vrbou

Spolupráce s médii
Děkujeme zástupcům médií za jejich zájem o proble-
matiku lidí s postižením a jejich psích pomocníků, 
zejména:
Mediální společnosti MediaCom Praha s.r.o.
Časopisům a novinám – Týden, Instinkt, Refl ex, Re-
spekt, In magazín, Květy, Rytmus života, Šťastný Jim, 
Pes přítel člověka, Planeta zvířat, Svět psů, Pet Media, 
Vozíčkář, Gong, Můžeš, Agentura GM – Pražská pět-
ka, Stop, Šíp, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, Hos-
podářské noviny, Práce, Metro, Sportovní Občasník 
Vozíčkářů, Práce a sociální politika, Abilympijský 
zpravodaj 
Televizím – ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce, TV 
Prima, TV Nova, TV Praha 5, TV Praha 13, TV Public, 
TV Barrandov, TV Óčko, TV Z1 
Rádiím – ČRo, Radiožurnál, Regina, Regiony, Rádio 
City, Frekvence 1, Impuls, Rock Zone, Country radio 
Internetovému zpravodajství – iDnes, Novinky.cz, 
iHNed, Super.cz. 
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Finanční zpráva

Hospodaření Helppes – Centra výcviku psů pro po-
stižené o. s. za období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010: 

TEXT ČÍSLO ÚČTU Kč

Celkový objem fi nančních prostředků - 4,592.003,00

Osobní náklady - 1,903.295,-

Mzdové náklady 521 1,452.242,-

Odvody zdravotní + sociální 524 439.097,-

Zákonné soc. náklady 527 11.956,-

Provozní náklady – materiálové - 781.303,00

Potraviny 501 3.538,-

Kancelářské potřeby 501 17.648,-

Vybavení DDHM 501 115.583,-

Ostatní materiál 501 574.863,-

Prodané zboží 504 29.671,-

Nemateriálové náklady - 1,133.540,00

Energie 502 132.324,-

Opravy a údržba 511 720,-

Cestovné 512 79.042,-

Ostatní služby 518 921.454,-

Ostatní náklady - 773.865,00

Pojištění a poplatky 549 47.491,

Silniční daň 531 4.960,-

Odpisy 551 12.606,-

Členské příspěvky 582 4.003,-

Daně a poplatky 538 360,-

Ostatní náklady 54 704.445,00
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Hospodaření Helppes – Centra výcviku psů pro posti-
žené o. s. za období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010:

TEXT ČÍSLO ÚČTU Kč

Celkový objem fi nančních prostředků 4,592.003,00

Osobní náklady 1,903.295,-

Mzdové náklady 521 1,452.242,-

Odvody zdravotní + sociální 524 439.097,-

Zákonné soc. náklady 527 11.956,-

Provozní náklady – materiálové 781.303,00

Potraviny 501 43.538,-

Kancelářské potřeby 501 17.648,-

Vybavení DDHM 501 115.583,-

Ostatní materiál 501 574.863,-

Prodané zboží 504 29.671,-

Nemateriálové náklady 1,133.540,00

Energie 502 132.324,-

Opravy a údržba 511 720,-

Cestovné 512 79.042,-

Ostatní služby 518 921.454,-

Ostatní náklady 773.865,00

Pojištění a poplatky 549 47.491,

Silniční daň 531 4.960,-

Odpisy 551 12.606,-

Členské příspěvky 582 4.003,-

Daně a poplatky 538 360,-

Ostatní náklady 54 704.445,00

Zvláštní poděkování
Všem našim dobrovolným spolupracovníkům, part-
nerům, příznivcům, podporovatelům, dárcům, spon-
zorům 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 svě-
řenců a za spolupráci Veterinární klinice Vet Cent-
rum, zejména majiteli této kliniky, MVDr. Lukáši Du-
chkovi, a Veterinární klinice Vetlife, oční specialistce 
MVDr. Barbaře Lenské

MPSV – za podporu našich projektů

MHMP – za podporu našich projektů a činnosti or-
ganizace

Městské části Praha 5 – za podporu našich projektů 
a činnosti organizace

Společnosti Rossmann a Nadaci Naše dítě – za velmi 
mimořádnou pomoc pro naše dětské klienty

z výtěžku projektu „5 miliónů pro dětský úsměv“ 
Nadaci Leontinka a jejímu partnerovi České pojišťov-
ně – 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 pod-
poru projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Společnosti KPMG – za podporu našich klientů 
a naší činnosti

Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou od-
bornou spolupráci

Tiskárně Flora – zejména jejímu jednateli, výrobnímu 
a technickému řediteli, panu Ing. Pavlu Křikavovi za 
dlouhodobou pomoc a podporu organizace

Reklamní agentuře Fabrika – zejména paní Adéle 
Krausové a majiteli této reklamní agentury Miro Lu-
káčovi za dlouhodobou podporu projektů Helppes

DÁLE DĚKUJEME:

Astrologický institut, Bártová Zdena, Bouček Martin, 
Couf Petr, Coufová Květoslava, Čech Svatopluk, Do-
hnálková Hana, Dušek – REKLAMIX s.r.o., Econo-
mia a.s., Fialka Jiri, Fikrle Ondřej, Gajdová Marcela, 
Gelnar Martin, Haška Vladimír, Hladík Marek, Holá 
Jitka, Hora Otakar, Hrabcova Magdalena, Mgr., Hra-
decká Eva, Innemanová Hana, Jirmásek Jan, Mgr., 
Kepetková Eva, Klimentová Alena, Konečná Taťána, 
Kozap Uherský Brod – Zbraně, Kreidlová Lenka, 
Lavičková Slavomíra, Linea Recta s.r.o., Mangaloo 
Freshbar s.r.o., Micka Martin, Műllerová Sandra, 
Münich Daniel, Orletová Andrea, Ing., Pala Lumír, 
Pastrnák Jaroslav, Petroušová Miroslava, MUDr., 
Pospíchal Pavel, POUBA a.s., Raimová Kateři-
na,  Rejsková Libuše, Rodina Blodigova, RYBAR 
RADEK, Rybníček Luboš, Ryšavá Jitka, RNDr., 
Řek Dušan, Skalická Veronika, Skupina přízniv-
ců Helppes, Stachnik Michal, Stachniková Helena 
Starostová Věra, Ing., Šimerka Petr, Škandera Bo-
ris, Ing., Veronika Vorlíčková, Veselá Jana, MUDr., 
Volšická Lenka, Vrzalová Drahomíra, Zeman Jan, 
Ing., ZFP Makléř, s.r.o.

a mnoha dalším dárcům…….




