


ADRESA:
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
Hvozdnice 147
252 05 Hvozdnice
Česká republika

ADRESA VÝCVIKOVÉHO AREÁLU:
Plzeňská ulice, Praha 5 – Motol

IČO: 26550105
DIČ: CZ26550105

WEB:
www.helppes.cz 

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/helppes

E-MAIL:
info@helppes.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
ČSOB, Anglická 20, 120 00 Praha 2
Čísla účtů:
Číslo běžného provozního účtu: 175188017/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 268746006/0300
Číslo účtu fundraisingového projektu: 245457738/0300

HLAVNÍM POSLÁNÍM NEZISKOVÉ ORGANIZACE HELPPES JE ZVÝŠENÍ KVALITY 
ŽIVOTA DOSPĚLÝCH I DĚTÍ S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Posláním neziskové organizace Helppes 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 psů se speciálním výcvikem.

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE:
Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého 
východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních 
standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro 
plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících 
poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance 
Dogs International.

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu 
v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících 
služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa přes jeho 
výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem až po následný 
servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny 
své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik 
psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro 
práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na 
základě smlouvy o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních 
službách a standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají 
jak standardům českým, tak standardům mezinárodním a kladou ty 
nejvyšší nároky na všechny pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky.

HELPPES JE ČLENEM
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
Assistance Dogs Europe (ADEu)
Assistance Dogs International (ADI)
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ZAKLADATELÉ
Zuzana Daušová
Veronika Paldusová

SPRÁVNÍ RADA
Adéla Krausová – předsedkyně 
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič 
Martin Pivoňka

DOZORČÍ RADA
MUDr. Jitka Suchá – předsedkyně 
Veronika Paldusová
Marina Krettová

ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE

Zuzana Daušová – ředitelka a vedoucí výcviku
Natálie Nováková – asistentka ředitelky
Veronika Paldusová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů, PR manažerka, správa sociálních sítí,
koordinátorka práce s dobrovolnými spolupracovníky, péče o psy ve výcviku, vedoucí canisterapie
Tatsiana Auramava – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Mgr. Jarmila Bartošová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Kateřina Kadlecová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Pavlína Kotačková – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Tomáš Müller – pracovník v sociálních službách, asistent výcviku psů
Johana Tafatová – asistent výcviku psů
Jaroslav Karas – správce areálu, bezpečnost práce
Helena Bohuslavová – péče o psy, úklid
Kateřina Krejčí – péče o psy, úklid
Hana Masopustová – péče o psy, úklid

REALIZAČNÍ TÝM, ODBORNÉ PORADENSTVÍ, SPOLUPRACOVNÍCI ORGANIZACE

Jana Fajfrlíková – sociální pracovnice
Bára Hájková – odborná spolupráce v oblasti PR
Martina Hálová – sociální pracovnice
Ing. Martina Helclová – odborná spolupráce
Mgr. et Bc. Michaela Knížová – instruktorka kurzů společenské výchovy psů, odborná spolupráce
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič – mentální koučink, odborné poradenství
Adéla Krausová – vedoucí PR, dobrovolná spolupracovnice
MVDr. Barbara Lenská – VETLIFE Kladno
JUDr. Vladimíra Pajerová – odborná spolupráce
MUDr. Jitka Suchá – odborná spolupráce, lékařka Psychiatrické léčebny Bohnice, znalkyně v oboru psychiatrie
Bc. Veronika Suchá – odborná spolupráce - psycholožka
Zuzana Trankovská – vedení a zpracování bulletinu Helppsík
Jiřina Volšická – odborná spolupráce, spolupráce v oblasti canisterapie
Bc. Stanislav Beníšek – odborná spolupráce v oblasti metodiky výcviku a welfare psů
Milan Doktor – odborná spolupráce
MVDr. Lukáš Duchek – VetCentrum, veterinární péče o psy ve výchově a výcviku
Lubomír Jonáš – odborná spolupráce
Miroslav Konvalina – moderátor akcí, dobrovolný spolupracovník, čestný člen
Miroslav Melichar – odborná spolupráce
Martin Pivoňka – správce IT, odborný poradce, dobrovolný spolupracovník
Dušan Pospíchal – překladatelská činnost
Jan Šimeček – fotograf, dobrovolný spolupracovník
Jiří Šiška – odborná spolupráce
Allen Vidras – tvorba webových stránek, dobrovolný spolupracovník

DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE

Linda Bergerová, Pavla Bílková, Lenka Dvořáková, Michaela Fialová, Ivana Hagarová, Barbora Hájková, Kateřina 
Hašková, Petra Holanová, Klára Jeníková, Miroslav Konvalina, Josef Kopecký, Milena Kováčová, Marina Krettová, 
Ladislav Kričfalušij, Tomáš Műller, Ivana Paldusová, Markéta Pazíková, Veronika Růžičková, Tereza Skalická, 
Martin Skalický, Jaroslava Skřivánková, Janka Stiefel, Alena Svobodová, Jan Šimeček, Miroslava Švarcová, Dominika 
Tintěrová, Nikola Vovsová, Allen Vidras

ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA HELPPES

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI
Správní rada

Ředitelka a vedoucí 
výcviku, FR, PR 

Dozorčí rada

Pracovníci v soc. 
službách, trenéři psů 

Sociální pracovnice, 
lékař – psychiatr, 
mentální kouč – 
psychol. poradce

Správce areálu Asistentka ředitele Odborní asistenti, 
instruktoři kurzů

Správa sociálních sítí, 
FR, PR

Vedení 
canisterapeutických 

týmů 

Koordinace 
dobrovolných 

spolupracovníků
Správa IT

Canisterapeutické 
týmy

Dobrovolní 
spolupracovníci

Péče o pohodu psů 
a zvířat, hygiena Úklid
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P – přátelství

E – empatie

S – společnost

D – dobrý

O – obětavý

G – grandiózní

H – hodný

U – upřímný

N – něžný

D – dobrosrdečný

P – pohoda

E – energie

R – radost

R – rozveselení

O – ochota

S – společenský

O – ochotný

B – báječný

A – akční

K – kamarádský

A – andělský

SLOVO ŘEDITELKY
Prostě ať vyslovíme „slovo“ pes v  jakémkoli jazyce, vždy najdeme na každé 
písmenko tohoto „slova“ to, co pro nás pes znamená, co nám přináší a čím 
nás dokáže obohatit. Platí to u všech psů a u psích pomocníků mnohoná-
sobně. A když si toto všechno znásobíme 212×, dostaneme se k velikému po-
čtu psí lásky, kterou Helppsí čtyřnozí andělé již rozdali či stále rozdávají.

15 let – je to věk, kdy člověk dostane svůj první občanský průkaz, je to hezky 
dlouhá doba na celý život psa, je to období lidských pubertálních mláďat, ale 
je to na neziskovou organizaci hodně, nebo málo? Nejsem typ člověka, který 
by se příliš otáčel zpět, ale patnáctiny Helppesu mě k malému ohlédnutí při-
nutily. Tím, že v Helppesu běží čas nějak zrychleně, těch 15 let uběhlo strašně 
rychle. Při ohlédnutí mám dojem, že se mi daří žít svůj sen. A při tom ohlížení 
je také vidět, jakému množství lidí jsme pomohli splnit i jejich sen a dát jim 
do života všechno to, co je popsáno výše – prostě PSA. A kolika psům jsme 
pomohli splnit jejich sen – být užitečný, pomáhat člověku a být se svou pa-
ničkou či páníčkem v dobrém i zlém.

Když jsem Helppes zakládala v  roce 2001 spolu se dvěma přáteli, Jarkou 
a Zdeňkem Horkými, vůbec mě nenapadlo, v co se to nakonec „zvrtne“. Měli 
jsme jedinou ambici – využít to, co umíme, tedy cvičit psy ve prospěch lidí 
s postižením. V době založení mě vůbec nenapadlo, že jednou budou Helpp-
síci pomáhat nejen lidem s tělesným a zrakovým postižením, ale že najdou 
uplatnění v mnoha dalších možnostech pomoci. Nenapadlo mě ani to, že se 
Helppes stane v ČR tvůrcem metodik a průkopníkem v přípravě psů ve vyu-
žití pomoci pro diabetiky a autisty. Netušila jsem, že Helppsí „rodina“ se bude 
tak rychle rozrůstat – že dokážeme zlepšit život tak velkému počtu lidí. A že 
z Helppesu se stane nejprestižnější a největší organizace svého druhu u nás, 
která si dokáže vydobýt skvělý kredit v celém světě, tak to se mi nepromítalo 
ani v těch nejdivočejších snech.

Za tím vším je, samozřejmě, obrovské množství práce celého týmu, včetně 
dobrovolných spolupracovníků, příznivců a podporovatelů, ale všichni, kteří 
se na tom podílí, vědí, proč a pro koho to dělají a že to všechno má smysl, a já 
bych zde všem ráda z celého srdce poděkovala. Bude mi ctí s vámi tu Helppsí 
„káru“ táhnout do další patnáctky.

Zuzana Daušová
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

Celoživotní vzdělávání nepovažujeme za frázi, ale za skutečně velmi důležitou součást naší práce. Proto si naši 
zaměstnanci neustále každoročně zvyšují své odborné vzdělání vysoko nad rámec zákonných povinností pracovníků 
v sociálních službách.

VÝCVIKOVÝ AREÁL
Děkujeme všem, kteří nám přispěli a pomohli nám 
s možností dokončení přestavby a modernizace kotců pro naše psí 
studenty. Ustájení psů nyní odpovídá potřebám psů při náročné 
přípravě na jejich budoucí službu i mezinárodním standardům. 

Náš areál vzkvétá i díky pomoci mnoha dobrovolníků v rámci dnů 
pomoci. Děkujeme zaměstnancům fi rem Pivovary Staropramen 
s.r.o., KPMG, Equa bank a.s., Siemens, s.r.o., ENTERA, s.r.o., a projektu 
Byznysu pro společnost – Zapojím se. 

ZÍSKANÁ 
OCENĚNÍ 
V ROCE 2015
ZUZANA DAUŠOVÁ ZÍSKALA TITUL
„ŽENA REGIONU 2016“

Celonárodní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, 
které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, 
ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, pomáhají 
nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení 
a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně 
známé a úspěšné osobnosti, ale především o ženy, 
o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá 
veřejnost či média většinou ani tušení.
Máme velkou radost, že Ženou regionu Praha se stala 
právě naše paní ředitelka!

CENY APLAUS 2016

Ceny APLAUS byly slavnostně předány již počtvrté, 
a to tradičně v předvečer Světového dne porozumění 
autismu, za podpory Magistrátu hl. města Prahy 
a Expobank CZ a.s. a generálního partnera Národního 
ústavu pro autismus. Tato ocenění jsou udělována 
každoročně v rámci osvětové kampaně Národního 
ústavu pro autismus „Porozumět autismu“.
Celkem bylo Národnímu ústavu pro autismus zasláno 28 

nominací ve třech kategoriích – Dospělí, Instituce a Lidé 
s autismem. V kategorii Instituce zvítězil za svou pomoc 
prostřednictvím výcviku asistenčních psů a následné 
péče o klienty (mezi něž patří také lidé s autismem) náš 
Helppes.
Mnohokrát děkujeme za tuto krásnou cenu. Moc si 
jí vážíme. Za nominaci do soutěže děkujeme našim 
klientům – Novákovým a Cavískovi, Urbánkovým 
a Spikovi a Zezulovým s Ginem.

CENA PRIMA ZLATÁ PECKA

Nejlepší reklamní tvůrci i zadavatelé se sešli v klubu 
Lávka na 21. ročníku soutěže kreativity v reklamě.
Prima Zlatá pecka je jedinou soutěží kreativity v reklamě, 
jejíž porotu tvoří vždy špičkové osobnosti z uměleckých 
a odborných oborů. Letošní soutěže Prima Zlatá pecka se 
zúčastnilo 31 agentur a zadavatelů z ČR a ze Slovenska, 
kteří do kreativního klání přihlásili téměř 170 prací. 
Mediální cenu společnosti Media Marketing Services na 
mediální vysílání v hodnotě 250 000 Kč získala agentura 
Scholz & Friends za rozhlasový spot Helppes – Super den 
Dogs For People. Děkujeme!

STATEČNÉ PSÍ SRDCE

Anketu Statečné psí srdce vyhlašuje každoročně časopis 
Psí kusy ve spolupráci se záchranářským magazínem 
Rescue Report. Má čtyři kategorie, navíc je udělována 
Cena hlavního partnera. Gratulujeme Ondrovi a Spikovi 
k získání Ceny hlavního partnera, kterou mu předal 
zpěvák Matěj Ruppert.
„V září 2014 získal Ondra Spika jako asistenčního 
psa, od té doby nemusí brát léky a je klidnější, jistější 
a sebevědomější,“ říká Ondrova maminka.
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PROJEKT POMOC PŘICHÁZÍ 
NA ČTYŘECH TLAPKÁCH
Do konce roku 2016 se nám podařilo pomoci lidem 
s různým typem handicapu předáním již 212 psích 
pomocníků!

HLAVNÍ PROJEKTY 
ORGANIZACE

PSÍ POMOCNÍCI 
ROKU 2016
ASISTENČNÍ/PRŮVODCOVSKÝ PES PRO OSOBY TRPÍCÍ 
PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Více než 50 % dětí s autismem má únikové chování, které ohrožuje jejich život a pro pečující osoby vytváří velký stres. 
Asistenční psi dokážou neinvazivním způsobem dítě blokovat a po poměrně krátké době (zpravidla po necelém roce) 
často dochází téměř úplně k vymýcení tohoto chování.

Helppes je průkopníkem ve speciálním výcviku asistenčních psů pro děti i dospělé osoby s autismem.

Klient Pes Plemeno 

David Zezula Héraklés Černá sluníčka (Gino) Flat coated retriever

Vojtěch Havel Bonna Labradorský retriever

Veronika Alex Klementisová Bella Labradorský retriever

Tomáš Borský Alwin Cleostar (Hektor) Labradorský retriever
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ASISTENČNÍ SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY S DIABETEM
Helppes, spolu se specialistou na výcvik pachových prací policejních psů, Bc. Stanislavem Beníškem, vyvinul v ČR 
zcela unikátní metodu pro výcvik signálních psů pro osoby s diabetem a je jedinou organizací v ČR, která touto 
spolehlivou a jedinečnou metodou připravuje signální psy pro osoby s tímto onemocněním. 

Klient Pes Plemeno  

Aleš Wasserbauer Dixi Border kolie

ASISTENČNÍ SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY TRPÍCÍ STAVY 
ZTRÁTY VĚDOMÍ ČI ZÁCHVATOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI
je vycvičený pro osoby postižené epilepsií nebo jiným typem záchvatových onemocnění nebo stavů úplné či částečné 
ztráty vědomí (kardio, narkolepsie apod.). 

ASISTENČNÍ SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ
Tak jako vodicí pes je pro nevidomého jeho očima, je signální pes pro člověka se ztrátou či těžkou poruchou sluchu 
jeho ušima.  

Klient Pes Plemeno 

Ivona Štrbíková Balú Kříženec

Martin Hon Hermés Černá sluníčka (Quin) Flat coated retriever

Klient Pes Plemeno 

Andrea Nekovářová Dag pod Žerčickým kostelem Labradorský retriever

Klient Pes Plemeno 

Jiří Beneš Back to Moon Estrella de Oro (Ben) Flat coated retriever

Filip Bríška / Vojtěch Patrman Azra Kříženec

Matyáš Kubec Bastien Zlatý retriever

ASISTENČNÍ PES PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM / 
VOZÍČKÁŘE

Klient Pes Plemeno 

Martina Justiánová Hermés Černá sluníčka (Quin) Flat coated retriever
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VODICÍ PES ZAJIŠŤUJE BEZPEČNÝ A SAMOSTATNÝ POHYB 
OSOBÁM S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM HANDICAPEM

ASISTENČNÍ CANISTERAPEUTICKÝ PES
zvládá základní asistenční úkony a zároveň pomáhá při rozvíjení jemné i hrubé motoriky, polohování, rozvoji 
řečových a hmatových schopností, při rozvoji sociálního chování apod., vždy dle potřeb a možností daného klienta.

Klient Pes Plemeno 

Dominik Borský Alwin Cleostar (Hektor) Labradorský retriever

Klient Pes Plemeno 

Aneta Marcalíková Fuhai Hamyfa (Tobi) Border collie

Martin Bílý Cora Zlatý retriever

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ASSISTANCE DOGS 
INTERNATIONAL, ASSISTANCE DOGS EUROPE A ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION INTERNATIONAL
Letos se nám 13.–15. května dostalo cti být hostitelem Mezinárodních konferencí AAII (Animal Assisted Intervention 
International), na kterou 15.–17. května navazovala konference ADI/ADEu (Assistance Dogs International / Assistance 
Dogs Europe). Obě konference se konaly poprvé v jedné ze zemí tzv. bývalého východního bloku. Tyto konference se 
konají pravidelně a v pořadatelství se střídají hostitelské organizace z Ameriky a z Evropy. Na obě konference se sjelo 
přes 200 odborníků z celého světa.

Hlavní téma konference ADI/ADEu 2016 Ať je náš hlas slyšet napříč světem bylo zaměřeno na přístupová práva 
majitelů psích pomocníků na celém světě. Mezi velmi důležitá témata v programu, který čítal více než 40 
seminářů, workshopů, diskusí a přednášek, patřilo setkání evropských programů ohledně přístupových práv osob 
s postižením – majitelů asistenčních, vodicích a signálních psů, které vedl Mark van Gelder z Belgie. Stejně jako 
u nás také v Německu mají zákon, který řeší vstup osob doprovázených asistenčním psem do zdravotnických 
zařízení, ale i v Německu často vázne aplikace tohoto zákona do praxe. Problémy se vstupy do obchodů, škol apod. 
potvrdili kolegové z Německa i Holandska. Majitelé psích pomocníků se často setkávají také s diskriminací při 
cestování, včetně letecké dopravy. I v ostatních zemích Evropy je rozdíl ve vnímání psů asistenčních a vodicích ze 

DALŠÍ PROJEKTY 
A AKCE HELPPES
V ROCE 2016
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strany veřejnosti – vodicí psi jsou více známí a jejich majitelé jsou více respektováni. Z diskuse vyplynulo, že je nutné 
vyžadovat dodržování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata Valným shromážděním 
OSN 13. 12. 2006 (ČR tuto Úmluvu ratifi kovala 30. 3. 2007), a že je potřeba na tuto problematiku upozorňovat 

veřejnost a informovat politiky, jak v jednotlivých zemích řešit přístupová práva v rámci celé EU.

Výborný byl workshop pro trenéry asistenčních psů vedený Teo Mariscalem ze španělské výcvikové školy Bocalan, 
který se věnoval operantnímu a klasickému podmiňování.

Velice zajímavý byl také „Tellington Touch Workshop“, kde nám přednášející Miriam Beckers z Holandska přiblížila 
specializovaný přístup ke vzdělávání zvířecích společníků, a to nejen psů, protože tato metoda, zaměřená na 
spolupráci a respekt, byla vyvinuta při zvyšování porozumění a efektivní komunikaci s divokými zvířaty.

Čím jsme si jako hostitelé vysloužili takové ohlasy? Přáním členů prezidia (které nás poctilo hostitelstvím konferencí) 
bylo, abychom pro delegáty uspořádali nezapomenutelný „tradiční český večer“. To se nám opravdu povedlo, protože 
se všichni náramně bavili a někteří až do pozdních nočních hodin. Celý další den se k našim uším donášely samé 
chvály. Tři roky příprav, ale vyplatilo se. Helppes, potažmo celá Česká republika, stoupl v očích jak zástupců z Evropy, 
tak z Ameriky, Austrálie, a dokonce i Japonska. Máme ohromnou radost, že se vše vydařilo podle našich představ 
a že se delegátům v našem hlavním městě líbilo. O tom, že se Helppes hostitelství konference zhostil na jedničku 
s hvězdičkou, svědčí děkovné maily a veřejné pochvaly od prezidentů a členů prezidií ADI/ADEu. Největší odměnou 
pro nás však byly výrazy uznání, spokojenosti a úsměvy ve tvářích účastníků při závěrečném setkání.

Touto cestou bychom rádi poděkovali za spolupráci Hotelu Orea Pyramida, restauraci Vila Kajetánka, České 
unii neslyšících za zprostředkování simultánního přepisu, skvělé rockové skupině The Fribbles a všem našim 
dobrovolníkům. Velké poděkování si zaslouží také podporovatelé konferencí Pivovary Staropramen s.r.o. a VAFO 
PRAHA s.r.o.

Konference proběhla pod záštitami:

Mgr. Bohuslava Sobotky – předsedy vlády ČR, Ing. Andreje Babiše – 1. místopředsedy vlády ČR a ministra fi nancí ČR,

Ing. Mariana Jurečky – ministra zemědělství ČR, MUDr. Svatopluka Němečka – ministra zdravotnictví ČR, 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy, MUDr. Radka Klímy – starosty Městské části 
Prahy 5, Ondřeje Koláře – starosty Městské části Praha 6, Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. – veřejné ochránkyně práv

MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU ASISTENČNÍCH PSŮ 2016
A MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU VODICÍCH PSŮ 2016
V sobotu 4. června se konaly v našem výcvikovém areálu již tradiční mistrovské soutěže psích pomocníků – 12. ročník 
mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů a 7. ročník mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů.

Mistrovství ČR asistenčních psů je stále jedinou akcí svého druhu na světě. Helppesu, ve spolupráci s Klubem 
speciálního výcviku ČKS, se jako jedinému podařilo připravit soutěž tak, aby bylo možné změřit „síly“ lidí s různými 
typy postižení. 

Základem každého výcviku je poslušnost a nejinak je tomu i u psích pomocníků. Cviky poslušnosti jsou pro obě 
soutěže shodné, speciální část soutěží absolvují psi dle svého poslání. U psů vodicích to je trasa obsahující konkrétní 
situace, jež dvojice znají z běžného každodenního života, ale byly velmi ztížené tak, jak se na soutěž tohoto významu 
sluší a patří. Trasa vedla částečně v centru města na pražském Andělu, kde bylo v sobotu ohromné množství lidí 
a dalších psů, a částečně v interiéru obchodního centra Nový Smíchov, kde byly mj. „nastražené“ i výškové překážky, 
a dokonce pohozená potrava, aby bylo možné vyzkoušet, zda vodicí psi dají přednost koncentraci na vedení svého 
pána, nebo mňamce na zemi. 

Psům asistenčním tvořily „speciálku“ cviky, 
které jim jsou denním chlebem. Jednoduché 
to asistenční psi rozhodně neměli, protože 
soutěžili v prostoru, kde se po celý den 
pohybovalo velké množství cizích lidí a psů. 

Rozhodčí jim ohodnotili část povinných 
cviků (podávání předmětů z nejrůznějších 
materiálů, jejich přinášení a odnášení druhé 
osobě, vyhledání ztraceného předmětu a také 
odmítavost vůči pohozené potravě) a část cviků 
tzv. volitelných (otevření lednice, pračky nebo 
skříňky, ze které vyndali a podali psovodovi 
připravený předmět, pomoc při oblékání či 
svlékání nebo rozsvícení světla). Tyto cviky 
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si vybírali sami soutěžící podle toho, co v praxi, vzhledem ke svým konkrétním potřebám a svému typu postižení, 
používají. Bylo skvělé pozorovat všechny asistenční psy, jak pracovali s obrovským nasazením a s projevem velké 
radosti z práce.

Velké poděkování patří nejen všem soutěžícím, kteří nejširší veřejnosti prezentovali práci psů se speciálním 
výcvikem pro lidi s handicapem, ale také sponzorům obou mistrovství: Českému kynologickému svazu za nádherné 
poháry a fi rmám VAFO PRAHA, s.r.o., Pivovary Staropramen s.r.o., Key promotion s.r.o. a všem dobrovolným 
spolupracovníkům. Bez nich by takováto soutěž nemohla být nikdy uspořádána. 

Mistryní ČR 2016 ve výkonu vodicích psů se stala Viktorie Vrátilová a fl at coated retriever Atty z Annenské zahrady, 
na 2. místě se umístila Marie Biedermannová s labradorem Bénem.

Mistryní ČR 2016 ve výkonu asistenčních psů se stala Hana Černá a goldenka Aeshlie Golden Paradise Valley, 2. místo 
obsadila Barborka Reiterová a goldenka Eliška a 3. místo si vybojovala Věra Janoštíková a zlaťáček Arnie from Black 
Gully.

Juniorskou mistryní ČR 2016 ve výkonu asistenčních psů je Barborka Reiterová a goldenka Eliška.

REKONDICE
30. 7. – 6. 8. 2016 – LÍCHOVY 
Rekondičně-integrační pobyt našich klientů ve středočeských Líchovech u Sedlčan se opět vydařil. Mnohokrát 
děkujeme všem přispěvatelům v rámci fundraisingového projektu, protože právě díky nim mají naši klienti možnost 
se této rekondice zúčastnit zcela zdarma, což je pro lidi s postižením a jejich rodiny obrovská pomoc. 

Vřelý dík patří také našemu generálnímu partneru společnosti Pivovary Staropramen s.r.o. za pitný režim a za 
přednášku o výrobě piva, hudební skupině Holokrci, Bc. Stanislavu Beníškovi za posouzení testů a za skvělou 
přednášku a Michalovi Rychtaříkovi ze Self Defense Division, z.s., za workshop o sebeobraně.

Nejdůležitější jsou nepochybně slova těch, pro které tyto rekondiční pobyty každoročně pořádáme – vybíráme 
z ohlasů:

„... Ráda bych touto cestou poděkovala za možnost zúčastnit se rekondičního pobytu v Líchovech. Konečně jsem po 
letech (a to již nejsem nejmladší) potkala někoho, kdo trpí podobným zdravotním postižením jako já. A jak se říká, 
sdílená bolest je poloviční bolest. Stejně tak platí, že sdílená radost je dvojnásobná radost.

Před odjezdem jsem očekávala jediné – přežít to. A podařilo se. Nejen díky vaší rychlé rotě první pomoci, ale i díky 
skvělému programu. Smekám před každým z vás. Pozorovat vás při práci bylo neuvěřitelné. Musím konstatovat, 
že se stydím, jaké studenty připravuji na práci s lidmi. Málokterý z nich má v sobě tolik nadšení, lásky a pochopení. 
Lásku ke psím svěřencům u vás tak nějak člověk předpokládá, ale lásku k práci s lidmi? Mám obavy, že mí studenti by 
u vás mohli trávit měsíce na stážích, a stejně by se řada z nich nedostala na vaši úroveň...“

S přáním všeho dobrého Marie a Chuck

„... Byl to nádherný týden plný skvělých zážitků, velmi užitečných tréninků a super programu. Ač byl celý týden 
především o naučení se lepší komunikace se svým pejskem (a že mě Margie nejednou mile překvapila), dal mi 
mnohem víc, než by mě napadlo. Seznámila jsem se s někým, kdo má podobné problémy jako já, a díky tomu mám 
pocit, že v tom nejsem sama, že existuje spřízněná duše, která přesně chápe, co prožívám.

Chtěla bych proto jak sponzorům, tak i celému týmu Helppes moc poděkovat za možnost se této úžasné akce 
zúčastnit a naplno si to užít. Celá rekondice má jen jednu malou chybičku. Je jen jednou za rok. Takže příště s námi 
určitě počítejte! My už se těšíme teď. Margie je pro mě vším, a proto moc děkuji, že jste nám dali šanci a pomohli mi 
ke šťastnějšímu životu...“

Se srdečným pozdravem Hermína, Petr a Margie 

„... Je to akce, která má pro nás všechny velký význam, těšíme se na ni celý rok a je skvělé, že díky sponzorům si sem 
mohou dovolit přijet i lidé z poměrně vzdálených koutů republiky...“ 

Za Kamilku s pejskem Deniskou děkují Majka a Radek

„... Tato rekondice (stejně jako i všechny předchozí) byla nezapomenutelná, protože je vždycky moc fajn, když se 
sejdou super lidi z celé republiky, které něco spojuje a mají něco společného. Je to úplně jiné, když s lidmi strávíte 
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několik dní, než když je potkáte jen na pár hodin. I po čtyřletém soužití s Bertíkem jsme se naučili spoustu nových 
věcí a získali hodně užitečných informací. Už teď se nám po všech lidských i psích kamarádech moc stýská...“

Eva a Gábik s Bertíkem (a Tesou)

SUPER DEN 2016
V sobotu 24. 9. se v areálu výcvikového centra Helppes slavilo. Nejenže se uskutečnila slavnostní veřejná promoce 
psích studentů ročníku 2015/2016, ale Helppes zároveň také oslavil své patnácté narozeniny. 

14. ročník Super dne Helppes již po několikáté v řadě moderoval Mirek Konvalina a v tomto roce mu byla skvělou 
parťačkou herečka, moderátorka a milovnice psů a koní Patricie Solaříková.

Promující asistenty a jejich novopečené majitele – lidi s postižením – přišlo podpořit mnoho známých osobností. 
Patrony patnácti nových asistenčních psů se stali Karel Gott, Marta Kubišová, Barbara Nesvadbová, Lenka Filipová, 
Hanka Kynychová, Anička Fialová, Jana Stryková, Miro Žbirka, Karel Kahovec, Pavel Roth, Viktor Sodoma a skupiny 
Georges & Beatovens a The Fribbles.

V rámci bohatého programu bylo možné zhlédnout také dvě ukázky dovedností asistenčních zvířat. V první ukázce 
představila paní ředitelka Zuzana Daušová Helppsí pomocnou trenérku – slepici Pipi, která sklidila velký obdiv diváků, 
protože předvedla, že hravě zvládá cviky poslušnosti a umí i asistenční prvek – sundání rukavice. Ve druhé ukázce 
bylo divákům prezentováno, jak těžký život mají lidé s různými typy postižení a jak se jim změní poté, co dostanou 
psího pomocníka.

MIKULÁŠSKÁ PRO VŠECHNY HODNÉ (I ZLOBIVÉ) PEJSKY
Čtrnáctý ročník Mikulášské pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky se konal v našem 
výcvikovém areálu v sobotu 3. prosince. 

Mikulášské nadílky se i v letošním roce zúčastnil vysoký počet psů. Bylo jich 32. Páníčci 
na ně hned u registrace povinně prozradili, zda byli hodní, nebo během roku zlobili. 
Hodná psiska dostala od Mikuláše veřejnou pochvalu a dobrůtky od Britu a zlobivci se 
museli „vykoupit“ nějakým psím kouskem. A že se bylo na co dívat. Mnohokrát jsme 
zhlédli, jak umí hezky povely základní poslušnosti – sedni a lehni, někteří panáčkovali, 
váleli sudy, probíhali páníčkům slalom mezi nohama anebo štěkali na povel. 
K dokonalosti to, stejně jako loni, dotáhla kavalírka Cassie, která s naprostou noblesou 
předvedla „dřepy“.

Největším zlobidlům čertice pohrozila pekelnými plameny. Jsme rádi, že každým 
rokem přibývá zájemců o ojedinělé mikulášské soutěžní odpoledne jako vzdělávací 
a integrační aktivity, kterých je pro lidi s handicapem a jejich psí pomocníky stále 

nedostatek, jak nejednou zdůraznil JUDr. Petr Lachnit, radní Městské části Praha 5, který tuto akci velmi rád 
podporuje nejen udělením záštity, ale také svojí osobní účastí. Jeho účast a milá slova nechyběly ani letos.

Soutěžit se začalo po bohaté nadílce pro všechny zúčastněné chlupáče. Jednotlivé soutěže Mikulášského pětiboje 
byly připraveny tak, aby bylo možné poměřit síly zdravých lidí a lidí s handicapem – majitelů asistenčních, signálních 
a vodicích psů. Při některých soutěžích byly soutěžícím zakryty klapkami oči, někdy dokonce i uši a některé úkoly se 
plnily z invalidního vozíčku.

Moc děkujeme Městské části Praha 5 za dlouhodobou podporu a fi rmě VAFO PRAHA, s.r.o., za bohatou nadílku pro 
všechny hodné (i zlobivé) pejsky a krásné ceny pro vítěze. A také dalším partnerům akce – Pivovarům Staropramen 
s.r.o. a Key Promotion, s.r.o.

CANISTERAPIE
Loni, stejně jako v minulých letech, jsme uspořádali dvoje 
canisterapeutické zkoušky pro zájemce z řad veřejnosti. 
Konaly se v dubnu v Komunitním centru Prádelna na Praze 5 
a v listopadu v denním stacionáři Akord. Ze 7 přihlášených týmů 
zkoušku úspěšně splnilo 6 týmů.

Celkový počet aktivních týmů činil ke konci roku 2016 51 
canisterapeutických týmů.

S našimi psími studenty prováděly i během loňského roku 
trenérky pravidelné canisterapeutické aktivity pro klienty 
denního stacionáře Akord v Praze 2, pro klienty Domu sociálních 
služeb Na Neklance v Praze 5 a pro děti v mateřské škole 
Lentilka také na Praze 5.

Za podpory Pivovarů Staropramen s.r.o. jezdíme každoročně 
provádět canisterapii za dětmi do Dětského rehabilitačního 
stacionáře při Městské nemocnici v Ostravě. Hlavním cílem 
stacionáře je zabezpečení včasné diagnostiky a zároveň včasné 
léčby u dlouhodobě zdravotně postižených dětí a jejich rodin.

BULLETIN HELPPSÍK
Čtvrtletník – bulletin Helppsík přináší informace a baví své čtenáře už 11 let. 

Na úspěchu a čtenosti Helppsíku mají zásluhu naši klienti, kteří do něj často přispívají, a hlavně jeho dlouholetá 
redaktorka paní Zuzana Trankovská, spolumajitelka vydavatelství Canistr, a grafi k pan Bohumil Bezvoda.
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KLIENTI –  PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ DLE VELIKOSTI MĚST A OBCÍ 
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

Velikost města Klienti

město nad 100 000 obyvatel 33 %

telměsto 50 000–100 000 obyvate  7 %

město 10 000–50 000 obyvatel 19 %

město 3 000–10 000 obyvatel 14 %14

vesnice do 3 000 obyvatel 27 %

STATISTIKA PLEMEN VYCVIČENÝCH PSŮ (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

Plemeno Počet o klienta znovu předánZ toho vrácen a po docvičení pro potřeby jiného k

golden retriever 77 9

labrador retriever 75 8

border kolie 10

kříženec 7

švýcarský bílý ovčák 3 1

rotvajler 3

belgický ovčák 2

knírač malý 3

svatobernardský pes 2 1

fl at coated retriever 11 1

německý boxer 1

německý ovčák 7

irský teriér 1

výmarský ohař 1

knírač velký 1

cairn teriér 1

fi nský špic 1

airedale terrier 1

chodský pes 1

pudl velký (královský) 2

pudl malý 2

australský silky teriér 1

celkem 213 20

Plemeno Počet Pes Fena Poznámka

fi nský špic 1 1

německý ovčák 7 2 5

golden retriever 77 25 52 2 psi předaní 2× |  7 fen předaných 2×

labradorský retriever 75 18 57 4 feny předané 2× 
1 pes předaný 2× 
1 pes předaný 3× 
1 fena docvičená pro druhou klientku 
(pomáhá dvěma klientkám)

švýcarský bílý ovčák 3 2 1 1 pes předaný 2×

border kolie 10 7 3

fl at coated retriever 7 4 3

rotvajler 3 1 2

kříženec 4 3 1

německý boxer 1 1

belgický ovčák 2 2

knírač malý 3 1 2

knírač velký 1 1

irský teriér 1 1

cairn teriér 1 1

výmarský ohař 1 1

svatobernardský pes 2 2 1 fena předaná 2×

erdelteriér 1 1

chodský pes 1 1

pudl velký 2 2

pudl malý 2 2

golden × labradorský 
retriever

1 1

australský silky teriér 1 1

STATISTIKA PŘEDANÝCH PSŮ A FEN (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)
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UMÍSTĚNÍ VYCVIČENÝCH PSŮ – ROZDĚLENÍ DLE KRAJŮ A OKRESŮ
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

Kraj Okres Počet

Praha 54

Praha 1 3

Praha 2 1

Praha 4 10

Praha 5 7

Praha 6 8

Praha 7 1

Praha 8 3

Praha 9 11

Praha10 10

Středočeský kraj 24

Nymburk 4

Kladno 3

Mladá Boleslav 4

Praha-západ 1

Praha-východ 3

Kolín 4

Kutná Hora 1

Benešov 1

Mělník 2

Příbram 1

Jihočeský kraj 2

Tábor 1

Český Krumlov 1

Kraj Plzeňský 8

Klatovy 2

Plzeň-sever 1

Plzeň-jih 2

eň-městoPlzeň 1

anyRokycan 2

Karlovarský kraj 6

yKarlovy Vary 3

zněMariánské Láz 1

Cheb 2

Ústecký kraj 20

Louny 1

TepliceT li 9

Chomutov 6

Děčín 1

Litoměřice 3

Liberecký kraj 12

ec nad NisouJablonec 1

milySemil 1

Česká LípaČ 7

Liberec 3

Královéhradecký
kraj

12

Hradec Králové 5

Rychnov nad Kněžnou 1

Trutnov 5

Náchod 1

Pardubický kraj 12

Ústí nad Orlicí 2

Chrudim 5

Pardubice 5

Kraj Vysočina 8

Jihlava 3

Havlíčkův Brod 2

Žďár nad Sázavou 1

Třebíč 1

Pelhřimov 1

Jihomoravský 
kraj

17

Brno – město 9

Brno-venkov 4

Vyškov 1

Znojmo 3

Olomoucký kraj 6

Šumperk 4

Olomouc 2

Zlínský kraj 6

Uherské Hradiště 3

Vsetín 2

Otrokovice 1

Moravskoslez-
ský kraj

20

Karviná 9

Ostrava-město 5

Frýdek-Místek 1

Opava 4

Nový Jičín 1

Zahraničí 6

USA Florida 1

Itálie Torino 1

Austrálie Queensland 1

Německo Nordhausen 1

Slovensko Zalázne 1

Švýcarsko Carouge 1

Celkem předáno 213

Z toho ve službě 90

  Poznámka:  209 klientů/213 psů
12 klientů – druhý pes
ve čtyřech případech 2 klienti využívají 1 psa
v jednom případě 3 klienti využívají 1 psa

STATISTIKA –  KLIENTI DLE VĚKU A TYPU POSTIŽENÍ ZA CELÉ OBDOBÍ TRVÁNÍ HELPPES 
DO KONCE ROKU 2015

Věk 0–3 4–6 7–14 15–18 19–26 27–64 65+

Počet 2 20 50 29 37 107 11

Status uživatel 0 4 32 28 35 95 9

žadatel (včetně odložených, zrušených
a zamítnutých žádostí) 2 16 18 1 2 12 2

Typ postiženíTy DMO (vozíček) 1 8 16 16 3

DMO (chodící – berle, chodítko) 1 1 3 3 4

vozíčkář 2 41 5

tělesné postižení 1 2 2 5 1

sluchové postižení 1 2 7 1

zrakové postižení 4 33 2

porucha autistického spektra 1 8 19 1 3 1

záchvatové onemocnění 2 10 6 5 10 1

kombinované postižení 2 2 1 3 1

mentální postižení 5 3

genetické onemocnění 2 1

ŽADATELÉ O PSÍ ASISTENTY
Pro rok 2017 evidujeme aktuálně 24 žadatelů o psí pomocníky.
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DĚKUJEME, ŽE JSTE NÁM I V ROCE 2016
POMÁHALI POMÁHAT

DÁRCI A PŘISPĚVATELÉ 2016

FYZICKÉ OSOBY
100 001 Kč – 300 000 Kč 
Alena Fiedlerová
Ing. Věra Janušová
Růžena Polanská
50 001 Kč – 100 000 Kč
Ing. Ilja Brüll
Michal Bulirsch
Ing. Marcela Filipová
Libuše Kašparová
Ing. Martin Klíma
Ing. Karel Kuropata
Michał Markiewicz
10 000 Kč – 50 000 Kč
Ing. Bohumil Auinger
Petr Babulík
MUDr. Romana Balíková
Marie Baráková
Ing. Stanislav Bartoš
Ing. Marie Bártová
Ing. Jiří Bednarčík
Ing. Pavel Bednář
Tomáš Benák
Ing. Jiří Bernas
Ing. Karla Bernášková, CSc.
Oldřich Blažek
MUDr. Petra Branžovská
MUDr. Dagmar Bumbálková
Martina Čermáková
Jitka Červenková
Michal Čížek
Miroslav Dědina
MUDr. Miloslav Dostál
JUDr. Jan Dunovský
Ing. Pavel Elias
Lenka Filipová
Jana Frimlová
PhDr. Jan Frolík
Jitka Frýbová
MUDr. Miloš Golian
PhDr. Marie Gruberová
MUDr. Marie Heřmanová
Mgr. Andrea Jüttnerová
Mgr. Marie Kafk ová
Libuše Kašparová
Ing. Christian Kazmirowski
Lukáš Klášterský
JUDr. Jan Klíma
Ing. Jana Kolářová
MUDr. Jiří Konrád
Ing. Tomáš Kopal
Antonín Kopp
Pavel Kotula 
Vladimír Kreidl
Ing. Denis Kristian
Ing. Karel Křížek
MVDr. Miroslav Kulich
MUDr. Jiří Kupka

Ing. Radislav Kusák
Ing. Jiří Litera
Jaroslav Machalický
Květa Matoušová
Hugo Mensdorff -Pouilly
Ing. Jan Motl
RNDr. Ludmila Nešpůrková
MUDr. Eva Nováková
Pavel Novosad
Jiřina Novotná
Ing. Pavel Ovsík
Stanislav Pala
Ing. Stanislav Palas
Veronika Paldusová
Ing. Jan Páral
Radek Pavelka
Irena Pavelková
Ondřej Peca 
Milan Pešek
Tereza Petrášová
Ing. Michal Petrtýl
Jana Písková 
Ing. Václav Piťha
Vít Plaček
Vlasta Plocková
MVDr. Stanislav Polák
Ing. Igor Rádek
Kateřina Raimová
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc.
Ing. Zdeněk Sadovský
Ing. arch. Robin Schinko
Ing. Jiří Sklepník
JUDr. Isabela Slavíčková
Ing. Hana Smetanová
Božena Sobotková
Ing. Ivo Sokol
MUDr. Pavel Spěváček
Ing. Milan Strašil
Hana Strausová
MUDr. Jana Suchomelová
Arnošt Suk
Helena Svátková
Dagmar Sýkorová
Eva Školová
Jan Šott 
RNDr. Miroslav Štengl
Ing. Šárka Švancarová
Ing. Vladimír Teplík
Ing. Jiří Ulrich
Michaela Ungermanová
MUDr. Hana Vašínová
MUDr. Zdeňka Větrovská
Andrea Viková
Mgr. Jaroslav Vítek
Marie Vlášková
Ludmila Votavová
Ing. Jiří Weberschinke

Ing. Jan Zeman
Zdeněk Žďánský

PRÁVNICKÉ OSOBY
Nad 1 000 000 Kč
ŠKODA AUTO a.s. – Dlouhodobé 
zaměstnanecké sbírky
300 001 Kč – 1 000 000 Kč
Nadace Leontinka
Nadace Naše dítě 
RSJ a.s.
100 001 Kč – 300 000 Kč
Drip it 
FTV PRIMA, spol. s r.o.
KODYS, spol. s r.o.
Scholz & Friends s.r.o. (reklamní kampaň)
Tetra Pak Česká republika
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
50 001 Kč – 100 000 Kč
A1 - Transport & Logistic, s.r.o.
Pivovary Staropramen a.s.
10 000 Kč – 50 000 Kč
AK facility services s.r.o.
ACI-AUTO COMPONENTS 
INTERNATIONAL s.r.o.
BARCLAYS
Blackdog Group s.r.o.
Český kynologický svaz
Dopravní podnik hl. m. Prahy 
GE Money Bank, a.s.
ELKOV elektro a.s. 
Equa bank a.s.
Generali Pojišťovna a.s.
HBH Projekt spol. s r.o.
Mettler - Toledo, s.r.o.
MŠ U Krtečka
Nadace Nova
Nadace O2
Nadační fond Tesco
Nadační fond J&T
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou
UniCredit Bank Czech Republic
Velvetleaf s.r.o.
ZŠ Duhovka, s.r.o.
Žáci Gymnázia Jateční 22, Ústí nad Labem

STÁTNÍ SPRÁVA
1 709 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
20 000 Kč
Městská část Praha 5

Naše velké poděkování patří 
i mnoha dalším dárcům, příznivcům, 
podporovatelům a dobrovolným 
spolupracovníkům
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PROJEKTY A AKCE, KTERÉ VÝZNAMNĚ POMOHLY 
NAŠIM KLIENTŮM A ČINNOSTI HELPPES

FUNDRAISINGOVÝ PROJEKT
Před pěti lety, kdy vznikl, ve spolupráci se společností Fundraising s.r.o., tento projekt, čítala databáze dlouhodobých 
podporovatelů Helppes 4 294 lidí. Na konci roku letošního to bylo už 25 499 podporovatelů!!! Děkujeme. 

Tento projekt se stal pro naši činnost velmi důležitým a stěžejním. Jeho zásluhou se daří pokrývat náklady spojené 
s přípravou psích pomocníků na jejich budoucí službu, náklady na zajištění aktivit pro klienty i na zajištění kvalitního 
života psích studentů. 

V roce 2016 bylo 60,42 procenta výtěžku z těchto příspěvků použito na stěžejní projekt výcviku a předávání 
asistenčních a signálních, státem nedotovaných psů, 9,58 procenta na projekt vzdělávání veřejnosti v oblasti osvěty 
o životě, přístupu a pomoci lidem s postižením a o přístupu a chápání jejich čtyřnohých pomocníků a 30 procent je 
využito na podporu fundraisingových aktivit, a to včetně odvodů DPH a úhrady nákladů na poštovné. 

PROJEKT „DLOUHODOBÉ ZAMĚSTNANECKÉ 
SBÍRKY VE ŠKODA AUTO A.S.“
Spolupráce se společností ŠKODA AUTO a jejími zaměstnanci pokračovala úspěšně i v roce 
2016. V projektu Dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek ve ŠKODA AUTO a.s. pro nás škodováci 
letos vybrali 1 184 227 Kč. Díky této pomoci jsme mohli pokračovat s nutnými rekonstrukčními 
pracemi v našem výcvikovém areálu a výrazně tak zlepšit ubytovací a výcvikové podmínky našim 
psím studentům a vycvičit další psí pomocníky. Děkujeme, škodováci ☺.

TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS
Nejúspěšnější show TV Nova všech dob nejen baví miliony diváků, 
ale také pomáhá. Do první řady si naši organizaci vybrala úžasná 
Anička Fialová, která si, spolu s TV Nova a Nadací TV Nova, 
zaslouží naše velké poděkování.

DALŠÍ AKCE A PROJEKTY ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA 
– ŠVESTKA PRO HELPPES
Srdečně děkujeme Divadlu Járy Cimrmana, že i v roce 
2016, stejně jako v letech předchozích, se vedení divadla 
a jeho herci rozhodli podpořit naše klienty benefi čním 
představením hry Švestka. Výtěžek 126 000 Kč pomohl 
bratrům s těžkým postižením, Tomášovi a Dominikovi 
Borských, k možnosti získání jejich psího pomocníka 
Hektora. 

25. NAROZENINY KODYSU
V červnu slavila fi rma KODYS 25 let od svého vzniku. Oslava se konala na lodi a vyhlídková jízda večerní Prahou po 
Vltavě s krásným programem byla úchvatná. 

Při této příležitosti KODYS rozdával dary neziskovým organizacím, jež dlouhodobě fi nančně podporuje. Mnohokrát 
děkujeme za pozvání na oslavu a ještě více za dlouholetou přízeň a významnou pomoc.

PEVNOST BOYARD PRO HELPPES
Historicky první Češi se utkali s pevností Boyard 3. 9., a to ve složení Jakub Prachař, Vojtěch Kotek, Jan Dolanský, 
Kristýna Leichtová a Hana Kynychová. Tomuto úžasnému týmu se podařilo vyhrát pro Helppes úctyhodných 

180 500 Kč! Mnohokrát děkujeme tomuto „Helppsímu“ týmu a FTV Prima.
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OHNIVÝ KUŘE
Jeden z hlavních představitelů úspěšného a skvělého seriálu Ohnivý kuře podpořil naši činnost, prostřednictvím FTV 
Prima, částkou 20 000 Kč. Moc a moc děkujeme.

MOTO-HAF 2016
Druhý ročník této akce na podporu klientů Helppes se konal v Sekeřicích u Nového Bydžova. Na programu byly 
např. ukázky výcviků psů, včetně dog dancingu, sportovní kynologie, kdo chtěl, mohl se svézt na koni, nechybělo 
občerstvení a večerní zábavný program, na kterém vystoupily tři kapely. Akce byla určena pro širokou veřejnost 
a výtěžek ze vstupného byl věnován na výcvik asistenčních psů. 

CHARITATIVNÍ BAZAR ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAROV
Základní škola na pražském Jarově vede děti nejen k podpoře charitativních projektů, ale všeobecně k pomoci 
potřebným. Jsme šťastni, že jsme mezi vybranými neziskovkami Charitativního bazaru. Děkujeme.

KUPTE SI KÁVU NA WWW.DRIPIT.CZ 
A PODPOŘÍTE HELPPES
Děkujeme fi rmě Drip it za podporu i za uspořádání velmi příjemné akce „Den pro Helppsí pomocníky s fi rmou Drip it“, 
kterou podpořil svou přítomností také někdejší hokejový brankář Dominik Hašek. 

EY 25 PRO 25...
Společnost EY se rozhodla oslavit 25 let na českém trhu podporou 25 neziskových organizací, které nominovali sami 
zaměstnanci. Když nás v dubnu navštívili zástupci společnosti, udělali nám velkou radost sdělením, že jsme mezi 
vybranými neziskovkami. Společnost EY se rozhodla přispět na výcvik asistenčního psa Maxe pro malého Filípka 
částkou 200 000 Kč, a to prostřednictvím Nadace Naše dítě. 

RSJ
Pro společnost RSJ není „společenská odpovědnost fi rem“ prázdným pojmem. Naše spolupráce se společností 
začala v roce 2010. Její zaměstnanci přispívají naší organizaci na projekt výcviku psích pomocníků každý rok určitou 
částkou, kterou společnost ještě navýší. V roce 2016 jsme díky nim získali na náš projekt krásných 564 372 Kč. Díky 
jejich pomoci se z psího asistenta raduje již 6 našich klientů. 

KURZY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PSŮ
Jediné kurzy v ČR, které poskytují pomoc „na 
druhou“ – majitelé se v nich učí, pod vedením 
kvalitních instruktorů výcviku, jak svému psu 
dobře porozumět a naučit se s ním spolupracovat 
tak, aby spolupráce bavila oba a přitom se z jejich 
psů stali dobře vychovaní psi, kteří nepůsobí 
problémy ani ve své rodině, ani ve svém okolí, 
a zároveň přispívají našim klientům na asistenční 
a signální psy, protože výtěžek z těchto kurzů je 
určen právě ve prospěch klientů Helppes.

Tyto kurzy do konce roku 2016 již úspěšně 
absolvovalo téměř 1 500 majitelů psů. 

SPOLUPRÁCE V OBLASTI PR 
Za významnou pomoc v oblasti PR děkujeme reklamní agentuře WMC GREY. 
Za rozhlasový předvánoční spot děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends.

SPOLUPRÁCE S MÉDII
Děkujeme za spolupráci mediálním partnerům:

Reklama: Europlakat spol. s r.o., Frontend s.r.o., Isifa CEE a.s., JCDecaux, Key promotion s.r.o., MF reklama Praha, 
Outdoor Akzent s.r.o., S Pro Alfa Cz, a.s., ČTK 

Časopisy a noviny: Refl ex, Respekt, In magazín, Květy, Rytmus života, Pes přítel člověka, Svět psů, Máme rádi psy, 
Pražská pětka, MF DNES, Blesk, Hospodářské noviny, Práce, Metro, AHA, Reader ś Digest Výběr, Sociální služby, 
Moje zdraví, Chvilka pro tebe, Sedmička, Týden, Instinkt, Zdravě myslet zdravě žít, Abilympijský zpravodaj, Vozka, 
Vozíčkář Televize: ČT1, ČT2, ČT24, ČT Déčko, regionální redakce ČT, TV Nova, FTV Prima, TV Praha 5, TV Barrandov
Rádia: Blaník, Bonton, City, Český rozhlas, Frekvence 1, Impuls, Oldies
Internetová média: iDnes, Novinky.cz, iHned, Super.cz, Parlamentní listy.cz

GENERÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Děkujeme Pivovarům Staropramen s.r.o. za dlouhodobé partnerství 
a za pomoc a podporu všech našich větších akcí. Staropramen je 
pivovar, který dbá na dobré sousedské vztahy. Helppes, Stanice 
přírodovědců a Komunitní centrum Prádelna jsou tři neziskovky se 
sídlem v Praze 5, domovského regionu pivovaru Staropramen, které ve 
dnech 12.–14. nahradily kancelářské či výrobní prostory více než stovce 
zaměstnanců smíchovského pivovaru. 
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
V rámci veřejné sbírky, jejíž součástí jsou i dárcovské SMS – projekt Fóra dárců „Daruj správně“, do kterého byl náš 
projekt v roce 2008 zařazen, bylo v roce 2016 získáno 147 311 84 Kč. Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

FINANČNÍ ZPRÁVAOSOBNOSTI, KTERÉ 
DLOUHODOBĚ 
PODPORUJÍ AKTIVITY 
HELPPES
JEDNOTLIVCI:

Fialová Anna, Filipová Lenka, Kubišová Marta, Kynychová Hana, Nesvadbová Barbara, Rážová Veronika, Stryková 
Jana, DiS. Burian Jan, Čenský Jan, France Martin, Gott Karel, Kahovec Karel, Konvalina Mirek, Roth Pavel, Sodoma 
Viktor, Žbirka Miroslav ad.

SKUPINY
George & Beatovens, Holokrci, Portless, The Fribbles, V-Rock

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Bez pomoci a podpory vás, našich podporovatelů, dárců, partnerů, příznivců a dobrovolníků by naše činnost 
a projekty nemohly existovat. 

Děkujeme vám všem, že nám pomáháte přinášet lepší kvalitu a radost do života lidí se zdravotním postižením!

Za výbornou péči o zdraví našich psích studentů děkujeme Veterinární klinice Vetcentrum Duchek s.r.o., zejména 
majiteli této kliniky, MVDr. Lukáši Duchkovi, a Veterinární klinice VETLIFE - oční specialistce MVDr. Barbaře Lenské
Reklamní agentuře WMC GREY za poskytované služby a produkty v oblasti PR
Fóru dárců za podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách
Nadaci Leontinka a České pojišťovně a.s. za dlouhodobou podporu našich dětských klientů v rámci projektu „Psí oči“
Nadaci Naše dítě a Rossmann, spol. s r. o., za opakovanou a významnou pomoc pro naše dětské klienty 
Dopravnímu podniku hl. m. Praha za poskytnutí kuponů na MHD
Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci a podporu 
Fotografům Janu Šimečkovi a Ivanu Navrátilíkovi 
MPSV – za podporu námi poskytované sociální služby 
Městské části Praha 5 za podporu našich projektů a činnosti organizace

Ozna í NÁKLADY ost

a b hlavní
1

hospodá ská
2

k m
3

A.I. S opot ebované nákupy a nakupované slu by
(sou et A.I.1. a A.I.6.)

1. Spop t mat , a ostatních kladovaných k

2. PP í

3. Op a ní

44. Nák na c stovn

5. Nák na tac

6. Ostatní b

A.II. Z ny stavu zásob vlastní innosti a aktivace
(sou t A.II.7. a AA.II.9.)

7. Zm na st zásob vlastní nnost

8. Akt vac mat , í a t o ních s b

9. Akt vac ktjajjmoh

A.III. Osobní náklady (sou et A.III.10. a A.III.14.)

10. Mz náklad

11. Zák soc ální poj št í

12. Ostatní soc í poj š

13. Zák soc ální náklad

14. Ostatní so ální náklad

A.IV. Dan a poplatky (A.IV.15.)

15. a poplatk

A.V. Ostatní náklady   (sou et A.V.16. a A.V.2222.)

16. Sm vní pok t , k z , ostatní pok t a

17. s t k

18. Nákladov ok

19. zt t

20. D

21. Manka a škod

22. J ostatní náklad

VÝVÝKAZAA ZISKU A ZTRÁTY pro nev l organizace
v pln m ozsah
k dn

I O

Náz v a sídl dnotk

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.Dl

31.12.20163

ch tisících Kc)(v celych´

HELPPES OBECNE PROSPESNA SPOLECNOST´

HVOZDNICE 147
6 5 5 0 1 02 6 5 Hvozdnice
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Ozna í VÝNOSY ost

a b hlavní
1

hospodá ská
2

k m
3

B.I. Provozní dotace (B.I.1.)

1. Provozní dotac

B.II. P ijaté ísp (sou et B.II.2. a B.II.4.)

2. P jaté s vky zú ované ním slo kam

3. P jaté s vky (dary)

4. P jaté nské p ís ky

B.III. Tr y za vlastní výkony a za zbo í

B.IV. Ostatní výno (sou t B.VI.5. a B.VI.10.)

5. SSmluvní pokuty, úroky z , ostatní pokuty a

6. Plal tby za psané ky

7. Výýnosové úroky

8. rzovéKur ky

9. Zú tování fond

10. éé ostatní výnosy

B.V. T b z prodeje e maja (sou et B.V.11. a B.V.15.)

11. z dlouhodobého motného a hmotného tku

12. z c ch a podíl

13.. Tr by z ma u

141 . Výnosy z krátkodobého f n ního maa tku

15. Výnosy z dlouhodobého f n ního maa tku

VÝV NOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

C. Výs hos m

D. Výs hos po zdan í

S st : PP sový zázáznam statutárního orgánu ú tní ky
sovývý záznam fff ké osoby, kt j ú tní kou

Právní forma ú tní ky OOsoba za ú tt ttvíví (j(jmménénoo aa podppodp s)

P dm t kání Osoba za ú tní rku (j( méno a podp s)

.: l nka:

26550105

1 7091 709 00 1 7091 709

1 709 0 1 709

13 85513 855 00 13 85513 855

0 0 0

13 855 0 13 855

0 0 0

835 151 986

2828 55 3333

0 0 0

0 0 0

5 2 7

0 0 0

4 0 4

19 3 22

00 00 00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16 42716 427 156156 316 583316 583

59 105 164

-652 85 -567

10.3.2017

OBECNE PROSPESNA SPOLERCNOST´ CCELIGOVÁ

AMBULANTNI NEBO TERENNI SOCIALNI SLUZBY PRO OSOOBYYY´ ´ ´ ´ ´ CELIGOVÁ

284814028

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Ozna í NÁKLADY ost

a b hlavní
1

hospodá ská
2

k m
33

A.VI. Odpisy, prodaný maja etek, tvorba a pou ití rezervrr a opravných
polo ek (sou t A.VI.23. a A.I.27.)

23. sy dlouhodobého maja tku

24. Prodaný dlouhodobý maj t k

25. Prodané c papíry a podíly

26. Prodaný mat l

27. Tvorba a tí a opravných k

A.VII. Poskytnuté ísp vkyy (A.VII.28.)

28. Poskytnuté l ské p ísp vky a p ísp vky zú tované m z
za ním slo kam

A.VIII. Da z íjí (A.V. III.29.)

29. D z p íjí m
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)
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Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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ZPRÁVA 
NEZÁVISLÉHO 
AUDITORA
Auditor PKM Audit & Tax s. r. o., se sídlem U Tvrze 38, Praha 10  PSČ 108 00, oprávněný k auditorské činnosti podle 
zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, číslo oprávnění KA ČR 455, zastoupený odpovědným auditorem Ing. Václavou 
Pekařovou, číslo oprávnění KA ČR 520, ověřil pro vlastníky účetní závěrku společnosti Helppes – Centrum výcviku 
psů pro postižené o. p. s.,  zapsané v rejstříku obecně  prospěšných  organizací, vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl O, vložka 1221, IČO 26550105, se sídlem Hvozdnice č. p. 147, 252 05  Hvozdnice  
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

VÝROK AUDITORA
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. p. s.. 
(dále také „Společnosti“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, 
výkazu zisku a ztráty,  přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti 
jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti  Helppes – Centrum 
výcviku psů pro postižené o. p. s. k 31. 12. 2016, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků 
za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

ZÁKLAD PRO VÝROK
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora 
za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů 
České republiky jsme na Instituci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

OSTATNÍ INFORMACE 
UVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo 
účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými 
během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také 
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 

předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), 
tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 
informací.

Na základě provedených postupů, do míry již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

•  ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Instituci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, 
ostatní informace  neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme 
v obdržených ostatních  informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI 
ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnosti schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zakladatel 
(statutární orgán) plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než 
tak učinit.

ODPOVĚDNOST AUDITORA 
ZA AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra 
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech 
případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou 
vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by 
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě 
přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

•  Identifi kovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 
důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou 
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

•  Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom 
mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor 
na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

•  Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které 
v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
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•  Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem 
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající 
z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě 
na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 
vyjádřit modifi kovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí 
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou 
vést k tomu, že Společnosti ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•  Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka 
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán   mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 
kontrolním systému.

PKM Audit & Tax s. r. o.
U Tvrze 38
108 00  Praha 10
evidenční číslo KA ČR 455

Zastoupené auditorem:
Ing. Václavou Pekařovou
evidenční číslo KA ČR 520

25. 5. 2017
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Za grafi cké zpracování této Výroční zprávy děkujeme reklamní agentuře WMC Praha, a.s.




