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Adresa:
Helppes – Centrum výcviku psů pro pos  žené, o.p.s.
K Fialce 399/46
Stodůlky
155 00 Praha 5
Česká republika

Adresa výcvikového areálu:
Plzeňská ulice, Praha 5 – Motol

IČ: 26550105
DIČ: CZ26550105

Web:
www.helppes.cz  

Facebook: 
h  ps://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
Číslo spořícího účtu: 235968526/0300

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
HELPPES JE ČLENEM:

Assistance Dogs Europe (ADEu) 
Assistance Dogs Interna  onal (ADI)
Asociace společenské odpovědnos  

Helppsí andělé pomáhají 
už 19 let!

Posláním o.p.s. Helppes je zvýšení kvality života 
dospělých i dětí s těžkým zdravotním postižením.
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ZAKLADATELÉ

Zuzana Daušová
Adéla Krausová

SPRÁVNÍ RADA

Adéla Krausová – předsedkyně 
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič 
Mar  n Pivoňka

DOZORČÍ RADA

MUDr. Jitka Suchá – předsedkyně 
Marina Kre  ová
Dušan Pospíchal MBA.

ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE

Zuzana Daušová – ředitelka a vedoucí výcviku 
Natálie Nováková – asistentka ředitelky
Andrea Benčová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů, péče o psy
Klára Maternová – pracovnice v sociálních službách, asistentka výcviku, péče o psy, úklid
Markéta Moravcová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů 
Mgr. Radek Fuksa – pracovník v sociálních službách, trenér psů
Jaroslav Labík – pracovník v sociálních službách, zástupce vedoucí výcviku
Dušan Pospíchal – překladatelská činnost, koordinátor mezinárodní spolupráce
Jaroslav Karas – správce areálu, bezpečnost práce
Denisa Polívková – péče o psy, úklid
Nikola Součková – péče o psy, úklid
Adéla S  blíková – péče o psy, úklid

REALIZAČNÍ TÝM, ODBORNÉ PORADENSTVÍ, SPOLUPRACOVNÍCI ORGANIZACE

Jana Fajfrlíková – sociální pracovnice
Ing. Mar  na Helclová - odborná spolupráce
Mgr. et Bc. Michaela Knížová – odborná spolupráce
Jitka Jozová – odborná spolupráce
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič – mentální koučink, odborné poradenství
Adéla Krausová – vedoucí PR, dobrovolná spolupracovnice
MVDr. Barbara Lenská – VETLIFE Kladno 
JUDr. Šárka Foltýnová – odborná spolupráce
MUDr. Jitka Suchá – odborná spolupráce, lékařka Psychiatrické léčebny Bohnice, znalkyně v oboru psychiatrie
PhDr. Magda Maněnová – odborná spolupráce, psycholog
Zuzana Trankovská a Bohdan Bezvoda – vedení a zpracování bulle  nu Helppsík
Jiřina Volšická – odborná spolupráce, spolupráce v oblas   canisterapie
Bc. Stanislav Beníšek – odborná spolupráce v oblas   metodiky výcviku a welfare psů
Milan Doktor – odborná spolupráce 
MVDr. Lukáš Duchek – VetCentrum, veterinární péče o psy ve výchově a výcviku
Miroslav Konvalina – moderátor akcí, dobrovolný spolupracovník
Miroslav Melichar – odborná spolupráce
Mar  n Pivoňka – správce IT, odborný poradce, dobrovolný spolupracovník
ad. 

DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE 

Abrahámková Petra, Bezoušková Marcela, Černá Dagmar, Dvořáková Lenka, Hačkajlová Kateřina, Hagarová Ivana, 
Honzáková Irena, Hračová Radka, Hrubešová Eva, Konvalina Mirek, Kre  ová Marina, Kričfalušij Ladislav, Kříbalová 
Kateřina, Mrázová Milena, Papáčková Alexandra, Paziková Markéta, Pěkná Ladislava, Provázková Eva, Rovenská Lenka, 
Rovenský Ladislav, Ruprich Petr, Ruprichová Monika, Ryšavá Jitka, Sarkányová Veronika, Skřivánková Jarka, Spoustová 
Kateřina, Šlemr Jan, Šotolová Veronika, Švarcová Mirka, Vedralová Zuzana, Vonešová Iveta, Voneš Marcel

Správní rada

Dozorčí rada

Správa IT - dobrovol.

Asistentka ředitele
- HPP,

plný úvazek

Ředitelka a vedoucí
výcviku, FR, PR, spr. soc. 

sítí - HPP - plný úvazek

Péče o pohodu psů a zvířat, 
hygiena - HPP - plný úvaze

Web, FR, PR, správa areálu 
- exter. fi my, překlada-

telská činnost + mezinár. 
zast. - DPČ

 Sociální pracovnice - DPP, lékař 
- psychiatr - dobrovol., psycholog 

- DPP., účetnictví - exter. fi rma, 
odborní asistenti a konzultanti

Dobrovolníci, canistera-
pie - smlouvy o spoluprác

Pracovníci v soc. službách, trenéři 
psů, asistenti výcviku - HPP - plný 

úvazek
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Slovo ředitelky

Vážení Helppsí přátelé,

právě začínáte číst výroční zprávu za rok 2020, který 

byl rokem zvláštním pro každého z nás, i pro naši 

organizaci.

I přes poměrně razantní omezení jsme toho ale vcelku dost zvládli a s  hli.
Podařilo se nám uspořádat v srpnu pro klienty každoroční rekondiční pobyt, který, díky dárcům z fundraisingového projektu, 
měli naši klien   i letos zdarma. 
V září se podařil uspořádat Super den – veřejné slavnostní promoce psích studentů. I přes velké problémy s účas   patronů z řad 
známých osobnos  , protože nikdo nevěděl ani v červnu co bude v září a neustálé nervy, zda se akci podaří uspořádat, to stálo 
za to. Přálo nám počasí, účast návštěvníků byla i v této nelehké době hojná a panovala skvělá nálada. Bylo viditelné, že všichni 
si tuto akci užívají – klien  , účinkující, návštěvníci i my. 
Také rekonstrukce domečku pro klienty probíhala dle plánu a je téměř dokončena. Nyní již tedy nezbývá než doufat, že v roce 
následujícím se pandemická situace zlepší natolik, že bude možné začít využívat tento prostor nejen na trénink budoucích psích 
asistentů, ale zejména pro secvičování klientů se psy.  
Bohužel se nepodařilo uspořádat Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodících psů. Původní termín byl stanoven na 
květen, tedy dobu první celostátní karantény. Náhradním termínem byl poté stanoven říjen. To už ale nastalo období další 
„vlny“ covidové epidemie. 
Rovněž jsme byli nuceni zrušit oblíbenou tradiční akci - Mikulášskou pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky. Nezbývá než doufat, 
že rok 2021 bude příznivější.
Samozřejmě jsme ale byli omezeni i v naší běžné činnos  . 
Psi nerozumí pandemii a opatřením s ní souvisejícím, proto se výcvik a práce se psy příliš omezovat nedá. Psi chtějí a potřebují 
každodenní péči, tréninky, procházky, hry, krmení. Výcvik psích asistentů musí probíhat v nejrůznějších prostředích – na 
venkově, v lese, v parku, kde možnos   práce se psy omezeny nebyly. Výcvikové možnos   byly ale omezeny uzavřením mnoha 
míst, kde výcvik musí probíhat také – obchody, kina, divadla, úřady, zdravotnická zařízení atp. 

Také mnoho klientů rušilo návštěvy svých budoucích psích 
asistentů z důvodu karantény. To znamená zpomalení vytváření 
pouta mezi klientem a psem, které je pro budoucí souži   a 
spolupráci velmi důležité.  
V době karantény jsme nemohli předávat již vycvičené psy našim 
klientům, kteří se na ně těšili, měli doma připravené pelíšky, 
mis  čky, dobrůtky……… Těžko se vysvětluje např.  au  s  ckému 
dítě  , které si odpočítává dny do příchodu svého psího 
kamaráda, že jeho psí přítel nepřijede ve stanoveném termínu. 
Proto červen a červenec, kdy mohli konečně naši trenéři vyjet do 
domovů klientů, byl obdobím zejména předávání psích asistentů 
a výuky jejich nových paniček a páníčků. 
Nemohli jsme s klienty provádět ani tréninky. Nejen proto, 
že se to nesmělo, ale i proto, že mezi našimi klienty jsou lidé, 
kteří mají závažné zdravotní problémy, mnozí z nich patří do 
té nejohroženější skupiny. Proto jsme hned 23. března založili 
na Facebooku on-line tréninkovou skupinu, kde s klienty a 
jejich psy pracujeme s pomocí video konzultací. A jak se říká, 
že všechno špatné je pro něco dobré, tak i nás tato situace 
posunula a ukázala nám, že i tento způsob tréninků je reálný 
a přínosný. Krom tréninků jsme klientům zadávali různé výzvy 
pro zdokonalování dovednos   jejich psů – např. držení syrové 
špagety v tlamě na čas, přinesení syrového vajíčka ad. A protože 
mnoho z našich klientů se dostalo, díky sociální izolaci, do 
špatného psychického stavu, tak jsme se v této on-line skupině 
soustředili nejen na tréninky psů, ale i na edukační činnos   s 

našimi klienty. Pomocí rébusů, kdy jsme, s našimi psími studenty, vytvořili fotografi e vždy na dané téma – pohádky, 
fi lmy, televizní seriály, písničky atp. si klien   trénovali postřeh, vědomos  , představivost, paměť, a při tom všem 
se výborně bavili. Že to klienty velice zaujalo, bylo patné i z toho, že po krátké době začali sami vymýšlet rébusy a 
chalenge, které tvořili pro naše trenéry i mezi sebou, což bylo přínosné nejen pro rozvoj jejich krea  vity, ale hlavně pro 
odreagování a smysluplnou náplň v depresivní době.  
Od prvních vládních opatření jsme byli nuceni také výrazně omezit i veškeré canisterapeu  cké ak  vity, včetně 
testování nových canisterapeu  ckých týmů, výkon canisterapie i vzdělávacích programů pro školy, stacionáře, 
nemocnice.
Další problém, který přinesla pandemie, je nedostatek vhodných psů pro výcvik. Lidé  m jak zůstávají v určité sociální 
izolaci, se rozhodli pro pořízení psího kamaráda, čímž stoupla poptávka po psech, které ihned využili množitelé, kteří 
se nestydí křížence prodávat za 10 i 20  síc korun. Což, logicky, zvýšilo i cenu psů s průkazem původu. To je sice 
nepříjemné, protože v důsledku to navyšuje cenu i psích pomocníků (je rozdíl koupit sedmitýdenní štěně za 15  s. Kč 
nebo za 30 i více  s. Kč), ale daleko větším problémem je, že díky vládním opatřením mnoho chovatelů není schopno 
uchovnit svá zvířata (nekonají se zkoušky, výstavy, bonitace nutné pro uchovnění), chovatelé jsou rovněž velmi omezeni 
ohledně kry   v zahraničí či možnos   prodeje svých odchovů do zahraničí. Zároveň je pro nás omezena i možnost 
dovozu štěňat ze zahraničí. Nezbývá než doufat, že v roce 2021 se situace zlepší i v tomto směru.
I přes tuto nelehkou dobu zůstáváme op  mis  č   a věříme, že rok 2021, ve kterém Helppes oslaví 20 let své činnos  , 
bude lepší pro nás všechny. Za to, že Helppes se velmi úspěšně „dožije“ příš   rok svých dvace  n, patří poděkování 
hlavně všem příznivcům, podporovatelům, dárcům a dobrovolným spolupracovníkům. A mně nezbývá než věřit a 
doufat, že situace v roce 2021 nám umožní pořádnou oslavu tohoto významného jubilea spolu se všemi příznivci a 
klienty Helppsí rodiny. 
Zuzana Daušová

Naši psí studenti nám pomáhali i s dodr-
žováním hygienických opatření On-line výuka vodícího psa
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Psí pomocníci roku 2020:
VODÍCÍ PES

Hlavní projekt 
organizace
Pomoc přichází na čtyřech 
tlapkách.

V  letošním roce jsme předali již 269. psího 
pomocníka!!

KLIENT PES PLEMENO

Michaela Gwaylo Kobwitler Pudl

Dušan Jackie Labradorský retriever

Dušan a Jackie Michaela a Gwaylo
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ASISTENČNÍ SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY SE ZÁCHVATOVÝMI STAVY ČI STAVY BEZVĚDOMÍ

ASISTENČNÍ / PRŮVODCOVSKÝ PES PRO OSOBY TRPÍCÍ PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

ASISTENČNÍ SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY S DIABETEM

ASISTENČNÍ PES PRO MOBILITU

KLIENT PES PLEMENO

PhDr. Marie Majk Border kolie

KLIENT PES PLEMENO

Tadeáš Eleanor Majlia - Eliška Australský ovčák

KLIENT PES PLEMENO

Daniela Adira Jikabo Portugalský vodní pes

Jaroslav Perfe  o Quen od Ivanského jezera – Quen Flat coated retriever

Věra Medicine Man Černá sluníčka – Zack Flat coated retriever

Nikola Frankie od Rybníka Kamenný – Freddie Zlatý retriever

KLIENT PES PLEMENO

Marek Moonlight Shadow Černá sluníčka – Edie Flat coated retriever

Filip Mama I‘m Coming Home Černá sluníčka – Lucky Flat coated retriever

Daniela a Adira

Nikola a Freddie Věra a Zack

Jaroslav a Quen

Marie a Majk

Filip a Lucky Marek a Edie

Tadeáš a Eliška
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ASISTENČNÍ PES PRO OSOBY S PTSD

ASISTENČNÍ PES PRO OSOBY S KOMBINOVANÝMI HANDICAPY

ASISTENČNÍ TERAPEUTICKÝ PES PRO DĚTSKÉ KLIENTY

ASISTENČNÍ TERAPEUTICKÝ PES PRO ZAŘÍZENÍ

ASISTENČNÍ PES PRO PSYCHICKOU PORUCHU

KLIENT PES PLEMENO

Kateřina Cira Simko Morava Německý ovčák

Niki Betyna Labradorský retriever

KLIENT PES PLEMENO

Štěpán Lea Labradoodle

KLIENT PES PLEMENO

FN Hradec Králové Nero Orin od Ivanského jezera - Olaf Flat coated retriever

KLIENT PES PLEMENO

Miluše Adélka Kříženec

KLIENT PES PLEMENO

Nikola Deny Flat coated retriever

Barbora Hailey Xavier Ad-Gür – Šáňa Německý ovčák

Miluše a Adélka

Kateřina a Cira Niki a Betyna

Nikola a Deny Barbora a Šáňa

Štěpán a Lea FN Hradec Králové a Olaf
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Statistika plemen vycvičených psů 
(za celou dobu působení Helppes)

Statistika – psi dle typu výcviku 
(za celou dobu působení Helppes do konce roku 2020)

PLEMENO POČET Z TOHO VRÁCEN A PO DOCVIČENÍ PRO POTŘEBY JINÉHO 
KLIENTA ZNOVU PŘEDÁN

Golden retriever 87 12

Labrador retriever 88 11

Border collie 13 1

Kříženec 15 1

Švýcarský bílý ovčák 3 1

Ro  weiler 3

Belgický ovčák 2

Knírač malý 3

Svatobernardský pes 23 1

Flat coated retriever 1 3

Německý boxer 9

Německý ovčák 7

Irský teriér 1

Výmarský ohař 1

Knírač velký 1

Cairn terrier 1

Finský špic 1

Airedale terrier 1

Chodský pes 1

Pudl velký /královský/ 5

Pudl malý 2

Australský silky teriér 1

Biewer Yorkshire 1

Australský ovčák 2

Portugalský vodní pes 1

Labradoodle 1

celkem 269 30

TYP VÝCVIKU POPIS

I. vodící pes – 43 psů pes vyškolený na pomoc nevidomým nebo zrakově pos  ženým osobám ke zvýšení 
mobility a orientace, a  m zvýšení jejich nezávislos  

II. signální pes / neslyšící – 8 psů pes vyškolený na pomoc neslyšícím nebo sluchově pos  ženým  m, že upozorní 
tyto osoby na konkrétní zvuky, aby se zvýšila komunikace a bezpečnost, a  m jejich 
nezávislost

III. asistenční pes

1. asistenční pes pro mobilitu – 80 psů pes vyškolený na pomoc osobě se zdravotním pos  žením  m, že zmírní omezení 
její mobility s cílem zvýšit nezávislost příjemce. Asistenční pes pro mobilitu může 
provádět úkoly, jako je např. přinášení předmětů, přitažení vozíku apod.

2.  asistenční signální pes pro osoby 
se záchvatovými stavy (či stavy 
bezvědomí) – 5 psů

pes vyškolený na pomoc pos  žené osobě prokazující specifi cké chování během 
záchvatu a bezprostředně po něm, a  m se zvyšuje nezávislost příjemce. Záchvaty 
mohou být způsobeny například epilepsií, onemocněním srdce ad.

3.  asistenční pes pro au  smus – 41 psů pes vyškolený na pomoc osobě s poruchou au  s  ckého spektra  m, že zmírní 
omezení mobility a zvýší zapojení do společnos  , a  m zvyšuje její nezávislost

4.  asistenční pes pro diabetes – 12 psů pes vyškolený na pomoc osobě s diabetem, který upozorní příjemce, že hrozí výrazný 
pokles nebo zvýšení hladiny cukru v krvi a / nebo prokazuje specifi cké chování před 
a během epizody hypo / hyperglykémie, čímž se zvýší nezávislost příjemce

5.   asistenční pes pro psychickou poruchu 
– 1 pes

pes vyškolený na pomoc člověku s mentálním či behaviorálním onemocněním nebo 
onemocněním neurologického vývoje, podporuje mobilitu, zapojení do společnos   
a získávání dovednos   pro zvládnu   náročných situací a poskytováním zásahů ke 
snížení úzkos   a zvýšení bezpečnos  , a tedy zvýšení nezávislos  

6.  asistenční pes pro PTSD – 3 psi pes vyškolený na pomoc člověku s pos  rauma  ckou stresovou poruchou (PTSD)  m, 
že zmírní omezení mobility, a tak zvyšuje nezávislost příjemce. Asistenční pes pro 
osoby s PTSD může provádět úkoly, jako je probuzení osoby v případě noční můry, 
podpora osoby se zajištěním dostatečného osobního prostoru, pomáhá vyrovnávat se 
se stresem, úzkos   nebo strachem. Každý pes je vycvičen přesně dle potřeb daného 
klienta

7.   asistenční signální pes pro zdravotní 
výstrahy – 10 psů

pes vyškolený na pomoc osobě se zdravotním pos  žením  m, že upozorní na nástup 
kri  cké zdravotní událos   způsobené jeho pos  žením, a / nebo prokazuje specifi cké 
chování před, během a bezprostředně po této zdravotní událos  , aby se zvýšila její 
nezávislost. Záchvaty mohou být způsobeny např. onemocněním srdce, narkolepsií, 
Addisonovou chorobou ad.  

8. ostatní

 a.   asistenční pes pro kombinovaný 
handicap – 33 psů

pes vyškolený na pomoc osobám s kombinovanými handicapy  m, že zmírní omezení 
jejich mobility. Jedná se o osoby např. s tělesnou a zrakovou vadou, sluchovou 
a zrakovou vadou ad. 

 b.  asistenční terapeu  cký pes pro 
dětské klienty – 30 psů

pes vyškolený tak, aby vyhovoval konkrétním potřebám dítěte s ohledem na typ jeho 
pos  žení, možnos  , schopnos   a způsob jeho života i potřeby a možnos   celé rodiny. 

 c.   asistenční terapeu  cký pes pro 
zařízení – 3 psi

pes vyškolený dle přesných potřebách daného zařízení – nemocnice, stacionář apod. 
Tento pes pomáhá klientům či pacientům daného zařízení pod vedením vyškoleného 
terapeuta ke zvýšení jejich mobility  m, že zvládá základní asistenční úkony, pomáhá 
při rozvíjení jemné i hrubé motoriky, řečových a hmatových schopnos  , při rozvoji 
sociálního chování apod.
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Statistika předaných psů a fen
(za celou dobu působení Helppes)

PLEMENO POČET PES FENA POZNÁMKA

Finský špic 1 1

Německý ovčák 9 3 6

Golden retriever 87 34 53 5 psů předaných 2× |  5 fen předaných 2×

Labradorský retriever 88 24 64 7 fen předaných 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 13 9 4 1 pes předaný 2×

Flat coated retriever 23 20 3 1 pes předaný 2×
1 pes předaný 3×

Ro  weiler 3 1 2

Kříženec 15 10 5 1 fena předaná 2×
1 pes předaný 2×

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 5 4 1

Pudl malý 2 2

Australský silky teriér 1 1

Biewer Yorkshire 1 1

Australský ovčák 2 1 1

Portugalský vodní pes 1 1

Labradoodle 1 1

Umístění vycvičených psů - rozdělení dle krajů 
a okresů (za celou dobu působení Helppes)

KRAJ OKRES POČET

Praha 63

Praha 1 3

Praha 2 1

Praha 3 1

Praha 4 13

Praha 5 10

Praha 6 10

Praha 7 1

Praha 8 3

Praha 9 11

Praha10 10

Středočeský kraj 30

Nymburk 4

Kladno 4

Mladá Boleslav 5

Praha-západ 1

Praha-východ 3

Kolín 5

Kutná Hora 1

Benešov 1

Mělník 5

Příbram 1

Kraj Jihočeský 4

Tábor 2

Český Krumlov 2

Kraj Plzeňský 9

Klatovy 2

Plzeň-sever 2

Plzeň-jih 2

Plzeň-město 1

Rokycany 2

Kraj Karlovarský 7

Karlovy Vary 4

Mariánské Lázně 1

Cheb 2

Kraj Ústecký 25

Louny 2

Teplice 12

Chomutov 7

Děčín 1

Litoměřice 3

Kraj Liberecký 13

Jablonec nad Nisou 1

Semily 1

Česká Lípa 8

Liberec 3

Kraj 
Královéhradecký

17

Hradec Králové 8

Rychnov nad Kněžnou 1

Trutnov 7

Náchod 1

Kraj Pardubický 15

Ús   nad Orlicí 3

Chrudim 7

Pardubice 5

Kraj Vysočina 9

Jihlava 3

Havlíčkův Brod 2

Žďár nad Sázavou 1

Třebíč 2

Pelhřimov 1

Kraj
Jihomoravský

24

Brno – město 11

Brno-venkov 4

Vyškov 4

Znojmo
Břeclav

3
1

Hodonín 1

Kraj Olomoucký 10

Šumperk 5

Olomouc 5

Kraj Zlínský 9

Uherské Hradiště 3

Vse  n 3

Otrokovice
Zlín

1
2

Kraj Moravsko-
slezský

27

Karviná 11

Ostrava-město 7

Frýdek-Místek 1

Opava 4

Nový Jičín
Bruntál

2
2

Zahraničí 6

USA Florida 1

Itálie Torino 1

Austrálie Queensland 1

Německo Nordhausen 1

Slovensko Zalázne 1

Švýcarsko Carouge 1

Celkem předáno 269

Z toho ve službě 100

25
4 

kl
ie

nt
ů/

26
9 

ps
ů 

| 1
7 

kl
ie

nt
ů 

- d
ru

hý
 p

es
 | 

 1
 k

lie
nt

 –
 tř

e
  p

es
 | 

 v
 s

ed
m

i p
říp

ad
ec

h 
2 

kl
ie

n
  v

yu
ží

va
jí 

1 
ps

a 
| v

 je
dn

om
 p
říp

ad
ě 

3 
kl

ie
n

  v
yu

ží
va

jí 
1 

ps
a1

 p
sa



                  18 19

Klienti – procentuální rozdělení dle velikosti měst
a obcí (za celou dobu působení Helppes)

velikost města klien  

vesnice do 3 000 obyvatel 27 %

město 3 000 – 10 000 obyvatel 14 %

město 10 000 – 50 000 obyvatel 21 %

město 50 000 – 100 000 obyvatel 8 %

město nad 100 000 obyvatel 30 %

Žadatelé o psí asistenty

Pro rok 2021 evidujeme ke konci tohoto 
roku 20 žadatelů o psí pomocníky

Další významné projekty, aktivity a akce Helppes 

v roce 2020: 

NÁVŠTĚVA PRACOVNÍKŮ ZE SLOVINSKA
Z ORGANIZACE SLO CANIS

24. ledna nás navš  vili pracovníci vedení výcvikové školy asistenčních 
psů ze Slovinska, Msc. Darinka Lečnik-Urbancl a pan Emil Urbancl. 
Uspořádali jsme společný workshop na téma signální psi.

REKONDICE  8. 8.  16. 8.  LÍCHOVY“
V letošním roce se i přes pandemickou nepřízeň mohl konat pro naše 
klienty v pořadí již 17. rekondiční pobyt.
Letos to bylo 8. rokem co jsme se společně sešli v bezbariérovém 
rekreačním středisku PROSAZ v Líchovech. Pobytu se zúčastnilo 21 
,,pso-klientských týmů“.
Obrovské poděkování patří dárcům z fundraisingového projektu 
HELPPES, díky kterým jsme již potře   mohli klientům, jejich asistentům a 
doprovodům poskytnout celý pobyt zdarma.
I letos jsme se těšili na výlet do města Sedlčany. Tentokrát jsme navš  vili 
Mini zoo, kterou jsme využili k tréninku v neobvyklém a pro Helppsíky 
velmi voňavém a lákavém prostředí. 
Připravena pro nás byla také prohlídka Městského muzea Sedlčany s 
expozicí RETRO VÝSTAVY 70. a 80. léta minulého stole  . Druhý výlet 
patřil městu Příbram.
Novinkou letošní rekondice byla ergoterapie pod vedením naší klientky 
pí. Daniely, kde si všichni účastníci rekondice vyzkoušeli zdobení svíček 
voskovými pláty a malování látkových tašek barevnými spreji, pastelkami, fi xami nebo tex  lními barvami. Tvořilo se podle 
vlastní fantazie nebo předloh s různými mo  vy. Ergoterapie sklidila velký úspěch a zároveň byla velmi přínosná. Klien   se 
díky ak  vnímu zapojení do pracovní činnos   cí  li soběstačnější a zároveň při tvoření zapojili a posílili jemnou motoriku.
Jako se na táborech pořádají celotáborové hry, Helppsí tým si pro své klienty připravil REKONDIČNÍ MARATON, který se 
skládal ze 7. soutěžních disciplín. Některé byly zaměřeny na spolupráci klientů se svým psem, jako např.: OBLEČ SE! Klient 
měl za úkol se zavázanýma očima v co nejkratším čase svého asistenčního psa přivolat a nasadit mu obojek a postroj.
Další soutěže potrápily pouze klienty a jejich mozkové závity, jako např.: POPIS SLOV, kterou jistě všichni znají ze stolní hry 
s názvem AKTIVITY či televizního pořadu KUFR.
Ani o večerní zábavu nebyla nouze. Pro klienty bylo připraveno promítání fi lmů, grilování, táborák, bojovka, disko a 
největším překvapením se stal karneval, na který si klien   a jejich doprovody připravili originální a v  pné převleky.
Na rozloučenou si pro Helppsí tým klien   připravili krásné divadelní představení pod vedením pí. Jiřiny (maminky klienta 
Davídka).
Velké poděkování patří již tradičně našemu generálnímu partneru společnos   pivovary Staropramen za zajištění pitného 
režimu.
Dále poděkování patří panu MVDr. Lukáši Duchkovi za veterinární přednášku a rady jak správně pečovat o svého psa a 
Lence Rovenské ze společnos   ORION PHARMA, která nám představila doplňky a produkty značky APTUS pro zdraví 
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psích pomocníků.
Rekondiční pobyt se i letos velmi vydařil a již se plně připravujeme na další ročník a pevně doufáme, že se bude moci v této 
nelehké době uskutečnit.

ČINNOST ADI/ADEU A CEN V ROCE 2020
Veškerá činnost, jak v rámci ADI/ADEu tak i CEN, byla ovlivněna pandemií koronaviru, která znemožnila osobní setkávání. 
Všechna jednání probíhala vzdáleně hlavně prostřednictví aplikace ZOOM. Tato skutečnost ale nebránila v tom, aby 
nepokračovala práce na rozpracovaných dokumentech a normách. 

ADI/ADEU
Helppes je velmi ak  vní v obou těchto organizacích prostřednictvím člena dozorčí rady Helppes, pana Dušana Pospíchala, 
který byl v roce 2020 schválen jako člen předsednictva ADEu a nadále ak  vně pracoval ve výboru pro přezkum kandidátů 
ADEu a v rámci ADI pracoval ve standardizačním výboru a jeho podvýborech – standardy pro trenéry a standardy pro 
psychiatrické psy. Díky pandemické situaci neproběhla žádná konference, členská schůze ADEu proběhla virtuálně 
prostřednictvím aplikace ZOOM. Původně uvažovaná konference, která se měla uskutečnit ve Splitu, byla přesunuta na rok 
2021.

CEN
Také v tomto roce se Helppes ak  vně podílel na tvorbě připravované historicky první evropské normy pro asistenční psy a 
byl zástupcem agentury ČAS za Českou republiku. Ak  vně působil prostřednictvím pana Dušana Pospíchala ve 4 pracovních 
skupinách technického výboru 452 – Asistenční psi - Terminologie, Kompetence profesionálů, Trénink a hodnocení a 
Přístupnost a veřejný přístup. Všechna jednání výše uvedených pracovních skupin proběhla virtuálně prostřednictvím 
aplikace ZOOM, přesto lze říci, že práce na připravované normě opět pokročila. 

SUPER DEN 2020
I v tomto, pro mnohé z nás nepříliš povedeném roce 2020, se našlo pár dní, kdy bylo možné se radovat a užívat si 
společenského života. Jedním z takových dní byla nejen pro Helppes tým sobota 19. září 2020.
Pod záš  tou radního Městské čás   Prahy 5, JUDr. Petra Lachnita, se uskutečnil již 18. ročník slavnostní promoce 
asistenčních, signálních a vodících psů, pro veřejnost známý jako SUPER DEN. Celý program byl veden pod taktovkou 
našeho nenahraditelného moderátorského tria: Patricie Pagáčová, Jan Čenský, Miroslav Konvalina.
Přípravy na Super den 2020 byly v duchu velké nejistoty. Domluvit s našimi patrony datum na promoce bylo velice ob  žné, 
protože i jim se měnily plány téměř z minuty na minutu. Když už to vypadalo úspěšně, tak nám je doma těsně před dnem 
„osudným“ uvěznila nelítostná, bohužel však v dnešní době nezbytná, karanténa. Také se neustále měnila vládní opatření, 
takže nikdo do poslední chvíle netušil, zda se nám povede udržet tradici a Super den tak bude moci oslavit svou plnoletost.
Hvězdy nám přály a tře   zářijovou sobotu se hodil celý Helppes do gala. Jako každý rok byl program rozdělen na dvě 
promoce. V první promoci bylo osm Helppsích andělů a v druhé sedm.
V číslech jsme tedy letos předali 15 Helppsíků, z toho 6 fl at coated retrieverů, 2 labradorské retrievery, 2 německé ovčáky, 
1 velkého pudla, 1 labradoodla, 1 zlatého retrievera, 1 portugalského vodního psa a 1 border kolii. Stejně jako rozmanitost 
plemen našich studentů, jsou rozmanité i handicapy jejich páníčků.

Letos skládali přísahu a olíznu  m žezla stvrzovali svůj slib 2 vodící psi, 2 asisten   pro osoby s PTSD, 4 asisten   pro 
osoby na vozíku, 2 asistenční canisterapeu  č   psi, 1 signální pes pro kardiačku, 2 asisten   pro osoby s kombinovaným 
handicapem a 2 asisten   pro osoby s PAS.
Veselí začalo již na první promoci, kdy se náš Lucky rozhodl, že sice přísahá, ale žezlo rozhodně nelíže – fajnovka. A tak 
musela slib dokončit olíznu  m žezla jeho trenérka Klára.
Po každé promoci následovalo předání psů jejich páníčkům, vždy pod řádným dozorem patrona. První patron byl Milan 
Peroutka, který ještě před předáním „svého“ svěřence zazpíval dvě písně. Jako první zazpíval Angels od Robbieho 
Williamse, kdy mu na podium coby taneční skupina přiletěli ocásky vr  cí Helppsí andílci. V druhé písni jsme s Lady 
Karneval zavzpomínali na pana Karla Go  a.
Dalšími letošními patrony již tradičně byli: Marta Kubišová, Leona Šenková, Patricie Pagáčová, Jan Čenský, Jakub Kohák, 
Viktor Sodoma. A nováčky mezi patrony byli Fran  šek Nedvěd a Zbyněk Drda, který se spolu s Martou Kubišovou ujali 
slavnostního krájení dortu od Báry Mašterové.
Každý klient si převzal nejen svého psího asistenta, ale dostal také mnoho „dárečků“ od našich sponzorů VAFO Praha, 
Aptus a Společnos   O2. Díky Fondu pomoci ČSOB byli naši klien   Milánek a Eliška obdarováni notebookem. Za celou 
organizaci a rodinu ještě jednou moc děkujeme.
Ani tento den se neobešel bez dojemných okamžiků. Jedním z nejsilnějších byl moment, kdy teprve 10    letý Adam místo 
dárku ke svým narozeninám vybral peníze a všechny (3900 Kč) je věnoval na výcvik border kolie Majka pro paní Marii. 
Oprávněně tak získal obrovský respekt a úctu nás všech.
Na závěr obrovské díky patří všem dobrovolníkům, dárcům, patronům, podporovatelům, přispěvatelům, příznivcům, 
chovatelům, vychovatelům a zaměstnancům Helppes, protože bez Vás/nás všech by TOHLE prostě nikdy nebylo. 
Děkujeme.
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CANISTERAPIE
Pravidelné canisterapeu  cké ak  vity pro klienty denního stacionáře Akord v Praze 2 a pro klienty Domu sociálních služeb 
Na Neklance v Praze 5 prováděli naši trenéři v letošním roce pouze na jeho začátku. Nelítostný Covid a vládní opatření 
bohužel znemožnil našim trenérkám provádění dalších canisterapeu  ckých ak  vit v obou zařízeních. V závěru roku jsme 
vyšli vstříc prosbě klientů Domu sociálních služeb Na Neklance v Praze 5, kterým se po našich psích terapeutech již velmi 
stýskalo. Umožnili jsme, aby je naši psi navš  vili bez trenérek pod vedením zaměstnanců zařízení. 

BULLETIN HELPPSÍK
Čtvrtletník Helppsík poskytuje našim příznivcům a podporovatelům, krom důležitých informací a naší činnos  , akcích a 
ak  vitách, také zábavu i poučení již 15 let. 
Největší podíl na úspěchu Helppsíka má jeho obsah, za kterým stojí redaktorka, paní Zuzana Trankovská, a krásné grafi cké 
zpracování, které je dílem pana Bohumila Bezvody. Oběma patří naše velké poděkování. 

FUNDRAISINGOVÝ PROJEKT
Díky tomuto projektu se nám daří úspěšně hradit náklady spojené s výchovou, výcvikem a předáváním čtyřnohých 
asistentů našim klientům, zajišťovat poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni i zajišťovat ak  vity pro naše klienty. 
Díky tomuto projektu se i letos povedlo pro naše klienty i jejich doprovody a asistenty zajis  t celý rekondiční pobyt zcela 
zdarma, což je pro lidi s pos  žením a jejich rodiny velmi významná pomoc.                                         
Proto je pro naši organizaci tento projekt stěžejní.
V roce 2020 se nám podařilo získat 8 314 nových dárců. Ke konci roku jsme měli krásný počet 50 341 podporovatelů, z 
nichž 30 039 je dárců ak  vních. Děkujeme  

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA  
ŠVESTKA

Již 11 let nás podporuje Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. 
Z důvodu vládních covidových opatření se plánované březnové 
představení překládalo na říjen. A odehrálo se opravdu na 
poslední chvíli, od druhého dne se již opět nehrálo v žádném 
divadle .   
Výtěžek z letošního představení byl 130.800,-Kč, celková částka 
tak činí úžasných 1 324 300,-Kč .
Srdečně děkujeme celému týmu ŽDJC a divákům všech 
benefi čních představení 

RSJ
Společnost RSJ a její zaměstnanci podporují náš projekt „Pomoc 
přichází na čtyřech tlapkách“ již 10 let. Ke každé darované jedné 
koruně, kterou přispějí zaměstnanci, přidá společnost RSJ koruny 
tři. V roce 2020 byla výše darů krásných 858.707,-Kč. Díky této 
pomoci získalo svého psího pomocníka už 12 lidí s pos  žením. 
Tyto fi nanční prostředky nám pomáhají také při údržbě a 
opravách kotců pro psy a výcvikového areálu. 
Děkujeme 

DARUJME.CZ
Tento projekt Nadace Via oslavil v tomto roce 10 let své existence. Nadace Via rozvíjí fi lantropii a komunitní život v ČR již od 
roku 1997 a poskytuje dárcům důvěryhodné a přehledné informace.  
Prostřednictvím tohoto projektu v roce 2020 přispěli dárci na naše projekty celkovou částkou 501.805,87 Kč, za což jim 
patří naše srdečné poděkování 

Projekty a akce, které významně 
pomohly našim klientům a čin-
nosti Helppes:
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BEKO ČR
Firma Beko nám darovala krásné nefunkční pračky a lednice,
kterými jsme vybavili všechny tréninkové prostory.
Děkujeme  

KURZY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PSŮ
Přes pandemická omezení se nám dařilo pomáhat majitelům 
psů s jejich výchovou i v tomto roce.
V kurzech společenské výchovy psů učíme majitele psů 
správné komunikaci a spolupráci s jejich psy. Našim zájmem 
je, aby frekventan   kurzů měli ze svých psů ovladatelné, 
bezproblémové a dobře socializované společníky.
Naše kurzy absolvovalo již přes 2000 majitelů psů. Výtěžek 
z kurzů je určen ve prospěch lidí s pos  žením - klientů 
Helppes.

Naše velké díky patří reklamní agentuře WMC GREY, která naší 
organizaci dlouhodobě významně pomáhá a poskytuje nám služby 
a poradenství v oblas   PR.

Děkujeme za spolupráci mediálním partnerům:

Spolupráce v oblasti PR

Spolupráce s médii

TELEVIZE:
Česká televize, TV Nova, TV Prima

RÁDIA:
Blaník Praha, Classic rádio, Fajn rádio, Kiss Rádio, Oldies rádio

TISK:
Agentura NextFoto, Aha!, ČTK, Dáša Číselné křížovky, Deník Česká republika, Deník VÍKEND, Foto Profi media, 
Herminapress s.r.o., Hospodářské noviny, iRoska, Joy, Lidové noviny, Deník Metro, Moje sladké tajemství, Parlamentní listy, 
Pětka, Právo, Překvapení, Respekt, Story, Svět ženy, Svět ženy křížovky, TV Star, Týdeník Echo, Vlasta

INTERNET:
Akce.cz, DobráVěc.cz, helpnet.cz, iDnes, Seznam.cz, Vozejkov.cz, ŽijusHandicapem.cz
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Psi z Helppes pomáhají lidem s pos  žením přeskákat jejich každodenní překážky. A my děkujeme všem, kteří k tomu 
přispěli a pomohli  m lidem se závažnými zdravotními problémy ke zlepšení kvality jejich života. Obrovské díky za to, že 
nám pomáháte pomáhat 

Pivovarům Staropramen a.s. děkujeme za dlouholeté partnerství a podporu.

• Za perfektní péči o zdraví budoucích psích asistentů i psích pomocníků ve službě naší partnerské veterinární klinice 
Vetcentrum Duchek s.r.o., zejména jejímu majiteli, MVDr. Lukáši Duchkovi

• Veterinární klinice Vetlife - oční specialistce MVDr. Barbaře Lenské
• Fóru dárců za podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách
• Společnos   Rossmann, spol. s r. o. za dlouhodobou významnou pomoc pro naše dětské klienty 
• Dopravnímu podniku hl. m. Praha za poskytnu   kuponů MHD pro naše pracovníky v sociálních službách a trenéry psů
• Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci a podporu 
• MPSV – za podporu námi poskytované sociální služby - sociální rehabilitace
• Městské čás   Praha 5 za dlouhodobou podporu naší činnos  , zejména panu radnímu JUDr. Petru Lachnitovi

Zvláštní poděkování

Generální partnerství

Dále děkujeme:

Děkujeme, že i v roce 2020 jsme 
díky Vám mohli pomáhat:
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FYZICKÉ OSOBY

100.000,-Kč - 299.000,-Kč
Ing. Klíma Mar  n
Ledecká Jana - dědictví
Ing. Loch Jan
50.000,-Kč – 99.999,-Kč
Mgr. Blovská Hana
Ing. Filipová Marcela
Melichar Richard
Mensdorff  – Pouilly Hugo
Miler Kateřina
Miler Zdeněk
RNDr. Zdobnický Jiří
10.000,-Kč – 49.999,-Kč
Ing. Adámková Šárka
Andrlová Václava
Ing. Auinger Bohumil
Ing. Babulík Petr
Ing. Bačová Lenka 
Ing. Bajzová Lenka
Ing. Bártová Marie
Ing. Bartoš Stanislav
Ing. Bartošek Zdeněk
Ing. Bártová Marie
MUDr. Baudyšová Věra
Ing. Bednarčík Jiří
Ing. Bednář Pavel
Mgr. Bednář Richard
MUDr. Běhounek Jiří
Bělohlávková Dana 
Benák Tomáš
Ing. Benediktová Irena
Berková Jaroslava
Blažek Oldřich
Ing. Borovský Ján
Ing. Brandejský Petr
MUDr. Branžovská Petra
MUDr. Broklová Jitka
Mgr. Bromová Miroslava
Buchta Evald
MUDr. Bumbálková Dagmar
Bureš Otakar
Burjánková Dagmar
Bulirsch Michal
Caldr Pavel
Ing. Celar Jiří
Cyrner Pavel
Ing. Čadanová Helena
Čejková Lenka
JUDr. Čermáková Markéta
Čermáková Mar  na
MUDr. Čermáková Renáta
MUDr. Černaj Fran  šek
Červenková Lenka
Číslák Maroš

Ing. David Jiří
JUDr. Dědič Jan
Demutová Naděžda
MUDr. Derner Milouš
RNDr. Deštěnská Ludmila
MUDr. Dieneltová Vladimíra
Dr. Divišová Marie
Dohnalová Iveta
Ing. Doležal Igor
MUDr. Dostál Miroslav
Ing. Dudek Petr
MUDr. Dupáková Miluše
MUDr. Dvořáková Irma
Ing. Fajta Jan
Feryna Luděk
Fibichová Marie
Fiedlerová Alena
MUDr. Filipová Eva
Fišerová Eva
Franková Eva
Freimannová Petra
JUDr. Fridrich Michal
Frisová Andrea
Frýbová Jitka
PhDr. Gojda Mar  n
Grabec Patrik
PhDr. Gruberová Marie
Ing. Hájek Karel
Hájek Mar  n
MUDr. Hájková Alena
Mgr. Halda Jiří
JUDr. Hallada Bohdan
Ing. Hálová Blanka
Hamrlová Dagmar
MUDr. Hanzalová Marta
Hataš Vladimír
Ing. Havlena Zdeněk
MUDr. Havlíček Aleš
Hendrich Karel
Ing. Heřmánek Radovan
Himlová Irena
Hlavatý Vlas  mil
Ing. Hněvkovská Maxmiliana
Ing. Hoff mann Nikola
Holečková Michaela
Horáček Václav
Horáčková Magda
Horák Petr
Ing. Horáková Ivana
JUDr. Hovorka Vladimír
Hrdina Petr
Ing. Hrunková Karin
Hruška Libor
Mgr. Hrušková Marta
Hujerová Marie
Hujíček Jiří
Ing. Huková Růžena
Ing. Hypš Jiří
JUDr. Chadimová Radmila
Chocholoušková Izabela
MUDr. Chudobová Jaroslava
CSc. Chýla Jiří
Janecký Tomáš
Ing. Janíček Milan
Jánský Jaroslav
Ing. Janšo Jiří

Ječná Štěpánka
MUDr. Jelínková Lenka
Ing. Jeřábková Lenka
Ing. Jezberová Olga
Ing. Jílek Jindřich
Ing. Jírovec Jaroslav
Mgr. Jirovská Jana
MUDr. Jiříčková Petra
Jochman Luděk
MUDr. Jojko Zorjan
Ing. Jukl Jiří
Juříčková Soňa
Mgr. Jurka Jaroslav
Mgr. Jü  nerová Andrea
Mgr. Ka  ová Marie
Kamenická Jarmila
Karger Petr
Ing. Kazmirowski Chris  an
Mgr. Kiselová Simona
Ing. Klecan Ladislav
JUDr. Klíma Jan
Ing. Knap Petr
Knapp David
Kočvara Lubomír
MUDr. Konrád Jiří
Ing. Konvička Věroslav
Ing. Kopáček Jan
Ing. Kopal Tomáš
Kopp Antonín
Kori  a Milan
Ing. Košák Jan
Mgr. Košatová Tamara
Kovář Jaroslav
Ing. Kracík Jan
Ing. Krajcar Jiří
Ing. Kratochvíl David
MUDr. Krausová Jana
Křapková Petra
Křiklán Václav
Ing. Křivohlavý Bohumil
Kubala Havrdová Eva
Kubátová Libuše
Kuberka Fran  šek
Ing. Kubíková Renata
Kubíková Jana
Mgr. Kučera Milan
Kučerová Hana
Kudílková Alena
JUDr. Kuldan Jaroslav
MUDr. Kupka Jiří
Ing. Kuropata Karel
Ing. Ku  š Fran  šek
Ing. Lamberský Luboš
Ing. Lišková Eva
Lišková Helena
Lobodáš Josef
Ing. Lopatka Miloslav
Ing. Macan Milan
Ing. Málková Jarmila
Marešová Eva
RNDr. Mašková Maya
Matal Miloslav
Matoušová Květa
Mayerová Eva
Mišík Jakub
Mochanová Taťána

Molenda Mieczyslaw
Ing. Motl Jan
Němec Stanislav
Ing. Neruda Aleš
MUDr. Nesvačilová Bohdanka
Netrval Jiří
Nováčková Ivana
Novák Adam
Ing. Nováková Olga
MUDr. Nováková Magdalena
Nováková Zuzana
MUDr. Novotná Anna
MUDr. Obenbergerová Dagmar
MUDr. Odehnal Jiří
Ötwösová Libuše
Ovesný Fran  šek
Ing. Ovsík Pavel
Ing. Pačes Antonín
Pantálek Jaroslav
Pavelka Radek
Pazderová Marta
JUDr. Pečený Petr
Pecharová Helena
Pešek Milan
MUDr. Petr Jiří
JUDr. Petr Zikmund
Petrásek Roman
Petrášová Tereza
Petrová Markéta
Petrová Olga
Pithart Petr
Ing. Plaček Petr
Plaček Vít
Plisová Mar  na
Plocková Vlasta
JUDr. Juraj Podkonický
MUDr. Pohnětalová Dagmar
Ing. Pöpperl Jiří
Pospíšil Petr
Procházka Milan
Ing. Přibáň Jaroslav
Ing. Příkazský Fran  šek
MUDr. Račická Eva
Ing. Rádek Igor
Raimová Kateřina
MUDr. Rotrekl Jiří
Ing. Rukavičková 
JitkaRu  kayová Světlana
Ing. Rybínová Helena, CSc.
Ing. Rychlík Jan
Ryšánková Irena
Ryšávka Michal
RNDr. Ing. Řehák Jaroslav
Ing. Sadovský Zdeněk
MUDr. Schánilcová Barbara
Scheuch Petr
PaedDr. Schincke Jiří
Ing. arch. Schinko Robin
Schneiderová Zuzana
Ing. Skála Zdeněk
Ing. Sklepník Jiří
Ing. Smetanová Hana
Součková Lenka
MUDr. Pavel Spěváček
Stejná Hana
Ing. Strašil Milan
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Strausová Hana
Strnadlová Eva
MUDr. Suchomelová Jana
Suk Arnošt
Svátková Helena
Ing. Svobodová Danuše
JUDr. Svobodová Yvonna
Ing. Ša  ová Jana
Ing. Šarovská Eva
Ing. Šebek Fran  šek
Ing. Šefrna Václav
Ing. Šimeček Bohdan
Ing. Šindelář Jan
Škarda Zdeněk
Školová Eva
MUDr. Šlechta Jan
Šo   Jan
RNDr. Štengl Miroslav
Ing. Štěpánek Nikos
Ing. Štěpánek Mar  n
MUDr. Štěpánek Pavel
Š  chová Lucie
MUDr. Šuralová Jitřenka
Ing. Švancarová Šárka
MUDr. Švehla Václav
Ing. Švejcar Richard
Tálská Radek
Tancer Karel
Tanev Michal
Ing. Teplík Vladimír
Tomášková Stanislava
Toman Jaromír
Mgr. Trávník Radislav

Trojan Adolf
MUDr. Tůmová Jitka
Ing. Tvrdík Zbyněk
MUDr. Tylečková Zdeňka
Ing. Ulrich Jiří
Ing. Urbánková Růžena
MUDr. Valenta Petr
Vápeníková Ludmila
Ing. Vašková Blanka
Mgr. Vítek Jaroslav
Vlasáková Drahomíra
Vlášková Marie
Ing. Vlčková Veronika
Ing. Vojáček Jaroslav
MUDr. Vojtková Zdenka
MUDr. Vokáč Václav
Vokrouhlický David
Mgr. Voříšková Dana
Votruba Stanislav
MUDr. Vyroubal Ivo
Walter Ladislav
Ing. Weberschinke Jakub
Ing. Zavřel Petr
Ing. Zemandl Radislav
Ing. Zikmund Zdeněk
Zikmundová Eva
Zíma Ondřej
MUDr. Žondrová Jitka

Pražská teplárenská a.s.
Rubmybelly s.r.o.
S & D Pharma CZ, spol. s r.o.
The Sco   Bader Charity Fund
SINCLAIR Global Group s.r.o.
STUDENÁ – LABALESTRA, Advokátní a patentová 
kancelář
Vuch s.r.o.
YUAR s.r.o.

STÁTNÍ SPRÁVA

2 684 162,- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
35 000,-Kč
Městská část Praha 5

Dárci 
a přispěvatelé 
2020

PRÁVNICKÉ OSOBY

500.000,-Kč – 1.000.000,-Kč
Nadace RSJ
ROSSMANN, spol. s r.o.
100.000,-Kč – 499.999,-Kč
Kaufl and Česká republika v.o.s.
KODYS, spol. s r.o.
Pivovary Staropramen, s.r.o.
Schubert CZ spol. s r.o
VAFO PRAHA s.r.o.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
50.000,-Kč – 99.999,-Kč
Démonia s.r.o.
10.000,-Kč – 49.999,-Kč 
ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o.
Blackdog Praha
DataLine Technology, a.s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
ENIC s.r.o.
ECD s.r.o.
MKSV s.r.o.
MUDr. Pavla Nykodýmová s.r.o.
MUDr. Magda Halamová s.r.o.
NOVIKO s.r.o.
Ortopedie Wellnerova spol. s r.o.
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Srdečné a veliké poděkování patří také všem dalším 
dárcům, podporovatelům, vychovatelům budoucích 

psích asistentů i dobrovolným spolupracovníkům

Finanční zpráva
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Součás   naší veřejné sbírky jsou i projekty Fóra dárců, dárcovské SMS a Daruj 
správně.
Náš hlavní projekt „Pomoc přichází na 4 tlapkách“ je jejich součás   již od r. 
2008.
V roce 2020 jsme díky těmto projektům získali krásných 88.795,50 Kč.
Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

VÝKAZ ZISKU
a

AUDIT























Za grafi ku Výroční zprávy za rok 2020 děkujeme
reklamní agentuře WMC Praha, a.s.


