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HELPPES

KDO JE HELPPES?
Helppes je profesionální nezisková organizace, která se zabývá pomocí osobám s nejrůznějšími typy handicapů. Pomáhá jim při jejich cestě k integraci,
soběstačnosti a samostatnosti. Organizace poskytuje, prostřednictvím
psů se speciálním výcvikem, komplexní soubor souvisejících služeb – od
zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa přes proškolení klienta,
jeho odborné secvičení se psem až po následný servis po celou dobu aktivní
služby psa. Helppes jako jediná organizace svého druhu v ČR je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, a právě proto tyto služby poskytuje
pomocí profesionálního týmu pracovníků a odborníků nejen na výcvik psů,
ale i pracovníků s odborným vzděláním a zaměřením na práci s osobami se
zdravotním postižením. Helppes je již od roku 2003 držitelem Certiﬁkátu
Delta Society, odborné organizace sídlící v USA.

POSLÁNÍ
ORGANIZACE

Posláním organizace je poskytovat osobám se zdravotním postižením
rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti,
sebevědomí, svobody a bezpečí, zlepšení návratu do aktivního života a do
vzdělávacího či pracovního procesu, zvýšení možností zařazení se do kolektivu a společnosti, to vše za pomoci speciálně vycvičených psů.

SLOVO
ŘEDITELKY

V roce 2011 oslavila naše organizace 10 let svého trvání. Samozřejmě takovéto výročí svádí k bilancování. Nejsem typ člověka, který by se příliš ohlížel zpět, radši svůj pohled směřuji stále dopředu,
ale toto výročí nedalo ani mně se neohlédnout. A musím přiznat, že to ohlédnutí je příjemné a pro
mě osobně až tak trochu pohádkové. V roce 2001 jsem se dvěma přáteli, manželi Horkými, založila,
doslova na zelené louce, tuto organizaci. Já věděla od prvopočátku, co přesně chci – organizaci,
která bude schopná pomáhat lidem s nejrůznějšími typy postižení a bude schopná těmto lidem
předávat kvalitní psí pomocníky, ale jinak jsme byli trojice plná ideálů. Dnes, když se dívám na
první fotky pozemku, který jsme získali od MHMP pozemek pro vybudování výcvikového areálu, je
téměř neuvěřitelné, jaký krásný areál se nám podařilo vybudovat. A to doslova a do písmene téměř
z ničeho – zpočátku jsme neměli žádné peníze ze státních dotací či sbírek – při vykopnutí první zeminy měl Helppes na kontě 19 000 Kč. Protože jsem od r. 1990 úspěšně provozovala svou psí školu,
měla jsem dostatek vlastních prostředků, s jejichž pomocí jsem mohla areál vybudovat do stavu,
kdy se mohli přijmout první zaměstnanci do pracovního poměru a vše se mohlo rozjet do podoby
profesionální organizace. Když se dívám zpět, asi nejhezčím z pohledů je 150 předaných psích
pomocníků!!! Nikdy za těch 10 let jsem nezalitovala, že jsem se rozhodla tuto organizaci založit,
že jsem neváhala a dokázala jsem prodat i vlastní byt a prostředky z prodeje „investovat“ do této
organizace, aby mohla fungovat. Když vidím člověka, který se sám nemůže najíst, protože postižení
jeho rukou mu to nedovoluje, je smutný, nekomunikativní, skleslý, protože na vozík se dostal jedním
jediným mžikem – úrazem, např. skokem do vody, který mu převrátil život v neskutečně krátké chvilce úplně naruby a který si k nám přijde zažádat o psa a po půl roce – roce soužití se psem se u nás
rozletí dveře, vjede usměvavý člověk, který chrlí jednu příhodu se svým psím parťákem za druhou,
a ruce, které dřív nebyly schopny ani stisku při podání, dokážou zapnout psu karabinu, podávat mu
pamlsky, hladit ho a při odchodu pořádně a vroucně stisknout ruku, zalije mně obrovský pocit štěstí, radosti a naplnění a vím, že to, co jsem před deseti lety „vymyslela“ má smysl a význam. A pro
mě to znamená splnění mého snu. Domnívám se, že každý, komu se životní láska a koníček promění
v zaměstnání, vůbec nezná pocit otrávenosti z toho, že „musí“ chodit do práce, protože si uvědomuje, že ho potkalo jedno z největších štěstí v životě. Měla jsem a mám štěstí na skvělé lidi okolo
sebe, kteří Helppes přijali za „svůj“ a kteří nám fandí a pomáhají. Bez nich bychom já ani Helppes,
nebyli nic a nezmohli nic. Proto všem, kteří za mnou a za naší organizací stojí a nezištně pomáhají,
patří mé velké díky a poklona – a prosba – vydržte s námi ještě aspoň dalších 10 let.
Vaše Zuzana

TYPY SPECIÁLNĚ
VYCVIČENÝCH
PSŮ

ČLENSTVÍ
V ORGANIZACÍCH

VÝBOR
ORGANIZACE

KLUB 943

asistenční psi pro vozíčkáře a tělesně postižené
signální psi pro neslyšící
asistenční signální psi pro osoby trpící záchvatovým onemocněním či osoby s úplnou
nebo částečnou ztrátou vědomí – epileptici, diabetici, narkoleptici, kardiaci apod.
asistenční psi pro autisty
asistenční canisterapeutičtí psi
vodicí psi pro zrakově postižené
psi s kombinovaným výcvikem pro osoby s vícečetným postižením

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

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

Klub speciálního výcviku 943 Helppes Českého kynologického svazu, jenž má celostátní působnost,
měl na konci roku 2011 132 členů. Převážnou část zaujímají majitelé psích pomocníků – osoby se
zdravotním postižením. Členem klubu se může stát člověk, jenž je majitelem psího pomocníka, a to
bez ohledu na typ handicapu i na to, v jaké organizaci byl jeho čtyřnohý pomocník vycvičen, i „pouhý“ příznivec psích pomocníků.
Klub a jeho členové se aktivně podílejí na organizaci Mistrovství ČR ve výkonech psích pomocníků
a mnoha dalších aktivitách ve prospěch majitelů psích pomocníků – lidí s postižením. Vedení klubu
má nemalý podíl na úpravách zkušebních a soutěžních řádů, na tvorbě návrhů legislativních změn,
které vedou ke zlepšení postavení majitelů a žadatelů o psí pomocníky všech specializací, a na tvorbě
standardů a pravidel pro výcvik a předávání asistenčních/balančních, signálních, terapeutických
a vodicích psů.

SPOLUPRÁCE

Děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends za stálou a dlouhodobou pomoc
v oblasti PR, naše poděkování patří tiskárně Flora za dlouhodobou spolupráci,
která pro klienty a příznivce naší organizace tiskne čtvrtletně vycházející bulletin
Helppsík, dále děkujeme Dianě Kobzanové za dlouhodobou podporu našich
projektů a paní redaktorce Zuzaně Trankovské za přípravu bulletinu Helppsík.

AREÁL

Běžnou údržbu areálu a potřebné opravy provedl a měl pod dozorem p. Radek Kahovec, správce
areálu. Od podzimu se do údržby a potřebných oprav zapojil nový spolupracovník p. Jaroslav Karas.
V roce 2011 docházelo v areálu nejen k běžné údržbě a opravám, ale proběhly zde i významnější
projekty. Byla provedena celková rekonstrukce verandy a části opotřebovaného oplocení kolem
areálu. Byl položen chodník z betonových překladů a dlaždic, díky kterému se po našem areálu velmi
usnadnil pohyb vozíčkářům. Obnovily se veškeré nátěry po celém areálu. Došlo i na dlouho plánovanou rekonstrukci klubovny a kanceláře, kdy byla v obou místnostech kompletně vyměněna podlaha
a oba prostory byly nově vymalovány. A v neposlední řadě byl postaven nový výběh pro naši vodicí
kobylku Katrijn.
První velká akce proběhla už v únoru – „Den pomoci pro Helppes“. Skupina dam z ﬁrmy Mary Kay
obnovila nátěry dveří a obložení na kotcích pro psy a pomohla s generálním úklidem tréninkové
místnosti pro výcvik asistenčních psů.

Pomoc, která přišla opravdu v pravou chvíli, zajistili zaměstnanci ﬁrmy KPMG. V rámci projektu
Charitativní den KPMG Česká republika, s.r.o., si pro svoji nezištnou pomoc vybrali naši organizaci.
Díky jejich zájmu o naši práci a díky účasti zaměstnanců ﬁrmy KPMG byl i letos náš areál krásně
a včas upraven pro obě vrcholné soutěže ve výkonech psích pomocníků.

V rámci akce „Zapojím se“ – „Den pomoci pracovníků ČSOB“, který se konal dne 13. září a „Den pomoci pracovníků České spořitelny“, který se konal 16. září, pomohli pracovníci obou ﬁrem s přípravou
areálu na slavnostní promoci psích pomocníků, Super den 2011.

Největší akcí roku 2011, která se týkala úprav areálu, byla ta, jež proběhla v rámci Dnů pomoci
společnosti Pivovary Staropramen. Ve dnech 10.–13. října nám pracovníci Staropramenu pomohli
s rozebráním několika starých odkládacích kotců pro psy, které byly poškozeny vlivem počasí, a s vybudováním nového výběhu pro vodicí kobylku. Dále obnovili nátěry na mřížích velkých psích kotců
a překážek pro psy, položili chodník z betonových dlaždic, aby měli vozíčkáři snazší pohyb po areálu,
zrekonstruovali verandu, vymalovali hlavní budovu a v klubovně položili novou podlahu. Na celou
tuto velkou akci nám Staropramen poskytl nejen pomoc svých pracovníků, ale také ﬁnanční dar, díky
kterému byla nakoupena převážná část použitého materiálu.

Všem společnostem a jejich pracovníkům za jejich pomoc velmi děkujeme.
S drobnou údržbou výcvikového areálu a při jeho úklidu vypomáhají členové Základní kynologické organizace ČKS 682 – Motol v rámci dohodnutých podmínek bezplatného zapůjčení výcvikové plochy,
tj. odpracovávání brigádnických hodin při údržbě areálu.

V průběhu roku 2011 začalo svým novým páníčkům – lidem s postižením –
pomáhat dalších 11 psích pomocníků. Od začátku své existence předal Helppes
– Centrum výcviku psů pro postižené o.s. lidem s různým typem handicapu
celkem již 150 psích pomocníků.

ASISTENČNÍ PES
Asistenční pes pro vozíčkáře nebo těžce tělesně postižené osoby pomáhá
osobám upoutaným na invalidní vozík s běžnými denními úkony péče o svou
osobu – pomoc při podávání potřebných či upadlých předmětů, otevírání, zavírání i podržení dveří, otevírání a zavírání zásuvek, lednice, pračky apod. a podávání předmětů z nich, pomoc při svlékání a oblékání, rozsvěcení a zhasínání světla,
pomoc s manipulací. Balanční pes doprovází osoby s těžkým tělesným postižením, které se pohybují za pomoci berlí, holí nebo chodítka. Kromě úkonů asistence jim zároveň poskytuje oporu při pohybu. Z části tito psi dokážou nahradit péči
osobního asistenta či člena rodiny.

PROJEKT Y
ORGANIZACE

PROJEKT POMOC
PŘICHÁZÍ NA ČTYŘECH
TLAPKÁCH

KVĚTA
FÁBRYOVÁ

Paní Květa z Brna se díky nešťastnému úrazu,
který byl zaviněn skokem do neznámé vody,
ocitla na invalidním vozíčku. Labrador Plax jí
pomáhá s úkony běžného života – např. podá
vše, co jí spadne na zem doma i venku, přinese
zvonící mobil, pomáhá se svlékáním různých
částí oděvu, s otevíráním dveří, zásuvek apod.
Děkujeme manželům Vlachovým, generálním
sponzorům Plaxe pro paní Květu.

DAVID
ŠEBEK

David, čtrnáctiletý mladý muž z Klášterce nad
Ohří, je postižený dětskou mozkovou obrnou.
Černá labradorka Bára mu pomáhá s udržením rovnováhy, při chůzi po schodech, podá
mu spadlou berli, přinese školní aktovku a jiné
předměty, které si David při chůzi o berlích
sám podat či nést nezvládá.

HANA
ČERNÁ

Paní Hana z Prahy je vinou roztroušené
sklerózy odkázaná na invalidní vozík. Možná si
ji někteří z vás pamatují z loňského roku, kdy
jsme jí předávali psí asistentku Pegy.
Pegy je výborná fenka, ovšem temperamentnější a potřebuje pevnější vedení. Paní Černá
je ale příliš měkká, tak jsme se rozhodli dát jí
jinou psí pomocnici, Aeshlie Golden Paradise
Valley, která je naší letošní premiantkou. Obě
holky spolu byly v létě na rekondičním pobytu
spolu s ostatními, kde se seznamovaly. Už tam
si spolu vytvořily nejen „pracovní“, ale hlavně
přátelský vztah.

MIROSLAV
BARABANČÍK

Pan Miroslav z Krhovic trpí roztroušenou sklerózou a narkolepsií. Labradorka Rita, panem
Miroslavem oslovovaná Dita, která se s ním
právě secvičuje, mu pomáhá při přemisťování
např. z vozíčku do postele a naopak a podává
mu různé předměty. Dokonce ho při nečekaném usnutí – ataku narkolepsie, kdy hrozí
i pád z vozíčku – dokáže probudit.

ASISTENČNÍ CANISTERAPEUTICKÝ PES
Asistenční canisterapeutický pes je vycvičen pro potřeby tělesně postižených osob, převážně dětí, které jsou odkázány na pomoc svých rodičů
nebo dalšího člena rodiny – pes tedy asistuje postiženému i členům rodiny, kteří o postiženého pečují a povely přijímá od postiženého i od pečující osoby. Zvládá pomoci např. při otevírání dveří při přenášení dítěte, s oporou při pohybu postiženého, při rozvíjení jemné i hrubé motoriky,
podávání předmětů a pomůcek pečující osobě i samotnému handicapovanému, při tzv. polohování – terapeutická metoda, rozvoji řečových
a hmatových schopností, při rozvoji sociálního chování apod.

ANTONÍN
TUREK

Toníček je tříletý chlapeček z Prahy s opožděným vývojem a zrakovým postižením.
Goldenka Besi je pro Toníka, nejen díky své
canisterapeutické složce výcviku, zdrojem nových podnětů. Pomáhá mu hlavně s rozvojem
hmatových a orientačních schopností a velmi
významně se podílí i na rozvoji a postupném
zlepšování jeho schopností motorických.

MATĚJ
SRP

Čtyřletý Matěj z Prahy má zrakovou vadu
a navíc trpí dětskou mozkovou obrnou.
Goldenka Angie má výcvik také směřován
na canisterapii. Bude asistovat Matějovým
rodičům ve chvíli, kdy ho budou oblékat nebo
koupat apod., a malému bude pomáhat jak
s rozvojem jemné a hrubé motoriky, tak také
s rozvojem řečových schopností a v sociální
a citové oblasti.

MATYÁŠ
BINDER

Matyáš je čtyřletý hošík z Kněžiček, který
trpí artismem s poruchou psychomotoriky.
Labradorka Brisi (Briseona Excelent Dogs)
mu bude pomocnicí v rozvoji jemné i hrubé
motoriky a řečových schopností, protože i ona
prošla výcvikem, který byl z části zaměřen na
canisterapii. Ale hlavně mu bude parťačkou
a kámoškou, bude střežit jeho spánek a pomáhat mu, aby se lépe vyrovnával se stresovými
situacemi.

EMA
BOUČKOVÁ

Ema je nevidomá dvouletá holčička z Benešova. Černá labradorka Niky jí bude pomáhat
s citovým a psychomotorickým vývojem, s rozvojem hmatových schopností a v budoucnu jí
také bude pomocnicí při orientaci v prostoru.

ALEXANDER
TUREK

Dvouapůlletý Alexander z Prahy trpí diabetes.
Černá labradorka Nanynka (Panorama Nepean River) mu bude pomocnicí při včasném
rozpoznání přicházejícího hyperglykemického
nebo hypoglykemického záchvatu. Nanynka
včas upozorní rodiče, že je třeba malému
Alexandrovi podat lék, a tím předejít záchvatu.

MILAN
KALINA

Milan je pětiletý chlapec z Brna, který trpí
nejen psychomotorickým, ale také zrakovým
postižením. Hooky (Hook ze Staré výšiny) mu
pomůže s rozvojem jemné i hrubé motoriky
díky canisterapeutické složce výcviku. Dále
mu bude pomocníkem při vstávání, bude mu
podávat různé předměty, které budou třeba,
a bude mu oporou při chůzi.

PROJEKT
PSI S KOMBINOVANÝM
VÝCVIKEM PRO OSOBY
S VÍCEČETNÝM
POSTIŽENÍM
ASISTENČNÍ VODICÍ PES
Asistenční vodicí pes doprovází osoby s kombinovaným tělesným a těžkým zrakovým
postižením, zajišťuje jejich bezpečný a samostatný pohyb, pomáhá jim s orientací v prostoru a s úkony péče o svou osobu. Takovýto pes absolvuje jak výcvik asistenční, tak výcvik
vodicí.

MARTA
MARHULOVÁ

PSI VYŘAZENÍ
Z VÝCVIKU

Marta je mladá paní z Rokycan s těžkým
zrakovým postižením a s arteriovenózní
malformací. Černá labradorka Jenny jí bude
pomocnicí při orientaci v prostoru a bude jí
každodenní průvodkyní všemi úskalími, která ji
potkají v běžném provozu. Jenny není v rodině
sama, společnost jí dělá labradorka Amálka,
která je již dosluhující vodicí fenkou paní Marty. Amálka půjde po dlouholeté „službě“ do
zaslouženého důchodu. A aby těch chlupáčů
nebylo doma málo, kámoškou Jenny je také
vodicí fenka německého ovčáka Iga, která
pomáhá manželovi paní Marty.

V roce 2011 bylo nezařazeno do výcviku nebo bylo vyřazeno celkem 12 psů, a to buď ze zdravotních
důvodů anebo nebyli vhodní po povahové stránce.
Všem vyřazeným psům, kteří nadále zůstávají v majetku organizace, byly nalezeny opatrovnické
rodiny, které o psy pečují. Opatrovníci každý rok podávají informace o psu a zprávu od veterinárního
lékaře o jeho psychickém, zdravotním a kondičním stavu. Tím, že vyřazení psi zůstanou v majetku
organizace, jim je zaručen stálý dohled nad tím, jak je o ně ze strany opatrovnických rodin pečováno,
a zdali tito psi, kteří se nehodí pro práci u člověka s postižením, prožívají plnohodnotný život a je jim
zajištěna veškerá potřebná péče.
Všichni psi, kteří byli vyřazeni, resp. nezařazeni do výcviku ve zkušební době 30 dnů, byli vráceni do
svých původních rodin.

PSÍ POMOCNÍCI
VRÁCENÍ
OD KLIENTŮ

V roce 2011 byli vráceni celkem tři psi.
Fena zlatého retrievera Dita, která byla v roce 2010 předána do rodiny malého Alana, byla vrácena
z důvodu změny rodinné situace. Dita bude po přecvičení předána někomu z nových klientů.
Labradorka Pegy paní Hanky byla vrácena, protože díky svému temperamentu potřebovala pevnější
vedení. Paní Haně byla předána vhodnější fena zlatého retrievera Aeshlie. Pegy bude přecvičena pro
potřeby jiného klienta.
Třetím vráceným psem byla asistenční canisterapeutická fena zlatého retrievera Stacy. Díky změně
rodinné situace matka malé Anetky již nadále nezvládala péči o dítě se zdravotním postižením a asistenčního psa zároveň. Vzhledem k věku Stacy jsme jí našli opatrovnickou rodinu.

ÚHYN

V roce 2011 uhynula na nádorové onemocnění asistenční fenka paní Zuzany Schindlerové – devítiletá
labradorka Gábina. Osmiletá goldenka Nikola slečny Ivety Steffkové uhynula z důvodu zápalu plic.
Pro obě je to velká ztráta, a proto zatím ani jedna z nich nechce náhradního pejska. I my víme, že
žádný nebude takový, jako byla Gábina a Nikola. Doufáme ale, že až bolest ze ztráty jejich asistenčních fenek přejde, rozhodnou se pro dalšího psího pomocníka a my jim ho přednostně velmi rádi
vycvičíme a předáme.
V tomto roce také uhynula na nádorové onemocnění vodicí fena paní Evy Bohuslavové, bernardýnka
Ella Lenkin dvor.

STATISTIKA
PLEMEN
VYCVIČENÝCH
PSŮ
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ
HELPPES)

Plemeno

počet

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

Golden retriever

62

7

Labrador retriever

51

4

Border collie

7

Kříženec

3

Švýcarský bílý ovčák

3

Rottweiler

2

Belgický ovčák

2

Knírač malý

2

Svatobernardský pes

2

Flat coated retriever

1

Německý boxer

1

Německý ovčák

5

Irský teriér

1

Výmarský ohař

1

Knírač velký

1

Cairn terrier

1

Finský špic

1

Airedale terrier

1

Chodský pes

1

Pudl velký /královský/

2

celkem

150

1

1
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UMÍSTĚNÍ
VYCVIČENÝCH
PSŮ

Kraj

Okres

Praha

– ROZDĚLENÍ DLE KRAJŮ
A OKRESŮ (ZA CELOU DOBU
PŮSOBENÍ HELPPES)

Počet
38

Praha 1

1

Praha 4

8

Praha 5

6

Praha 6

4

Praha 7

1

Praha 8

3

Praha 9

6

Praha10

9

Kraj Středočeský

16
Nymburk

4

Kladno

1

Mladá Boleslav

4

Praha-západ

1

Praha-východ

2

Kolín

2

Kutná Hora

1

Benešov

1

Tábor

1

Český Krumlov

1

Klatovy

2

Plzeň-sever

1

Plzeň-jih

2

Rokycany

2

Kraj Jihočeský

2

Kraj Plzeňský

7

Kraj Karlovarský

3
Karlovy Vary

1

Mariánské Lázně

1

Cheb
Kraj Ústecký

1
11

Louny

1

Teplice

6

Chomutov

4

Kraj Liberecký

11
Jablonec nad Nisou

1

Semily

1

Česká Lípa

6

Liberec
Kraj Královéhradecký

3
10

Hradec Králové

5

Rychnov nad Kněžnou

1

Trutnov

3

Náchod

1

Kraj Pardubický

6
Ústí nad Orlicí

2

Chrudim

3

Pardubice

1

Kraj Vysočina

6
Jihlava

3

Havlíčkův Brod

1

Žďár nad Sázavou

1

Třebíč

1

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

Kraj

Okres

Kraj Jihomoravský

12
Brno-město

9

Brno-venkov

1

Vyškov

1

Znojmo

1

Šumperk

2

Olomouc

1

Uherské Hradiště

2

Vsetín

1

Otrokovice

1

Kraj Olomoucký

3

Kraj Zlínský

4

Kraj Moravskoslezský

16
Karviná

7

Ostrava-město

4

Frýdek-Místek

1

Opava

3

Nový Jičín

1

USA

Florida

1

Itálie

Torino

1

Austrálie

Queensland

1

Německo

Nordhausen

1

Slovensko

Zalázne

Zahraničí

5

Celkem předáno
Poznámka

– PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ
DLE VELIKOSTI MĚST A OBCÍ
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ
HELPPES)

KLIENTI
PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ
DLE TYPU POSTIŽENÍ (ZA CELOU
DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

ŽADATELÉ O PSÍ
ASISTENTY

1
150

Z toho ve službě

KLIENTI

Počet

129
145 klientů / 150 psů – 5 klientů – druhý pes

velikost města

klienti

město nad 100 000 obyvatel

30 %

město 50 000–100 000 obyvatel

9%

město 10 000–50 000 obyvatel

22 %

město 3 000–10 000 obyvatel

11 %

vesnice do 3 000 obyvatel

28 %

typ postižení

klienti

osoby s chronickým duševním onemocněním (autismus, ADHD)

2%

osoby s chronickým onemocněním (epilepsie, diabetes)

9%

osoby s jiným zdravotním postižením (latentní tetanie)

1%

osoby s kombinovaným postižením (zrakové a sluchové)

14 %

osoby s mentálním postižením (těžké formy DMO)

17 %

osoby s tělesným postižením (těžké tělesné postižení)

25 %

osoby se sluchovým postižením

4%

osoby se zdravotním postižením (lehčí formy DMO)

12 %

osoby se zrakovým postižením

16 %

Pro rok 2012 evidujeme ke konci roku 2011 14 žadatelů o psí pomocníky.

DALŠÍ PROJEKTY
ORGANIZACE

Přední místo mezi našimi letošními projekty zaujímá rekondičně integrační pobyt
pro naši klientelu. Pokračoval také náš projekt canisterapie, přednášky, besedy
a akce s ukázkami dovedností psích pomocníků.

REKONDIČNĚ
INTEGRAČNÍ
POBYT

CANISTERAPIE

V termínu od 13. 8. do 20. 8. jsme nejen pro naše klienty, ale již tradičně i pro majitele psích pomocníků, kteří byli vycvičeni v jiných subjektech, uspořádali rekondičně integrační pobyt. Ten se letos
konal v rekreačním středisku „Lesák“ v Chlumu u Třeboně. Pobytu se zúčastnilo celkem 15 klientů
s rozličnými druhy postižení od dětského věku až po věk seniorský. Skoro dvojnásobek pak byl rodinných příslušníků a asistentů. Program pobytu byl zaměřen na tréninky se psy, při kterých klienti zdokonalují ovladatelnost a dovednosti svých psích pomocníků, dále pak také na vzdělávání a pracovní
aktivity a nesměla chybět ani relaxace a aktivní odpočinek jak samotných klientů, tak jejich psů.

Jedním z dalších, poměrně velkých projektů, kterým se Helppes věnuje, a to již od roku 2003, je
projekt Canisterapie.
Helppes provádí zkoušky a testování týmů od počátku v reálném prostředí Psychiatrické léčebny
Bohnice za pomoci lékařů, odborných pracovníků i klientů tohoto léčebného zařízení.
Celkem už 296 canisterapeutických týmů splnilo canisterapeutickou zkoušku ve spolupráci s KSV 943
Helppes ČKS.
Celkem 90 spolupracujících CT týmů je aktivních a pravidelně dochází do sociálních a zdravotnických
zařízení v rámci celé ČR.
Pracovníci Helppes o.s. provádějí canisterapeutické aktivity pravidelně pro klienty Domova pro zrakově postižené Palata a pro klienty denního stacionáře Akord.
Na web organizace byla umístěna databáze aktivních i vyřazených canisterapeutických týmů, aby si
zájemci o tuto pomocnou terapii mohli i sami vyhledat vhodný a pro ně nejbližší tým.

KATRIJN
V. D. MEIER

Pro psí pomocníky, bez rozdílu typu výcviku, je velmi důležitá naprostá nevšímavost a tolerance nejen
vůči ostatním psům, ale vůči všem zvířatům. Proto máme již řadu let přímo v našem výcvikovém
areálu různé zvířecí pomocníky – kočičky Aranku a Eržiku, 1–2 králíčky, 3–4 slepice, měli jsme kuny
i fretku. Ale pořád nám chyběla zvířátka větší a proto jsme museli za různým zvířectvem dojíždět, aby
si psi zvykli nejen na zvěř v přírodě, ale i na domácí zvířata, se kterými mnozí z našich psích studentů
budou sdílet společnou „domácnost“.
Překvapení a údiv některých psích studentů nad kozou, ovcí, koněm… občas byl neskutečný – většina
psů se bála, ale našli se i tací, kteří chtěli kozu „podojit“, s poníkem se pářit, ovci upravit samostatně
srst, o požírání výkalů těchto zvířat, tedy takového psího kaviáru, ani nemluvě. A tak jsme dlouho
zvažovali pořízení nějakého většího „kamaráda“. Kůň je z těchto zvířat nesporně nejlépe spolupracující tvor, a tak bylo rozhodnuto. Nejprve jsme zvažovali pořízení fjordského koně, ale to jsme při
představě jezdění s ním po Plzeňské ulici rychle zavrhli.
Již dávno jsem věděla o projektu úspěšného využívání mini koní pro lidi se zrakovým postižením
v USA organizací The Guide Horse Foundation. Věděli jsme, že nechceme, aby náš koník byl pouhým
pomocníkem pro psy, a že zahálení je pro koně stejně ubíjející jako pro psy, a tudíž že s naším
koníkem budeme i pracovat. Poté, co se nám podařilo zkontaktovat se se špičkovými chovateli
a zkušenými trenéry koní, bylo rozhodnuto o pořízení koníka plemene mini kůň. Jedná se o plemeno
mající výborný vztah k lidem i ostatním zvířatům, tedy i psům, snadno ovladatelné, vstřícné, klidné,
s pevnými nervy. Kobylka byla objednána z Holandska, které má odchovy těchto mini koní s výbornými povahami, což byla naše podmínka. Výběr vhodného zvířete trval více jak čtyři měsíce, ale počkat
a dát na radu a výběr zkušených koňáků se opravdu vyplatilo. Jednoho dne se ozval tolik očekávaný
telefon, že dvě vhodné adeptky překročily hranice a můžeme si přijet jednu z nich vybrat. A tak jsme
s dalšími koňskými poradkyněmi vyrazili vybírat. Měli jsme se rozhodnout mezi čtyřletou hnědkou,
zvyklou na lidi, a dvouletou bílohnědou kobylkou, která prakticky lidi neznala a žila si na holandských
pláních. Shodli jsme se na té mladší. Když jsme tedy všichni řekli – tedy spíš holky koňařky řekly –
ano, tuto naložit do auta, tak ji pán chytil za ohlávku – a nastal tanec – tu ve vzduchu předek, hned
zas zadek… Tak jsem položila takovou nesmělou kontrolní otázku, zda se domnívají, že právě toto
zvířátko s námi bude spolupracovat a třeba se jednoho dne vydá i na cestu metrem a bude mu potěšením procházka po „Václaváku“. Všichni zkušení nás ubezpečili, že ano, že má výbornou povahu.
Dnes jsem moc ráda, že jsme zkušené koňáky poslechli – měli naprostou pravdu.
A tak se s námi krásná kobylka s honosným jménem Katrijn v. d. Meier vypravila směr Praha. Když
jsme přijeli do našeho areálu, k našemu překvapení ochotně vystoupila z auta, a dokonce bez
velkého přemlouvání vešla do domu. Když si všechno pečlivě prohlédla, včetně koupelny, kanceláře
i odpadkového koše, tak se rozhodla, že se jde seznámit s námi. Třetí den jsme už byli s Katrijn na
první procházce a vzali jsme to rovnou přímo na Plzeňskou – tedy na hodně rušnou ulici.
K našemu velkému překvapení Katrijn vůbec nic nevadilo, nepřekvapovalo ani nelekalo – auta, houkající sanitka, tramvaje, v naprosté pohodě vešla dokonce i do krámu na benzínce. Protože se jedná
o naprosto ojedinělý a pilotní projekt v Evropě, od jejích prvních krůčků jsme vše zaznamenávali na
video kameru. S Katrijn jsme provedli testy inteligence a ochoty ke spolupráci, ze kterých vyplývalo,
že Katrijn je učenlivá a velmi inteligentní. A testy nelhaly – z koníka, který původně měl být pouze
dobře učenlivým pomocníkem při výcviku psů – se vyklubala jejich „konkurentka“.

Když jsem zjistila, že Katrijn je obrovský talent, začala jsem s ní trénovat. Američané tvrdí, že výcvik
vodicího mini koníka trvá čtyři měsíce. I když jsme s Katrijn nikam nespěchaly, přesto byla schopná
po čtyřech a půl měsících výcviku vést samostatně zcela nevidomého člověka. Je nadprůměrná nebo
zázračná? Myslím, že není. Vše je o výběru vhodného jedince a o práci a lásce, která mezi trenérem
a zvířetem vznikne.

A že se Katrijn stala v průběhu práce s ní mým miláčkem, tak o tom nemůže být pochyb. Moc děkuji
všem koňákům, kteří mi při jejím výcviku byli a stále jsou neocenitelnými rádci, hlavně pak Ivetce
Hanušové a Vaškovi Vydrovi. Bez nich bychom s Katrijn nemohli nikdy docílit tak skvělých výsledků.
Vodící mini koník je velmi vhodný pro lidi, kteří mají zrakové postižení v kombinaci s tělesným postižením, protože je díky své robustní stavbě těla schopen poskytovat těmto lidem oporu při chůzi. Pro lidi
s tímto typem postižení je ale také velmi důležité, aby jim zvíře dokázalo podat předměty, které jim
upadnou na zem, někdo potřebuje i pomoc při otevírání dveří, svlékání apod. úkony asistence. Proto
chci zkusit, zda i koník je schopen naučit se základní dovednosti asistence. Zatím si o mně koňáci
myslí, že je tento můj nápad tak trochu bláznivý. Podávat se prý naučí pouze velmi nízké procento
koní u špičkových trenérů a u mini koníků je to prý ještě horší – no uvidíme . Katrijn zatím zvedá
ze země pouze ponožku s tvrdým chlebem uvnitř, ale odevzdat mi ji v žádném případě nechce .
Vzhledem k její učenlivosti a chuti spolupracovat si ale myslím, že by se nám to podařit mohlo. Bylo
by to skvělé – Katrijn by tak nebyla „pouze“ prvním vodicím koníkem v Evropě, ale s největší pravděpodobností by se stala prvním vodicím koníkem na světě s prvky asistence. Tak nám držte palce
a čtěte výroční zprávu roku 2012 , protože tam už bude jasné, jestli se nám podařil i tento typ
výcviku, nebo ne.

NAŠE AKCE
V ROCE 2011

V tomto roce jsme pořádali či se účastnili mnoha přednášek, besed, ukázek dovedností psích pomocníků, osvětových a vzdělávacích aktivit. Tým Helppes, klade od počátku velký důraz na osvětovou
činnost. Proto pořádá pro zájemce z řad nejširší veřejnosti přednášky, besedy a semináře s ukázkami
dovedností psích pomocníků. Jedná se o besedy pro děti z předškolních zařízení, přednášky pro děti
ze základních, středních a vysokých škol, semináře pro posluchače s odborným zaměřením i prezentační ukázky dovedností psích pomocníků pro laickou i odbornou veřejnost. Zájem o tyto aktivity má
stále vzrůstající tendenci. Během roku 2011 naše organizace pořádala nebo se zúčastnila 53 akcí
tohoto typu.

31. 1.
4. 2.
11. 2.
15. 2.
23. 2.
2. 3.
3. 3.
3. 3.

Ukázka dovedností psích pomocníků pro studenty Gymnázia Českolipská
Den pomoci pro Helppes – Mary Kay
Setkání NNO – MHMP
Návštěva Elmy Burg v Helppes – ADEu
Přijetí pozvání k návštěvě a prohlídce pražské veterinární kliniky Jaggy
Setkání pracovní skupiny ohledně asistenčních a vodících psů – MPSV
Setkání NNO – Fórum dárců
Slavnostní předání druhého šeku s výtěžkem z prodeje kalendáře Diany Kobzanové

4. 3.
7. 3.
9. 3.
19. 3.
24. 3.
25. 3.

ČRo 2 – Praha – pořad Čaj pro dva - agresivní chování psů
Přednáška a ukázka dovedností psích pomocníků – ZŠ Mikoláše Alše – Praha 6-Suchdol
Přednáška o canisterapii – FRPSP Praha
Prezentace na Heelwork and Freestyle Show
Přednáška a ukázka dovedností psích pomocníků – MŠ Praha 8, Frýdlantská
ČRo Radiožurnál

31. 3.–3. 4.
31. 3.
8. 4.
13. 4.
19.–21. 4.
21. 4.
27. 4.
29. 4.
7. 5.
7. 5.
15.5.
18. 5.
20. 5.
22. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
28. 5.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
8. 6.

9. 6.
10. 6.
11. 6.
11. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
15. 6.
18. 6.
22. 6.
24.–26. 6.
16. 7.
30. 7.
4. 8.
7. 8.
13.–20. 8.
5.–16. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.

1. veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata ForPets – PVA Letňany
Náš klient Jakub Kamberský v ČRo Leonardo
Křest knížky Ivony Březinové Kluk a pes
Přednáška a ukázka dovedností psích pomocníků – ZŠ Jarov
Veletrh NonHandicap Praha – výstaviště Holešovice
Divadlo v Celetné – Divadelní spolek Kašpar
Převzetí šeku z vánočního charitativního trhu – ZŠ Emy Destinové
NGO Market – Praha
Trénink pro klienty
Pražský mezinárodní maraton
Canisterapeutické zkoušky
Trénink pro klienty
Záchranný kruh s DDM Teplice
Charitativní akce ZŠ Jarov
20. narozeniny ﬁrmy Kodys
Abireha Pardubice
Zahájení lázeňské sezony – Teplice
Tesco Praha OC Letňany – Psí miláček
Sportovní den ZŠ Praha 5, Weberova
Horní Suchá – dětský den
Festival Out of Home 2011
Přednáška a beseda pro Stanici přírodovědců Praha 5

Veletrh sociálních služeb MČ Praha 4
Afrika pro Helppes – ZDJC
Tesco Karlovy Vary OC Fontána – Psí miláček
PSÍ KUSY – beneﬁční koncert na podporu asistenčních psů
Trénink klienta za významné pomoci ForPes
Prezentace a besedy pro SOŠ veřejnosprávní sociální, Ústí n/L, Domov pro os. se ZP, Ústí n/L
Trénink pro klienty – 15:00
Den pomoci pro Helppes – KPMG
Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů
Dejvické divadlo pro Helppes – DEALER
Mezinárodní konference ADEu - Berg en Dal - Holandsko
Aguapalace Praha– Letní cirkusiáda
Návštěva Pražské ZOO s klienty
Přednáška o využití asist. a canist. psů a praktické ukázky – Centrum soc. služeb Běchovice více
Ústecký psí festival
Rekondičně integrační pobyt 2011 pro majitele psích pomocníků
Výstava sociálních služeb – MČ Praha 13
Sen zvířat
Psí den v Čestlicích
Dny přírody Prahy 11

13. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.

Zapojím se – den pomoci pracovníků ČSOB
Helppes hostem pořadu Noční proud
Zapojím se – den pomoci pracovníků České spořitelny
SUPER DEN 2011

21.–24. 9
25. 9.
27. 9.
1. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
od 10. 10.
10.–13. 10.
13. 10.
13. 10.
18. 10.

19.–22. 10.
25. 10.
26. 10.
24. a 26. 10.
měsíce 10/11

Týden NNO v Praze 5
Kašpárkohraní
8té narozeniny Nadace Naše dítě
Dny seniorů – Vítězné nám., Praha 6
Den zvířat – Klub Kolovraty o.s.
Slavnostní předání šeku charitativní kampaně 5 000 000 Kč pro dětský úsměv Nadaci
Naše dítě
Ostrava Handicap
Zumba pro Helppes
Dny pomoci Pivovarů Staropramenu
Slavnostní večírek Pivovarů Staropramen
The Fribbles
Mezinárodní konference o soc. službách MČ Praha 5

Medical Fair Brno
Tyﬂocentrum Hradec Králové
Trénink s klienty
Mateřská škola U Krtečka u nás
Říjen a listopad – zkrášlování našeho areálu

5. 11.
6. 11.
9. 11.
21. 11.
29. 11.
5. 12.

Mezinárodní výstava psů Praha-Letňany
Canisterapeutické zkoušky
Trénink s klienty
Ukázka a přednáška pro VOŠ pedagogickou a sociální Praha 6
Prezentace pro Gymnázium Thomase Manna
Mikulášský charitativní bazar 2011 Nadace VIZE 97

4. 12.
7. 12.
9. 12.
10. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.

Rozsvěcení vánočního stromku Praha 19-Kbely
Lions club Ústí nad Labem – charitativní divadelní představení pro Helppes
Vánoční trhy – Praha 5-Anděl
Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky
Vánoční trhy – Praha 5-Anděl
Pohovory se žadateli o psí pomocníky
Vánoční trhy – Praha 5-Anděl

18. 12. Vánoce v Helppesu
22. 12. Vánoční trhy – Praha 5-Anděl
31. 12. Silvestr v Helppesu

DIVADLA
PRO HELPPES

V průběhu dubna až června se v několika pražských divadlech uskutečnil třetí ročník úspěšného
projektu Divadla pro Helppes, jehož výtěžek šel ve prospěch našeho projektu přípravy a výcviku asistenčních, státem nedotovaných psů pro lidi s postižením – Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.
Projekt odstartovalo Divadlo v Celetné – Divadelní spolek Kašpar. Diváci měli možnost shlédnout
skvělé představení „To nemá chybu“, ve kterém excelují Barbara Lukešová s Adrianem Jastrabanem,
kteří se ve prospěch projektu vzdali i honorářů.
Po představení jsme pro diváky připravili malou ukázku dovedností asistenčního pejska ve výcviku,
aby si mohli lépe představit, jakým způsobem dokáže asistenční pes usnadňovat život člověku na
vozíčku. V ukázce se představila psí studentka – fenka zlatého retrievera Aeshlie.
Děkujeme mnohokrát celému osazenstvu divadla za dlouhodobou podporu, hercům tohoto představení za jejich herecké výkony a hlavně divákům, kteří svojí návštěvou pomohli získat další ﬁnance do
projektu na výcvik psích pomocníků.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana připravilo pro letošní ročník projektu Divadla pro Helppes krásné
představení Afrika. „Žižkovským“ moc děkujeme za jejich dlouhodobou přízeň a velmi významnou
podporu.
Projekt Divadla pro Helppes podpořilo také Dejvické divadlo představením Dealer – moc děkujeme.

MISTROVSTVÍ
ČESKÉ
REPUBLIKY

Stejně jako každý rok i v roce 2011 uspořádal Helppes, spolu se členy Klubu speciálního výcviku ČKS,
mistrovské soutěže ve výkonech psích pomocníků. 18. 6. 2011 se konal již 7. ročník Mistrovství ČR ve
výkonu vodicích a 2. ročník Mistrovství ČR ve výkonu psů asistenčních. Tato mistrovská soutěž pro
majitele asistenčních psů je v ČR i ve světě naprosto ojedinělá. Soutěžní dvojice obou mistrovství
posuzoval tým nezávislých rozhodčích.
Záštitu nad oběma mistrovstvími převzali společně primátor hl. m. Prahy, doc. MUDr. Bohuslav
Svoboda, CSc., a místostarosta Prahy 5, JUDr. Petr Lachnit.

Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů se zúčastnilo ve třech kategoriích, dle stupně zrakového postižení, celkem 15 soutěžících.
Titul mistra ČR pro rok 2011 získal Petr Spousta s labradorským retrieverem Chipem.

Mistrovství asistenčních psů se zúčastnilo celkem 9 soutěžících.
Titul mistra ČR pro rok 2011 získala 11letá Barborka Reiterová se zlatým retrieverem Eliškou.

SUPER DEN
2011

Pod záštitou primátora hl. m. Prahy, doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., se dne 17. září uskutečnila
slavnostní veřejná promoce psích studentů. Během tohoto slavnostního dne bylo předáno 11 nově
vycvičených psích pomocníků. Helppes oslavil své kulaté – 10. narozeniny a předal jubilejního
150. psího pomocníka. Vrcholem dne byla svatba dvou našich klientů se zrakovým postižením, paní
Marty Kolmačkové a pana Dušana Marhuly.
Pozvání na tuto akci přijalo také mnoho významných osobností, které se ujali patronátu nad našimi
klienty a předávanými psy: Ivana Gottová, Marta Kubišová, Barbara Nesvadbová, Tonya Graves,
Miro Žbirka, Ondřej Hejma, Martin France, Michal Hrůza, Karel Kahovec se skupinou George &
Beatovens, Libor Pešek, Honza Potměšil, Václav Vydra, skupiny Los Rumberos Trio a Ztraceni v překladu, starostka MČ Praha 6 a členka zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková,
místostarosta MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit.
Celým dnem skvěle provázelo ostřílené moderátorské duo MgA. Petra Krajčinovič Lekešová a Jan
Antonín Duchoslav, které bylo v tomto roce obohaceno o Bc. Stanislava Beníška.
Velké poděkování patří reklamní agentuře Scholz & Friends, „dobrým vílám Helppes“ Báře Hájkové
a Adélce Krausové, mediálním partnerům Metro, MF Dnes, Deník Sport, Hospodářské noviny, Admarket, Spirit Media, CET 21 ČTK, Adactiva, Impression Media.

Naše velké uznání si zaslouží všichni, kteří se na této slavnostní akci podíleli. Ohromné DÍKY patří
všem účinkujícím, sponzorům, týmu našich aktivních dobrovolných spolupracovníků, který v roce
2011 čítal 27 členů, a také kamarádům a příznivcům čtyřnohých pomocníků. Bez pomoci všech těchto lidiček by se nemohl uskutečnit jediný ročník „Psí promoce“, slavnostní předání absolventů Helppsí
školy psích pomocníků jejich novým majitelům – lidem s postižením.

MIKULÁŠSKÁ
PRO VŠECHNY
HODNÉ
(I ZLOBIVÉ)
PEJSKY

10. prosince se uskutečnila již po deváté naše „speciální“ Mikulášská besídka. Jedná se o integračně-zábavně-soutěžní projekt, který je postavený na společných aktivitách pro osoby se zdravotními
handicapy a pro lidi zdravé – pro majitele psích pomocníků vycvičených v Helppes o.s. i majitele psů
z jiných subjektů a pro širokou veřejnost.
Tak jako na každé „obyčejné“ mikulášské besídce ani na té naší nechyběla svatá trojice, před kterou
předstoupili všichni majitelé psů a stejně jako děti ukázali, co umí, aby dostali od anděla nějaké dobroty. Také psíci předváděli různé „psí kusy“, za které obdrželi pamlsky. Při několika soutěžích koncipovaných tak, aby se mohli „výkonnostně poprat“ majitelé „obyčejných“ psů i majitelé psů asistenčních
si účastníci užili spoustu legrace.
Děkujeme místostarostovi MČ Praha 5, JUDr. Petru Lachnitovi, který nejen, že převzal záštitu nad
touto akcí, ale také se jí osobně zúčastnil, a MČ Praze 5 jako takové za dlouhodobou podporu.

Díky štědrým a skvělým sponzorům a dárcům, MČ Praha 5, společnosti A-VET, společnosti VAFO
Praha a společnosti AOVZ, si všichni odnesli domů překrásné ceny.
Ani tato akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci „naší party“ aktivních dobrovolných spolupracovníků – moc děkujeme.

VYDÁVÁNÍ
BULLETINU

Od roku 2005 je vydáván pro klienty a příznivce bulletin – čtvrtletník Helppsík.
Od roku 2008 redakčně a graﬁcky zpracovává Helppsík paní Zuzana Trankovská ml., spolumajitelka
vydavatelství Canistr, které za tuto nezištnou pomoc organizaci patří veliké poděkování.
Helppsík je vydáván jak v tištěné podobě, tak jsou všechna jeho již vyšlá i aktuální čísla na webových
stránkách organizace. Helppes myslí i na zrakově postižené, a proto Helppsík vychází na webu jak
v plné verzi, tak i v textové podobě. Za jeho tisk se patří poděkovat Tiskárně Flora, zejm. panu Ing.
Křikavovi.

KURZY
SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY PSŮ

Kurzy společenské výchovy psů probíhají v našem areálu již od října 2003. Do konce roku 2011
absolvovalo tyto kurzy již 820 majitelů psů.
Kurzy vznikly zejména na základě množících se případů konﬂiktů mezi pejskařskou a nepejskařskou
veřejností. Bohužel mnoho nevychovaných majitelů psů svým chováním, názory a postoji obtěžuje
nejen nepejskařskou veřejnost, ale i slušně vychované majitele a jejich psy. V městském prostředí
(a nejen v něm) je nutné mít psa dobře vychovaného a zvládnutého a majitel musí znát a respektovat
nejen zákonné normy, ale hlavně pravidla slušného chování a odpovědnosti jak vůči svému psu, tak
vůči okolí. Novopečený majitel se ale musí naučit nejprve svého psa znát, musí mu dokázat vštípit
výbornou socializaci a „společenské“ vychování a musí se s ním naučit pracovat tak, aby pes nejen
poslouchal, ale aby to oběma přinášelo i potěšení a radost. Majitelům psů nabízíme možnost naučit
se porozumět svému psu pod vedením špičkových odborníků a pod garancí nositelky Zlatého odznaku Vzorný výcvikář 1. stupně, Zuzany Daušové, a zároveň také přispět na dobrou věc: výtěžek těchto
kurzů je určen ve prospěch osob se zdravotním postižením – žadatelů o asistenční a signální, státem
nedotované psy – projekt Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.

KURZY
OBEDIENCE

„Český překlad anglického slova „obedience“ je poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je
naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky musí pes vykonávat radostně a zároveň přesně.
Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve
vzdálenosti od psovoda. Měl by být brán ohled na fyzické dispozice psa. V obedience provádí psovod
se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden
spadá do kategorie pachových prací – jedná se o rozlišení předmětu psovoda.“ Tolik informace ze
stránek Klubu Obedience CZ. Tyto kurzy jsou takový vyšší level pro ty, které v základních kurzech
začne spolupráce se psem bavit a chtějí dopřát sobě i psu společnou činnost, vyžití a upevnění vztahu. Ty, které „to“ chytne víc, mohou skládat zkoušky nebo se zúčastňovat soutěží, od těch na místní
úrovni až po mistrovství světa.

ČESTNÍ
ČLENOVÉ

Monika Absolonová, Gába Aldhabba, Anita, Vilma Cibulková, Ilona Csáková, Tereza Duchková,
Kristýna Frejová, Ivana Gottová, Julie Gubelová, Dagmar Havlová, Marcela Holanová, Anna K.,
Diana Kobzanová, Petra Lekešová Krajčinovič, Marta Kubišová, Olga Lounová, Barbara Nesvadbová,
Gábina Osvaldová, Zuzana Trankovská, Ing. Petr Bratský, Jan Burian, Jan Antonín Duchoslav, Marek
Eben, Miroslav Etzler, PhDr. Petr Fejk, Martin France, Ladislav Frej, Ondřej Hejma, Milan Hein, Milan
Herman, Ivan Hlas, Vlastimil Horváth, Michal Hrůza, Michal Hudček, Sámer Issa, Robert Jašków,
Karel Kahovec, Pavel Kožíšek, Jiří Krytinář, Petr Muk, Roman Myška, Peter Nagy, Daniel Nekonečný,
Karel Novák, Libor Pešek, Jan Potměšil, Zdeněk Srstka, Pavel Šporcl, Ivan Trojan, Pavel Vrba, Václav
Vydra, Julián Záhorovský, Petr Zvěřina, Miro Žbirka.
Skupiny:
Ampér, Banánový rybičky, Banda Libre, Brouci Band, George & Beatovens, Marek Dusil & Youngblood, Eastpark, Iglú, Imodium, Los Rumberos Trio, NightWork, Queens cheerleaders, Temperamento,
Vypsaná ﬁxa, 2 days, Ztraceni v překladu.
Čestným členům děkujeme za podporu aktivit a projektů organizace.

Miro Žbirka

Marta Kubišová

Ivana Gottová

Ondřej Hejma

SPOLUPRÁCE
S MÉDII

Děkujeme zástupcům médií za jejich zájem o problematiku lidí s postižením a jejich psích pomocníků, zejména:
Mediální společnosti MediaCom Praha s.r.o., ČTK
Časopisům a novinám – Týden, Instinkt, Reﬂex, Respekt, In magazín, Květy, Rytmus života, Šťastný
Jim, Pes přítel člověka, Planeta zvířat, Svět psů, Pet Media, Vozíčkář, Gong, Můžeš, Agentura GM –
Pražská pětka, Stop, Šíp, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, Hospodářské noviny, Práce, Metro, Deník
Sport, Admarket, Spirit Media, Adactiva, Impression Media Sportovní Občasník Vozíčkářů, Práce
a sociální politika, Abilympijský zpravodaj
Televizím – ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce, TV Prima, TV Nova, TV Praha 5, TV Praha 13, TV
Public, TV Barrandov, TV Óčko, TV Z1, CET 21, TV Metropol
Rádiím – ČRo, Radiožurnál, Regina, Regiony, Rádio City, Frekvence 1, Impuls, Rock Zone, Country
radio
Internetovému zpravodajství – iDnes, Novinky.cz, iHNed, Super.cz

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 2011 získáno 82 366 Kč.
Všem přispěvatelům srdečně děkujeme, zejména jménem našich klientů a žadatelů o psí pomocníky.

FINANČNÍ
ZPRÁVA

Hospodaření Helppes – Centra výcviku psů pro postižené o. s.

HOSPODAŘENÍ
ZA OBDOBÍ
1. 1. 2011–31. 12. 2011
– HLAVNÍ ČINNOST

TEXT

ČÍSLO ÚČTU

Celkový objem ﬁnančních prostředků
Osobní náklady

2 083 205

Mzdové náklady

521

1 616 120

Odvody zdravotní + sociální

524

466 325

Zákonné soc. náklady

527

760

Provozní náklady – materiálové

1 250 604

Potraviny

501

55 868

Kancelářské potřeby

501

18 144

Vybavení DDHM

501

102 715

Ostatní materiál

501

1 073 877

Nemateriálové náklady
Energie

2 647 210
502

ZA OBDOBÍ
1. 1. 2011–31. 12. 2011
– HLAVNÍ ČINNOST

91 661

Opravy a údržba

511

3 871

Cestovné

512

99 325

Ostatní služby

518

2 452 353

Ostatní náklady

PŘÍJMY

KČ
6 164 782

183 763

Pojištění a poplatky

549

63 179

Silniční daň

531

4 703

Odpisy

551

0

Členské příspěvky

582

3 916

Daně a poplatky

538

400

Ostatní náklady

54

111 565

TEXT

ČÍSLO ÚČTU

Celkový objem ﬁnančních prostředků

KČ
5 561 613

Tržby za služby

602

1 015 893

Úroky bank

644

11 411

Kurzové zisky

645

820

Fond darovaných zvířat

648

48 000

Dary, sbírky

682

3 664 889

Členské příspěvky

684

9 600

Dotace MPSV

691

811 000

PŘÍJMY
ZA OBDOBÍ
1. 1. 2011–31. 12. 2011
– HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

VÝDAJE
ZA OBDOBÍ
1. 1. 2011–31. 12. 2011
– HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

TEXT

ČÍSLO ÚČTU

Celkový objem ﬁnančních prostředků

KČ
133 060

Reklama

602

67 930

Prodané zboží

604

53 394

Úroky banky spořící

644

11 736

TEXT

ČÍSLO ÚČTU

KČ

Celkový objem ﬁnančních prostředků

94 237

Provozní náklady – materiál.

24.879

Prodané zboží

504

Nemateriál. náklady
Reklama

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti:
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:

24 879
69 358

518

zisk 38 823 Kč
ztráta 603 170 Kč

69 358

Děkujeme za vzornou péči o zdraví našich psích svěřenců a za spolupráci Veterinární klinice
Vet Centrum, zejména majiteli této kliniky, MVDr. Lukáši Duchkovi, a Veterinární klinice Vetlife
– oční specialistce MVDr. Barbaře Lenské
MPSV – za podporu našich projektů
MHMP – za podporu našich projektů a činnosti organizace
Městské části Praha 5 – za podporu našich projektů a činnosti organizace
Reklamní agentuře Scholz & Friends
Společnosti Rossmann a Nadaci Naše dítě – za velmi mimořádnou pomoc pro naše dětské
klienty z výtěžku projektu „5 miliónů pro dětský úsměv“
Nadaci Leontinka a jejímu partnerovi České pojišťovně – za mimořádnou podporu našich
dětských klientů z projektu „Psí oči“
Fóru dárců za podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách
Dopravnímu podniku Praha za poskytnutí kuponů na MHD
Společnosti KPMG – za podporu našich klientů a naší činnosti
Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci
Tiskárně Flora – zejména jejímu jednateli, výrobnímu a technickému řediteli panu Ing. Pavlu
Křikavovi, za dlouhodobou pomoc a podporu organizace
Dianě Kobzanové za mimořádnou a významnou podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech
tlapkách

ZVLÁŠTNÍ
PODĚKOVÁNÍ

Všem našim dobrovolným spolupracovníkům, partnerům, příznivcům, podporovatelům, dárcům, sponzorům a čestným členům děkujeme za jejich pomoc a podporu při realizaci našich
projektů a aktivit. Bez této pomoci bychom mnohé aktivity a činnosti vůbec nemohli pro naše
klienty pořádat.






















ABL, a.s.
ACI-AUTO COMPONENTS
INTERNATIONAL, s.r.o.
Aukro
Benešová Libuše
Blodigova rodina
Bumbálková Dagmar
CARLO ROMANI, s.r.o.
Centrum klientské péče
(CMSS)
Čížek Michal
Děti a rodiče z mateřské školy
U Krtečka Praha 5 – Motol
Divadelní spolek Kašpar
DMA Praha s.r.o.
Dominik Daniel

Emita Invest Ment CZ a.s.
FADUP spol. s r.o.
Frűhauf Ladislav
Frydrychová Olga
Havliš Vítězslav
Hein Milan
Holá Jitka
IPIefekt, s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Jüttnerová Andrea, Mgr.
Kadaňová Eva
Klapková Simona
Kleinová
KODYS spol. s r.o.
Kovaříčková Jindřiška
Křížová Sabina

Kuropata Karel
Lions Club
Ústi nad Labem
Lobovský Jiří
Lupefoto
Mackeová M.
Mangaloo freshbar
Marcela Gajdová
Martina Buričová
MČ Praha 5
Münich Daniel
Nadační fond Zdraví a
příroda
Nedoma Jiří
Neumannová Alena
Novotná Jiřina

Novotný L.
Orletová Andrea, Ing.
Podhorný Jaroslav, Mgr.
Podkonický Juraj, JUDr.
Psí kusy
Raimová Kateřina
Readers Digest VÝBĚR,
s.r.o
Rosulek Lukáš
RSJ a.s.
Salava Petr
Schrammová Helena, Ing.
Skalický Martin
Skálová Pavla
Šafařík Alexander
Školová Eva

Šmejkal Miroslav
Švehla Václav
Tyle Jaroslav
Vladimír Haška
Vlachovi manželé
Volf Karel, Mgr.
Wash Tec Cz, spol. s.r.o.
Wűstenrot – stavební
spořitelna a.s.
Zatos s.r.o.
ZŠ Emy Destinnové
Žáci ZŠ Jarov

a mnoha
dalším
dárcům…

ADRESA:

WEB:

FACEBOOK:

E-MAIL:

REGISTRACE:

BANKOVNÍ
SPOJENÍ:

ČÍSLA
ÚČTŮ:

IČ:

DIČ:

ADRESA
VÝCVIKOVÉHO
CENTRA:

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s.
Mikovcova 9/531
120 00 Praha 2
Česká republika

www.helppes.cz

http://www.facebook.com/pages/Helppes-Centrum-výcviku-psů-pro-postižené-os/195850813795153

info@helppes.cz

Ministerstvo vnitra, Č.j. VS/1-1/48 907/01-R

ČSOB, Anglická 20, 120 00, Praha 2

Číslo běžného provozního účtu: 175188017/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 215951882/0300

26550105

CZ 26550105

Plzeňská ulice,
Praha 5 – Motol


DRŽITEL
CERTIFIKÁTU

