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člen mezinárodních organizací



Poslání organizace:
Posláním organizace je integrace osob se zdravotním postižením do spo-

lečnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzděláva-
cího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší 
soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí 
speciálně vycvičených psů. 

Úvodem
Helppes je první a jediná nezisková organizace svého druhu v České re-

publice, která pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich 
cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti. Prostřednictvím speciálně 
vycvičených psů poskytujeme zcela komplexní soubor souvisejících služeb 
– od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klien-
ta až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. 

V roce 2007 jsme se zaměřili především na rozvoj a zvyšování kvality 
poskytovaných služeb našim klientům. Rok 2007 byl rokem změny. Význam 
kladený na zlepšení péče a komunikace se stávajícími klienty přinesl své 
ovoce v podobě zpětné vazby od klientů, dále potom ve větším zájmu o vy-
užívání poskytovaných služeb. Tyto služby využívají nejen klienti, kteří mají 
svého asistenčního psa vycvičeného v naší organizaci, ale také naše služby 
využívá mnoho klientů, kteří mají své psí pomocníky z jiných organizací. 
Zvýšil se i zájem ze strany nových klientů – čekatelů na asistenčního psa. 
Za velkou změnu a také za velký úspěch považujeme zařazení do Registru 
poskytovatelů sociálních služeb. Úspěšnost v řízení a splnění podmínek pro 
zařazení do tohoto registru je i měřítkem úspěšnosti nastartovaných změn, 
vedoucích k vyšší kvalitě poskytovaných sociálních služeb. Cílem Helppes – 
Centra výcviku psů pro postižené o.s. je komplexní služba pro osoby se zdra-
votním postižením, které využívají jako kompenzační pomůcku speciálně 
vycvičeného asistenčního, vodicího či signálního psa. Právě tento speciálně 
vycvičený pes je pro naše klienty nejen praktickou pomůckou, usnadňující 
život a vyrovnávající jejich handicap, ale je bezesporu i mostem k navazová-
ní nových sociálních kontaktů a prostředkem k větší soběstačnosti, integraci 
a sebevědomí.

Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb
V roce 2007 jsme se stali registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. 

S klienty jsme v průběhu roku 2007 uzavřeli 107 Smluv o poskytování sociál-
ní služby. Vyhodnocení poskytovaných služeb a jejich úspěšnost je monito-
rována ve čtvrtletních intervalech vedením organizace, které navrhuje další 
postupy pro zkvalitňování služby. Klienti jsou pravidelně navštěvováni, jsou 
jim zasílány dotazníky na kvalitu poskytované soc. služby a výstupy z těchto 
dotazníků a návštěv klientů jsou ukazateli kvality služby. Zároveň se zvyšu-
je i kvalita služby v návaznosti na nutné dodržování vysoce nastavených 
mezinárodních standardů služeb, vyplývajících z členství naší organizace 
v mezinárodních organizacích Assistance Dogs Europe (ADEu) a Assistance 
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Dogs International (ADI) a držitelství Certifikátu světové organizace Delta 
Society. Neustálý rozvoj následných služeb pro klienty je nejdůležitějším 
úkolem Helppes do budoucnosti.  

Standardy kvality poskytování sociálních služeb a Etický kodex jsou již 
zavedené v praxi a jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Standardy 
i Etický kodex jsou v souladu jak s národními, tak i mezinárodními standar-
dy, kodexy, požadavky a normami.

Významným oceněním pro naši organizaci je také cena za nejlépe pre-
zentovanou NNO na prestižním Mezinárodním veletrhu NNO – NGO Mar-
ket, pořádaném Nadací Forum 2000.

Cíle projektu byly naplněny ve stanovené míře. 
 

Areál
Údržbu a opravy areálu provádí jeho správce, p. Bohuslav Brož. Nut-

nými opravami a údržbou prošly kotce na ustájení psů – údržba a opra-
vy zejm. střech kotců, přístupové cesty – návoz štěrku, plot, psí boudy, 
sklady. Byla vybudována zákrytová bariéra u odkládacích kotců pro psy. 
Byla zakoupena nová vodárna, udělány drenážní práce pod verandou. 
Byl vybudován kurník a výběh pro slepice. Byly natřeny buňky – klubovna 
a buňka pro metodiky výcviku. Bylo instalováno nové osvětlení na veran-
dě budovy a ve skladu.

V listopadu byly objednány a zaplaceny nové, bezpečnostní vstupní 
dveře do budovy, protože původní dveře způsobují značné tepelné ztráty 
a nejsou zcela vyhovující ani po stránce bezpečnostní. Objednávku reali-
zuje firma JIS, spol. s r.o., a osazení novými dveřmi proběhne na začátku 
roku 2008.

S drobnou údržbou areálu vypomáhají členové Základní kynologické 
organizace ČKS 682 – Motol v rámci dohodnutých podmínek bezplatné-
ho zapůjčení výcvikové plochy, tj. odpracovávání brigádnických hodin při 
údržbě areálu.  

 
Členství v organizacích

Od roku 2003 jsme členem největší odborné kynologické organizace 
v ČR – Českého kynologického svazu, která je garantem kvality výcviku psů. 

Klub speciálního výcviku 943 Helppes má téměř 100 členů, převážně 
z řad majitelů asistenčních a vodicích psů, bez ohledu na to, z jaké organi-
zace svého čtyřnohého pomocníka mají.

Helppes je plným a také aktivním členem mezinárodních organizací 
Assistance Dogs Europe (ADEu) a Assistance Dogs International (ADI).

Helppes je také stále jedinou takto zaměřenou organizací v ČR, která je 
držitelem Certifikátu Delta Society.
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Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Ivana Vladařová Are You Velký knírač květen 
 
Zdeněk Vajner Jamie Border kolie srpen 
 
Jana Janíčková Bessy  Border kolie září 
 
Eva Bohuslavová Laura Svatobernardský  říjen 
  pes
 

Asistenční canisterapeutický pes – je vycvičen pro potřeby tělesně posti-
žených osob nebo dětí, které jsou ještě odkázány na pomoc svých rodičů 
nebo dalšího člena rodiny – pes tedy asistuje postiženému i rodině, která 
o postiženého pečuje, a povely přijímá od postiženého i pečující osoby (např. 
otevírání dveří při přenášení dítěte, opora při pohybu postiženého, rozvíje-
ní jemné motoriky, podávání pomůcek pečující osobě a podávání předmětů 
a pomůcek postiženému, polohování – terapeutická metoda apod.).
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V letošním roce se po-
dařilo vycvičit a předat 23 
asistenčních psů.

Asistenční vodicí psi pro 
nevidomé – doprovází 
zrakově postižené a zajišťují 
jejich bezpečný pohyb. 

Mezinárodní  konference
Ve dnech 26.–28. 10. 2007 proběhla v krásném německém lázeňském 

městě Bad Nauheim 8. konference mezinárodních organizací ADEu a ADI . 
Z 18 států Evropy je členy ADEu již 43 organizací, které se zabývají přípravou 
a výcvikem psích pomocníků pro osoby s různými typy handicapů. Za Čes-
kou republiku se v letošním roce konference zúčastnila jediná organizace, 
a to Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s. 

Výcvik asistenčních psů 2007 
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Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Jan Kubíček Jenny LR únor

OS Náruč Jassy GR březen stacionář pro 
cca 16 klientů

Vendula 
Chmelíčková

Bára GR květen 

Tereza Galásková Hugo GR červenec 

Pavel Červený Betty LR červenec 

Asistenční pes pro vozíčkáře nebo těžce tělesně postiženého – asistuje tělesně 
handicapovanému člověku a pomáhá mu při zajišťování jeho potřeb a sebeob-
sluhy. Zčásti dokáže nahradit péči osobního asistenta či člena rodiny.

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Petra Sedláčková Akyra LR říjen

Sabina 
Effenbergerová

Sindy GR červen

Karolína Vostrá Kimi GR červenec

Tereza Galásková Hugo GR červenec

Zlatuše Vobinušková Denny LR červenec

Dominik Bohuňovský Xena GR srpen

Iva Zemková Nany GR prosinec druhý majitel

Jan Matlak Enie LR prosinec

Signální psi pro neslyšící – posláním těchto psů je signalizace zvuků sluchově 
postižené osobě.

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Katarína Brázdovičová Best BOC srpen Slovensko



Signální psi pro signalizaci záchvatu – posláním těchto psů je signalizace 
záchvatů, přivolání pomoci, podání léků, telefonu apod. (dle konkrétních potřeb 
postiženého).  

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Stanislava Večerková Archie GR únor záchvaty 
narkolepsie 

Klára Przybylová Netty GR červenec

Pavel Bína Molly GR prosinec epilepsie

Kombinovaný výcvik 

Klient Pes Plemeno Kdy Poznámka

Eva Poláčková Yrma AT leden zrakově postižený 
vozíčkář

Gabriela Drdová Cid Chodský 
pes

září epileptik, 
poškození zraku

Alena Schutová Tosca GR září nevidomá, tělesné 
postižení (berle, 
vozík)

Štěňata ve výchově 
LR – Stela
LR – Asiya

Úhyn
V roce 2007 neuhynul žádný pes.

Vyřazení psi z výcviku v roce 2007
Vyřazení psi z výcviku – nakoupeni Helppes:
Ketty – LR – nevyhovující výsledek PRA CEA
Jessi – GR – chovná fena – neefektivní chov
Jack – LR – pes v majetku klienta – nevhodná povaha
Bony – GR – nevyhovující RTG DKL
Ada – GR – nevyhovující RTG DKK
Mary – GR - nevyhovující RTG DKK
Dolma – GR - nevyhovující výsledek PRA CEA
Tara – LR – nevyhovující RTG DKK
Emily – GR – nedostatečná adaptabilita 
Joei – GR – nevyhovující RTG DKK
Mystique – NO – nevyhovující RTG DKL

8



Všem vyřazeným psům byl nalezen 
nový domov a odpovídající péče nebo 
byli vráceni ve zkušební době svým pů-
vodním majitelům. Ekonomické ztráty 
v důsledku vyřazování psů byly značné. 
Odpovědný vztah ke zvířatům zatížil 
pracovníky Helppes neúměrnou zátěží 
při hledání vhodných domovů pro vyřa-
zená zvířata.

Již v minulosti jsme se po zvážení 
všech důsledků vyřazování psů rozhodli, 
že se o. s. Helppes bude zabývat vlastním 
chovem a nákupem malých štěňat ve 
zcela minimální míře. V praxi se osvěd-
čilo dávat přednost nákupu starších ště-
ňat a mladých psů, které lze ještě před 
rozhodnutím o jejich vykoupení testovat 
po zdravotní i povahové stránce. Hlav-
ním důvodem jsou ekonomické aspek-
ty, vzhledem k celkovým potřebám zájemců o tuto službu a průměrnému 
počtu předaných psů v ČR, vyčleňování kapacit pracovníků při umísťování 
nevhodných jedinců a nedostatek kvalitních vychovatelů – odborníků.

 
Statistika plemen vycvičených psů za působení Helppes 

V rámci rozšíření služeb a uspokojování potřeb klientů cvičí Helppes psy 
různých, i netradičních plemen.
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počet

34

29

3

6

1

1

2

1

1

1

Plemeno

Golden retriever

Labrador retriever

Německý ovčák

Border collie

Belgický ovčák

Flat coated retriever

Rottweiler

Bílý švýcarský ovčák

Německý boxer

Irský teriér

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

92

Knírač malý

Knírač velký

Kern teriér

Finský špic

Erdel teriér

Chodský pes

Svatobernardský pes

Výmarský ohař

Svatobernardský pes

Kříženec

Celkem



Statistika rozdělení dle druhu výcviku za dobu působení Helppes 
 

Druh výcviku počet

Asistenční vodicí pes pro nevidomé 19

Asistenční pes pro vozíčkáře 41

Asistenční canisterapeutický pes 12

Asistenční signální pes pro neslyšící 7

Asistenční signální pes pro osoby trpící záchvatovým onemocněním 7

Kombinovaný handicap – Asistenční pes pro vozíčkáře 
se zrakovou vadou

2

Kombinovaný handicap – Asistenční vodicí pes pro hluchoslepé 1

Kombinovaný handicap – Asistenční vodicí pes pro hluchoslepé 
s tělesnou pohybovou vadou

1

Asistenční canisterapeutický pes pro osoby trpící 
záchvatovým onemocněním

1

Asistenční pes pro tělesně postižené se ztrátou řeči 1

Celkem 92

Statistika rozdělení asistenčních psů dle pohlaví
Psi 31

Feny 61

Celkem 92

Fenky jsou v asistenční službě výrazně žádanější než psi.

Statistika rozdělení klientů dle pohlaví

Právnická 
osoba

1

Muži 39

Ženy 52

Celkem 92

Statistika rozdělení klientů dle věku v roce 2007

Nejvíce klientů je v produktivním věku.
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Využití asistenčních psů

Asistenčního psa klient plně využívá 86

Asistenčního psa klient nevyužívá 10

Celkem 96

Nevyužívá z důvodu – pes zemřel 2

Nevyužívá z důvodu – pes odebrán klientovi 
/ vrácen klientem

6

Nevyužívá z důvodu – klient zemřel 2

Počet vrácených psů, kteří byli znovu předáni 4

Počet vrácených psů, kteří byli vyřazeni 6

Umístění vycvičených psů – rozdělení dle krajů a okresů

Kraj Okres Počet

Praha  21
 Praha 4 2
 Praha 5 6
 Praha 6 1
 Praha 7 1
 Praha 9 3
 Praha 10 8
Kraj Středočeský  6
 Nymburk 1
 Kladno 1
 Mladá Boleslav 1
 Praha-západ 1
 Praha-východ 1
 Kolín 1
Kraj Jihočeský   2
 Tábor 1
 Český Krumlov 1
Kraj Plzeňský  5
 Klatovy 2
 Plzeň-sever 1
 Plzeň-jih 2
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Kraj Plzeňský  5
 Klatovy 2
 Plzeň-sever 1
 Plzeň-jih 2
Kraj Karlovarský  1
 Karlovy Vary 1
Kraj Ústecký  8
 Louny 2
 Teplice 5
 Chomutov 1
Kraj Liberecký  10
 Jablonec nad Nisou 1
 Semily 1
 Česká Lípa 6
 Liberec 2
Kraj Královéhradecký  7
 Hradec Králové 5
 Rychnov nad Kněžnou 1
 Trutnov 1
Kraj Pardubický  5
 Ústí nad Orlicí 2
 Chrudim 2
 Pardubice 1
Kraj Vysočina  5
 Jihlava 2
 Havlíčkův Brod 1
 Žďár nad Sázavou 1
 Třebíč 1
Kraj Jihomoravský  6
 Brno-město 5
 Brno-venkov 1
Kraj Olomoucký  2
 Šumperk 2
Kraj Zlínský  2
 Uherské Hradiště 1
 Vsetín 1
Kraj Moravskoslezský  11
 Karviná 3
 Ostrava-město 5
 Frýdek-Místek 1
 Opava 1
 Nový Jičín 1
Zahraničí  5
USA Florida 1
Itálie Torino 1
Nový Zéland Auckland 1
Německo Nordhausen 1
Slovensko Zalázne 1
Celkem předáno  96
Z toho ve službě  92
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Psi ve výcviku
Pro rok 2008 evidujeme dalších 25 žádostí o psí asistenty. Tito psi už byli, 

nebo v nejbližší době budou zařazeni do výcviku. 

Canisterapie
V roce 2007 proběhly dvoje 

canisterapeutické zkoušky a bylo 
otestováno 36 canisterapeutic-
kých týmů. Na jaře a podzim 2007 
proběhl kurz canisterapie, kterého 
se úspěšně zúčastnilo 15 absolven-
tů. Helppes proškolil a otestoval na 
240 canisterapeutických týmů 
– dobrovolných spolupracovníků, 
z nichž většina pracuje v sociál-
ních a zdravotnických zařízeních 
po celé ČR.

Pracovníci Helppes – Centra výcviku psů pro postižené o.s. zajišťují canis-
terapii jedenkrát týdně v Domově pro zrakově postižené – Palata. 

Společenská výchova psů
Helppes reaguje na nutnost výchovy psů ve městě a potřeby svých spo-

luobčanů – majitelů psů a pořádá pro ně třikrát týdně Kurzy společenské 
výchovy psů. Každý majitel psa se zde dozví, jaké jsou jeho povinnosti 
a práva, má možnost s instruktorem konzultovat chování svého psa, naučit 
ho základní ovladatelnosti a poslušnosti a sám si osvojit ohleduplné a zod-
povědné chování k ostatní „pejskařské“ i „nepejskařské“ veřejnosti. Pod hes-
lem „Cvičte svého psa, dokud je čas“ se zde cvičí a vychovávají psi všech 
ras a velikostí, včetně kříženců. O tyto služby je mezi veřejností tak velký 
a stále stoupající zájem, že ho téměř nestíháme uspokojit. Pro absolventy 
kurzů pořádáme i zkoušky základní ovladatelnosti psů. 

Výtěžek z těchto kurzů přispívá na přípravu a výcvik asistenčních psů pro 
klienty Helppes, takže každý majitel psa, který se těchto kurzů zúčastní, ne-
jen naučí svého psa „slušnému chování“, ale zároveň přispěje handicapova-
ným k možnosti získání psího asistenta.

Od října 2003 do prosince 2007 absolvovalo Kurzy společenské výchovy 
psů na 400 majitelů psů. 

13



Kurzy Agility
Dvakrát až čtyřikrát týdně probíhají kurzy Agility pro veřejnost. O sportov-

ní vyžití městských psů a jejich páníčků je veliký zájem. Také výtěžek z této 
aktivity podporuje výcvik asistenčních psů pro handicapované. 

Sport zdravotně postižených ParaAgility
ParaAgility se stále potýká s různými problémy. Sport je velmi vhodný 

pro vozíčkáře, ale právě zejm. na mechanickém vozíku je znemožněn po-
hyb v momentě, kdy je mokrý a měkký terén. V budoucnu bychom rádi 
pro naše handicapované sportovce nalezli schůdné řešení v podobě trénin-
ků v kryté sportovní hale, kde bychom mohli pořádat pravidelná soustře-
dění handicapovaných sportovců. 

Vzdělávání
Všichni zaměstnanci byli dne 12. 2. 2007 proškoleni BO + BOZ.
V průběhu roku probíhala, stejně jako v letech předchozích, pravidelná 

proškolování o zacházení s veterinárními prostředky, poskytování první po-
moci, interních předpisů apod.

Zaměstnanci a spolupracovníci organizace, v rámci vzdělávání i splnění 
podmínek Zákona o sociálních službách, absolvovali: 

  Zuzana Daušová absolvovala dvousemestrální rekvalifikační kurz „Řízení 
neziskové organizace“, úspěšně obhájila závěrečnou práci a na konci 
roku zahájila účast v kurzu pro fundraisery;

  Jana Brožová úspěšně absolvovala kurz „Osobní asistent pro hluchosle-
pé a zrakově postižené“, pořádaný Společností pro hluchoslepé LORM;

  Michaela Perčinová a Klára Pragerová úspěšně absolvovaly „Vzdělávací 
program pro edukačně-rehabilitační pracovníky tyflopedického typu“, 
Vysoká škola Jana Amose Komenského;

  Klára Pragerová absolvovala seminář na téma „Marketing“ – pořádal 
Sue Ryder – a kurz „Projektového managera“, pořádaný Agnes;

  Kateřina Studená se zúčastnila seminářů na téma „Zákoník práce“, pořá-
daného Agnes, a „Práce bez bariér“, pořádaného TyfloCentrem Praha, 
dále absolvovala kurz „Zoorehabilitace – aktivity se zvířaty pro rozvoj 
osobnosti“;

  Zuzana Daušová se zúčastnila semináře k Registracím poskytovatelů 
sociálních služeb, pořádaného Magistrátem hlavního města Prahy;

 Bohuslav Brož – semináře Forum 2000 NGO Market;
  Irena Bartoňová se zúčastnila seminářů „Nebojte se nevidomých“ – 

pořádalo o. s. Okamžik – a „Canisterapie a její využití ve fyzioterapii“ 
– pořádala Piafa Vyškov.
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Vydávání časopisu
Od roku 2005 je vydáván pro klienty a příznivce zábavný časopis – čtvrt-

letník Helppsík. 
Náplní časopisu je zejména to, jak vnímají dění v Helppes naši klienti, spo-

lupracovníci a příznivci, zprávy o proběhlých i chystaných aktivitách organi-
zace, důležité informace, příspěvky samotných klientů, ale i vtipy, křížovky 
apod. Je rozesílán elektronickou poštou a v omezené míře vychází i v tiště-
né formě. Všechna již vyšlá čísla jsou rovněž k dispozici na www.helppes.cz 
v sekci „O nás“. 

Přednášky a ukázky výcviku, účast na akcích, pořádané akce
Přednášky pro veřejnost a ukázky výcviku našich psů jsou jedním z pilířů 

naší práce. Klademe velký důraz na osvětovou činnost a vzdělávání dětí 
a široké laické i odborné veřejnosti, protože naším cílem je zlepšení přijímání 
osob se zdravotním postižením, kteří využívají jako kompenzační pomůcku 
čtyřnohé asistenty, společností a pochopení významu asistenčních psů. 

Zde tedy výčet některých akcí, na kterých jsme se svým programem po-
díleli nebo jsme je pořádali: 

 27. 1. 2007 – Šampion šampionů 2006 – ukázka výcviku na prestižní 
soutěži o nejkrásnějšího psa ČR ve výstavním areálu v Letňanech

 5. 3. a 7. 3. 2007 – ukázky výcviku pro ZŠ Pobělohorská – Společný projekt 
s AOVZ

 13. 3. 2007 – ukázka výcviku na slavnostním zahájení výstavy fotografií 
v Policejním muzeu

 15. 3. 2007 – Žofín ples „Hope and Help“ – prezentace
 19. 3. 2007 – ukázky výcviku pro ZŠ Pobělohorská – Společný projekt 

s AOVZ
 20. 3. 2007 – seminář spolupracovníků časopisu Pes přítel člověka – 

Muzeum Policie ČR
 21. 3. 2007 – ukázka výcviku na výstavě fotografií v Policejním muzeu
 4. 4. 2007 – Veletrh NNO – Tyršův dům
 15. 4. 2007 – ZŠ Modřany – prezentace spojená s vyhlášením dětské 

soutěže v kreslení
 23. 4. 2007 – ZŠ Praha 4 – Modřany, Mladenovova – ukázka výcviku
 3. 5. 2007 – ZŠ Na Dlouhém Lánu, Praha 6 – ukázka výcviku
 4. 5. 2007 – ZŠ Komenského 555, Nová Paka – ukázka výcviku
 9. 5. 2007 – Tyflocentrum Příbram – prezentace
 14. 5. 2007 – Jedličkův ústav – prezentace
 16. 5. 2007 – Dům dětí a mládeže Praha 8 – Bohnice – ukázka výcviku
 17. 5. 2007 – NonHandicap – Bratislava SR – společná prezentace se 

Zväzom sluchovo postihnutých
 26. 5. 2007 – Pardubice – prezentace na výstavě ABI-REHA
 27. 5. 2007 – Dům kultury Teplice – zahájení lázeňské sezony – prezentace
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 31. 5. 2007 – MŠ Sluníčko – prezentace v areálu Helppes
 2. 6. 2007 – Dětský den – Dopravní podnik – odbor svaz vozovny Motol 

– program pro děti v areálu Helppes 
 19. 6. 2007 – OS Náruč – Den otevřených dveří – prezentace
 19. 6. 2007 – Kulturní Centrum 12 – ukázka výcviku pro děti
 28. 6. 2007 – Klub mladých Sedlčany – prezentace – Handicap párty
 23. 6. 2007 – Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů
 14. 7. 2007 – prezentace Roztoky u Jilemnice „Krakonošova tržnice“
 23. 7. 2007 – prezentace – Dětský tábor – Společnost E
 8. 9. 2007 – prezentace – Ladronka – akce Pražské organizace vozíčkářů
 15. 9. 2007 – SUPER DEN 2007
 22. 9. 2007 – PREZENTACE 

– ISPU – Ml. Boleslav
 27. 9. 2007 – přednáška – 

Vojenská nemocnice Střešovice
 4. 10. 2007 – Společnost „E“
 5. 10. 2007 – Ceny Vize 97 

– Pražská křižovatka
 17. 10. 2007 – Brno – prezentace 

na veletrhu HospiMedica
 5. 12. 2007 – Charit. bazar 

VIZE 97 – Pražská křižovatka 
 11. 12. 2007 – Klub Hellas 

– charit. večer
 13. 12. 2007 – Lidi pro lidi 

– prezentace na kluzišti 
Ovocného trhu

 14. 12. 2007 – Pfizer – firemní večer
 20. 12. 2007 – Lidi pro lidi – prezentace na kluzišti Ovocného trhu

Spolupráce s partnerskými organizacemi
 V roce 2007 jsme úzce spolupracovali se sdruženími a organizacemi, 

zaměřenými především na poskytování sociálních služeb a pomoc 
handicapovaným, odborné kynologické organizace apod. Výměna 
zkušeností a znalostí obohacuje nás i naše spřátelené partnery.

 Jedná se zejména o tyto organizace: LORM – Společnost pro hluchoslepé, 
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, občanské sdružení 
ORFEUS, SNN ČR, Senior canisterapie, Arkadie, Palata – Domov pro zrakově 
postižené, AOVZ, ČKS, ZKO – Braník, Liga za práva vozíčkářů, SVOPAP 
vzdělávací centrum s.r.o., Psychiatrická léčebna Bohnice, Zväz sluchovo 
postihnutých SR, Společnost E, MČ Praha 5, MČ Praha 13 a MČ Praha 8, 
Sraz – Společně za radostí a zdravím a mnohé další.



Mezinárodní spolupráce
Naše organizace se podílí na spolupráci na mezinárodním poli s organiza-

cemi Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International.
V průběhu ledna a února jsme uspořádali základní vzdělávací kurz pro 

metodiky výcviku ze Zväzu sluchovo postihnutých SROV. Závěrečné zkouš-
ky splnilo všech 5 absolventů. Vzájemná spolupráce se Zväzom sluchovo 
postihnutých SR pokračovala společnou prezentací na veletrhu NonHandi-
cap SR v Bratislavě a na rekondičním pobytu v Doksech, předáním asis-
tenčního signálního psa pro neslyšící, Besta, představitelce Zväzu sluchovo 
postihnutých SR, Katarině Brázdovičové, která ho využívá nejen jako své-
ho pomocníka, ale také jako psa prezentačního. Best je totiž prvním psem 
s tímto typem výcviku v SR, a proto je jedním z jeho úkolů ukazovat slucho-
vě postiženým v SR, jaké jsou v této oblasti možnosti. 

Jednání s klienty
V průběhu roku 2007 jsme splnili náročná kritéria, kladená na poskytovate-
le sociálních služeb, a stali jsme se registrovanými poskytovateli sociálních 
služeb. 

Při jednání s klienty je postupováno v souladu se Standardy kvality posky-
tování sociálních služeb o. s. Helppes, které jsou v souladu se zákonnými 
normami ČR i mezinárodními standardy ADEu a ADI, v souladu s Etickým 
kodexem o.s. Helppes i Metodikou praktického využívání AP. S každým kli-
entem – uživatelem služby je sepsána Smlouva o poskytování sociální služ-
by, spojené s využíváním psího pomocníka. 

Následná péče o klienty
Stejně jako v minulých letech je Helppes v kontaktu se všemi klienty a prů-
běžně monitoruje soužití klientů s jejich asistenčními psy. V březnu 2007 byla 
po dohodě s klientkou odebrána fena SBP Eliška, která byla následně předá-
na jiné klientce. Klienti pravidelně zasílají monitorující zprávy o službě a pří-
nosu psích pomocníků a jsou pravidelně navštěvováni. Součástí poskytování 
následných sociálních služeb je postupováno vždy s ohledem na konkrétní 
potřeby klienta – zajištění ubytování na internátě pro zrakově postiženého 
klienta a jeho psí průvodkyni, nácvik nových tras - např. při změně zaměstná-
ní, školy, volnočasových aktivit, nácvik nových úkonů, vzhledem ke změně 
zdravotního stavu klienta apod. Všichni klienti skládají na závěr secvičení se 
psem „Test chování psa na veřejnosti“ dle Zkušebního řádu před nezávislým 
posuzovatelem. Službu péče o psa v době tíživé situace klienta využili: Ga-
láskovi – pes GR Hugo, Effenbergerovi – fena GR Sindy, Svěrákovi – fena GR 
Sára – po dobu, kdy byly matky s dětskými klienty v lázních či nemocnicích. 
Z dospělých klientů využívá pravidelně Alena Schutová – fena GR Tosca, 
která jezdí často na koncertní turné a ne vždy si může svou vodicí fenku vzít 
s sebou, Ivana Vladařová – pes VK Ready, která byla dlouhodobě hospita-
lizovaná – zlomenina nohy. Klienti hojně využívají poradenský servis Help-
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pes, konzultují se zaměstnanci Helppes dotazy a problémy z nejrůznějších 
oblastí (poradenství v oblasti dalších sociálních služeb, výživa psa, výcvik, 
práva a povinnosti majitelů asistenčních psů, veterinární problémy apod.) 
a to různými formami – osobně, telefonicky či mailem.

Služby poskytované klientům z jiných organizací
Kromě klientů, kteří mají svého čtyřnohého pomocníka z Helppes, vyhledá-
vají naše služby i klienti, kteří mají svého psího asistenta z jiného subjektu. 
V roce 2007 o pomoc požádali dva klienti, kteří měli problémy s využíváním 
svých vodicích psů. Jednalo se o nedostatečné secvičení s jejich vodicími 
psy. Absolvovali šetření v OS Helppes a po sepsání Smlouvy o poskytování 
soc. služby jim začala být tato služba poskytována – výuka využívání VP, 
poradenství v oblasti zacházení se psem, péče o něj, tréninky v místě jejich 
bydliště. Jedna klientka využila služby psychiatrického poradenství lékařky, 
spolupracující s Helppes.
Dalších cca 15 klientů využilo možnosti účasti na akcích, pořádaných OS 
Helppes (sportovní a společenské akce).

Akce v Helppes
23. 6. 2007 – Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů pod záštitou primátora 
hl. m. Prahy – MUDr. Pavla Béma, areál Helppes, za účasti medií.

15. 9. 2007 – Super den v Helppes – naprosto ojedinělá slavnostní akce – 
„promoce“ asistenčních psů daného ročníku, spojená s předáváním asistenč-
ních psů klientům známými osobnostmi veřejného života, převážně Čestný-
mi členy Helppes. V roce 2007 program téměř výhradně zajistila reklamní 
agentura Fabrika a díky ní se podařila velká mediální kampaň – rozhlasovou 
upoutávku namluvila paní Dana Hábová, prostory reklamních ploch 6 me-
gabigboardů a 10 billboardů na atraktivních místech Prahy poskytla zdarma 
mediální společnost MediaCom Praha s.r.o., rozhlasové spoty vysílala rádia 
Impuls a RockZone. Super dne se zúčastnilo mnoho novinářů, rozhlasových 
redaktorů a televizní štáby ČT a regionálních TV. 

Pátý ročník Super dne měl velmi vysokou úroveň, poprvé zde byla postave-
na stage, aparaturu a celkové ozvučení zajistil Aleš Albrecht a Pepe Sršeň, 
o zapojení dětí se postarala studentka arteterapie Kristina Hasoňová, o ob-
čerstvení se z velké části postarala sponzorsky Ing. Milada Šmidlová, nealko 
nápoje darovala Kofola a.s., květiny pro hosty a účinkující dodala sponzor-
sky již tradičně firma NOVAFLORA s.r.o. Praha. I v roce 2007 se Super dne 
zúčastnily významné osobnosti: Dagmar Havlová, která byla patronkou již 
poněkolikáté, tentokrát 2 asistenčních psů a zároveň se stala kmotrou jedné 
budoucí psí asistentky – štěňátku labradorského retrievera vybrala jméno 
Stela, Mgr. Lucie Vávrová Ph.D. – zástupkyně starosty Prahy 5, Mgr. Hana 
Halová – ombudsman, RNDr. Petr Nečas – ministr práce a sociálních věcí, 
který využil nabídky vyzkoušet si asistenčního psa v praxi, což vzbudilo ne-
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bývalý zájem novinářů a obdiv klientů i návštěvníků, mnohonásobný patron 
a dlouholetý Čestný člen Pavel Vrba, z nových patronů Marek Eben, Petr Muk, 
Meky Žbirka, Ivan Hlas, Vlastimil Horváth, Sámer Issa, skupiny NightWork 
a 2 Dayz, patroni a zároveň porotci SuperpesStar – Gabriela Osvaldová, 
Ondřej Hejma a Milan Herman. První českou SuperpesStar se stal náš klient 
a zároveň spolupracovník Jirka Tománek a jeho asistentka Cherry.
Strhující moderátorský výkon předvedla dvojice moderátorů rádia Rock-
Zone – osvědčená „stálice“ Super dnů Petra Krajčinovič se svým kolegou 
Šimonem Kalouskem.    
Na závěr, pro „štáb“ Super dne, klienty a naše příznivce, jsme si udělali opět 
radost a pozvali mezi sebe naše kamarády – výborné muzikanty se skvělou 
muzikou – kapelu George & Beatovens s Karlem Kahovcem.

1. 12. 2007 – Mikulášská pro všechny hodné pejsky – pátý ročník integračně-
-zábavně-soutěžního projektu, zaměřeného jak na nejširší veřejnost, tak na 
handicapované majitele čtyřnohých pomocníků.

Rekondičně integrační pobyt
V termínu od 18. 8. 2007 do 2. 9. 2007 jsme opět pro naše klienty, ale i kli-
enty jiných subjektů – majitele psích pomocníků, pořádali 2 turnusy rekon-
dičně integračního pobytu v Doksech. 
Pobytů se zúčastnilo přes 80 klientů 
a jejich rodinných příslušníků. Klienti 
měli možnost procvičovat denně své 
psí pomocníky pod odborným do-
hledem, zúčastnit se video tréninků 
interakcí, her, soutěží, relaxačních cvi-
čení, výletů ad. Přednáška Mgr. Aleny 
Sedlačíkové byla spojena s odborným 
sociálním poradenstvím a přednáška 
MVDr. Františka Svozila byla zaměře-
na na nejčastější zdravotní problémy 
psích pomocníků, odborné veterinár-
ní poradenství i poradenství při řešení 
konkrétních problémů.

Valná hromada 
Valná hromada proběhla dne 18. 11. 2007 a z jejích závěrů vyplývá, že vý-
bor OS Helppes pracuje pro nadcházející období v tomto složení:

Zuzana Daušová předseda
Kateřina Studená místopředseda
Jana Brožová jednatel
Bohuslav Brož  hospodář
Michaela Perčinová pokladník
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 Zaměstnanci projektu – HPP v roce 2007 – pracovní zařazení
Zuzana Daušová – ředitelka a vedoucí výcviku
Kateřina Studená – zástupkyně ředitelky a metodička výcviku
Jana Brožová – pracovnice v sociálních službách, metodička výcviku
Michaela Perčinová – pracovnice v sociálních službách, metodička výcviku
Mgr. Dana Pešková – zdravotní pracovnice, klientský servis, metodička výcviku
Jitka Vendrová – asistentka výcviku, pracovnice v sociálních službách 
Klára Pragerová – pracovnice v sociálních službách
Bohuslav Brož – správce výcvikového areálu a asistent výcviku

Zaměstnanci projektu – DPČ 2007
Mgr. Ilona Trojanová - sociální pracovník

Zaměstnanci projektu – DPP 2007
Kristýna Machová – překladatelská činnost a úklid 
Alena Sedlačíková – sociální poradenství 
Jana Brožová – vedení kurzů Společenské výchovy psů
Michaela Perčinová – instruktorka kurzů Společenské výchovy psů a Agility
Zuzana Nedbálková – vedení kurzů Agility
Kateřina Škrdová – instruktorka kurzů Agility
Irena Bartoňová – pedagogický pracovník, vedení kurzů CT

Martin Železný – správa webu, instruktor kurzů Agility a úklid
Bc. David Kozák – metodik výcviku
Alois Kubát – pomocné práce a úklid
MUDr. Jan Bárta – lékařský dozor na akcích, odborné konzultace
Jiří Tománek – asistent výcviku
MVDr. František Svozil – veterinární péče o psy ve výcviku

Pracovní poměry ukončené v roce 2007
Irena Moravová – koordinátorka služeb pro handicapované v Ústeckém kraji  

Sociální poradenství:
Mgr. Alena Sedlačíková

Supervizoři projektu:
Mgr. Alena Sedlačíková, Mgr. Ilona Trojanová, Zuzana Daušová

Výcvik:
Mgr. Dana Pešková, Jana Brožová, Michaela Perčinová, Jitka Vendrová, 
Bc. David Kozák, Jiří Tománek, Zuzana Daušová, Kateřina Studená
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Vychovatelé štěňat:
Adéla Krausová, Jaroslava Růžičková – DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

Instruktoři kurzů společenské výchovy psů: 
Jana Brožová, Michaela Perčinová, Ing. Ivan Benda 

Instruktoři Agility: 
Zuzana Nedbálková, Martin Železný, Kateřina Škrdová, Michaela Perčinová

Odborná spolupráce: 
MUDr. Michaela Štochlová, MUDr. Jitka Suchá, Magda Štochlová, 
Mgr. Ilona Trojanová, MVDr. Olga Dvořáková, MVDr. Kateřina Novozámská, 
MVDr. Denisa Vítková, MVDr. Barbara Lenská, MVDr. František Svozil, 
MVDr. Lukáš Duchek, MVDr. Jiří Beránek, MUDr. Jan Bárta, Jaroslav Šmolík, 
Jiří Šiška, Jan Plšek, Luboš Jonáš 

Prezentační akce – veletrhy, výstavy, besedy, ukázky výcviku apod.: 
Nejčastější aktéři: Zuzana Daušová, Kateřina Studená, Jana Brožová, 
Michaela Perčinová, Jitka Vendrová, Klára Pragerová, Jaroslava Růžičková, 
Irena Bartoňová, Bohuslav Brož
Velkým přínosem je zapojování klientů organizace do prezentačních akcí. 

Canisterapie: 
Irena Bartoňová, Mgr. Ilona Trojanová, Zuzana Daušová, Jana Brožová, 
Kateřina Studená, Klára Pragerová, Jitka Vendrová, MUDr. Michaela Štochlová, 
MUDr. Jitka Suchá, Magda Štochlová, Natálie Nováková, Romana Bešíková, 
Bohuslav Brož, Ing. Ivan Benda 

Fotografové: 
Romana Bešíková, Luboš Jonáš, Jan Šimeček, Miloslav Novotný

Správce IT: 
Martin Pivoňka, Martin Železný

Moderátoři na akcích Helppes: 
Zuzana Daušová, Petra Krajčinovič 
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Překlady:
 Angličtina – Mgr. Dana Pešková, Klára Pragerová, Petra Krajčinovič, 
Ing. Ivan Benda
Francouzština – Adéla Krausová
Němčina – Ing. Ivan Benda, Jiří Tománek, Zuzana Daušová
Italština – Kristýna Machová

Občerstvení na akcích:
Jana Kubátová, Zdeněk Havlíček, Natálie Nováková

Účetnictví: 
Účetní firma – pí Vitnerová

Řemeslné práce: 
Ladislav Kriščvaluščij, Bohuslav Brož, Alois Kubát

Čestní členové
Čestné členství Helppes je udíleno významným osobnostem z řad kultur-

ního a společenského života, které pomáhají šířit myšlenku projektu a cíle 
organizace. Každý z Čestných členů je patronem minimálně jednoho klienta 
a jeho asistenčního psa, někteří z Čestných členů spolupracují s organizací 
velmi úzce a podporují aktivity organizace dlouhodobě.

Osobnosti:
Dagmar Havlová, Marta Kubišová, Gábina Osvaldová, Marcela Holanová, 

Tereza Duchková, Kristýna Frejová, Gába Al Dhábba, PhDr. Petr Fejk, Jan Po-
tměšil, Marek Eben, Pavel Vrba, Václav Vydra, Ondřej Hejma, Milan Herman, 
Petr Muk, Peter Nagy, Miro Žbirka, Ivan Hlas, Karel Kahovec, Martin France, 
Sámer Issa, Vlastimil Horváth, Michal Hudček 

    
Skupiny:

Vypsaná fiXa, NightWork, George & Beatovens, Brouci Band, Banánový 
rybičky, 2 Dayz, Ampér
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Děkujeme sponzorským organizacím

MPSV ČR  

Magistrát hl. m. Prahy  

Městská část Praha 5 

Společnost Pfizer ČR, Praha 5  

Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 1  

Siemens, s.r.o., FOND POMOCI, Praha 6  

Fabrika reklamní agentura s.r.o., Praha 1  

KODYS, spol. s r.o., Praha 6-Břevnov  

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Praha 1  

ECONOMIA A.S .     

Mlékárna HLINSKO s.r.o. 

ABRE s.r.o., Praha 1  

ACI Auto Komponent, Praha 10  

o. s. Dobrý skutek, Praha 10  

VAFO PRAHA, s.r.o., Chrášťany  

Bewi Dog Dalub, Kladno  

A – VET s.r.o., Praha 5   

INZERTSPOJ, spol. s r.o., Praha 9 – Vinoř   

Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8   

KSK BONO, s.r.o., Česká Skalice  

ČKV Praha, spol. s r.o., Praha 4   

Wasch Tec Cz, spol. s.r.o., Praha 10

Nadační fond ZLATÁ PRAHA      

Obec Roztoky u Jilemnice 

GAME SLOT, a.s.

Obec Horní Suchá   

Obec Francouze 

Brno – Starý Lískovec 

Město Velká Bíteš 
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Dětský Mozek 

XENT s.r.o.   

SINTEX, a.s.  

ZOO Praha  

RYOR a.s.  

Cestovní agentura Baron Trenk
Fehrer Bohemia, s r.o.
Národní knihovna
ZO OSD Motol
Svatopluk Parák, Brno
Crocodille ČR, spol. s r.o.
Ewing Public Relation, s.r.o.
HUDY sport a.s.

Děkujeme sponzorům a dárcům

Vážená paní Květoslava Coulová Vážená paní Lorenzová
Vážená paní Radka Schmiederová Vážená paní Pavla Doubková
Vážená paní Pavlína Rieselová Vážená paní Cecílie Bušáková
Vážená paní MUDr. Jaroslava Tolarová Vážená paní Kateřina Tůmová
Vážená paní Marcela Bicanová Vážená paní Markéta Bucková
Vážená paní Vlasta Klíčová Vážená paní Andrea Orletová
Vážená paní Martina Špráchalová Vážená paní Jana Povolná
Vážená paní Iva Dospělová Vážená paní Petra Miklovičová
Vážená paní Renata Keblušková Vážená paní Libuše Benešová
Vážená paní MgA. Petra Behalová Vážená paní Irena Čeplová
Vážená paní MUDr. Renata Zakálová Vážený pan Ing. Jiří Hrabovský 
 
Vážený pan Daniel Munich Vážený pan Karel Müller
Vážený pan JUDr. Tomáš Prokopec Vážený pan Petr Heinzl
Vážený pan David Urban Vážený pan Vladimír Kreidl
Vážený pan Petr Bystroň Vážený pan Petr Couf
Vážený pan Mgr. Jan Linda Vážený pan Ing. Jiří Plisek 
Vážený pan Petr Salava Vážený pan Petr Osička
Vážený pan Jan Martínek Vážený pan Ing. Ch. Kazmirowski

a mnoha dalším, bezejmenným dárcům
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Spolupráce s médii
Helppes v roce 2007 opět rozšířil spolupráci s masmédii a své mediální aktivity. 

Děkujeme za spolupráci zejména:
Mediální společnosti MediaCom Praha s.r.o.
Časopisy a noviny – Rytmus života, Šťastný Jim, Pes přítel člověka, Planeta 
zvířat, Svět psů, Pet Media, Vozíčkář, Gong, Poutník Orfeus, Můžeš, Agentura 
GM – Pražská pětka, Stop, Šíp, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, Hospodářské 
noviny, Práce, 24hodin, Metro, Expres, Pražský deník, Sportovní Občasník 
Vozíčkářů, Práce a sociální politika, Abilympijský zpravodaj, Českolipský de-
ník, Korzár – Pohoda – Slovenská republika 
Televize – ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce ČT, TV Prima, TV Nova, 
TV Praha 13, TV Noe, TV OK 3 
Rozhlas – ČRo – Radiožurnál, Regina, Regiony, Frekvence 1, Impuls, 
RockZone, Olympic 
Internet – iDnes, Novinky.cz, iHNed, Super.cz

Zvláštní poděkování
Všem našim dobrovolným spolupracovníkům, vychovatelům budoucích 

psích pomocníků, mediálním partnerům, příznivcům, sponzorům a čestným 
členům děkujeme za jejich pomoc. 

Také děkujeme za spolupráci zejména Veterinární klinice Paprsek a jejímu 
majiteli, MVDr. Františku Svozilovi, Veterinární klinice Vet Centrum a jejímu 
majiteli, MVDr. Lukáši Duchovi, a kolektivu lékařů těchto klinik, za vzornou 
péči o naše „svěřence“  i za příkladný přístup k naší organizaci i našim klientům

MPSV – za podporu projektů OS Helppes,
MHMP – za pronájem pozemku, na kterém se nachází naše centrum 

a který je vhodný zejména pro svou dostupnost handicapovaným klientům, 
a za finanční podporu projektu v roce 2006. Jako výraz poděkování a přispění 
hl. m. Praze pořádáme v našem areálu Kurzy společenské výchovy psů, které 
jsou zaměřeny na psy a jejich majitele pro úspěšné soužití v hl. m. Praze. 
Těmito kurzy již prošlo na 400 majitelů psů od října 2003 do prosince 2007.

MUDr. Pavlu Bémovi – za převzetí záštity nad Mistrovstvím ČR ve výkonu 
vodicích psů a za převzetí patronátu nad dvěma asistenčními psy pražských 
klientů.

Mgr. Haně Halové – za dlouhodobou podporu aktivit Helppes, 
Dagmar Havlové –  za dlouhodobou a mimořádnou podporu  

projektů Helppes,
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Martě Kubišové, Pavlu Vrbovi, Karlu Kahovcovi a Václavu Vydrovi – za 
dlouhodobou a stálou podporu aktivit Helppes,

Zuzaně Trankovské – šéfredaktorce časopisu Pes přítel člověka – za dlou-
hodobou spolupráci,

Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci 
a za supervizi odborných aktivit Helppes,

Společnosti Pfizer ČR – za mimořádnou podporu projektu,
Reklamní agentuře Fabrika – zejména paní Adéle Krausové a majiteli této 

reklamní agentury – za dlouhodobou podporu projektů Helppes a nezištnou 
a příkladnou spolupráci mezi neziskovou organizací a reklamní agenturou. 

Hospodaření Helppes – Centra výcviku psů pro postižené 
za období 1. 1. 2007–31. 12. 2007

text číslo účtu Kč

Celkový objem finančních 
prostředků

4.052.217,-

Osobní náklady 521–524 1.578.029,-

Odvody – zdravotní a sociální 524    461.100,-

Provozní náklady – materiálové    910.417,-

potraviny 501      34.676,-

kancelářské potřeby 501      21.129,-

vybavení DDHM 501      91.175,-

ostatní materiál 501    763.437,-

Nemateriálové náklady  1.056.302,-

energie 502     116.215,-

opravy a údržba 511       15.113,-

cestovné 512     237.948,-

ostatní služby 518     687.026,-

Ostatní náklady       46.369,-

Pojištění a poplatky 549       46.369,-
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Cíle do budoucna

Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s. 
si klade za svůj cíl další zkvalitňování sociálních služeb handicapovaným 
klientům a iniciování legislativních změn tak, aby se sjednotily se stan-
dardy mezinárodními. Bohužel se ale setkáváme také s nepochopením 
a nedoceněním významu asistenčních psů ve společnosti. Ve světě je 
naprosto běžné, že se handicapovaní i se svými psími pomocníky ak-
tivně podílejí na všech aspektech života. V ČR stále občas narážíme na 
neochotu, zaostalost, neznalost a občas i ignoranci. Jsou to samozřejmě 
ještě následky dlouholeté, násilné izolace handicapovaných, ale také 
snaha některých zkostnatělých organizací o přetrvávající určité vyčle-
ňování zdravotně handicapovaných ze společnosti. Proto se podílíme 
a sami také uskutečňujeme projekty pro děti, mládež, odbornou i laic-
kou veřejnost, zapojujeme do problematiky mediální partnery, aby se 
v co nejkratším čase dařilo tyto umělé bariéry překonávat. 

    

Za výrobu, zpracování a tisk této Výroční zprávy děkujeme 

společnosti Fabrika reklamní agentura s.r.o.  
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