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Poslání organizace
Posláním organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat k aktivnímu způsobu života, zařazení do vzdělávacího či pracovního
procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů.
Komu pomáháme a zdarma poskytujeme sociální služby:
Osobám se zdravotním postižením, držitelům průkazů ZTP, ZTP/P, příp. TP – osoby
zcela nebo částečně upoutané na invalidní vozík, osoby s těžkým tělesným postižením,
osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby trpící záchvatovými onemocněními – kardiaci, epileptici, narkoleptici apod., osoby s kombinovanými
handicapy – zrakově postižený vozíčkář, hluchoslepý ad., děti s různými typy postižení.
Jaké typy speciálně vycvičených psů předáváme:
vodicí psy pro nevidomé
asistenční a balanční psy pro vozíčkáře a tělesně postižené
signální psy pro neslyšící
asistenční signální psy pro osoby trpící záchvatovým onemocněním – epileptici, kardiaci apod.
canisterapeutické psy – určeni zejména dětským klientům – pomáhají rozvoji jemné
i hrubé motoriky, řečových a hmatových schopností, rozvoj sociálního chování apod.

Úvodem
Helppes je první a jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci,
soběstačnosti a samostatnosti a je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Prostřednictvím speciálně vycvičených psů poskytujeme zcela komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta
až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa.
V Roce 2008 došlo k personálním změnám, které vedly k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb našim klientům.
Význam kladený na zlepšení péče a komunikace se stávajícími klienty přinesl své ovoce v podobě zpětné vazby od klientů, dále se odrazil ve větším zájmu o využívání poskytovaných služeb. Tyto služby využívají nejen klienti, kteří mají svého psího pomocníka
vycvičeného v naší organizaci, ale také klienti, kteří mají své vodicí psy z organizací jiných,
které jim však neposkytují, či dokonce odmítají poskytovat služby a poradenství v případě
problémů se svým psem.
Rovněž se zvýšil zájem ze strany nových žadatelů o poskytování naší služby.
Výbor
Valná hromada proběhla dne 4. 3. 2008 a z jejích
závěrů vyplývá, že výbor organizace pracuje pro nadcházející období v tomto složení:
Zuzana Daušová – předseda
Adéla Krausová – místopředseda
Jana Brožová – jednatel
Bohuslav Brož – hospodář a pokladník
Natálie Nováková – člen výboru bez funkce
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Slovo ředitelky
Rok 2008 byl pro Helppes rokem významných pozitivních změn. Po nevydařeném pokusu o rozvrat v organizaci na přelomu roku 2007 a 2008 a odcizení důležité dokumentace
v únoru roku 2008 pracovníci, kteří tyto záležitosti způsobili, odešli. Odchodem těchto pracovníků a některých spolupracovníků jako by spadl z organizace kámen a začalo období
jejího rozkvětu. Po poměrně dramatickém počátku roku došlo v organizaci v návaznosti
na personální změny k samým pozitivním událostem: kolektiv se výrazně stmelil, v mnoha
oblastech se podařilo ušetřit nemalé ﬁnanční prostředky, k organizaci se přihlásilo mnoho nových, kvalitních spolupracovníků a příznivců, kteří pro její činnost znamenají velký
přínos. Z nevýznamného obrázkového čtvrtletníku se stal téměř profesionální informační
bulletin, byl zahájen rozvoj dalších projektů a aktivit ve prospěch klientů a organizaci se dostalo i významného ocenění na mezinárodním poli. Přijetím nových odborně vzdělaných
pracovníků a spolupracovníků se začalo dařit také v oblasti realizace dalších aktivit pro
klienty, které byly po mnoho let pouze plánovány, a byla vyhledána a opravena různá pochybení, způsobená bývalými pracovníky (jedná se např. o databáze klientů a psů, které
byly zcela nekvalitně zpracovány, včetně špatných, či zcela chybějících údajů apod.), což
velmi výrazně omezovalo dostatečnou a včasnou komunikaci s klienty. To přineslo od klientů okamžitou významnou zpětnou vazbu. Šokujícím zjištěním byl hyenismus některých
bývalých pracovníků, kteří záměrně zatáhli několik klientů – osob se zdravotním, zejména
zrakovým postižením, do této problematiky a další jejich aktivity, které vedly, a bohužel
stále vedou, ke snahám o poškozování organizace. Opak se však stal pravdou a ukázalo se,
že odchodem části pracovníků a spolupracovníků bylo nastartováno nejúspěšnější období
organizace. Prokázalo se, že stále platí heslo „Vše špatné je pro něco dobré“ a že zdravé jádro organizace se umí velmi dobře vyrovnat i s nemalými problémy a negativní zkušenost
obrátit ve prospěch celé organizace. Po těchto zkušenostech byl v rámci minimalizace rizik
zprofesionalizován proces přijímání nových pracovníků, spolupracovníků i dobrovolných
spolupracovníků, kteří při projevení zájmu o zapojení do činností organizace mimo jiné
procházejí rovněž psychologickými pohovory a testy.
Velkým úspěchem pro organizaci bylo udělení Ceny děkana Lékařské fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě.
Dalším významným úspěchem byla jednání se zástupci MPSV, zejména pak s panem
ministrem RNDr. Petrem Nečasem, který po těchto jednáních zadal Výzkumnému ústavu
práce a sociálních věcí zpracování analýzy problematiky asistenčních psů s cílem možného přehodnocení postavení asistenčních psů a uživatelů těchto služeb. V lednu příštího
roku by měla být analýza dokončena a na jejím základě se započne jednání o možnosti
změn v této oblasti.
Cílem nejen pro rok 2009, ale i pro období následující,
je pokračování v nastoleném trendu a snaha o stálý rozvoj organizace, jejích pracovníků a projektů s pozitivním a
přínosným dopadem na klienty. Poděkování za podporu
a rozvoj našich projektů patří za naši organizaci a zejména jménem našich klientů všem dobrovolným spolupracovníkům, příznivcům a podporovatelům, jmenovitě
především reklamní agentuře Fabrika, Tiskárně Flora,
MPSV, MHMP, MČ Praha 5, nadacím Leontinka, Vize 97,
J + T, ﬁrmám KPMG, Pﬁzer, Kodys a mnoha dalším podporovatelům, dárcům a sponzorům, bez kterých by naši
klienti své psí pomocníky nemohli získat.
Zuzana Daušová
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Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb
V průběhu roku 2008 jsme se všemi novými klienty uzavřeli Smlouvu o poskytování
sociální služby. Vyhodnocení poskytovaných služeb a jejich úspěšnost je monitorována ve
čtvrtletních intervalech vedením organizace, které navrhuje další postupy pro zkvalitňování služby. Klienti podávají pravidelné zprávy o činnosti svých psů, zasílají dokumentaci od
veterinárních lékařů o zdravotním a kondičním stavu svých psů, zasílají vyjádření lékařů
a odborných pracovníků o vlivu psa na jejich zdravotní, příp. psychický stav, je s nimi
udržován pravidelný kontakt a jsou vykonávány návštěvy klientů s cílem kontroly práce
a stavu předaných psů. Výstupy z těchto aktivit jsou pak ukazateli kvality služby.
Neustálý rozvoj následných služeb pro klienty je nejdůležitějším úkolem Helppes do budoucna. Standardy kvality poskytování sociálních služeb a Etický kodex jsou již zavedeny
v praxi a jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Standardy i Etický kodex jsou v souladu jak s národními, tak i mezinárodními standardy, kodexy, požadavky a normami.
Cíle organizace a všech projektů byly naplněny v požadované míře, v některých oblastech byly dokonce překročeny.
Práce s klienty
Helppes, který je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, má vypracovány
a v praxi využívá, jako jediná organizace tohoto druhu v České republice, Standardy kvality poskytování sociálních služeb a Etický kodex, které jsou v souladu jak se zákonnými
normami ČR, tak i s mezinárodními standardy ADEu a ADI. S každým uživatelem služby je
sepsána Smlouva o poskytování sociální služby.
Při secvičování psa s klientem je vždy postupováno individuálně, dle možností a schopností klienta či jeho zákonného zástupce.
Každý předávaný pes je označen nezaměnitelným tetováním nebo mikročipem.
Každý klient obdrží k předávanému psovi protokol o vykonané zkoušce/zkouškách, posouzených nezávislými posuzovateli Klubu speciálního výcviku Českého kynologického svazu a kompletní zdravotní dokumentaci. Kromě platného očkovacího
průkazu/pasu psa dostávají klienti vyhodnocení oﬁciálním posuzovatelem jmenovaným Komorou veterinárních lékařů na zatížení dysplazie
kyčelních i loketních kloubů – RTG snímky jsou přístupné na webových
stránkách veterinární kliniky VetCentrum (každý klient obdrží na požádání přístupový kód), psi jsou vyšetřeni na zatížení očních vad oﬁciálním posuzovatelem KVL, klientům je předán výsledek biochemického
i hematologického vyšetření krve, včetně výroku veterinárního lékaře.
Proces secvičování klienta se psem je ukončen závěrečným Testem
chování psa na veřejnosti, který klient či jeho zákonný zástupce skládá
sám a je posuzován nezávislým rozhodčím Klubu speciálního výcviku
Českého kynologického svazu.
Následná péče o klienty
S klienty je udržován pravidelný kontakt, je jim
poskytováno poradenství a servis.
Klienti využívají zejména poradenský servis,
osobní konzultace a protrénovávání dovedností
psů, nácvik nových úkonů, který je nutný vzhledem ke změně jejich zdravotního stavu či změně
životních podmínek, možnost ustájení, péče o psa
a udržování psa v pracovní kondici po dobu, kdy
psa nemohou z vážných důvodů mít u sebe – nejčastěji se jedná o pobyty v lázních, kde nechtějí
klienta se psem přijmout, období pobytu klienta
v nemocnici, při sportovních aktivitách a soutěžích
klientů apod.
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Služby poskytované klientům z jiných organizací
Stále častěji se na nás obracejí klienti, kteří získali svého čtyřnohého pomocníka
z jiného subjektu. V roce 2008 o pomoc požádali další dva klienti, kteří měli problémy
s využíváním svých vodicích psů. Jednalo se o nedostatečné secvičení s jejich vodicími
psy. Po absolvování úvodních pohovorů a šetření, kdy bylo zjištěno, že klienti mají problémy se svými vodicími psy a subjekty, od kterých své vodicí psy nakoupili, s nimi odmítají
komunikovat, byly s těmito klienty sepsány smlouvy o poskytování soc. služby a služba jim
byla poskytována. Dalších cca 15 klientů, kteří nemají své psí pomocníky z naší organizace,
využilo možnosti účasti na aktivitách, které jsme pořádali – rekondičně integrační pobyt,
společenské, soutěžní a prezentační akce, volnočasové aktivity i poskytování poradenství.
Vzdělávání pracovníků a spolupracovníků, podílejících se na projektech organizace
Všichni noví zaměstnanci, spolupracovníci i dobrovolní spolupracovníci jsou vždy proškoleni v rámci interních předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně i poskytování
první pomoci.
V průběhu roku probíhají u vybraných pracovníků také pravidelná proškolování o zacházení s veterinárními prostředky a poskytování první pomoci zvířatům.
Zaměstnanci a spolupracovníci organizace v rámci
vzdělávání pro rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných
služeb absolvovali v roce 2008 tyto vzdělávací aktivity:
Zuzana Daušová absolvovala kurz pro fundraisery.
Bohuslav Brož absolvoval kurz „Realizace krátkodobých projektů“.
Jana Brožová absolvovala kurz „Vystupování před
kamerou aneb Jak neztratit nit a tvář“.
Natálie Nováková absolvovala kurz „Úvod do supervize“.
Jana Brožová a Zuzana Daušová se zúčastnily semináře na téma „Nové nástroje pro rozvoj v neziskovém
sektoru“.

Cíle do budoucna
Cílem organizace je zvyšování úrovně profesionálního poskytování všech souvisejících
sociálních služeb, spojených s užíváním živých kompenzačních pomůcek – speciálně vycvičených psů, od zaškolení žadatele až po jeho secvičení se psem a poskytování následných
služeb majitelům již předaných psů. S tím souvisí stálé a průběžné vzdělávání pracovníků
a spolupracovníků organizace a zapojování odborníků do projektů. Cílem pro další období
je pokračování úspěšného projektu výcviku asistenčních, balančních
a signálních psů s názvem „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“
a výcviku vodicích psů,
vyhledávání dalších
možností finančních
zdrojů pro naplňování
cílů projektů a realizace nových projektů, vedoucích ke zvýšení kvality služeb.
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Areál
Údržbu a opravy areálu provádí a dozoruje jeho správce, p. Bohuslav Brož. V letošním
roce byly nutné větší opravy kotců na ustájení psů – byla provedena kompletní rekonstrukce střech kotců, byly opraveny všechny
psí boudy a na doporučení MěVS byla provedena montáž nových vnitřních hygienických
obkladů kotců. Pravidelné opravy byly provedeny na plotech a ve skladech, návozem
štěrku byly zpevněny přístupové cesty.
Na začátku roku 2008 proběhlo osazení
novými bezpečnostními vstupními dveřmi do
hlavní budovy, protože původní dveře způsobovaly značné tepelné ztráty a nebyly zcela
vyhovující ani po stránce bezpečnostní.
S drobnou údržbou areálu vypomáhají členové Základní kynologické organizace ČKS
682 – Motol v rámci dohodnutých podmínek bezplatného zapůjčení výcvikové plochy,
tj. odpracovávání brigádnických hodin při údržbě areálu.

Členství v organizacích
Od roku 2003 jsme jako Klub speciálního výcviku psů 943 Helppes členem největší
odborné kynologické organizace v České republice se zaměřením na výcvik psů, mimo
výcvik loveckých psů – Českého kynologického svazu, která je našim supervizorem a garantem kvality výcviku psů. Klub speciálního výcviku 943 Helppes Českého kynologického
svazu provádí zkoušky rozhodčích a úspěšné adepty jmenuje rozhodčími pro výkon speciálního výcviku psů dle Zkušebního řádu pro zkoušky speciálního výcviku psů pro zdravotně handicapované, pro jmenované rozhodčí provádí školení.
KSV 943 Helppes ČKS má více než 100 členů, převážně z řad majitelů asistenčních
a vodicích psů, bez ohledu na to, z jaké organizace svého čtyřnohého pomocníka mají.
Klub se aktivně podílí na tvorbě návrhů legislativních změn, vedoucích ke zlepšení postavení majitelů a žadatelů o asistenční, balanční a signální psy a vytvoření standardů a pravidel pro výcvik a předávání vodicích a asistenčních/balančních a signálních psů.
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, odborné organizace se sídlem v USA.
Spolupráce s partnerskými organizacemi
Trvale spolupracujeme s organizacemi, jednotlivci i institucemi, které se zaměřují především na práci s osobami se zdravotním postižením. Nejinak tomu bylo i v tomto roce.
Vzájemná spolupráce a výměna zkušeností zvyšuje pro nás i pro naše partnery možnosti
kvaliﬁkovanější práce s klienty a také v přípravě a výcviku psů.
Mezinárodní spolupráce
Členství v mezinárodních organizacích Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International nás zavazuje k dodržování vysokých mezinárodních standardů. Členské organizace z celého světa mezi sebou vzájemně komunikují, předávají si a vyměňují zkušenosti
v oblasti práce s klienty a výcviku psů a koordinují svou činnost.
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Mezinárodní konference
Ve dnech 21. až 24. června 2008 se v Anglii (Heathrow, hotel Renaissance,) uskutečnila
spojená konference organizací ADI/ADEu (Assistance Dogs International/Assistance Dogs
Europe) a IGDF (International Guide Dogs Federation). 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 sdružení Helppes se jí zúčastnili Kristýna Hasoňová a Ivan Benda.
Spolu se dvěma zástupci Střediska výcviku vodicích psů – SONS ČR to byli jediní účastníci
konference z Čech.
Kromě procesních a organizačních záležitostí (což zabralo hodně času hlavně v části
IGDF) se jednalo například o následujících tématech:
přístupová práva pracovních psů
V celém světě toto stále představuje problém, řešit se ho daří různě úspěšně. Nejvíce
pokročili zřejmě na Novém Zélandu a v Austrálii – všichni psi z členských subjektů ADI zde
mají ze zákona v podstatě neomezený vstup všude, kam jejich majitelé, například včetně
palub letadel.
použití specielních GPS přístrojů s hlasovým výstupem pro hrubou orientaci nevidomých se psem; přesnou orientaci zaručuje pes
použití clickeru a targetu pro uživatelské (laické) trasování nevidomého s vycvičeným
vodicím psem
řešení problémů nevidomých se stále oblíbenějšími sdílenými povrchy ve městech
Shared surfaces – případy, kdy například není obrubníkem oddělena jízdní dráha
a chodník, v pěší zóně se nachází kolejiště tramvaje apod. Kromě módního aspektu ale
vznik těchto zón občas souvisí se snahou o bezbariérovost pro vozíčkáře.
použití metody Tellington T-Touch ve výchově a výcviku
Přínos se zdá být dost sporný – metoda v podstatě odpovídá „normální“ citlivé komunikaci se psem a běžnému výcviku na překážkách. Spíše pouze do postupu zavádí schematičnost, a tím umožňuje jeho uniﬁkaci ve velkých výcvikových školách.
fúzování organizace ADEu do ADI
Kvůli zjednodušení společného ﬁnancování se např. zkracuje následující ﬁskální rok ADI
na tři měsíce, a tím se dosud různá ﬁskální období obou organizací sesynchronizují.
Poměrně nevhodně bylo zvoleno místo konání konference – hotel těsně vedle letiště
uprostřed další zástavby s naprostým nedostatkem volného prostoru kolem. To mělo za
následek minimální přítomnost psů a až na jednu výjimku naprostou absenci seminářů
s praktickými ukázkami (hands-on), což je při diskusích o výcviku psů nejdůležitější. Tato
skutečnost byla předmětem kritiky mnoha účastníků.
I tak ale byla konference zajímavá a v mnoha bodech přínosná.

Udělení Ceny děkana Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
Dne 9. 10. 2008 byla Helppes za aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality života handicapovaných dětí a dospělých, udělena Cena děkana Lékařské fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě. Udělení této ceny si nesmírně
vážíme, protože ji získáváme z rukou odborníků v rámci
mezinárodní vědecké konference a potvrzuje nám, že to,
co děláme, má smysl a odezvu i ze strany odborníků na
mezinárodním poli, kteří mohou naši práci posuzovat z pozice dopadu na své klienty – pacienty, kteří jako pomůcku
využívají asistenčního psa. Účastníci této konference, mezi
nimiž nechyběli ani zástupci Ministerstva zdravotnictví
České republiky, zhlédli také malou ukázku dovedností
psích asistentů a dozvěděli se více o našich projektech.
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Projekt Fóra dárců DMS
15. 10. 2008 byl náš projekt přípravy, výcviku a předávání asistenčních, signálních a balančních psů „Pomoc přichází na čtyřech
tlapkách“ zařazen Fórem dárců do projektu dárcovských SMS.

Vycvičení a předaní psi v roce 2008
V letošním roce bylo předáno 16 psích pomocníků.
Vodicí psi pro nevidomé – doprovázejí zrakově postižené a zajišťují jejich bezpečný pohyb
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Poznámka

Karel Kotermann
Rostislav Štec
Ondřej Kožár
Martin Hrtús
Zdeněk Ságner

Eny
Ely
Eny
Jessy
Gwendolin Durnitor

LR
ŠVO
LR
NO
BO

únor
březen
červen
srpen
září

pes odebrán v době secvičování
druhý majitel

Asistenční canisterapeutický pes – je vycvičen pro potřeby tělesně postižených osob nebo
dětí, které jsou ještě odkázány na pomoc svých rodičů nebo dalšího člena rodiny – pes tedy
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,
rozvíjení jemné i hrubé motoriky, podávání pomůcek pečující osobě a podávání předmětů
a pomůcek postiženému, polohování – terapeutická metoda, rozvoj řečových a hmatových
schopností apod.)
Klient

Pes

Jan Cinkanič
Ely
Lukáš Šafr
Bady
Tereza Zapletalová Gin z Měnínského lesa
Jiří Pilský
Sára
Martin Petrásek
Jenny od Klárky
DC Paprsek
Haika od Kamenné Hradby

Plemeno

Kdy

Poznámka

GR
GR
GR
LR
LR
GR

leden
březen
červen
červen
červenec
červenec

pes vrácen – rodinné důvody
druhý majitel
druhý majitel
druhý majitel

Asistenční pes pro vozíčkáře nebo těžce tělesně postiženého – balanční pes – asistuje tělesně
handicapovanému člověku a pomáhá mu při zajišťování jeho potřeb a sebeobsluhy. Balanční
pes doprovází a poskytuje oporu osobám s tělesným postižením, pohybujícím se s pomocí berlí,
holí či chodítka. Zčásti dokáže nahradit péči osobního asistenta či člena rodiny.

Klient
Bohdana Vondrová
Martina Justiánová
Květuše Petrová
Dana Paravanová

Pes
Viky
Ema
Panora Svatého Huberta
Běla

Plemeno
LR
GR
GR
LR

Kdy
březen
červen
září
říjen

Poznámka
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Kombinovaný výcvik
Psi s kombinovaným výcvikem pomáhají osobám s vícečetným postižením – např. zrakově a tělesně postižený, tělesně postižený se záchvatovým onemocněním apod.
Signální psi pro signalizaci záchvatu – posláním těchto psů je signalizace záchvatů, přivolání pomoci, podání léků, telefonu apod. (dle konkrétních potřeb postiženého), příp.
upozornění na blížící se záchvat.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Poznámka

Olga Svatoňová
Martin Bílý

Odetta
Antony black z Hradu Grabštejna

LR
VP

červenec
červen

tělesně postižená, diabetes
zrakově a tělesně postižený

Vyřazení psi z výcviku v roce 2008
V roce 2008 bylo vyřazeno z výcviku 7 psů.
Psi vyřazení ve zkušební době byli vráceni do svých původních rodin. Psům, kteří byli
v majetku Helppes, byly nalezeny náhradní – opatrovnické rodiny, které o psy pečují
a každý rok podávají informace o psu a zprávu od veterinárního lékaře o psychickém,
zdravotním a kondičním stavu psa. Koncepce předávání vyřazených psů do opatrovnictví
byla převzata od našich partnerských organizací v zahraničí a zaručuje těmto psům stálý
dohled z naší strany nad tím, jak o ně opatrovnické rodiny pečují a zda-li tento pes, který
se nehodí pro práci u člověka s postižením, prožívá plnohodnotný život a je mu zajištěna
veškerá potřebná péče.

Úhyn
V roce 2008 uhynul 1 pes – jorkšírský teriér ve výcviku – pitevní nález: selhání srdce.

Statistika plemen vycvičených psů za působení Helppes

Plemeno
Golden retriever
Labrador retriever
Border collie
Kříženec
Švýcarský bílý ovčák
Rottweiler
Belgický ovčák
Knírač malý
Svatobernardský pes
Flat coated retriever
Německý boxer
Irský teriér
Výmarský ohař
Knírač velký
Cairn terrier
Finský špic
Airedale terrier
Chodský pes
Pudl velký (královský)
celkem
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počet
47/43
32/30
6
3
3/2
2
2
2
2/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
113/105

Statistika rozdělení dle druhu výcviku za dobu působení Helppes

Druh výcviku

počet

Vodicí pes pro nevidomé
Asistenční pes pro vozíčkáře
Asistenční canisterapeutický pes
Asistenční signální pes pro neslyšící
Asistenční balanční pes
Asistenční canisterapeutický pes pro vozíčkáře
Asistenční vodicí pes pro vozíčkáře se zrakovou vadou
Vodicí pes pro neslyšící se zrakovou vadou
Vodicí balanční pes pro zrakově postižené s tělesnou vadou
Vodicí balanční pes pro zrakově postižené s tělesnou a sluchovou vadou
Asistenční vodicí balanční pes pro zrakově postižené s tělesnou pohybovou vadou
Asistenční pes pro tělesně postižené
Asistenční canisterapeutický pes pro neslyšící
Asistenční vodicí signální pes pro epileptika
Asistenční signální pes pro narkolepsii
Asistenční balanční signální pes pro diabetika
Asistenční signální pes pro epileptika
Asistenční signální pes pro kardiaka
Canisterapeutický pes
Celkem

23
30
28
6
6
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
113

Statistika rozdělení asistenčních psů dle pohlaví
Psi
Feny
Celkem
Poznámka

36
77
113
z toho dva psi a šest fen předáno znova druhému majiteli

Statistika rozdělení klientů
Právnická osoba
Muži
Ženy
Celkem klientů
Poznámka

2
48
60
110
třem klientům předán druhý pes

Statistika rozdělení klientů dle věku v roce 2008
Děti 0 až 7 let
Mládež 8 až 18 let
Klienti v produktivním věku
Klienti v důchodovém věku
Stacionář – klienti různého věku

8
33
64
3
108
2
110
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Využití asistenčních psů
Asistenčního psa klient plně využívá (z toho 3 klienti využívají druhého psa)
Asistenčního psa klient nevyužívá
Nevyužívá z důvodu – klient zemřel
Nevyužívá z důvodu – pes odebrán klientovi/vrácen klientem
Počet vrácených psů, kteří byli znovu předáni
Počet vrácených psů, kteří budou znovu předáni
Počet psů, kteří uhynuli
Počet vrácených psů, kteří byli vyřazeni

Umístění vycvičených psů – rozdělení dle krajů a okresů
Kraj

Okres

Praha
Praha 1
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha10
Kraj Středočeský
Nymburk
Kladno
Mladá Boleslav
Praha-západ
Praha-východ
Kolín
Kraj Jihočeský
Tábor
Český Krumlov
Kraj Plzeňský
Klatovy
Plzeň-sever
Plzeň-jih
Kraj Karlovarský
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Kraj Ústecký
Louny
Teplice
Chomutov
Kraj Liberecký
Jablonec nad Nisou
Semily
Česká Lípa
Liberec
Kraj Královéhradecký
Hradec Králové
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
Náchod
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Počet
27
1
3
5
3
1
1
5
8
8
1
1
2
1
2
1
2
1
1
5
2
1
2
2
1
1
8
1
5
2
10
1
1
6
2
9
5
1
2
1

97
13
2
11
8
2
3
3

Kraj Pardubický
Ústí nad Orlicí
Chrudim
Pardubice
Kraj Vysočina
Jihlava
Havlíčkův Brod
Žďár nad Sázavou
Třebíč
Kraj Jihomoravský
Brno-město
Brno-venkov
Kraj Olomoucký
Šumperk
Olomouc
Kraj Zlínský
Uherské Hradiště
Vsetín
Otrokovice
Kraj Moravskoslezský
Karviná
Ostrava-město
Frýdek-Místek
Opava
Nový Jičín
Zahraničí
USA
Itálie
Austrálie
Německo
Slovensko
Celkem předáno
Z toho ve službě
Poznámka

Florida
Torino
Queensland
Nordhausen
Zalázne

5
2
2
1
5
2
1
1
1
6
5
1
3
2
1
4
2
1
1
14
6
3
1
3
1
5
1
1
1
1
1
113
97

110 klientů/113 psů – 3 klienti – druhý pes

Žadatelé o psí asistenty
Pro rok 2009 evidujeme dalších 26 žadatelů o psí pomocníky.
Canisterapie
Pro Domov pro zrakově postižené – Palata poskytujeme dlouhodobě a pravidelně jednou týdně canisterapeutické aktivity.
Na jaře byl uspořádán pro veřejnost CT kurz.
Na jaře a na podzim jsme pořádali CT zkoušky,
kterých se zúčastnilo 28 canisterapeutických týmů.
Zkoušky úspěšně splnilo 25 týmů.
Celkem již pracuje v sociálních a zdravotnických
zařízeních po celé ČR na 246 canisterapeutických
týmů – našich dobrovolných spolupracovníků.
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Vydávání bulletinu
Od roku 2005 je pro klienty a příznivce vydáván bulletin – čtvrtletník Helppsík.
V roce 2008 se do jeho přípravy a vydávání zapojila bývalá redaktorka časopisu Pes
přítel člověka a spolumajitelka vydavatelství Canistr, paní Zuzana Trankovská. Je její zásluhou, že ze zábavného „časopísku“ se stal nejen bulletin se zajímavou náplní informující
o aktivitách a práci organizace a životě klientů, ale také zdroj informací a kontaktů pro
osoby se zdravotním postižením.
Všechna již vyšlá čísla jsou rovněž od letošního roku k dispozici na www.helppes.cz
v sekci „O nás“, a to jak v plné formě, tak v textové verzi pro zrakově postižené.
Přednášky, besedy, ukázky dovedností psích pomocníků, osvětové a vzdělávací aktivity,
účast na akcích, pořádané akce
Zájem o přednášky pro veřejnost a o ukázky dovedností našich psů stále vzrůstá. Vzhledem k tomu, že veřejnost stále příliš neví, co práce asistenčních psů obnáší, klademe velký důraz na osvětovou činnost, a tak je vzrůstající zájem o prezentační aktivity ze strany
odborné i laické veřejnosti velmi potěšující. Obecně lze říci, že mnohde jsou již výsledky
osvětové činnosti viditelné, ale v zájmu zvyšování kvality života lidí s postižením a pochopení významu asistenčních psů je nutné v této oblasti stále pokračovat.
V roce 2008 jsme se zúčastnili či jsme pořádali následující akce:
2. 3.– 3. 3. – Mezinárodní výstava psů Praha – PVA
15. 4.–18. 4. – Mezinárodní veletrh NonHandicap – Výstaviště Holešovice Praha
16. 4. – Čestný člen Helppes, pan Pavel Vrba, slaví životní jubileum
19. 4. – zkoušky ZOP
20. 4. – Agentura Helas – HSBC British Racing Green Day
27. 4. – výstava Senior handicap: aktivní život – Výstaviště Lysá nad Labem
30. 4. – Čarodějnice v Helppes
5. 5. – návštěva žáků ZŠ Tolerance Hloubětín
13. 5. – ZŠ Jankov u Benešova
6. 5. – English International School Prague, s.r.o. – slavnostní předání šeku pro Jirku
a Sáru, spojené s ukázkou práce asistenční fenky Sáry
17. 5. – Májový jarmark – Jilemnice
18. 5. – Divadlo v Dlouhé – 10. ročník festivalu pro děti
a jejich dospělé – Dítě v Dlouhé
21. 5. – Den otevřených dveří neurologického oddělení
Teplice
21. 5. – Dům dětí a mládeže Praha 8
23. 5. – Abireha – Pardubice
24. 5. – Mezinárodní výstava psů Litoměřice
25. 5. – Zahájení lázeňské sezony – Teplice
28. 5. – Agentura Tamaran – Řecký večer
28. 5. – Praha 3 – Fajn den – Žižkovské hovínko
30. 5. – Soutěž vodicích psů – Dobruška – delegace
k posuzování soutěže
7. 6. – Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů – Praha
8. 6. – Psí den Praha 11
10. 6. – Veletrh neziskových organizací – NGO Market
Nadace Forum 2000
12. 6. – Helppes v Ulitě
13. 6. – Klub domeček Úřadu městské části Praha 7
19. 6. – Slavnostní zahájení Kavárny Potmě – Světluška
21. 6.–24. 6. – Mezinárodní konference ADI/ADEu
a IGDF 2008
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26. 6. – Pohádkové odpoledne Dopravního podniku Praha a Helppes na Petříně
28. 6. – Canisterapeutické zkoušky
7. 7. – Ulita v Helppes
12. 7. – Krakonošova tržnice – Roztoky
u Jilemnice
21. 7. – Ulita v Helppes
29. 7. – Ulita v Helppes
17. 8.– 24. 8. – rekondičně integrační
pobyt – Poslův Mlýn u Doks
13. 9. – víkendový psychorehabilitační
pobyt – Horní Bradlo
20. 9. – Super den 2008
25. 9. – Veletrh sociálních služeb Prahy 13
4. 10. – Světový den zvířat – Toulcův dvůr
5. 10. – slavnostní ceremoniál předávání Ceny Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97
9. 10. – Den otevřených dveří stacionáře Společnosti E
9. 10. – Mezinárodní odborný veletrh SlovMedica – NonHandicap – Bratislava
21. 10.–24. 10. – Mezinárodní veletrh Medical Fair Brno
3. 11. – natáčení pro pořad ČT – Chcete mě?
10. 11. – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – Klub seniorů
15. 11. – Canisterapeutické zkoušky
22. 11. – zkoušky KJ Brno – ZOP, ZPU – ZKO Motol
25. 11. – Pravidelné tréninkové čtvrtky
2. 12. – seminář Hestia
4. 12. – Setkání NNO Praha 13
4. 12. – Vánoční trhy Praha 5 – Anděl
5. 12. – Mikulášský charitativní bazar Vize 97
6. 12. – Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky
10. 12. – 1. krajský veletrh poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje
10. 12. – Vánoční trhy Praha 5 – Anděl
18. 12. – Vánoční trhy Praha 5 – Anděl
20. 12. – Vánoční trhy Praha 5 – Anděl
20. 12. – Vánoce s Nezmary
27. 12 – Jolka, aneb Vánoce pro Helppesáky
30. 12.–14.00 – hodinka s Helppesem na
Country radiu
Významné akce v Helppes
7. 6. 2008 – Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů
Stejně jako v letech minulých poskytl této vrcholné soutěži záštitu primátor
hl. m. Prahy, MUDr. Pavel Bém.
Mistrovství se zúčastnilo ve třech kategoriích,
dle stupně zrakového postižení, celkem 23
soutěžících.
Titul mistra ČR pro rok 2008 získala Jitka
Vendrová se švýcarským bílým ovčákem
Maxem.
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20. 9. 2008 – Super den v Helppes
Šestý ročník slavnostní veřejné „promoce“ psích studentů
daného ročníku. Letos bylo klientům předáno 17 čtyřnohých pomocníků.
Díky podpoře a sponzorství našeho stálého partnera – reklamní agentury Fabrika se podařilo zajistit nejen bohatý
program, ale také rozsáhlou mediální kampaň. Prostory reklamních ploch pro umístění billboardů a biglightů, které od
návrhu po výrobu věnovala naší organizaci Fabrika, poskytla zdarma mediální společnost Mediacom Praha s.r.o.
Super den proběhl již tradičně za velkého zájmu médií
a zúčastnilo se ho mnoho novinářů, rozhlasových redaktorů,
televizní štáby ČT a regionálních TV.
Stavbu stage, zvukovou aparaturu a celkové ozvučení zajistil
Aleš Albrecht a Pepe Sršeň, o občerstvení pro VIP hosty se z velké části sponzorsky postarala Ing. Milada Šmidlová, květiny pro hosty a účinkující věnovala již tradičně ﬁrma
Novaﬂora Praha.
Doprovodný program nabídl hudební i taneční ukázky známých zpěváků a skupin, ale
i postižených klientů Helppes, aktivity pro děti, vyhlášení výsledků celoroční výtvarné
a literární soutěže či proslovy známých osobností. I v roce 2008 se Super dne zúčastnily
významné osobnosti, které se ujaly patronátu nad našimi klienty a předávanými psy:
Dagmar Havlová, Marta Kubišová, Diana Kobzanová, Anna K s kapelou, za Městskou
část Praha 5 místostarostka Mgr. Lucie Vávrová Ph.D., RNDr. Petr Nečas – ministr práce
a sociálních věcí, za hl. m. Praha radní MHMP – PhDr. Milan Pešák, PhDr. Petr
Fejk – ředitel pražské ZOO, politik Michal Rada, Pavel
Vrba,
Kapela
Temperamento,
Marek
Dusil
s kapelou, Kapela Iglú a Julie Gubelová, herec Jiří Krytinář
a mnozí další.
Strhující moderátorský výkon předvedla dvojice moderátorů rádia RockZone – osvědčená „stálice“ Super dnů Petra
Krajčinovič se svým kolegou Šimonem Kalouskem, který
moderoval již druhý Super den.
Všem, kteří se zapojili do příprav a průběhu této akce mnohokrát děkujeme. Bez pomoci všech našich dobrovolných
spolupracovníků, kamarádů a příznivců by se žádný ročník
tohoto slavnostního předávání psích studentů jejich novopečeným majitelům nemohl uskutečnit.
6. 12. 2008 – Mikulášská pro všechny hodné pejsky
Šestý ročník integračně-zábavně-soutěžního projektu, zaměřeného na společné zapojení osob se zdravotním postižením a lidí tzv. zdravých. Všechny spojuje jedna životní
láska – láska ke psům.
Rekondičně integrační pobyt
V termínu od 17. 8. 2008 do 24. 8. 2008 jsme opět pro naše klienty, ale i majitele psích
pomocníků z jiných subjektů, pořádali rekondičně integrační pobyt v Doksech. Pobytu se
společně zúčastnilo 24 klientů (od dětských klientů po seniory) s nejrůznějšími typy postižení a téměř dvojnásobek rodinných příslušníků a asistentů. Program byl zaměřen nejen na
každodenní tréninky, koncipované jako zdokonalování dovedností či nácvik nových úkonů
psích pomocníků, ale také na osobnostní rozvoj a rozvíjení dovedností samotných klientů,
relaxaci, pracovní aktivity, přednáškovou činnost a poradenství zejména v oblasti sociální,
veterinární a péče o psa i aktivní odpočinek.
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Společenská výchova psů
Kurzy společenské výchovy psů probíhají v našem areálu od října 2003. Do koce roku
2008 absolvovalo tyto kurzy již 480 majitelů psů.
Výtěžek těchto kurzů je věnován na projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“. Majitelé psů, kteří se kurzů zúčastňují, se dozví, jak spolupracovat se svým psem a naučit ho
základní poslušnosti a zároveň přispívají na dobrou věc.
Kurzy Agility
Čtyřikrát týdně probíhají v našem areálu kurzy Agility. Také výtěžek těchto sportovních
kurzů pro veřejnost je určen na projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“.
Čestní členové
Čestné členství Helppes je udíleno významným osobnostem z oblasti kulturního a společenského života, které
pomáhají šířit myšlenku projektu a cíle organizace.
Seznam čestných členů:
Dagmar Havlová, Marta Kubišová, Gábina Osvaldová, Diana Kobzanová, Anna K., Marcela Holanová, Tereza Duchková, Kristýna Frejová, Ilona Csáková, Gába
Al Dhábba, Zuzana Trankovská, PhDr. Petr Fejk, Jan Potměšil, 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, Petr Zvěřina, Anita, Jiří Krytinář
Skupiny:
Vypsaná ﬁxa, NightWork, George & Beatovens, Brouci Band, Banánový rybičky, 2 Dayz, Ampér, Imodium,
2 days, Marek Dusil & Youngblood, Temperamento
Spolupráce s médii
Děkujeme za spolupráci a seznamování veřejnosti s našimi projekty ve prospěch lidí
s postižením zejména těmto našim mediálním partnerům:
Mediální společnosti Mediacom Praha s.r.o.
Časopisy a noviny – 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, 24hodin, Metro, Expres, Pražský deník, Sportovní Občasník Vozíčkářů, Práce a sociální politika, Abilympijský zpravodaj,
Českolipský deník, Korzár – Pohoda – Slovenská republika a další
Televize – ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce, TV Prima, TV Nova, TV Praha 5 a 13,
TV Noe, TV OK 3, TV Z1
Rozhlas – ČRo, Radiožurnál, Regina, Regiony, Frekvence 1, Impuls, RockZone, Country
radio a další
Internet – iDnes, Novinky.cz, iHNed, Super.cz
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Zvláštní poděkování
Všem našim dobrovolným spolupracovníkům, partnerům, příznivcům, podporovatelům, dárcům, sponzorům a čestným členům děkujeme za jejich pomoc při realizaci našich
projektů a aktivit.
Děkujeme za vzornou péči o zdraví našich psích svěřenců a spolupráci Veterinární klinice Vet Centrum a jejímu majiteli, MVDr. Lukáši Duchkovi, a Veterinární klinice Paprsek
a jejímu majiteli, MVDr. Františku Svozilovi, a kolektivu lékařů těchto klinik.
MPSV – za podporu našich projektů
MHMP – za podporu našich projektů a činnosti organizace
MUDr. Pavlu Bémovi – za převzetí záštity nad Mistrovstvím ČR ve výkonu vodicích psů
Dagmar Havlové – za dlouhodobou a mimořádnou podporu projektů Helppes
Martě Kubišové, Petře Krajčinovič, Pavlu Vrbovi, Karlu Kahovcovi a Václavu Vydrovi – za
dlouhodobou a stálou podporu aktivit Helppes
Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci a za supervizi
odborných aktivit Helppes
Nadaci Leontinka a jejímu partnerovi – České pojišťovně – za mimořádnou podporu
našich dětských klientů z projektu „Psí oči“
Společnosti Pﬁzer ČR – za mimořádnou podporu projektu
Společnosti KPMG – za podporu našich klientů a naší činnosti
Tiskárně Flora – zejména jejímu jednateli – výrobnímu a technickému řediteli, panu
Ing. Pavlu Křikavovi
Reklamní agentuře Fabrika – zejména paní Adéle Krausové, Evě Austové a majiteli této
reklamní agentury Miro Lukáčovi – za dlouhodobou podporu projektů Helppes a nezištnou
a příkladnou spolupráci mezi neziskovou organizací a reklamní agenturou
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Hospodaření Helppes Centra výcviku psů pro postižené o.s.
za období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Číslo účtu
Celkový objem ﬁnančních prostředků
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odvody zdravotní + sociální
Provozní náklady - materiálové
Potraviny
Kancelářské potřeby
Vybavení DDHM
Ostatní materiál
Nemateriálové náklady
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady
Pojištění a poplatky
Silniční daň
Odpisy
Členské příspěvky
Daně a poplatky
Ostatní náklady

521
524
501
501
501
501
502
511
512
518
549
531
551
582
538
54

Kč
4 298 132,77
1 786 582
1 428 974
357 608
481 220,83
36 859,88
12 636,31
83 674,72
384 049,92
1 047 973,67
73 009,64
10 115
164 043,78
800 805,25
204 200,16
31 294,89
5 920
12 608
1 234
1516
151 627,27
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21
21

22
22

23
23

Děkujeme sponzorským organizacím:
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AK Chase Pullman v.o.s.

pan Sattler

Amfora – Pan Salava

paní Sylvie Slunéčková

Atheris s.r.o

paní Šimunová

Bc. Bártlová

paní Širlová

paní Benešová

MUDr. Tolarová

paní Bicanová

Ing. Marek Tomas

paní Bucková

pan Valenta

pan Aleš Buksa

MUDr. Zákalová

pan Burian

Zemědělská společnost Benešova

pan Bystroň

paní Zieresová

pan Castka

a mnoha dalším dárcům...

pan Couf
paní Coulová

Za graﬁcké návrhy, zpracování a vý-

pan Doležal

robu této Výroční zprávy děkujeme spo-

paní Dospělová

lečnosti Fabrika reklamní agentura s.r.o.

Goro s.r.o.
Ing. Myslilová
pan Jirásek
K.A.M. Alessio s.r.o
paní Karaﬁátova
paní Simona Klapková
paní Sabina Křížová
paní Klíčová
paní Kudynová
paní Lavičková
MUDr.Lorenzová
pan Machac
paní Makovcová
paní Městková
paní Mitrengová
Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
pan Němec
Obec Polní Chrčice
paní Ohneisrová
paní Orletová
JUDr.Prokopec
pan Pullan
paní Raimová
pan Rybář
RNDr. Jitka Ryšavá
RYOR a.s.
paní Řepíková
paní Sarounová
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Za tisk této Výroční zprávy děkujeme
Tiskárně Flora

