Bulletin pro příznivce asistenčních psů

1/2011

Help psík
Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené
o. s.® vám letos nabízí první vydání bulletinu Helppsík, kterým
(alespoň doufáme) povzbudíme sluníčko, aby se přestávalo schovávat nejen za oponou, ale hlavně za mrazivými mraky, a začalo
už hezky hřát... Než se tak stane – pojďme společně nahlédnout
do zákulisí výcvikového střediska, mezi naše spolupracovníky
a věrné příznivce.

Co měsíc to jeden předaný psí pomocník
Je to k nevíře, ale je to tak. V loňském
roce se našemu výcvikovému centru
podařilo předat dvanáct asistenčních
či vodicích psů (podle toho, jakým
handicapem náš klient trpěl).
Velkou zásluhu na tom mají sponzoři.
V případě paní Olgy to byla TV Prima,
Nadace Charty 77 Konto bariéry, Nadace Taťány Kuchařové, firmy Partner For Life Planning a. s., Bosch Diesel s. r. o. a paní Jitka Holá.
Olga Kratochvílová a Mendy

Jiří Pleško s asistenční fenkou Sárou, na jejíž
výcvik významně přispěly TV Prima, Metrostav
a. s., Geo Tec – GS a. s., Canadian Medical
Care s. r. o., Myself kancelářská s. r. o.,
Bohemia Properties a. s., Ing. Petr Ambrož
a Michaela Otcovská.

Michalka Němcová s Falcem, jehož generálním
sponzorem je Nadace Naše dítě z projektu se
společností Rossmann –
„5 milionu pro dětský úsměv“.
Hana Černá s fenkou Pegy, která pracuje jako
asistenční/balanční pes pro handicapovanou
vozíčkářku paní Hanku. Na výcvik Pegy přispěl
pan Otakar Hora a zároveň bylo použito část
výtěžku z projektu Divadla pro Helppes.
František Schwan se psem Brytney Terra De
Cassel, jehož sponzory jsou Nadace Leontinka,
Nadace Naše dítě, Městský úřad Prahy 4 a pan
Vlastimil Schwan (jde o pouhou shodu příjmení
s panem Františkem). Na výcvik Brytneye byl
použit také výtěžek z koncertu v paláci Akropolis.
Karolínka Bodková a asistenční
terapeutický pes Henriette Ja–Sta
Czech, jehož generálním sponzorem
je Nadace Naše dítě z projektu se
společností Rossmann – „5 milionu pro
dětský úsměv“.
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Bohumil Sokol s Ralfem, který je vycvičený
jako asistenční pes pro vozíčkáře, jehož
generálním sponzorem je Nadace Leontinka.

Marie Hrabcová a fenka Dyna, která pomáhá
paní Marii jako asistenční pes pro tělesně
postiženou osobu. Generální sponzor Dyny
je projekt Divadla pro Helppes.
Malý Alánek Tomas se svou asistenční fenkou
Ditou, jejíž generálním sponzorem je Nadace
Leontinka. Dalšími dárci jsou KDU ČSL,
výtěžek benefičního koncertu dámské kapely
Járinky a Městská část Praha 4.
Renáta
Ďulíková
se svým
vodicím
psem
Dinem

Ilja Kučera a jeho
vodicí pes „Bugr“
Jaspis Hrdlička

Jakub Kamberský
s vodicí fenkou
Labi
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Den pomoci aneb Dámská jízda Mary Kay ...
Ti z vás, kteří náš bulletin čtou pozorně a navíc od první strany, jistě
zaregistrovali, že jsme hned na titulní straně zmiňovali jméno paní
Jitky Holé...
Tato báječná dáma už přispěla na
dva asistenční psy Helppesu. Aby toho však nebylo málo, tak zorganizovala Den pomoci v našem výcvikové
středisku, kterého se účastnily její
kolegyně z firmy Mary Kay. Všem
moc a moc děkujeme!
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Lukáš Šafr již třetím rokem navštěvuje výtvarný obor v umělecké
škole v Mladé Boleslavi. Na podzim loňského roku se konala
výstava ve sboru Českých Bratří, kde děti této umělecké školy
představovaly svá díla veřejnosti.

Mladoboleslavská výstava „Cesty mezi světy“
Lukášek (i přesto, že je postižen dětskou mozkovou obrnou na
všechny čtyři končetiny) velmi rád kreslí. Sice s maličko jiným
úchopem tužky, než je běžné, ale to ho od jeho milované záliby
neodrazuje. Výstava měla název ,,Cesty mezi světy“ a Luky na ní
vystavoval hned několik svých prací. Na slavnostní vernisáž šel
podpořit Lukyho i Badýsek, kterého všichni návštěvníci vernisáže
velmi obdivovali.
Luky již od narození dochází na různé
rehabilitace a cvičení. Tam ho poznala
paní učitelka Bretová ze Zdravotní
školy v Mladé Boleslavi a napadlo ji,
že by mohla svým studentkám ukázat,
jak se dá poprat s dětskou mozkovou
obrnou a při té příležitosti jim také
ukázat, jak mohou pomáhat takto
handicapovaným lidem psi.
Luky a Badýsek se hned po přednáš
ce pustili do předvádění svlékání
oblečení, donášení různých předmětů,
podávaní mobilního telefonu, ale
také třeba plechovky s limonádou
nebo voňavého buřtíku. Nakonec
předvedli canisterapii, která Lukáškovi
pomáhá s mluvením a uvolňováním
obličejových partií.
Místo naplánované hodinové přednášky to byly více než dvě
hodiny a dívky ze zdravotní školy šly vyprovodit Lukáše a Badyho
až k autu, jak se s nimi nemohly rozloučit a i teď, když je potkají ve
městě, tak se k Lukáškovi a Badýskovi už z dálky hlásí.
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Děkujeme, kalendáři Di 2011
Diana Kobzanová nafotila úžasný kalendář! Výtěžek z jeho prodeje – fantastických 220 500 Kč – byl věnován na výcvik našich asistenčních psů.
Moc děkujeme! Diana je v letošním
roce „tváří Helppesu“... začíná to dobře,
co říkáte?
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Jsme moc rádi, že také letos se
budou konat benefiční divadelní představení „Divadla
pro Helppes“. Která divadla
se tentokrát do tohoto projektu přihlásila? Sledujte naše
webové stránky. Včas se na
nich dozvíte všechno potřebné.
Užitečné odkazy pro osoby se zdravotním postižením
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mzcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.nrzp.cz 		
Národní rada osob se zdravot. postižením ČR
www.ligavozic.cz
Liga vozíčkářů
www.okamzik.cz
Okamžik – sdružení na podporu nejen
		
nevidomých
www.lorm.cz
Společnost pro hluchoslepé
www.klubpratel.wz.cz Klub přátel červenobílé hole
www.svetluska.centrum.cz Nadační fond Českého rozhlasu
www.neziskovky.cz Neziskové organizace

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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... to je z letošního prvního Helppsíka všechno. Přejeme vám (ale
i nám) abyste se už brzy dočkali jara, protože rozkvetlá příroda
je ten nejlepší lék na všechny neduhy. Máme vás rádi!

Na závěr velká prosba!
Prosíme všechny naše klienty nejen o zasílání povinných každoročních zpráv o práci a zdravotním stavu svých psích pomocníků, ale také
o zasílání příběhů ze života. Právě tyto příběhy nejvíce zajímají čtenáře
Helppsíků, a to jak z řad majitelů psích pomocníků, tak i z řad příznivců
našeho výcvikového střediska. Posílejte nám příběhy pro pobavení, ale
i pro poučení a zamyšlení ostatních majitelů pomoci, která má podobu
čtyř chlupatých nohou na adresu helppsik@helppes.cz. 
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