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Časopis pro příznivce asistenčních psů

Helppsík -3/06

Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené Vám přináší
letos už třetí číslo časopisu Helppsík, aby jste se dozvěděli o tom, jak vnímají dění
v Helppes naši klienti a spolupracovníci. Měl by to být časopis pro informace,
pobavení a občas i pro poučení. Své články a postřehy a také žádosti o zasílání
časopisu mailem zasílejte na adresu kacka@helppes.cz.
Vzpomínka na léto v Doksech
Vážení a milí v Helppesu,
dovolte nám, abychom poděkovali Vám všem za úžasný týden v Poslově Mlýně.
Opravdu jsme z úžasu nevycházeli ve všech směrech. Jednak skvělou náladou
všech zúčastněných i "pořadatelů", dokonalým servisem i pokud jsme měli
problém se zdravotním stavem syna Dominika a třeba i rozmarem, že nám
nechutnají nudle s mákem. Nepamatuji se, že by se o nás někdo takhle staral. Xena
byla určitě také štěstím bez sebe i když jsme na ni na karnevalu natáhli tričko.
Měla tam spoustu kamarádů a jako jedna z mála "účastníků zájezdu" se i koupala.
Byla jsem překvapená sama sebou, že jsem se zapojila do všeho, co jste pro nás
vymysleli. Batikovala jsem, odlévala svíčky, šla na výlet i přednášku. Jedinou
připomínku bych ale měla. Příští rok si neobjednávejte nejhorší deštivý týden
celého léta. Takže ještě jednou děkujeme a těšíme se na sobotu 16. 9. na Super den
Helppesu. Vezmeme s sebou CD s fotkami, které nejsou sice moc profesionální,
ale jako připomenutí a vzpomínka jsou fajn. Takže, když budete mít zájem, je
Vaše.
Moc pozdravů od Dany, Petra a Dominika Spidermanových - Bohuňovských
Článek o canisterapii, který vyšel v denníku Šíp. Hlavní hvězdou je fenka border
kolie Besina naší kolegyně Jitky, se kterou chodí do léčebny dlouhodobě
nemocných její maminka.
Besinka pomáhá zvládat samotu

Když se řekne "eldéenka", většina z nás si představí smutné, deprimující místo
plné opuštěných lidí, kde se mluví šeptem a neběhá po chodbách. Divili byste se
ale, jak tu může být živo a veselo! Zrovna jako v léčebně dlouhodobě nemocných
v Thomayerově nemocnici, kde po chodbě ťapká černobílý pes a každého na
potkání nabíjí dobrou náladou a pozitivní energií.
"Besinka je dvouletá border kolie a jednou týdně sem chodíme pomáhat pacientům
lépe zvládat léčbu i samotu", prozradila Šípu Blanka Vendrová, milá dáma, která
se věnuje speciálnímu výcviku psů a s léčebnou spolupracuje už zhruba měsíc,
díky místnímu dobrovolnickému centru Lékořice.
"Besi tu všichni zbožňují. Nevěřili byste, jak jeden pejsek dokáže tolika lidem
pozvednout náladu a probudit je často z úplné netečnosti. Navíc když pacienti
Besinku hladí, procvičují si jemnou motoriku, a je to tedy i skvělá zdravotní
terapie", pochvalují si hravou fenečku sestřičky, lékařky i sám ředitel nemocnice
Petr Malý. Sám by prý na pejska neměl čas, a tak si s námi aspoň přišel pohladit
Besi. Ta pochopila, že je středem pozornosti, hrdě vyskočila na klín jedné z
pacientek a s vrtícím ocáskem se dala do šťastného olizování její tváře. "Tak, a
jsem umytá, viď?" zasmála se paní Ludmila a hladila vděčně psí kožíšek. V
léčebně je už čtyři týdny a na každou "psí" návštěvu se prý moc těší. "Je to
výborný nápad! Sama jsem kdysi měla pejska a Besinka mi připomíná to hezké, co
jsem prožila", svěřila se.
Besi má takový úspěch, že uvažují přivést na oddělení ještě jednu čtyřnohou
posilu. "Od října pak bude na dětská oddělení chodit paní s labradorem", slíbila
mluvčí Jana Kocová.

