Bulletin pro příznivce asistenčních psů

4/08

Helppsík
Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů
pro postižené o. s. vám letos nabízí čtvrté vydání
bulletinu Helppsík. Pojďte s námi nahlédnout do duší našich klientů i do zákulisí
mezi naše spolupracovníky a příznivce. Pokud vás náš bulletin inspiruje,
budeme rádi, když nám zašlete své
příspěvky na e-mailovou adresu
helppsik@helppes.cz; jako předmět, prosíme, uveďte heslo
Helppsík.
S radostí oznamujeme zapojení Helppesu do projektu
Fóra dárců –
Dárcovská SMS.
Propagační kam
paň, kterou celou
kompletně
připravila a vede
Reklamní agentura Fabrika, se právě
chystá na spuštění.

Letošní Super den byl super
V pátek večer mě z celých televizních novin zajímala nejvíc předpověď počasí. Taťána Míková si nejprve pohrála s okluzními frontami, následně varovala před brázdou nízkého tlaku a své vystoupení zakončila lišácky: V sobotu
bude polojasno, oblačno až zataženo…
Takové vyhlídky měl náš letošní Super
den, anebo slavnostní promoce psích pomocníků. Na poměrně rozlehlém areálu
cvičiště pobíhali psi diváků, na rozdíl od
psů handicapovaných páníčků, kteří spořádaně seděli u nohy a dávali pozor, kdy na
ně přijde řada a oni důležitě vykročí na podium, aby složili svůj maturitní slib a byli
slavnostně předání „do domácí péče“.
A jaký slib čtyřnozí šikulové vlastně skladali? Tento...
Slibuji při svém nejmilejším aportu,
že budu věrně sloužit svému člověku,
vodit, podávat, označovat a vůbec pomáhat tak,
jak jsem byl vycvičen a jak mi napovídá instinkt.
Budu mu oddaným společníkem a vynasnažím se vždycky
poslouchat, jako bych znovu a znovu skládal zkoušku
poslušnosti.
Tak oblíznutím žezla slibuji.
V poslední době
se často zmiňuje nutnost
zrovnoprávnění
vodicích psů se psy
asistenčními a signálními. Zuzana Daušová
k tomu poznamenává:
„Nejde pouze o srovnání vodicích, asistenčních a signálních psů,
ale také o stanovení
jasných celostátně platných a uznávaných pra2
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vidlech pro výcvik těchto psů, ale také
sociálních služeb s tím spojených, tj.
secvičení psa s klientem, následná péče
a servis, systém kontroly kvality výcviku a zdravotního stavu předávaných psů
a podobně. Naše jednání s ministrem
práce a sociálních věcí Petrem Nečasem vyústila v úspěšný závěr, kdy pan
ministr zadal zpracování analýzy potřeb
uživatelů těchto služeb. Při tvorbě dotazníku jsme spolupracovali a jejich výstupy by měly být známy v lednu příštího roku.“ To, že to pan ministr Nečas
myslí s pomocí asistenčním psů vážně,
dokládá i skutečnost, že se osobně letošního Super dne účastnil. Že počítá ve
svém diáři s každou minutkou není jistě
potřeba podotýkat…
Výcvikové středisko Helppes má
štěstí i na další významné příznivce.
Čestnou členkou je například Dagmar
Havlová, která i letos přišla předat psího maturanta a až dojemně upřímně
popřála všem „helppesákům“ jenom to
nejlepší. Jde-li o psy, nemá bývalá první dáma slitování – v tom nejlepším slova
smyslu, samozřejmě.
Letos slaví Helppes
sedmé výročí svého založení. Dort k narozeninám proto nemohl chybět.
Slavnostního rozkrojení
se ujala Dagmar Havlová.
Začala trávou. „Do psa
přece nemůžu říznout!“ ...
a diváci aplaudovali nadšením.
Na podiu se střídali
„kmotři“ psích pomocníků s muzikanty a nutno poznamenat, že program celého dne příjemné odsýpal bez
zjevných hluchých či „nevidomých“ míst.
Radost jistě všem udělala přítomnost například ředitele pražské zoologické zahrady Petra Fejka, básníka, textaře a milovníka labradorů Pavla Vrby, modelky Diany
Bulletin pro příznivce asistenčních psů

3

Kobzanové, herce Jiřího Krytináře, stejně
jako zpěvačky Marty Kubišové. Nadmíru
bouřlivé ovace sklízela zpěvačka Anna K.
Její vystoupení rozpohybovalo i přítomné
vozíčkáře, a to už bylo co říct. Dunící decibely rozehnaly i škodolibé mračno, které
se na chvilku rozhodlo pohrozit
sprškou.
Na letošní Super den
zvaly nejen inzeráty na
téměř každém nároží,
ale reportáž odvysílala
v Událostech také Česká
televize. A to je skutečně nadmíru potěšitelné,
protože schopnosti psů
usnadňovat handicapovaným lidem jejich nesnadný život jsou obrovské a
slovy těžko ocenitelné!
Během celého dne
„kroužil“ areálem plyšový pes s charitativní pokladničkou, kterou vozil
jasně žlutý
hummer. Slečna v kostýmu byla ale až pří-

liš plachá. Příště by to možná chtělo
více atakovat přítomné. Nestačí jen
napovídat, někdy je potřeba malinko
trknout...
– ztr –
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Světový den zvířat
Svátek svatého Františka z Assisi
jsme slavili společně s mnoha milovníky „němých tváří“ v nádherném
prostředí Toulcova dvora v Praze–Hostivaři, kam jsme byli opět pozváni našimi
přáteli z tohoto ekologického výchovného střediska Prahy. První zmínka o dvoru
v Hostivaři je z 11. června 1362. Tvrz byla po dlouhá léta majetkem sázavského
kláštera, poté nejvyššího purkrabství, spravovali ji stavové království českého a
roku 1866 se stala majetkem „obce království Českého“. Areál Toulcova dvora je
zachovalou památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek.
Na oslavě Světového dne zvířat bylo k vidění a slyšení mnoho zajímavého – krásné bylo například vystoupení dvou kladrubských koní Městské policie, stejně jako
ukázky výcviku záchranářských psů v podání členů Pražské záchranné brigády. Na
programu byl také křest malého
telátka – „telecí slečny“, která se
od 4. října jmenuje Cilka.
Našeho vystoupení s ukázkami dovedností psích pomocníků se zúčastnili rovněž naši
dva klienti: paní Martina Justiánová se svou Emčou a pan
ing. Zdeněk Hrabě s Baruškou.
Tímto jim za jejich aktivní
účast a ochotu seznamovat veřejnost s potřebností a účelem
asistenčních psů moc a moc
děkujeme.
– dau –
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Mezinárodní odborný veletrh, ale nejen to...!!!
Také v letošním roce jsme dostali pozvánku na veletrh SlovMedica – NonHandicap, který se konal 9. října v Bratislavě. Na Slovensko jezdíme velmi
rádi. Máme tam spoustu přátel, příznivců a kamarádů a také „naše“ proškolená děvčata, která se zabývají přípravou signálních psů pro osoby se sluchovými vadami. Signální pejsek sluchově postižené Katky je populární po celém
Slovensku.
Proto jsem docela rádi vstávali velmi
brzy ráno, abychom
byli včas na místě a setkali se se všemi, které
rádi vidíme. Zároveň
jsme také věděli, že
si jedeme pro jedno
z nejvyšších ocenění
pro naši organizaci...
Obdivuhodné je, že
se této akce zúčastnila
i naše klientka vozíčkářka paní Martina
Justiánová z Prahy se
svou asistenční fenkou Emčou, neasistenčním mopsíkem Ozym a svým partnerem,
rovněž vozíčkářem. Za to jim patří náš obrovský dík, protože přece jenom ukázky
dovedností psích pomocníků v provedení člověka, který pomoc svého psa využívá
a dokáže sdělit pocity toho, pro koho tuto práci děláme, je mnohem působivější než
pouze ukázky v provedení nás trenérů. A ještě větší radost máme, že se paní Martině účast na těchto aktivitách velmi zalíbila a bude s námi jezdit i na další akce.
Emča paní Martiny, jež pochází ze slovenské Detvy, prožívala velikou radost, že
zase slyší svou mateřštinu a že se podívala do své rodné země a všem návštěvníkům
ukazovala, jak vzorně reprezentuje Slovensko v cizině a co všechno dokáže pro
svou novou paničku udělat. Emča se do předvádění svého „umu“ vrhla s takovým
nadšením, až už odpoledne usnula tak tvrdým spánkem, že jsme ji nemohli ani
vzbudit. Ale sny měla po cestě domů určitě krásné.
Samozřejmě stejné díky patří i Katarině a jejímu Bestíkovi, kteří předváděli návštěvníkům, jak dokáže pomáhat signální pes sluchově postiženému.
Největší radost máme pochopitelně z ocenění, které se naší organizaci dostalo:
Helppesu byla udělena Cena děkana Lékařské fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavě za aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality života handicapovaných
6

Helppsík

dětí a dospělých. Udělení této ceny si nesmírně vážíme, protože je udělována z
rukou odborníků, navíc v rámci mezinárodní vědecké konference. Potvrzuje nám,
že to, co děláme, má smysl a odezvu i ze strany odborníků na mezinárodním poli,
kteří mohou naši práci posuzovat z té druhé strany – z hlediska vlivu na jejich klienty–pacienty, kteří jako pomůcku využívají právě asistenčního psa. Účastníkům
této konference, mezi nimiž nechyběli ani zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR,
jsme předvedli ukázku dovedností psích asistentů, díky níž se dozvěděli více o našich projektech. Na naší bratislavské prezentaci nemohla chybět ani naše slovenská
spolupracovnice, kolegyně a hlavně kamarádka ing. Julka Zlejšia.
Doufáme, že nás naši slovenští
partneři pozvou i na příští ročník
mezinárodního odborného veletrhu a už se do Bratislavy moc těšíme, že se po roce zase sejdeme
s mnoha z těch, které máme rádi.
Škoda, že z časových důvodů
stihneme Bratislavu jenom jednou ročně.
Jak je z fotografie patrné, závěr návštěvy Bratislavy nemohl
patřit ničemu jinému než pravým
slovenským haluškám!
Zuzana Daušová
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A zase jeden rok končí...
Jaký byl? Dobrý!
Blíží se konec roku a s ním i pravidelné bilancování
téměř ve všech oborech lidské činnosti. A tak jsem letos
byla požádána, abych také já letošní rok a činnost našeho
Helppesu zhodnotila.
V prvním momentě mi to tedy moc radost neudělalo – zase další čas strávený
u počítače, zatímco bych mohla vzít minimálně jednoho psa a trošku s ním
potrénovat. Pak jsem si ale uvědomila, že to vlastně patří k mým povinnostem
– stejně vždy na konci roku bilancujeme, tak tentokrát naše hodnocení vyjde i
v bulletinu. A vlastně ho píši ráda, protože bilancovat zatím nejúspěšnější rok
organizace je povinnost docela milá.
Když jsem Helppes před sedmi lety
zakládala, vůbec jsem netušila, jaký
„rychlík“ rozjíždím. Do jakých různých
světových stran pojede a kolik dokáže
přibírat „pasažérů“, kteří díky tomu,
že „nastoupili“, mají dnes šťastnější,
svobodnější a samostatnější život. A vůbec
jsem netušila kolik „pasažérů“ ještě na
dalších „zastávkách“ bude čekat...
Ministerstvo hodně pomáhá!
Už začátek roku byl v mnoha směrech
příslibem, že se může jednat o úspěšný rok,
což se naštěstí potvrdilo, i přes poměrně
velké peripetie s bývalými zaměstnanci
a spolupracovníky na začátku roku. Jejich
odchodem jakoby spadl z organizace
„kámen“ a jaro znamenalo pro organizaci
opravdu „rozkvět“.
Po zimním jednání s ministrem práce a sociálních věcí panem RNDr. Petrem
Nečasem a zástupci Výzkumného ústavu PSV byla odstartována první etapa
výzkumu, který je vytvořen pro možnost utvoření změn v postavení asistenčních
psů a jejich majitelů. Výzkumný ústav PSV zformuloval dotazníky, které byly
rozeslány majitelům jak psů vodicích, tak psů asistenčních. Výsledek této analýzy
by měl být znám na začátku roku 2009. Pan ministr Nečas i při návštěvě našeho
areálu a převzetí patronátu nad asistenční fenkou Henrietou Ja–Sta–Czech
8
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(Ennie) potvrdil svou snahu o změnu koncepce postavení asistenčních psů u nás.
Je jeho zásluhou, že se vůbec (po více než pěti letech) podařilo konečně v této
problematice udělat první krůčky, které by měly vést k urovnání jisté diskriminace
majitelů asistenčních psů oproti majitelům psů vodicích. Přiznejme si ovšem
také, že nemožnost zahájení kloudných jednání v této oblasti nebylo pouze vinou
nezájmu ze strany státní správy, ale rovněž vinou subjektů, které tuto činnost
provádějí a které pouze veřejně „vykřikovaly“, že stát není ochoten na asistenční
psy přispívat. Samy však nebyly schopny určit přesná kritéria pro to, co to vůbec
asistenční pes je a jaké standardy by pes a pracovníci v této oblasti služeb měli
splňovat. Držme si navzájem palce, ať výsledek analýzy potvrdí potřebnost změn,
po kterých už tolik let voláme.
Financování asistenčních psů je pouze jedním z problémových bodů. Dalšími
jsou například přístupová práva majitelů asistenčních a vodicích psů, výjimka
z povinnosti nošení náhubků, včetně prostředků hromadné dopravy apod.
Ještě nás v tomto ohledu všechny čeká dlouhá trať. Doufejme, že dosáhneme
úspěšného cíle co nejdříve.
Zapláť pánbu, že mecenáši mají srdce
To, že se v letošním roce poprvé podařilo úspěšně profinancovat téměř
všechny předané psy, je obrovskou zásluhou všech, kteří na tento projekt
přispěli: počínaje Ministerstvem práce a sociálních věcí, které poskytlo dotaci na
poskytování sociálních služeb, přes poskytnutí grantů Magistrátem hl. m. Prahy,
Městskou částí Prahy 5, Prahy 13, Prahy 14, Nadací Vize 97, J+T, Chartou 77,
Leontinkou ad. a darů na projekt, které poskytli mnozí jednotlivci i firmy.
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Nepochybně obrovskou zásluhu na letošním úspěchu projektu má dlouhodobé
partnerství s Reklamní agenturou Fabrika, která již několik let podporuje
činnost Helppes, sponzorsky vede PR organizování a zajišťuje mnohé aktivity
Helppes, včetně největší veřejné každoroční akce – Super dne. Dalším nesporným
přínosem bylo v letošním roce získání velmi silného partnera – Tiskárny
Flora, která pro Helppes zajišťuje sponzorsky tisk převážné většiny reklamních
materiálů, včetně tištěné podoby tohoto bulletinu.
Spolupráce s Dopravním podnikem Praha, započatá v loňském roce, letos
úspěšně vyvrcholila kampaní a vydáním propagačních materiálů, jak se chovat
a přistupovat k osobám s handicapy, kteří mají jako průvodce psího pomocníka.
Doufáme, že spolupráce i na tomto poli bude úspěšně pokračovat ve prospěch
lidí s postižením.
Není možné v tomto bulletinu jmenovat všechny, kteří si zaslouží naše
velké poděkování za to, kolika lidem pomohli k získání psa, který je cestou
k soběstačnosti, samostatnosti a cestě pro šťastnější a snadnější život.
Bez kolegů to nejde
Poděkování za úspěch a rozvoj Helppesu patří pochopitelně všem jeho
zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, příznivcům a přispěvatelům.
Například letošní rekondice... Podle mého názoru byla v mnoha směrech
nepřekonatelná. Jeden z každoročních účastníků na konci rekondičně
integračního pobytu řekl: „Nejkrásnější rekondice, kterou jsem tady zažil!“ Co
více by si všichni, kteří se na projektu rekondice podíleli, mohli přát...
Mám radost, že se z poněkud amatérského letáčku stal profesionální bulletin
Helppsík. Nadšenému přijetí od čtenářů zajisté přispěla i jeho barevná tisková
podoba, ale zejména změna jeho koncepce. Helppsík je bulletin, který přináší
nejen aktuální informace ze života naší organizace, ale pravidelně také nabízí
důležité rady a odkazy pro osoby se zdravotním postižením.
Osvěta je nenahraditelná
Prezentační akce, besedy
s ukázkami dovedností psích
pomocníků po celé republice pro
nejširší „publikum“ – od dětí, přes
laickou až k odborné veřejnosti
a zvyšování zájmu médií o náš projekt,
to vše nás stále posouvá blíže k lidem,
kteří mnohdy vůbec netuší, že může
pomáhat pes i jinak postiženému
člověku, než pouze nevidomému. Díky
této osvětě dnes již mnozí vědí, jak se chovat k člověku s handicapem, vedle
kterého „kráčí“ psí asistent.
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Velkým oceněním naší práce je také získání Ceny děkana Lékařské fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě za aktivity, které přispívají ke zlepšení
kvality života handicapovaných dětí a dospělých.
Dárcovská SMS
Tyto řádky jsou psány v půlce listopadu. Finální závěrečnou bilanci bude
možné provést až po Novém roce a přečíst si ji pak ve Výroční zprávě roku
2008, ve které bude vyjmenování a poděkování všem dárcům, sponzorům
a podporovatelům našeho projektu. Přesto už dnes víme, že nezpochybnitelným
završením letošních úspěchů bylo zapojení Helppesu do projektu Fóra dárců –
Dárcovská SMS. Propagační kampaň pro tuto aktivitu, kterou celou kompletně
připravila a vede Reklamní agentura Fabrika, se právě chystá na spuštění.
PF 2009
Nemám ráda patosy. Ani na závěr
této mé úvahy, ani na závěr roku 2008
se jich ode mne nedočkáte. Spojení své
celoživotní největší lásky – psů s jejich
využitím pro ty, kteří je potřebují – co
může být krásnějšího? Sledování našich
klientů a jejich pozitivních proměn,
které nastávají díky psům, kteří nám
„prošli rukama“, je nejen pro mě, ale
pro celý náš tým, tou největší odměnou
a „hnacím motorem“.
S přáním, aby nastávající rok byl
alespoň stejně tak úspěšný pro celý
projekt, jako ten, který se s námi za
chvíli rozloučí, prožitím krásného času adventního, hlavně pevného zdraví do
celého roku 2009 a zachování Vaší přízně našemu projektu „Pomoc přichází na
čtyřech tlapkách“ Vám děkuji za přízeň jménem celého týmu a našich klientů.
Vaše Zuzana Daušová

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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Soutěž Mladý redaktor
Během letošního Super dne byli také vyhlášeni vítězové naší celoroční soutěže Mladý redaktor. Mezi množstvím zaslaných prací nebylo snadné vybírat,
ale manželé Pavel a Marie Vrbovi se statečně prokousali všemi texty a následující příspěvky vybrali jako nejzdařilejší. Gratulujeme! Na podiu předával
ceny, které věnoval Helppes a Kooperativa, osobně textař  Pavel Vrba.

Kategorie Nejlepší básnička: Václav Geryk, 8 let
z Nového Jičína, ZŠ Jičínská, Příbor

Můj pejsek
Můj pejsek je Bobík, nejradši má rohlík,
ještě radši kostičky a z melounu kůrčičky.
Hlídá nám domeček, celý je jeho dvoreček,
skáče na mě vždycky rád, když si za ním přijdu hrát.
Když mu hodím míček, přinese mi klíček,
je to malý popleta, často i podleze plot a uteče do světa.
U boudy si pěkně leží, když ho však odvážu, hned za mnou běží,
někdy se taky škádlíme a na zemi se spolu válíme.
Taky mu nosím vodičku a uklízím mu boudičku,
často dělá haf, haf, haf a já ho mám hodně rád.
Můj Bobík to dobře ví, že ho nikdy nezradím,
mějte děti pejsky rádi, jsou to naši kamarádi.

Kategorie Nejlepší reportáž: Markéta Barvíková,
13 let z Libhoště, ZŠ Dukelská, Příbor

Rozhovor s pejskem
Jsem redaktorka a ráda se dovídám nové věci o psím životě.
A také mám moc ráda psy. Jsou vždy tady, když je nejvíce
potřebujeme. A proto jsem si pro vás připravila rozhovor s pejskem, který moc
rád pomáhá lidem, kteří tu pomoc vážně potřebují. Pes se jmenuje Rasty.
Rasty, jaký máš pocit z toho, že pomáháš lidem, kteří se bez tebe neobejdou?
Je to moc dobrý pocit, protože dobře vím, že tomu člověku napomáhám k lepšímu
životu.
Jak vlastně pomáháš?
Slepému pomáhám při chůzi, chráním ho před nebezpečím. Doprovázím ho na
každém kroku a taky se s ním mazlím a podávám mu různé věci.
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A co tvoji kamarádi? Pověz mi o nich něco?
Mám kamaráda Denyho, ale je moc smutný, je totiž ve špatné rodině, která si
ho vůbec nezaslouží. Je to tříčlenná rodina. V rodině je 12letý chlapec, který se
o Denyho vůbec nestará. A rodiče ho v tom ještě podporují. Nedávají Denymu jíst
a tak se já s ním vždy rád rozdělím o své jídlo. Když si chce Deny s nimi hrát, tak
ho kopnou nebo něco jiného, a to je hrozné. Tak jsem se rozhodl, že se ho ujmu.
Bydlí v mém pelíšku a je moc šťastný. A k té zlé rodině se už nikdy nevrátí.
Rasty, co rád děláš ve volném čase?
Rád si hraji se svým míčkem, běhám v trávě a mazlím se se svým páníčkem. Taky
mám svou oblíbenou hračku – kousátko myšku, kterého jsem dostal od pána.
A co rád jíš?
Nejradši mám granule. Taky bych někdy rád kostičku, ale ty moc nesmím, protože
by mě bolel žaludek a není to pro některé psy dobré. Ale rád si dám kousek
salámu a když mi dá někdo sladkost, tak to úplně slintám, protože to taky nesmím.
Markéta Barvíková

Kategorie Nejlepší povídka: Nikola Hufeislová, 13 let,
ZŠ Dukelská, Příbor

Lindy a její sen o svobodě
Už jsem to nemohla vydržet. Musela jsem odtamtud
utéct. Pryč od ran holí, od zloby a nenávisti mého páníčka, kterého jsem jako štěně tolik milovala. Vím, že mě dřív také míval rád, ale pak se něco stalo. Něco, co zapříčinilo, že můj pán začal
pít a vybíjet si zlost na všem, co mu přišlo pod ruku. A tedy i na mne.
Bydlela jsem v malé boudě na dvorku. Dřív bývala má boudička docela hezká
a útulná, ale v poslední době se z ní stal páchnoucí brloh, protože se nenašel nikdo, kdo by mi tam občas uklidil. Proto jsem raději spávala venku, tak daleko od
boudy, co mi to můj provaz dovolil.
Provaz, na kterém jsem byla přivázaná, stálým působením deště a slunce zpuchřel, ale můj pán byl tolik ponořen do svého neštěstí,že si toho ani nevšiml. A
nevšímal si ani toho, že nemám co jíst ani pít. Kdyby nebylo hodné sousedky,
která občas skočila k páníčkovi trošku uklidit a dát mi jídlo a vodu, už bych tady
dávno nebyla.
Jednou jsem se probudila do nádherného dne.
Z nedalekých hor pofukoval mírný větřík a s sebou přinášel zvláštní vůní svobody. Ach, jak jsem zatoužila odtud zmizet a utéct někam, kde mě už nikdo nebude
bít a kde budu volná.
Nikola Hufeislová
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Kalendář akcí, aneb co jsme letos stihli
Každoročně jsme se zúčastňujeme mnoha veřejných akcí s našimi prezentacemi, besedami a přednáškami o lidech se zdravotním
postižením a ukázkami dovedností psích pomocníků. Všechny tyto
akce mají jasný cíl – seznamování veřejnosti s přínosem asistenčních a vodicích
psů a osvětovou činnost na téma, jak se chovat a přistupovat k lidem s handicapem
a jejich psím pomocníkům a přispívat tak k integraci osob se zdravotním postižením do majoritní společnosti zdravých lidí. Proto nás velmi těší, že je o naše
prezentace stále vzrůstající zájem a že také spolupráce s médii je stále na lepší
a vyšší úrovni.
22. – 23. 3. Mezinárodní výstava psů Praha, PVA
15. – 18. 4. Mezinárodní veletrh NonHandicap, Výstaviště Holešovice Praha
20. 4. Agentura Helas – HSBC British Racing Green Day
27. 4. Výstava Senior handicap: aktivní život, Výstaviště Lysá nad Labem
5. 5. Návštěva žáků základní školy Toleranc, Hloubětín
13. 5. Základní škola Jankov u Benešova
17. 5. Májový jarmark, Jilemnice
18. 5. Divadlo v Dlouhé – 10. ročník festivalu pro děti i 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
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
26. 6.	Pohádkové odpoledne Dopravního podniku Praha a Helppes na Petříně
7. 7. Ulita v Helppes
12. 7. Krakonošova tržnice, Roztoky u Jilemnice
21. 7. Ulita v Helppes
29. 7. Ulita v Helppes
13. 9. Psycho–rehabilitační pobyt dětí, Horní Bradlo
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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.– 24.10. Mezinárodní veletrh Medical Fair Brno
3. 11. Natáčení pro pořad ČT Chcete mně?
10. 11. Středisko sociálních služeb Prahy 13 – Klub seniorů
15. 11. Canisterapeutické zkoušky
22. 11. Zkoušky KJ Brno – ZOP, ZPU – ZKO Motol
1. 12. – 22. 12. Účast na různých charitativních mikulášských a vánočních akcích a
bazarech (upřesněno aktuálně na www.helppes.cz, informace o proběhlých akcích se
dočtete také v Helppsíku 1/2009)
6. 12. Mikulášská pro všechny hodné pejsky
27. 12. Jolka, aneb Vánoce pro Helppesáky – každoroční setkání a přátelské posezení
na závěr roku pro všechny zaměstnance a spolupracovníky naší organizace

Některé další akce, kterých jsme se zúčastnili...
19. 4. Zkoušky ZOP
30. 4. Čarodějnice v Helppes
16. 5.	English International School Prague, spol. s r. o.
– slavnostní předání šeku pro Jirku a Sáru
30. 5. Soutěž vodicích psů, Dobruška
7. 6. Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů, Praha
19. 6. Slavnostní zahájení provozu Kavárny Po tmě – Světluška
21. 6. – 24. 6. Mezinárodní konference ADI/ADEu a IGDF 2008
28. 6. Canisterapeutické zkoušky
17. 8. – 24. 8. Rekondičně integrační pobyt, Poslův Mlýn u Doks
20. 9. Super den 2008 – slavnostní veřejná promoce psích studentů

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Se závěrečnou stranou Helppsíka máme poslední, ale
zato největší přání: všem vám moc děkujeme za spolupráci, všem vám přejeme příjemné vánoční svátky, ať
vám nezůstane kost v krku a ať
se vám splní všechna přání.
Konec roku pak oslavte příjemně, s lidmi, které si sami vyberete, protože je máte rádi.
Do Nového roku vykročte pravou
nohou i tlapkou (to přináší štěstí
a funguje to!), hodně zdraví, pohody... a peněz. Bez nich se totiž taky
nikdo dost dobře neobejde...
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 zdravotním 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
www.incheba.cz – Mezinárodní veletrh NonHandicap

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních psů. Texty připravila Zuzana Daušová,
redakce Zuzana Trankovská ml., fotografie Bohdan Bezvoda a archiv o. s. Helppes.

16

Helppsík

