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Help psík
Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro
postižené o. p. s. ® vám letos nabízí své třetí vydání čtvrtletníku
Helppsík. Během předchozích měsíců jsme stihli spoustu věcí. Více
se dočtete na následujících stranách.
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Těšíme se
na Vás!

Brit slavil
20. narozeniny
Společnost VAFO PRAHA se zabývá
výrobou, distribucí a vývojem pré
miových a superprémiových krmiv
pro psy a kočky. Rodinná firma VAFO
PRAHA letos oslavila již dvacet let
od svého vzniku. Roční objem výroby
48 000 tun krmiv zajišťuje ve třech
moderních výrobních závodech, tato
krmiva putují do padesáti zemí světa.
Moc rádi jsme přijali pozvání na narozeninovou párty Britu,
našeho dlouholetého partnera, který se stará o plná bříška našich
helppsích studentů. Mnohokrát děkujeme!
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Den otevřených dveří
z pohledu Spika a Badyho...
Jedno pondělní ráno se nám doneslo, že se u nás v Helppsí škole
bude konat Den otevřených dveří. Co to asi je?, napadlo nás. Už
brzy se to prý dozvíme...
Ve středu od rána jsme byli celí natěšení, co že to ten Den otevřených dveří vlastně je. Vše jsme pochopili v 10 hodin, kdy se otevřela
brána do našeho areálu na Plzeňské ulici. Hned na desátou dorazila skupinka pro nás zatím docela neznámých lidí, kteří se začali
zajímat, jak to u nás chodí a jak bydlíme a začali si všechno zapisovat a fotit.
Abychom to našim „mamkám“– trenérkám usnadnili, tedy já
(labrador Bady) a můj kolega (goldenek Spike), začali jsme spolu
s nimi prezentovat naši „školu“. Všechny moc zajímalo, jak se nám
tu bydlí, proto jsme jim ukázali naše „pokojíčky“ (krásné čisťounké
kotce s vytápěnou podlahou, která je v zimě fakt super), kde máme
každý svoji postýlku s dečkou a hračku, abychom si přes den v době
volna mohli hezky „po psíkovsku“ užívat. Co ovšem považujeme za
vrchol luxusu, je kamerový systém, díky kterému nás trenérky mohou v průběhu celého dne i noci sledovat a zjišťovat, co kdy děláme,
jak spinkáme a jak třeba reagujeme na jednotlivé skladby při tzv.
audioterapii, kterou nám dopřávají. Tam se všem moc líbilo. Nejeden
návštěvník poznamenal, že se máme lépe než on.
Další zastávkou byla takzvaná relaxačka. Při vyřknutí názvu byli
všichni mírně zaskočeni, protože netušili, co si pod ním představit.
„To je přeci naše koupelna a fitko,“ vysvětluje Spike. Tady trávíme
každý den chvilku vždy ráno po venčení, kdy máme povinný nácvik
veterinární prohlídky (péče o uši, oči, drápky) a nácvik základních
hygienických návyků (sprchování, česání a čištění zoubků – každý
máme svůj kartáček). To všechno proto, aby s námi naše budoucí
paničky a páníčci s handicapy neměli nikdy žádné problémy při
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manipulaci či na veterině. V průběhu týdenního cvičebního plánu se také každý
dostaneme hned několikrát odpoledne na
aktivní relaxaci, jíž nám trenérky dopřávají po náročném výcviku vždy odpoledne.
Běháme na běhacím pásu, přičemž máme
zapnutou relaxační hudbu nebo puštěné
tréninkové CD s různými nepříjemnými
zvuky (vrtulník, letadlo, bouřka, střelba,
atd.), abychom si na ně hezky zvykli a nebáli se jich.
Cvičíme taky na gymballech – gymnastických míčích, abychom si procvičili
i hluboké svalstvo, nebo hrajeme inteligenční hry. Těch máme mnoho a v různých
úrovních, podle toho, jak jsme kdo zkušený řešitel. Úkol je vždy stejný, ať se jedná
o jakoukoli úroveň. Zapojit nos, vyčmuchat
pamlsek a vymyslet, jak se k němu dostat. Říkáte si, proč potřebují
budoucí psí pomocníci hrát takovéto hry? Je to jednoduché – za prvé
se učíme pracovat nosem, což potřebujeme umět, abychom svým páníčkům snadno našli to, co
ztratí, a za druhé proto, že
tyto naše velmi oblíbené hry
s námi mohou hrát i naši
budoucí páníčci. Malou
ukázku všech našich relaxačních aktivit včetně bazénku se skluzavkou, který
máme na léto, jsme návštěvníkům neodepřeli. A zase se
ptáte, proč bazének se skluzavkou? No přece proto, že je to v horkých
letních dnech bezva osvěžení a proto, že se učíme pomocí hry nebát se
na kluzkých površích.
A samozřejmě jsme nemohli vynechat ukázku naší budoucí práce
– pomoc člověku s handicapem. Tady se hlavní role chopil Spike a se
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svoji trenérkou Zuzi předvedl vše, co se již během výcviku naučil. Nejprve Zuzi pomohl vysvléct z oblečení, tedy jenom z některých kousků.
Ne proto, že by neuměl sundat všechno a svléknout ji do naha, ale
přeci jenom se to nehodilo. A pak radostně podával vše, co jí upadlo
na zem. Všechny předměty různých tvarů, velikostí a z různých materiálů. Štěně Arnie v našem „tréninkovém bytě“ (jednu místnost máme
upravenou stejně jako byt – je plná skříní a šuplíků, které otevíráme
a podáváme z nich věci, dále je tam lednice, ze které po otevření
podáme zabalené jídlo, a také „světelný panel“, kde se učíme rozsvěcet a zhasínat světlo) předvedlo práci pomocí laserového ukazovátka. Je takto cvičený na přání budoucí paničky, která tento speciální
cvik potřebuje, aby mohla přesně ukázat, že chce přinést právě třeba
toto tričko ze skříně nebo co přesně
vyndat z ledničky.
Návštěvníci byli
nadšení, protože to
tu máme opravdu
„vymazlené“. To
víte, jsme studenti
té nejlepší vysoké
asistenční
školy
v republice. Myslíte, že je toto tvrzení troufalé? Ne ne, není. Helppes je jediná výcviková škola, které
se podařilo získat akreditaci mezinárodních odborných organizací
ADEu/ADI (Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International). Jako jediná škola ze všech v zemích bývalého východního bloku
jsme právoplatnými členy, a to je sakra závazek.

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
nebo facebook.com/helppes
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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Naši asistenční psi mezi školáky
„Dělej! Ať máme dobrý místo, prej přijde pes!“ pobízí svého kamaráda Lukáš, třeťák základní školy v pražské Kodaňské ulici.
Tělocvična se začíná plnit dětmi ze školní družiny, mělo by jich
být kolem sto dvaceti.
Od dvou hodiny odpoledne má školní družina této základní školy
mimořádný program. Přijedou výcvikářky z centra výcviku psů pro
postižené Helppes s asistenční fenkou Bárou a flat caoted retrívrem
Baluem. Není to poprvé, co Helppes seznamuje děti s asistenčními
psy. Se svým vzdělávacím programem navštěvuje mateřské školky,
základní, ale i střední a vysoké školy. Návštěva u předškoláků even
tuálně školáků je však z výchovného hlediska nejdůležitější.

Život není jenom o krásných a báječných věcech
„Děti se musejí seznamovat i s takovými stránkami života, jako že
existují rovněž lidé s tělesným postižením a že jim mnohdy pomá
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hají také psi,“ zdůvodňuje akci vychovatelka Lenka Kosmannová,
která návštěvu asistenčních psů zorganizovala. Drobná blondýnka
není původním povoláním vychovatelka. Vystudovala farmacii, ale
po dvaceti letech v oboru cítila, že potřebuje změnu. Přihlásila se
ke studiu pedagogického minima a po jeho absolvování nastoupi
la do družiny v pražských Počernicích. „Jednou přistoupila v met
ru do vagonu paní s asistenčním pejskem, který měl na sobě dečku
Helppesu. Napadlo mě, že by pro děti mohlo být zajímavé, kdyby se
mohly dozvědět, co všechno takový pejsek umí,“ vzpomíná na prv
ní setkání s asistenčními psy Lenka Kosmannová. „Ukázka dopad
la bezvadně, nadšení dětí neznalo mezí. S dětmi jsme se domluvili,
že každé přinese pytlík dětských piškotů a ty pejskovi na konci vě
nujeme. Když jsem před časem nastoupila do základní školy v Ko
daňské ulici, nebyl důvod Helppes nepozvat znovu. Naštěstí máme
výbornou paní ředitelku, která je podobným aktivitám nakloněna,“
pochvaluje si vlídná paní vychovatelka.

Osvěty není nikdy dost
Představení šikovné fenky Báry a Balua spočívalo v ukázkách, co
všechno umějí. Helppes si takto vychovává informované příznivce,
kteří se nebudou na ulici vrhat kolem krku labradorovi, který právě
„pracuje“ vedle vozíku, nebo – opačný extrém – nebudou přecházet
na druhou stranu chodníku, aby se postiženému člověku vyhnuly.
Nedostatek informací je totiž ideálním podhoubím pro předsudky.
Tyto pak bohužel mohou výrazně ovlivňovat názory handicapované
ho člověka na své vlastní postižení. Pokud se z postižení tzv. nedělá
věda, zvládá takový člověk svůj handicap podstatně snadněji. To je
ostatně také mottem Helppesu – přistupuje ke svým klientům velmi
vstřícně a ochotně, ale bez zbytečného sentimentu nebo lítosti. To
je také smyslem ukázek výcviku asistenčních psů – aby se děti ne
divily. Dalo by se říci, že to je takový nácvik normálnosti. Podobné
školní aktivity jsou však přímo úměrné moudrosti pedagoga. Výběr
programu školní družiny je totiž z valné většiny v kompetenci vy
chovatelů. „Mám v družině děti ze druhé třídy a někdy mám pocit,
že nejsou od rodičů informovány tolik, kolik by bylo potřeba. Je to
samozřejmě dobou, která je strašně rychlá, rodiče nemají čas, proto
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se snažím rodičům v tomto směru trochu pomáhat,“ říká Lenka Kos
mannová.
Pozvat do školy Helppes patřilo mezi moudrá rozhodnutí. Děti byly
(v některých okamžicích) až nezvládnutelně nadšené a špatná akus
tika tělocvičny byla pro trenérky asistenční Báry místy nad možnosti
jejich hlasivek. Mohutný hvizd jedné z vychovatelek byl však pod
statně účinnější než mdlé peskování zbývajících čtyř...
Spontánní potlesk po každém Bářině vykonaném cviku byl znám
kou toho, že děti byly naprosto vtažené do programu. Vlídnost a pev
né nervy pak projevila asistenční Bára na úplném závěru, kdy už
byly děti tak blízko, že na ni dosáhly. Tato „vyučovací“ hodina by
klidně mohla být delší než jenom pětačtyřicet minut.
(Psáno pro časopis Svět psů)

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
nebo facebook.com/helppes
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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Moc děkujeme dětem ze Základní školy Jarov na
Praze 3 za dlouhodobou podporu a spolupráci!
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Díky našemu generálnímu partnerovi – Pivovary Staropramen s. r. o.
jsme se mohli prezentovat na festivalu Rock for People. Měli jsme
výborné zázemí, za což Staroprameňákům velmi děkujeme.
Během celého dne jsme
dělali mezi návštěvníky malý
průzkum, co vědí eventuálně
nevědí o dovednostech asistenčních, signálních a vodicích psů. No...
mohlo to být lepší. Byla to pro nás užitečná zpětná vazba, že musíme
znovu a znovu veřejnost v tématu psích pomocníků vzdělávat.

Rock for People
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Charitativní sbírka volejbalistů

„PINKÁME PRO“
Tato sbírka vznikla z iniciativy
hráček a hráčů volejbalové reprezentace České republiky.
Také v letošním roce budeme spo
lečně PINKAT PRO Honzu Serbu
se, trpícího vážným onemocněním
postupného řídnutí a lomivosti kos
tí (osteogenesis imperfecta). Cílem
je vybrat celkem 211 131 Kč.
Děkujeme!
Jak můžeme přispět?
1) bankovním převodem na účet projektu, č. účtu:
215951882/0300, variabilní symbol 442011
(variabilní symbol je nutné uvádět pro potřebu evidence došlých
plateb; možnost individuálních darovacích smluv na vyžádání)
2) příspěvkem v hotovosti do úředně zapečetěné kasičky
na vybraných volejbalových akcích
(utkání reprezentace ČR, antuková liga, akce ABV, semináře a kempy,
volejbalové turnaje + areály atd. …)
Tímto pilotním projektem bychom rádi odstartovali tradici
dobročinné aktivity celého českého volejbalového hnutí
a začali pravidelně pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.
Bylo by skvělé, kdyby si všichni aktivní i pasivní příznivci
volejbalu a sportu obecně vzali tento projekt k srdci.
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Proj ekt

Vzdělávání a mobilita v Praze
pomáhá Pražanům se zdravotním postižením odstranit
překážky a zlepšit dostupnost vzdělávání a zaměstnávání
(projekt není určen studentům)
Klientům nabízíme bezplatnou přepravu do a ze
zaměstnání, případně za vzděláváním nebo na kurzy.
Jezdíme na území hl. m. Prahy, vozy jsou upraveny
pro přepravu lidí se zdravotním postižením. Vozy jezdí
s proškoleným asistentem, který pomáhá klientům při
nástupu a výstupu.
Projekt je určen pro spoluobčany uznané ČSSZ
za invalidní v 1., 2. příp. 3. stupni nebo držitele průkazu
TP, ZTP a ZTP/P ve věku 18 – 65 let, kteří mají trvalé
bydliště na území hl. m. Prahy, nebo se v Praze více než
půl roku zdržují či pracují.
Počet cestujících je limitovaný kapacitou našeho vozového parku.

Více informací na www.vmpraha.cz
Příležitostnou přepravu si můžete objednat vždy
nejméně 24 hodin předem na těchto kontaktech:

pondělí – pátek: 7 – 17 hodin
zelená linka 800 888 539
e-mail: dispecink@vmpraha.cz
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Psí den ve Kbelích
V Centrálním parku ve Kbelích uspořádala Měst
ská část Praha 19 třetí ročník Psího dne, který
samozřejmě patřil především pej
skům a jejich páníčkům. Účast
byla veliká a do soutěží se při
hlásilo přes 50 pejsků. Smyslem
této akce bylo podpořit psí útulky
a najít domov opuštěným pejskům.
Umisťovací přehlídku moderovala
Halina Pawlowská, která se zá
jmem setrvala v rozhovoru se Zu
zanou Daušovou.
Jako spolupořadatelé musíme konstatovat, že letošní kbelský psí
den se velmi vydařil. Hostem na „psím“ dni byla i naše vodicí mini
kobylka Katrijn.
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Institut CEMI podporuje vzdělávání
studentů s handicapem
Vzdělávací institut CEMI (Central European Management
Institut), přední český specialista na on-line manažerské vzdělávací programy s celoevropskou působností, se rozhodl formou stipendia podpořit zájemce se zdravotním handicapem.
V rámci programu tak mohou vybraní studenti získat stipendium ve výši od 50 do 100 % ceny studia a získat titul MBA či
LLM.
Central European Management Institut (CEMI) byl založen s cílem
poskytovat MBA a LLM vzdělávání evropské úrovně, dostupné pro
studenty z ČR i Slovenska. S 242 úspěšnými absolventy a více než
260 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší po
skytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě.
CEMI je plně akreditovaným členem IADL (International Associa
tion for Distance Learning), členem EADL (European Association
for Distance Learning), členem AIVD – Asociace institucí vzdělá
vání dospělých ČR, členem AMSP (Asociace malých a středních
podniků) a kolektivním členem ČMA (Česká manažerská asociace).
CEMI podporuje vzdělávání osob s handicapem a v této ob
lasti dále spolupracuje také s Nadací Českého rozhlasu Světluš
ka a občanským sdružením Život dětem. Kromě toho podporuje
také nadační fond Dobrý anděl či organizaci Člověk v tísni. Díky
sociálním programům mohou dnes absolvovat bezplatně studium
i ti, kteří by na něj finančně nedosáhli. Institut se proto rozhodl umožnit studium MBA a LLM zcela bezplatně. Stipendium
může být uděleno v plné výši – částce standardního školného, které
činí 119 790 Kč (včetně DPH). Podle vedení institutu navíc on-line
výuka prostřednictvím moderního e-learningového systému Fron
ter usnadňuje studium. Kupříkladu, pokud se chtějí studia zúčastnit
také paraplegici či lidé s roztroušenou sklerózou.

Více informací na www.cemi.cz
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Co je studium MBA?
MBA studium je zahraniční
vysokoškolský studijní pro
gram. V případě CEMI se
jedná o dvousemestrální stu
dium. Titul MBA (Master of
Business Administration) je
v České republice udělován
jako neakademický profes
ní titul, psaný za jménem.
Nejedná se tudíž o náhradu
vysokoškolského vzdělání
(ať již bakalářského, magist
erského či doktorského stup
ně), ale o celoživotní kariérní
vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále
rozšiřuje. Toto vzdělání oceňují také samostatní podnikatelé či pra
covníci ve státní správě.
Co je studium LLM?
Studijní program Corporate Master of Laws (LLM) je určen nejen
pro právníky. Orientovat se v právních otázkách je důležité i pro
všechny vedoucí pracovníky firem či neziskových organizací, kte
ří si tak prohlubují kvalifikaci. Studijní LLM program zahrnuje
předměty specializované na danou oblast práva, jako je korporátní
právo, corporate governance či insolvenční právo a způsoby řešení
úpadku. Studenti absolvují také předměty jako je hospodářské a ob
chodní právo EU, evropské i mezinárodní právo soukromé či právo
mezinárodního obchodu.
Pro více informací navštivte www.cemi.cz nebo kontaktujte:
Pavel Kašpar, tel. 739 290 708, pavel.kaspar@justC.cz
Just Communication s. r. o.
Dlouhá 16
110 00 Praha 1
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Den bezpečí v Berouně
Město Beroun společně s integrovaným záchranným systémem
a skupinou historických vozidel pořádalo akci Den bezpečí, která
byla určena dětem a mládeži. Mezi ukázkami policie, hasičů a dal
ších složek jsme prezentovali práci našich asistenčních psů.

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
nebo facebook.com/helppes
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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@@@

Mail, který nás potěšil... @ @ @

From: Mgr. Martin Liebzeit
Sent: Thursday, May 29, 2014 9:02 AM
To: zuzana@helppes.cz
Subject: Pokus, který by mohl být užitečný
Dobrý den, již několik týdnů se účastním jedné
„veršotepecké soutěže“ na facebooku. Víc než
soutěž je to spíš „hecovačka“ mezi několika přáteli.
Jedno ze zadání bylo: Tercína s akrostichem na slova HŘÍCH,
SLEČNA, PLOD, KÁMEN a NETVOR. Tak jsem to pojal
„pejskovsky“... Kdyby se vám to hodilo, můžete to použít, jinak to
hoďte v koš.
Psát o vás by se mělo do kamene,
(I když jen netvor by v tom mohl vidět hřích.)
Ač na vás mnohý z lidí nevzpomene.
Svou oddanost vidíte v očích pánových.
I když tím „pánem“ žena je či slečna.
Svou službu držíte, ať léto je či sníh.
Teď úděl váš jsou vydání se nekonečná.
Nedojde v zapomnění vaší práce plod.
Ti, pro něž žijete, to společnost vám vděčná.

Pozn.: Tercína je druh sloky sestávající ze tří deseti-, v případě tzv. ženského zakončení
jedenáctislabičných veršů, pocházejí z Itálie.
Akrostich je báseň, v níž počáteční písmena, slabiky nebo slova každého verše nebo sloky
tvoří slovo, jméno nebo větu, které se také mohou nazývat „akrostich“.
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Kalendář akcí, aneb co jsme letos už stihli...
4. 8. Kurz „Tisková zpráva a tisková konference v praxi“
2. 8. Benefiční koncert „Noc s hvězdami“ na hradě Houska
25. 7. Oslava 20. narozenin Britu – více na str. 2
24. 7. Kurz „Zdravotní postižení II.“
23. 7. Návštěva z Dědiny – Tyflocentrum Jihlava
17. 7. Kurz „Zdravotní postižení I.“
17. 7. Předání goldenky Medy její nové
rodině – v období od 17. do 25. 7. byla
předána Medy do nové rodiny a secvičena
s malým Alexem a ostatními členy rodiny.
16. 7. Den otevřených dveří v Helppes –
více na str. 3
13. 7. Návštěva Attynky a Annienky
v Helppes
10. 7. Tyflocentrum z Hradce
Králové na exkurzi v Helppes – lidé
se zrakovým handicapem z Tyflocentra
v Hradci Králové si poslechli a shlédli
prezentaci práce asistenčních, signálních
a vodicích psů a zájemci se prošli s vodicí
minikobylkou Katrijn.
5. 7. Rock for People – více na str. 10
3. 7. Kurz „Základy individuálního
fundraisingu a vytvoření
fundraisingové strategie“
3. 7. Stanice přírodovědců v Helppes – do našeho areálu se přijeli
podívat děti z příměstského
tábora vedeného Stanicí
přírodovědců. Ukázky
všechny děti moc nadchly.
24. 6. Kurz „Základy
grantového fundraisingu
aneb Jak napsat dobrou
grantovou žádost“
18
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24. 6. Vzdělávací program pro studenty gymnázia Budějovická –
Katka s Balíčkem a Colettkou prezentovali práci asistenčních psů na
Gymnáziu Budějovická.
23. 6. Předání rotvajlerky Sunny její paničce
23. 6. Zkouška signálního psa pro kardiaka – Sunny – dnes úspěšně
absolvovala rotvajlerka Sunny. Splnila zkoušku signálního psa pro
kardiaka a odjíždí ke své paničce.
20. 6. Týden sportu v České Třebové – na akci „Týden sportu“
Helppesáky jako vždy reprezentovala Katka s Jarem a flatíkem Balíčkem.
20. 6. United Islands – byla to naše festivalová premiéra. Verča, Zuzzi
a golden Spike si to opravdu užili.
16. 6. Slavnostní převzetí šeku od dětí ze ZŠ Jarov – více na str. 9
14. 6. Benefiční koncert „Kdo má rád“ na Martinském mlýně –
krásný benefiční koncert
pro novorozenecké oddělení
nemocnice. Vybralo se
báječných 50 000 Kč a my jsme
byli u toho. Na Dětském dni,
který předcházel, jsme ukazovali
práci asistenčních psů.
13. 6. Den pomoci – ADP –
děkujeme dobrovolníkům z ADP
za jejich pomoc při úpravách
areálu.
13. 6. Den bezpečí v Berouně –
stali jsme se součástí programu
na Dni bezpečí. Mezi ukázkami
policie, hasičů a dalších
složek jsme prezentovali práci
asistenčních psů.
12. 6. prezentace asistenčních
psů pro SONS Semily – dnes
se za námi dorazili podívat až ze
semilské odbočky SONSu. Prezentovali jsme jim práci asistenčních psů,
canisterapii a vodicí minikobylku Katrijn.
12. 6. Vzdělávací program pro děti z DDM Spirála
11. 6. Kurz „Jak využít sílu Facebooku ke svým cílům“ – vzdělávání
zaměstnanců nepodceňujeme.
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10. 6. Zkouška vodicího psa Messi (All The Right Moves Badaine)
9. 6. Seminář pro SDMO
8. 6. Dětský den v Rychetech – moc děkujeme majitelce areálu Rychety,
Mirce Rychetské za pozvání na tuto akci. Senzační program, kterým
provázela Heidy Janků a spousta atrakcí pro děti.

7. 6. Psí den Kbely – více na str. 13
5. 6. Návštěva za flaticí Colette – Colettka se dočkala. Přijel za ní na
návštěvu její budoucí páníček až ze severní Moravy.
5. 6. Zkouška asistenčního psa – Medy
4. 6. Kurz „Individuální dárcovství – praktická komunikace s dárci“
– vzdělávání v tomto odvětví není nikdy dost,
a proto Verča nelenila a šla pro „novinky“.
4. 6. Vzdělávací program pro děti ze MŠ
Blatenská
3. 6. Kurz „Základní aspekty
dokumentace v soc. službách“ –
Verča s Natálkou se byly vzdělávat
ve velmi důležité oblasti.
Přínosný kurz pořádaný
vzdělávacím institutem
Bernarda Bolzana.
2. 6. Předání labradorky
Báry nové paničce
1. 6. Pohovory s novými
žadateli o psího pomocníka
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31. 5. Zahájení lázeňské sezony Teplice
30. 5. Vzdělávací program pro děti z MŠ
Peroutkova
28. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ
Kodaňská – více na str. 6
27. 5. Charitativní bazar ZŠ Jarov
23. 5. ABI REHA Pardubice
14. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ
U Parkánu
7. 5. Dobrovolnický den v Helppes – KPMG
3. 5. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR
ve výkonu vodicích psů
30. 4. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Květnového vítězství
28. 4. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Jarov
23. 4. Vzdělávací program pro studenty z Univerzity Pardubice
18. 4. Natáčení TV Kbely
16. 4. Den Země – akce se konala od 9 do 16 hodin v Parku Družby
na Pankráci. Ukázky výcviku asistenčních psů a vodicí minikobylky
Katrijn byly pro děti velkým lákadlem. Moc děkujeme MČ Praha 4
za pozvání.
16. 4. Vzdělávací program pro děti z MŠ „Slunéčko“ – Praha 5
15. 4. Natáčení TV Barrandov
12. 4. Canisterapeutické zkoušky – dnešní canisterapeutické zkoušky
máme úspěšně za sebou. Z osmi přihlášených týmů uspělo šest a my je
tímto vítáme do naší canisterapeutické rodinky.
12. 4. Kvalifikační soutěž vodicích psů Klubu držitelů vodicích psů
v Hradci Králové
9. 4. Dobrovolnický den od AIG
7. 4. Kurz „Trendy v individuálním dárcovství“
3. 4. Slavnostní udílení Vavřínů – Řád Vavřínu Hospodář. komory ČR
1. 4. Benefiční představení ŽDJC – Švestka pro Helppes
29. 3. Vyhlášení ankety „Kynolog roku 2013“
27. 3. Osmička proti rasismu – na Ládví proběhla prezentace práce
asistenčních psů. Akce účastnilo 800 žáků 2. stupně základních škol.
Bulletin pro příznivce asistenčních psů21

24. 3. Setkání pracovní skupiny MČ Prahy 5
22. 3. Trénink pro účastníky canisterapeutických zkoušek
22. 3. Reprezentační ples Prahy 4 – Katka, Zuzzi a Jaro si užili ples
Městské části Praha 4. Moc
děkujeme za krásný dar 20 000 Kč
a panu starostovi Pavlu Caldrovi
(na fotu uprostřed) za dalších
30 000 Kč.
21. 3. Kurz První pomoci – tým
Helppes se vzdělával. Opakování
je matka moudrosti a toto téma je
velice důležité.
18. 3. Hodnocení veřejné
prospěšnosti – konalo se u nás
celodenní hodnocení veřejné
prospěšnosti. Je to další krok
k tomu „být top ve svém oboru“.
12. 3. Prezentace canisterapie
v domě soc. služeb na Praze
5 – Katka s Verčou a goldenkou
Medy byly potěšit seniory v domě
soc. služeb na Praze 5. Ukázková hodinka canisterapie se moc líbila
a domlouváme další spolupráci.
11. 3. Otevření nové pobočky Oberbank na Praze 4 – v rámci
slavnostního otevření nové pobočky Oberbank na Praze 4 byl Helppesu
slavnostně předán šek na 50 000 Kč. Moc děkujeme!
28. 2. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ U Krčského lesa
17. 2. Kurz „Komunikační/prezentační dovednosti“
10. 2. Kurz „Mediální trénink“
29. 1. Seminář – Metodika hodnocení spolehlivosti NNO
22. 1. Vzdělávací program pro ZŠ Kbely
20. 1. Music Therapy I.
13. 1. Vzdělávací program pro děti z MŠ a ZŠ praktická v Horních
Počernicích
6. 1. Vzdělávací program pro děti z MŠ Smíškov – Klánovice

22

Helppsík

Všem,
kteří nás podporujete,
mnohokrát děkujeme!!!
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Tady já budu skoro
furt... !

Přátelé,
to je z letošního třetího čísla Helppsíka všechno.
Přejeme vám všem hlavně hodně zdraví. Mějte se
všichni moc hezky, užívejte si přírody, opatrujte se a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme
na shledanou.
Máme vás všechny moc rádi.
Váš Helppsík

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních a vodicích psů. Redakce Zuzana Trankovská ml., grafické
zpracování Bohdan Bezvoda, fotografie archiv o. p. s. Helppes
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