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Helppes, jako jediný v ČR a jako první organizace ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal 

splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal 

akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto 

služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. 

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb. Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k 

integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje zcela 

komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a 

proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes 

poskytuje všechny své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků v 

sociálních službách s odborným vzděláním pro práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou 

poskytovány na základě smlouvy o poskytování sociální služby dle Zákona o sociálních službách a Standardů 

poskytování sociálních služeb, které odpovídají jak standardům českým, tak standardům mezinárodním, a 

kladou ty nejvyšší nároky na všechny pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky.  Výcvik psů probíhá pod 

vedením Zuzany Daušové – dlouholeté držitelky zlatého odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, mezinárodní 

mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu psů, vítězky mnoha národních i mezinárodních „psích“ soutěží. 

Helppes, jako jediný v ČR, je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society. 

 

Jaké typy speciálně vycvičených psů Helppes připravuje: 

 
 Asistenční psi pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, balanční psi 

 Vodící psi pro osoby se zrakovým postižením 

 Asistenční / terapeutičtí psi pro dětské klienty 

 Asistenční / terapeutičtí psi pro osoby trpící autismem 

 Signální psi pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními 

 Signální psi pro osoby s diabetes 

 Signální psi pro osoby se sluchovým postižením 

 Psi se speciálním výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy 

 Canisterapii 

 

Fotografie k tématu najdete ve fotogalerii na webových stránkách organizace -www.helppes.cz  

Bližší informace o neziskové organizaci - občanském sdružení Helppes, jeho projektech a jeho 

aktivitách najdete také na www.helppes.cz  

 
Kontakty: 
 
Zuzana Daušová                    Veronika Paldusová 
gsm: 603 769 864                                         gsm: 739 077 641 
info@helppes.cz                                           info@helppes.cz  
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