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

Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé)
pejsky
Srdečně Vás zveme

v sobotu 6. prosince
na naši tradiční akci!
Mikuláš s andělem budou mít připravené pro všechny pejsky dárečky. Čert však
také zatopí pod kotlem, který bude připravený pro zlobivce. Vstupné je dobrovolné
a bude použito na projekt „Pomoc přichází
na čtyřech tlapkách“ – přípravu a výcvik
státem nedotovaných asistenčních a signálních psů. Nezapomeňte s sebou vzít
platný očkovací průkaz (pas) svého psa.
Těšíme se na Vás!
Praha 5, Plzeňská ulice, tram. č. 9 a 10
– zastávka Hotel Golf.
Prezentace je od 10.30 do 11.00 hodin

Jsme jedna ze sedmi neziskových organizací v České republice, které na podzim letošního roku tuto značku získaly. Značka
spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejná prospěšná organizace)
vznikla v reakci na poptávku dárců a neziskových organizací.
Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti
informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří
se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá
k naplňování svého deklarovaného poslání. Značka spolehlivosti
tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který
v českém neziskovém sektoru doposud chyběl.
Hodnocení spolehlivosti je poměrně komplikovaný proces, založený na unikátní metodice, kterou vytvořila Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR). Hodnocení se týká celkem pěti
oblastí, kterými jsou:
• poslání, cíle a hodnoty • správa, řízení a vnitřní kontrola • fundraising
a vztahy s veřejností • finanční řízení a hospodaření • transparentnost
vůči veřejnosti.
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SUPER DEN 2014
Děkujeme za hojnou účast a podporu. Letos v září byl překonán
rekord v návštěvnosti. Přišlo se podívat neuvěřitelných 1200 návštěvníků, kteří nám přispěli do sedmi kasiček, rozmístěných po
areálu, částkou 43 466 Kč. Mnohokrát děkujeme!
Mezi hosty byli Karel a Ivana Gottovi, Marta Kubišová, Miro Žbirka, Barbora Nesvadbová, Debbi, Leona Šenková, Veronika Rážová,
Martin France, Janis Sidovský, Pavel Vítek, Jan Bendig, Lukáš Konečný a skupina Portless.
Mezi dalšími významnými hosty byli primátor hl. m. Prahy RNDr.
Tomáš Hudeček, Ph.D., starosta MČ Praha 4 Pavel Caldr, 1. místostarosta MČ Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Ing. Jaroslav Ďuriš.

Moderování se ujali Jana Paulová a Mirek Konvalina
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Děkujeme, že
jste k nám přišli!

Sledujte naše
www.helppes.cz nebo
facebook.com/helppes
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Rekondičně-integrační pobyt
Už druhým rokem se konal srpnový integračně-rekondiční pobyt pořádaný organizací Helppes v rekreačním středisku v Líchovech u Sedlčan.
Rekondice se účastním každoročně se svou maminkou a čtvrtým rokem také se svým přítelem. Letos to pro mě bylo nové v tom, že jsem
se seznamovala se svým budoucím psím parťákem Arniem. Bohužel
čtyři dny před odjezdem na rekondici jsem musela dát uspat svou
asistenční fenku zlatého retrívra Brendu, která se dožila téměř jedenácti let.
Tým Helppesu pro své klienty
jako každým rokem připravil bohatý program. Kromě výcviku se psy
byla na programu beseda o rumu,
koňaku a whisky, zajímavé bylo povídání pana L. Vávry o Staropramenu a také s MVDr. Lukášem Duch
kem (na levém fotu) z veterinární
kliniky Vetcentrum, která je smluvní
klinikou Helppesu. Pan doktor Duchek nám tentokrát přednášel o
vakcinacích a parazitech. Také jsme si zamodelovali na téma „Co pro
mě znamená asistenční pes“, báli se
při noční bojovce a v pátek byl karneval s divadelními scénkami.
Většina klientů se také celý týden připravovala na zkoušku obedience, kterou skládali poslední den
v pátek. Všichni zúčastnění zkoušku udělali. V pátek večer jsme grilovali a v sobotu po snídani jsme se
všichni rozjeli do svých domovů.
Věra Janoštíková
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Charitativní projekt
PLNÍME PŘÁNÍ
Před časem nás oslovili zástupci Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ
s tím, že hledají organizaci, které by chtěli finančně přispívat
v rámci projektu „Plníme přání“.
Oblast podpory si vybírají sami zaměstnanci, doporučují organizace
i jednotlivce, ke kterým by měla jejich společná pomoc směřovat.
Zaměstnanci darují peníze a Nadace ČEZ jejich dar znásobí.
K naší velké radosti mezi vybrané organizace patří také náš
Helppes. Díky tomuto projektu jsme získali krásnou částku ve výši
1 159 330 Kč a šest našich klientů, které vybrali sami zaměstnanci
Skupiny ČEZ, se proto raduje ze svého psího asistenta.
Obrovskou radost měla také rodina, ve které má jeden asistenční
pes na starosti tři sestry s postižením, a které Nadace ČEZ zaplatila náš
rekondiční pobyt. S
touto rodinou musí
jet dostatečný počet
lidí, do jednoho auta
se nevejdou tři děti,
tři invalidní vozíky,
jejich zdravá sestřička, pes a asistenti. To všechno by
bylo pro rodinu velmi nákladné. Zkrátka nesplnitelný sen,
který se však zásluhou projektu „Plníme přání“ splnil
a dívky se tak mohly se svým asistenč8
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ním psem a s celou svou rodinou letošního rekondičně-integračního
pobytu v Líchovech u Sedlčan zúčastnit.
Děkujeme vám, zaměstnanci Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ, za splněná přání a sny našich klientů!
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Mail, který nás potěšil... @ @ @

Dobrý večer,
opět jsem projela fotky na rajčeti, „co nového“ v Helppsu. Poslední
fotky jsou z návštěvy vašich nových žadatelů. Při jejich prohlížení
jsem najednou měla zvláštní pocit, projel mi hlavou celý ten rok
a půl, co se za tu dobu stalo, kdy jsme si žádali v Helppsu o pejska, byli prvně na pohovoru, vyplňovali žádosti, prvně jsme mluvili
s paní ředitelkou, trenérkami nám byl prvně předveden asistenční
pejsek, viděli jsme, co všechno dovede a my přesně věděli, ano, takového pejska bychom chtěli.
Teď vám píšu tento mail… a ten malý chlupatý zázrak leží ved
le mě, je spokojený, stočený do klubíčka na svém pelíšku. Jeho
„klient“ (píšu v uvozovkách, protože je to spíš kamarád) Ondra
už dávno spí, ale napřed jsme spolu přečetli pohádku před spaním
a na dobrou noc se řádně rozloučili a olízali. Bez toho usínání nejde, stejně jako ranní probouzení s patřičným přivítáním.
Projíždí mi hlavou celá ta doba od nápadu pořídit Ondrovi (autistovi a nejen autistovi, ale i klukovi, který má potíže s motorikou,
koordinací pohybu, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, soustředěním, střední mentální retardací) pejska, který by mu pomáhal
v jeho hendikepu a zároveň by mu byl věrným kamarádem. Rok
a půl uběhl, pejska máme doma a je to naše čtvrté díťátko. Ondrův
kamarád, pomocník, zlatíčko.
Když vidím ten chomáč chlupů, ty nádherné oči, když se na mě
zadívají; když vidím, jak se Spike s Ondrou sbližují, jak se Spike
k Ondrovi vrhne, aby se s ním přivítal, očuchává ho, olíže. Ondra
jak se stará co Spike, aby dostal granulky, jestli má vodu, jestli
s ním půjde spát, aby se s ním přišel očuchat, než se zhasne, aby ho
ráno přivítal… To je za všechny peníze světa. To snad nikdo nepochopí, kdo to nezažije.
Dobrou noc, helppesácký týme. Ať se vám dobře spí při pomyšlení, že budete mít ještě hodně, hodně dalších spokojených klientů.
Děkujeme vám za vaši práci!
Petra Urbánková
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Také letos přemýšlíte nad tím, co by asi tak mohl
Ježíšek nadělit vašim příbuzným, přátelům, kolegům,
kamarádům… zkrátka těm, které máte rádi a chtěli
byste je potěšit dárkem?

Báječné vánoční dárky
Nebylo by letos pěkné udělat radost hned
dvakrát ? Nejen obdarovanému, ale také tomu,
od koho dárek koupíte?
Tričko přece užije každý… a je-li navíc
s vtipným textíkem
(Žeru psy, co mají
za ušima. Táhneme
za jeden provaz.
Přispívám na psí kusy.
Fandím psům, co se
do toho umí zakousnout. Pomáhám tedy Psem.), je úspěch
zaručený, to nám věřte.
Kromě triček máme také např. ponožky, náramky,
náušničky, frisbee, jojo, propisky, samolepky,
žetony do nákupních vozíků atd.
Báječná je také „Paličkou praštěná
kuchařka“ (foto vlevo).
Koukněte se na naše webové stránky, možná
vás budou inspirovat a našim asistenčním
a signálním pejskům moc pomůžete.

www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/
Bulletin pro příznivce asistenčních psů11
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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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PEStival se vydařil
Při loňské premiéře přilákal stovky
návštěvníků, stejné ambice měl také letos.
Akce PEStival aneb „Kdo si hraje, nekouše!“,
kterou pořádala koncem září městská část Praha
14 na travnaté ploše před západním vstupem do Centra Černý
Most, nabídla netradiční přehlídku psích sportů, soutěží či
ukázek agility.
„Účelem PEStivalu je především zábava. Působit má však také
výchovně. Například připomenout, že za své čtyřnohé svěřence mají
lidé zodpovědnost, která zahrnuje řádnou péči o psa samotného, ale
také úklid po něm,“ řekl starosta Prahy 14 Radek Vondra.
Helppes moc děkuje za možnost prezentovat svou činnost – výcvik psích pomocníků. V rámci tří ukázek jsme veřejnosti demonstrovali práci asistenčního psa. Děkujeme našemu klientovi Petrovi
a jeho fence Ditce za ukázku jejich každodenního soužití.
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Den domácích
mazlíčků

Na Den domácích mazlíčků se
v sobotu 5. října na pražském
náměstí Jiřího z Poděbrad sešli nejen chovatelé psů. Akci,
která připomněla Světový den zvířat, organizovala ve spolupráci s městskou policí Městská část Praha 3.
Na programu, který moderoval Zdeněk Srstka, byly ukázky výcviku
služebních psů a koní městské policie. U informačního stánku se děti
i dospělí seznámili s užitečnými radami na téma „Bezpečný kontakt
se psy“.
Nejen dětské návštěvníky potěšila expozice zvířat z trojského útulku. Největší obdiv však sklidila mohutný albín krajty tmavé. Den
domácích mazlíčků byl příležitostí pro to, udělat něco dobrého pro
zvířata. Přímo na náměstí měli dobrovolníci možnost koupit krmení
anebo je přinést z vlastních zásob a darovat útulku v Troji.
Majitelé psů mohli přímo na náměstí konzultovat zdravotní a výživové problémy svých svěřenců ve veterinární poradně. Zájemci
mohli navštívit i fotografický ateliér a nechat si zvěčnit své psy.
„Z pořízených snímků pak budou vyrobeny samolepky s fotografií
psů, které budou zdobit zásobníky sáčků na psí exkrementy ve třetí
městské části. A bude to zásobník třeba v místě, kam se dotyčný pejsek chodí denně venčit,“ upřesnila předsedkyně Komise životního
prostředí Světlana Škapová.
Ve dvou ukázkách jsme prezentovali také výcvik a práci našich
asistenčních psů. Děkujeme všem, kteří si v našem stánku Helppesu
koupili reklamní předměty a přispěli tak na výcvik našich asistenčních – státem nedotovaných – psů.

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
nebo facebook.com/helppes
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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Adventní kalendář se již stal neodmyslitelnou
součástí Vánoc. Připomíná blížící se Štědrý den
a pomáhá zkracovat netrpělivé čekání na radostné chvíle. Odkud se však tato tradice vzala?

Historie adventních kalendářů
Otcem nápadu vyrábět adventní kalendáře byl Gerhard Lang (1881–
1974), který pocházel z Mnichova. Stalo se tak roku 1908, kdy tento
německý majitel tiskárny nechal natisknout vystřihovací kalendář
s názvem „V zemi Ježíškově“. Položil tím základ tradici, která se
dochovala dodnes.
Předchůdce dnešního adventního kalendáře byl složený ze dvou listů papíru. Na jednom bylo v malých okénkách
vytištěno 24 básniček, na druhém stejný
počet vánočních obrázků. Úkolem dítěte bylo vystřihnout obrázek a nalepit ho
k příslušnému textu, 24. prosince se dětem ze slepených obrázků objevila vánoční krajinka.
Na začátku to však neměl tento nápad jednoduché.
Potýkal se s nezájmem rodičů i dětí. Trvalo pět let, než o něj byl projeven patřičný zájem. K rozšíření pomohlo doporučení církevních
úřadů a ministerstva školství používat ho ve školách jako vhodnou
pomůcku v hodinách náboženství. Za 1. světové války však adventní
kalendáře vánoční trh nenabízel.
Vydávání bylo obnoveno až v roce 1942. Náboženská terminologie byla nahrazena slovy „germánský“ a „národní“, slovo „advent“
vystřídal „předvánoční čas“ a andělíčky nahradily ilustrace zobrazující vojáky na frontě. Výtěžek z prodeje putoval do vojenských fondů
na podporu válečných vdov.
Po skončení 2. světové války se rozšířily adventní kalendáře také
do dalších evropských zemí. Ne jinak tomu bylo i u nás. Regály českých obchodů plní pestrobarevné adventní kalendáře, jež ukrývají
16
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čtyřiadvacet čokoládových bonbonů, v poslední
době však například také čajových sáčků.
Zdroj: www.mc-maj.com
P. S. Dnes již nikoho nepřekvapí, že se adventní
kalendáře vyrábějí také pro naše chlupaté kamarády.
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Kalendář akcí, aneb co jsme letos stihli...
19. 12. Helppsí vánoční večírek
6. 12. Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky
5. 12. Mikulášský charitativní bazar Nadace VIZE 97
3. 12. Vzdělávací program „Uvedení do problematiky práce s emocemi“
25. 11. Vzdělávací program pro děti z DDM Boletice
20. 11. Křest knihy Báry Nesvadbové
20. 11. Prezentace na přehlídce středních škol
20. 11. Vyhlášení ankety „Žihadlo roku 2014“
18. 11. Vzdělávací program „Týmová spolupráce v organizacích
poskytujících sociální služby“
18. 11. Vzdělávací program „Úvod do problematiky epilepsie“
17. 11. Divadlo s RSJ
13. 11. Dobrovolnický den – Zapojím se – Česká spořitelna
12.11. Konference AVPO a ÚZS
8. 11. Canisterapeutické zkoušky
6. 11. Vzdělávací program pro žáky ze ZŠ Úhonice
5. 11. Návštěva dětského rehabilitačního stacionáře Ostrava
4. 11. Vyhlášení výsledků „Neziskovka roku 2014“ – letos jsme
šťastnými držiteli Ceny veřejnosti za nejlepší projekt.
3. 11. Vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Chmelnice
3. 11. Přednáška RNDr. Fr. Šusty
24. 10. Workshop k užití „Značky Spolehlivosti“ ve fundraisingu –
24. 10. Vzdělávací program pro budoucí fyzioterapeuty 2. LF UK
22. 10. Vzdělávací program „Zákon o sociálních službách v aktuálním
znění“
21. 10. Finálové hodnocení v soutěži „Neziskovka roku 2014“ –
Zuzana Daušová s Verčou a labradorem Bénem a flatkou Colettkou byly
odprezentovat Helppes na finálovém hodnocení Neziskovka roku 2014.
Prezentovalo se 15členné komisi.
11.10. Pohovory se žadateli
18
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9. 10. Rozloučení s létem na Praze 4
8. 10. Beseda s pejsky – Katka s Corintem a Vilíkem byli potěšit babičky
v Centru pro seniory na Praze 9.
4. 10. Den domácích mazlíčků – Praha 3 – více na str. 14
3. 10. Natáčení prezentačního videa pro soutěž „Neziskovka roku 2014“
1. 10. Vzdělávací program „Úvod do problematiky zvládání stresu
a stresové zátěže“
30. 9. Psí den s Prahou 2
24. 9. Prezentace pro IT ATOS
23. 9. Tisková konference ke „Značce spolehlivosti“ – více na str. 2
22. 9. Helppes ve snídani s Novou
20. 9. PEStival Prahy 14 aneb „Kdo si hraje, nekouše“ – více na str. 13
19. 9. Návštěva hodnotitelů „Neziskovky roku 2014“ v areálu Helppes
16. 9. Kladno – Pes pomocník všech
13. 9. SUPER DEN – více na str. 3
12. 9. Přípravy na Super den vrcholí
12. 9. Dobrovolnický den v Helppes – „Zapojím se“ – děkujeme
dobrovolníkům z projektu „Zapojím se“ za pomoc při přípravě areálu
na Super den.
11. 9. TV Relax – Palladium
10. 9. Setkání NNO s primátorem hl. m. Prahy – RNDr. Tomášem
Hudečkem, Ph.D.
9. 9. Seminář „Smlouvy o poskytování soc. služby a jejich uzavírání“
6. 9. Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů KDVP
3. 9. Snídaně pro neziskovky (NROS)

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
nebo facebook.com/helppes
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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2. 9. Den neziskových organizací na Andělu
1. 9. Zkoušky asistenčních psů – Spika a Mesi
29. 8. Teambuilding Helppes – koncert Suzi Quatro
28. 8. Helppes na rádiu Applaus
26. 8. Kurz „Individuální fundraising pro pokročilé“
26. 8. Helppesáci v ČRo Regina – pořad Třináctka plus se Štěpánkou
Duchkovou
21. 8. Návštěva za flatíkem Messim – dnes se Messi dočkal. Přijel
za ním na návštěvu jeho budoucí páníček, malý Míša. Moc jim to spolu
sluší.
9. 8. – 16. 8. Rekondičně-integrační pobyt pro klienty – v tomto týdnu
se konala každoroční rekondice pro klienty. Bylo spousta aktivit pro lidské
i psí osazenstvo. Více na str. 6.
6. 8. Letní dětský tábor Krušnohor
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
24. 7. Kurz „Zdravotní postižení II.“
23. 7. Návštěva z Dědiny – Tyflocentrum Jihlava
17. 7. Kurz „Zdravotní postižení I.“
16. 7. Den otevřených dveří v Helppes
10. 7. Tyflocentrum z Hradce Králové na exkurzi v Helppes
5. 7. Rock for People
3. 7. Kurz „Základy individuálního fundraisingu a vytvoření
fundraisingové strategie“
3. 7. Stanice přírodovědců v Helppes
24. 6. Kurz „Základy grantového fundraisingu aneb Jak napsat
dobrou grantovou žádost“
24. 6. Vzdělávací program pro studenty gymnázia Budějovická
23. 6. Zkouška asistenčního signálního psa pro kardiaka – Sunny
20. 6. Týden sportu v České Třebové
20. 6. United Islands
16. 6. Slavnostní převzetí šeku od dětí ze ZŠ Jarov
20
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14. 6. Benefiční koncert „Kdo má rád“ na Martinském mlýně
13. 6. Den pomoci – ADP
13. 6. Den bezpečí v Berouně
12. 6. prezentace asistenčních psů pro SONS Semily
12. 6. Vzdělávací program pro děti z DDM Spirála
11. 6. Kurz „Jak využít sílu Facebooku ke svým cílům“ – vzdělávání
zaměstnanců nepodceňujeme.
10. 6. Zkouška vodicího psa Messi (All The Right Moves Badaine)
9. 6. Seminář pro SDMO
8. 6. Dětský den v Rychetech

7. 6. Psí den Kbely
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 canisterapeutického 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 z MŠ Blatenská
4. 6. Seminář Individuální dárcovství
3. 6. Kurz „Základní aspekty dokumentace v sociálních 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
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1. 6. Pohovory s žadateli
31. 5. Zahájení lázeňské sezony Teplice
30. 5. Vzdělávací program pro děti z MŠ Peroutkova
30.5. Dobrovolnický den České spořitelny
29.5. Brno - Dobrý den Kociánko
28. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Kodaňská
27. 5. Charitativní bazar ZŠ Jarov
26. 5. Natáčení s TV Barrandov
23. 5. ABI REHA Pardubice
16. 5. Valná hromada AVPO
16. 5. Dobrovolnický den společnosti Siemens
14. 5. Zkoušky asistenčních signálních psů Báry a Barušky
14. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ U Parkánu
13. 5. Setkání NNO na MPSV
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
27. 4. Rodiče na start
25. 4. NGO Market – prezentace vítězů
Neziskovky roku 2013
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
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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
5. 4. Trénink s klienty
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.
24. 3. Setkání pracovní skupiny MČ Prahy 5
22. 3. Trénink pro účastníky canisterapeutických zkoušek
22. 3. Reprezentační ples Prahy 4
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!
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8. 3 . Pohovory se žadateli
28. 2. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ U Krčského lesa
27. 2. Natáčení s TV Barrandov
17. 2. Kurz „Komunikační/prezentační dovednosti“
14. 2. Inspekce ADEu/ADI
10. 2. Kurz „Mediální trénink“
29. 1. Seminář – Metodika hodnocení spolehlivosti nestátních
neziskových organizací (NNO)
22. 1. Vzdělávací program pro ZŠ Kbely
20. 1. Music Therapy I. – benefiční koncert pořádaný Nadací Naše dítě
ve spolupráci s Janem Bártou. Ve prospěch našeho klienta (se závažným
postižením) šestiletého Alexe se podařilo vybrat krásných 80 251 Kč.
Děkujeme!
13. 1. Vzdělávací program pro děti z MŠ a ZŠ praktická v Horních
Počernicích
6. 1. Vzdělávací program pro děti z MŠ Smíškov – Klánovice
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Všem, kteří nás podporujete, přejeme do nového
roku hodně zdraví a mnohokrát děkujeme!!!
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Všem, kteří nás podporujete, přejeme do nového
roku hodně zdraví a mnohokrát děkujeme!!!

Dárci z řad jednotlivců:
paní Ing. Hana Nedomová, paní MUDr. Olga
Starobová, Ph.D., pan Ing. Ilja Brüll a mnoho
dalších, kterým mnohokrát děkujeme!
Bulletin pro příznivce asistenčních psů27

Buďte
v pohodě!

Přátelé,
to je z letošního čtvrtého čísla Helppsíka všechno.
Přejeme vám všem klidný závěr roku a do toho
nového hodně zdraví Vám i Vašim pejskům. Mějte
se všichni moc hezky, užívejte si přírody, opatrujte se a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme
na shledanou. Máme vás 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, David Sedlecký, Ajka z Fotosféry
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