výroční zpráva 2014

Posláním neziskové organizace Helppes je integrace osob se zdravotním
postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života,
zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností
při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí,
svobody a bezpečí. To vše pomocí psů se speciálním výcvikem.

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i 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 – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ, O.P.S.
ADRESA:
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
Hvozdnice 147
252 05 Hvozdnice
Česká republika
ADRESA VÝCVIKOVÉHO AREÁLU:
Plzeňská ulice, Praha 5 – Motol
IČ: 26550105
DIČ: CZ26550105
WEB:
www.helppes.cz

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu
v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb. 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.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/helppes

Assistance Dogs Europe (ADEu)
Assistance Dogs International (ADI)

E-MAIL:
info@helppes.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, Anglická 20, 120 00 Praha 2
Čísla účtů:
Číslo běžného provozního účtu: 175188017/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 268746006/0300
Číslo účtu fundraisingového projektu: 245457738/0300
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ZAKLADATELÉ

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

Zuzana Daušová
Veronika Paldusová

Adéla Krausová – předsedkyně
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič
Martin Pivoňka

MUDr. Jitka Suchá – předsedkyně
Veronika Paldusová
Marina Krettová

ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
Zuzana Daušová – ředitelka a vedoucí výcviku
Natálie Nováková – asistentka ředitelky
Veronika Paldusová – PR manažerka, správa sociálních sítí, koordinace vedení práce s dobrovolnými spolupracovníky,
péče o psy ve výcviku, vedoucí canisterapie
Pavlína Kotačková – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Kateřina Kadlecová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Ing. Zuzana Rajtrová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Jaroslav Karas – správce areálu, bezpečnost práce
Vlasta Chroustová – péče o psy ve výcviku, úklid
Silvie Ličková – péče o psy ve výcviku, úklid
Roman Samec – péče o psy ve výcviku, úklid, správa areálu
Zdena Kranátová – péče o psy ve výcviku, úklid
REALIZAČNÍ TÝM, ODBORNÉ PORADENSTVÍ, SPOLUPRACOVNÍCI ORGANIZACE
Mgr. Pavla Dorničová – instruktorka kurzů Obedience
Jana Fajfrlíková – sociální pracovnice
Ing. Martina Helclová – instruktorka kurzů společenské výchovy psů, rozhodčí
Mgr. et Bc. Michaela Knížová – instruktorka kurzů společenské výchovy psů
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič – mentální koučink, odborné poradenství
Adéla Krausová – vedoucí PR, dobrovolná spolupracovnice
MVDr. Barbara Lenská – VETLIFE Kladno
JUDr. Vladimíra Pajerová – odborná spolupráce
Regina Samlíková – instruktorka kurzů společenské výchovy psů
Jana Smidová – rozhodčí
MUDr. Jitka Suchá – odborná poradkyně, lékařka Psychiatrické nemocnice Bohnice, znalkyně v oboru psychiatrie
Zuzana Trankovská – vedení a zpracování bulletinu Helppsík
Jiřina Volšická – rozhodčí, spolupráce v oblasti canisterapie
Ing. Julia Zlejšia – rozhodčí
Bc. Stanislav Beníšek – odborná spolupráce v oblasti metodiky výcviku a welfare psů, tvorba know-how
a metodiky v oblasti výcviku signálních psů pro diabetiky, rozhodčí
Milan Doktor – rozhodčí
MVDr. Lukáš Duchek – VETCENTRUM, veterinární péče o psy ve výchově a výcviku
Lubomír Jonáš – rozhodčí
Miroslav Konvalina – moderátor akcí, dobrovolný spolupracovník, čestný člen
Miroslav Melichar – rozhodčí
Martin Pivoňka – správce IT, odborný poradce, dobrovolný spolupracovník
Jan Šimeček – fotograf, dobrovolný spolupracovník
Jiří Šiška – odborná spolupráce
Jaroslav Šmolík – odborná spolupráce
Antonín Valentin – rozhodčí
Allen Vidras – tvorba webových stránek,
dobrovolný spolupracovník
DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE
Petr Bartoš, Petra Benešová, DiS., Erika Bílková, Pavla Bílková, Vladimíra Brettová, Michaela Cidlinská, Jana
Čermáková, Lenka Čtveráková, Petra Drábková, Jana Drahotušská, Lenka Dvořáková, Michaela Fialová, Barbora
Hájková, Martin Hanyš, Petra Holanová, Dalibor Holý, Agáta Jaurisová, Klára Jeníková, Michal Kalousek, Marina
Krettová, Ladislav Kričfalušij, Iva Kučerová, Silvie Ličková, Ladislava Liebzeitová, Linda Luksa, Tomáš Müler, Eliška
Nekardová, Daniela Netrdová, Kristýna Niemen, Bc. Martina Oušková, Ivana Paldusová, Ing. Michaela Paldusová,
Markéta Pazíková, Jakub Rajchrt, Kamila Rajchrtová, Veronika Růžičková, Tereza Skalická, Martin Skalický, Jaroslava
Skřivánková, Lucka Slaninová, Mgr. Janka Stiefel, Alena Svobodová, Barbora Svobodová, Eva Šiftová, Miroslava
Švarcová, Dominika Tintěrová, Nikola Vovsová, Pavla Weiglová
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Vážení a milí přátelé, příznivci a podporovatelé,
předkládáme Vám další z každoročních výročních zpráv naší neziskové organizace. Rádi bychom Vás prostřednictvím
této zprávy informovali o činnosti naší neziskovky, našich dosažených úspěších, snahách a výsledcích za rok 2014.
Nevím jak Vám, ale nám v Helppesu čas ubíhá strašně rychle. Vždy když píšu text pro výroční zprávu, uvědomím si,
jak rychle rok zase uběhl, protože mi to připadá, jako kdybych text do minulé výroční zprávy psala včera. Když se ale
tak tím uplynulým rokem probírám, uvědomím si, kolika lidem se nám podařilo, hlavně díky pomoci dárců a podporovatelů naší neziskovky, zlepšit kvalitu jejich nelehkého života. Velmi mne těší, že stále získáváme více a více příznivců a podporovatelů, protože bez této pomoci by naše práce nebyla možná.
Právě proto, že naši klienti jsou, pro možnost získání asistenčního či signálního psa, zcela závislí na podpoře dárců a přispěvatelů, je pro naši organizaci velmi významné získání značky spolehlivosti. Značka spolehlivosti je pro
přispěvatele, dárce i širokou veřejnost zárukou, že organizace, která je jejím držitelem, řádně hospodaří se svěřenými
prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace je každoročně prověřována, zda adekvátně hospodaří s darovanými prostředky, pracuje na
svém dalším rozvoji, váží si svých dárců a odpovědně naplňuje svoje poslání. Je nám potěšením a ctí, že nejen, že
víme, že se můžeme všem našim dárcům podívat zpříma do očí, ale že jsme se stali, v tomto směru, také prověřenou
organizací.
Je pro mně velkou radostí, že naše projekty a služby jsou nejen schopné udržitelnosti, ale kvalita našich služeb se stále zvyšuje, a to jak ve směru ke psům, zaměstnancům a dobrovolným spolupracovníkům, tak v důsledku toho hlavně
ve směru ke klientům. V letošním roce se nám podařilo konečně vyřešit problém chybějícího tréninkového bytu, kde
lze simulovat psům ve výcviku běžný chod domácnosti. Zakoupili jsme zařízený mobilheim, který je dokonalým „trenažérem“ bytu a pro trénink psů znamená velký posun vpřed. Nyní již nemusíme běžný chod domácností, ve kterých
pak psi u klientů budou žít, trénovat pouze v bytech trenérů, ale lze trénovat i v tomto tréninkovém bytě stejně, jako
je tomu v zahraničních partnerských školách, kde si trenéři psy ve výcviku domů vůbec neberou právě proto, že vše
mohou natrénovat ve výcvikových areálech.

Samozřejmě ale největší radost mi dělají naši psi ve službě, kteří dokážou měnit životy našich klientů k lepšímu.
Nevím, co bych zde já více psala, za všechny zpětné vazby si Vám dovoluji nabídnout úryvek z jednoho dopisu maminky naší klienty – těžké autistky Terezky:
„Milí Helppesánci, tak se rok s rokem sešel a Kavísek u nás oslaví první rok svého působení. S Kavim se toho hodně
změnilo, nejen běh naší rodiny, ale hlavně Terezčin život, je z ní příjemná sebevědomější mladá dáma v doprovodu
svého nádherného přítele. Stala se z nich nerozlučná dvojice. Všechno se postupem času zklidňuje, Terinka zapomíná
na to špatné a zůstává jen to dobré, to s Kavim, ano u nás se život dělí na „před Kavim“ a „po Kavim“. Lidé jsou zvyklí,
neobtěžují ji, sice je stále doprovázíme, ale snažíme se, aby fungovali sami, takže dnes už hravě dokáže zaplatit na
poště složenku, vyzvednout v lékárně léky a já jen dozoruji.
Dovolte mi při tom bilancování to úplně největší poděkování – moje dcera se cítí spokojená, a když ji její handicap
hodně omezuje, je tu, právě díky vám, přítel, který ta omezení dokáže zmírnit. Kavimu děkuju každý den, kdykoliv se
potkáme. Je to náš zlatý pejsek... Přeji vám všem krásný den, E. Nováková“
Ano, o tom přesně naše práce je – je to náročná, zodpovědná, ale překrásná práce se psy, kteří jednoho dne „vpadnou“
do života někomu, kdo na ně čeká, touží po nich a netrpělivě očekává moment, až mu zazvoní telefon se zprávou
od nás – „Váš chlupatý pomocník složil úspěšně závěrečnou zkoušku a už má u nás sbalený ,batůžek‘ na cestu k Vám
domů.“ A za to, že jsme mohli v letošním roce takto zvednout telefon 11×, děkujeme všem dárcům a podporovatelům,
protože právě díky nim můžeme měnit životy lidí s těžkým zdravotním postižením k lepšímu.
Mé poděkování patří také členům správní a dozorčí rady, kteří pracují pro naši organizaci bez nároku na honorář
a bez jejichž podpory a činnosti by naše organizace nemohla fungovat. Mé díky patří také všem dobrovolným spolupracovníkům. Velice děkuji všem, kdo nás podporují a důvěřují nám, i udělení značky spolehlivosti je pro nás závazkem, že Vaši důvěru nezklameme.
Zuzana Daušová
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AKREDITACE MEZINÁRODNÍCH
ODBORNÝCH ORGANIZACÍ
ASSISTANCE DOGS EUROPE
A ASSISTANCE DOGS INTERNATIONAL
Dne 14. 2. proběhla v areálu Helppes inspekce ze strany mezinárodních
odborných organizací Assistance Dogs Europe / Assistance Dogs International. Na základě této inspekce nám byla potvrzena akreditace na
nejvyšší možnou dobu 5 let.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
14. 1.

Seminář Financování aktivit NNO ze státního rozpočtu, státní dotační politika

10. 2.

Kurz Mediální trénink

17. 2.

Kurz Prezentační dovednosti

18. 3.

Seminář Veřejná prospěšnost, značka spolehlivosti

21. 3.

Kurz první pomoci

7. 4.

Kurz Trendy v individuálním dárcovství

15. 5.

Workshopy v rámci Dne pro NNO 2014 – Office 365 pro neziskové organizace, Efektivní
práce s databází kontaktů – Microsoft Dynamics CRM 2013, Online fundraising, Měření
dopadu projektů NNO

22. 5.

Konference Stát a ochrana zvířat

3. 6.

Akreditovaný vzdělávací program Základní aspekty dokumentace o poskytování sociálních
služeb, správa a její vedení

4. 6.

Seminář Praktická komunikace s dárci

11. 6.

Kurz Jak využít sílu FB ke svým cílům

24. 6. – 25. 6. Kurz Základy grantového fundraisingu aneb Jak napsat dobrou grantovou žádost
3.–4. 7.

Kurz Základy individuálního FR a vytvoření FR strategie

17. 7.

Akreditovaný kurz Druhy zdravotního postižení I

24. 7.

Akreditovaný kurz Druhy zdravotního postižení II

4. 8.

Kurz Tisková zpráva a konference v praxi

26. 8.

Kurz Individuální fundraising pro pokročilé

9. 9.

Akreditovaný vzdělávací program Smlouvy o poskytování soc. služby a jejich uzavírání

11. 9.

Kurz Plánování online kampaně

1. 10.

Akreditovaný vzdělávací program Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže

22. 10.

Akreditovaný vzdělávací program Zákon o soc. sl. v aktuálním znění

3. 11.

Přednáška s besedou RNDr. Františka Šusty Pozitivní posilování jako výcviková metoda

18. 11.

Akreditovaný vzdělávací program Úvod do problematiky epilepsie

18. 11.

Akreditovaný vzdělávací program Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální
služby

3. 12.

Akreditovaný vzdělávací program Uvedení do problematiky práce s emocemi

Zimní semestr 2014 na FSS Brno – předměty Fundraising a Dotační politiky EU
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VÝCVIKOVÝ AREÁL
Krom běžné údržby areálu, o kterou se stará jeho správce pan
Jaroslav Karas, byl rok 2014 rokem rekonstrukcí a budování. Díky
získaným ﬁnančním prostředkům v rámci fundraisingového projektu jsme vyměnili okna u hlavní budovy, zateplili tréninkovou
klubovnu a karanténní buňku pro nemocné psy ve výcviku a dali jí
novou střechu. Tato opatření k zamezení úniku tepla nám umožní
ušetřit nemalé ﬁnanční prostředky. Zrekonstruovali jsme sociální
zázemí v hlavní budově, podlahu ve vstupní hale, vymalovali vnitřní
prostory hlavní budovy a provedli výměnu obkladů kuchyňského
koutu a stropních desek. Zpevnili jsme uličky mezi kotci a provedli
rekonstrukci a sanaci výběhu pro psy ve výcviku. V tomto roce se
nám podařilo konečně realizovat to, co nám stále velmi citelně
chybělo – pořízení tréninkového bytu. Zakoupili jsme starší zařízený mobilheim, který bude sloužit při výcviku asistenčních psů jako
tréninkový byt, jenž dokonale simuluje přirozené domácí prostředí, ve kterém se psi učí spolehlivě pracovat jako v běžném chodu
domácnosti. Rozšířili jsme tak možnosti velmi důležitého tréninku
psů v domácím prostředí, takže nyní výuka psů probíhá jak v bytech trenérů, tak i v tomto tréninkovém bytě. U mobilheimu jsme
v rámci úspory energií provedli výměnu oken, zastřešili ho a zateplili jeho stěny. V části areálu jsme položili zatravňovací desky a provedli rekonstrukci skladových prostor. Došlo i k výměně večerního
osvětlení areálu.
Velké poděkování patří pracovníkům Pivovary Staropramen a.s.,
kteří nám v rámci dobrovolnického projektu Community Days
Staropramen pomohli s rekonstrukcí skladových prostor, s obnovou nátěrů a sanitárními pracemi. Děkujeme společnosti Pivovary
Staropramen a.s. za poskytnuté ﬁnance na tuto akci a jejím pracovníkům za pomoc.
Za pomoc s jarním úklidem areálu děkujeme zaměstnancům společnosti AIG.
V rámci Charitativní akce KPMG nám její zaměstnanci pomohli
s úpravou areálu a obnovou nátěrů tréninkové buňky.
Pracovníkům společností Česká spořitelna, a.s., Siemens s.r.o.
a ADP, kteří k nám přišli v průběhu roku na brigádu v rámci dobrovolnických dnů, děkujeme za pomoc s úpravou
výcvikové plochy areálu a obnovou nátěrů.
Za pomoc s přípravou areálu na Super den – slavnostní promoci psích pomocníků děkujeme zaměstnancům České
spořitelny, a.s, kteří nám přišli pomoci prostřednictvím portálu ﬁremního dobrovolnictví v ČR „Zapojím se“ platformy
Byznys pro společnost.
S drobnou údržbou výcvikového areálu a při jeho úklidu vypomáhají zdarma také členové Základní kynologické organizace ČKS 682 Praha 5 – Motol.
SPOLUPRÁCE V OBLASTI PR
Za dlouhodobou a významnou pomoc v oblasti PR děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends.

GENERÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Dlouhodobá oboustranná úspěšná spolupráce mezi naší organizací a společností Pivovary Staropramen a.s. pokračovala úspěšně i v roce 2014. Děkujeme společnosti Pivovary
Staropramen a.s. a jejím pracovníkům za jejich podporu a pomoc při našich akcích.

KLUB SPECIÁLNÍHO VÝCVIKU 943 HELPPES ČESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU
Členy Klubu speciálního výcviku 943 Helppes ČKS jsou převážně majitelé psích pomocníků – osoby se zdravotním
postižením. Ke konci roku 2014 měl klub 102 členů.
Vedení a členové klubu se aktivně podílí na mnoha aktivitách ve prospěch majitelů psích pomocníků i na tvorbě návrhů legislativních změn, které vedou ke zlepšování života osob s postižením – majitelů psích pomocníků. Stěžejními
akcemi jsou každoroční Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů.
V návaznosti na změny Občanského zákoníku byla koncem roku zahájena transformace klubu z právní formy občanské sdružení na spolek.
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3. 4. UDĚLENÍ ŘÁDU ZLATÉHO
VAVŘÍNU HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY
ředitelce Helppes za její přínos a činnost ve prospěch
osob s postižením

FUNDRAISINGOVÝ PROJEKT
23. 9. UDĚLENÍ ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
ORGANIZACE
V roce 2014 získal Helppes další velmi významné ocenění - Značku spolehlivosti. Účelem této značky je
poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že organizace, která je držitelem
této značky, řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá
k naplňování svého deklarovaného poslání.
Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce je organizace znovu prověřována,
zda stále splňuje podmínky držení značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním
hodnocením. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru.
O samotném udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje rada složená
z nezávislých odborníků AVPO.
Hodnocení spolehlivosti naší organizace proběhlo v rámci projektu Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení
spolehlivosti neziskových organizací v ČR“, který ﬁnančně podpořil Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost.

4. 11. NEZISKOVKA ROKU

V roce 2011 se naše organizace rozhodla spolupracovat se společností Fundraising s.r.o. a začít budovat vlastní databázi dlouhodobých podporovatelů, s cílem stát se co nejméně závislou na dotacích ze strany státu,
a to prostřednictvím direct marketingu, tedy zasíláním listových zásilek přímo fyzickým osobám.
První oslovení, tedy oslovení zcela nové skupiny lidí, se kterými naše organizace do té doby nebyla v kontaktu, se nazývá Prospect mailing. Cílem tohoto prvního oslovení je vzdělávat veřejnost o problematice
asistenčních psů, kteří významně zlepšují kvalitu života klientů se širokou škálou zdravotních postižení, ale
jejichž výcvik, na rozdíl od výcviku psů vodicích, stát nehradí.
V případě, že se oslovený adresát na základě zaslaného dopisu rozhodne přispívat na činnost Helppes, dostává se do skupiny podporovatelů, které Helppes pravidelně oslovuje a informuje je o nových projektech, na
něž je potřeba získat ﬁnanční podporu.
V roce 2011 čítala takto získaná databáze 4 294 podporovatelů, v roce 2012 12 363 podporovatelů, v roce 2013
to bylo už 17 852 podporovatelů a v roce 2014 jsme získali podporu od 22 981 lidí.
Díky tomuto projektu se nám podařilo již proﬁnancovat a klientům zdarma předat mnoho psích pomocníků,
daří se nám pokrývat z tohoto projektu také náklady na aktivity, které děláme pro naše klienty, zejm. každoroční rekondiční pobyty měli naši klienti, právě díky příspěvkům z tohoto projektu, poslední dva roky zcela
zdarma. Vzhledem k tomu, že většina našich klientů a jejich rodin nemá peněz nazbyt, je pro ně takováto
pomoc nenahraditelná, většina z nich si na rekondici šetřila vždy celý rok, někteří si ani každoroční pobyt
dovolit nemohli.
Každoročně je v průměru z těchto příspěvků použito 55 procent na stěžejní projekt výcviku a předávání asistenčních a signálních, státem nedotovaných psů, kolem 15 procent na projekt vzdělávání veřejnosti, který šíří
osvětu o tom, jak přistupovat k lidem s postižením a jejich psím pomocníkům, a do 30 procent na podporu
fundraisingových aktivit, a to včetně úhrady poštovného a odvodu DPH.

Dne 4. 11. proběhlo vyhlášení vítězů Neziskovky
roku 2014 v prostorách Senátu ČR
Helppes se opět probojoval mezi ﬁnalisty
a obhájil loňské vítězství v kategorii Cena
veřejnosti

20. 11. ŽIHADLO ROKU 2014
Soutěž o nejlepší česko-slovenskou veřejně
prospěšnou reklamu – Žihadlo roku 2014
Dne 20. 11. jsme se zúčastnili vyhlášení vítězů
Žihadla 2014.
Reklamní agentura Scholz & Friends, která pro
naši neziskovku vytvořila zdarma reklamní spot,
obhájila loňské vítězství a získala Cenu veřejnosti
za nejlepší rozhlasový spot
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PROJEKT „PLNÍME PŘÁNÍ“
Charitativní projekt zaměstnanců Skupiny ČEZ
a Nadace ČEZ podpořil za dva roky svého trvání
devět našich klientů nádhernou částkou v celkové
výši 1 159 330 Kč. Díky této podpoře získalo svého
psího pomocníka šest žadatelů a třem děvčatům –
trojčatům byla umožněna zcela zdarma účast na
rekondičním pobytu v tomto i následujícím roce, což
při třech dětech s těžkým postižením je pro jejich
rodinu pomoc skutečně velmi významná.
Jako malé poděkování jsme pro ČEZ připravili,
v rámci slavnostních veřejných promocí psích
studentů za rok 2014, panel s mapou ČR, kde se
rozsvěcela jednotlivá místa, kde pejsci s „nálepkou“
ČEZ pomáhají. Díky obrovské pomoci ČEZ mapa při
předání posledního ČEZáckého psa již svítila velmi
výrazně.
Jménem našich klientů mnohokrát děkujeme.
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PROJEKT
„DLOUHODOBÉ ZAMĚSTNANECKÉ SBÍRKY VE ŠKODA AUTO A.S.“
Na konci roku 2013 se nám dostalo té cti, že
náš projekt byl vybrán, spolu se 4 dalšími
projekty, z celkového počtu 244 přihlášených projektů, do Dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek ve ŠKODA AUTO a.s.
Od 1. 1. 2014 již mohli zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO podporovat Helppes
jako jednu z 5 vybraných neziskových organizací. Do konce tohoto roku jsme získali
pro náš projekt nádherných 438 020 Kč.
Srdečně děkujeme a velmi nás těší, že tento
projekt pokračuje i v roce 2015.

PROJEKT POMOC PŘICHÁZÍ NA
ČTYŘECH TLAPKÁCH
V rámci projektu jsme předali našim dětským a dospělým
klientům s různým typem postižení dalších 11 psích pomocníků.
Do konce roku 2014 se tak Helppes podařilo pomoci lidem
s různým typem handicapu předáním již celkem 184 služebních psů.
Výběr, výchova, socializace a výcvik psích pomocníků je
dlouhodobý a velice náročný proces. Proto psům ve výcviku
musí být poskytnut nejen kvalitní tréninkový program, ale
také kvalitní welfare. Psům ve výcviku je poskytován dostatečný prostor na venčení, procházky, hry, jsou jim poskytovány masáže, ﬁtness aktivity, trenéři provozují se psy hry
pro rozvoj jejich postřehu, inteligence, odvahy a zlepšování
spolupráce s člověkem.

NATÁČENÍ ČASOSBĚRNÉHO
DOKUMENTU
PRO ČESKOU TELEVIZI
S PRACOVNÍM NÁZVEM
ŽIVOT JE PES
V letošním roce bylo dokončeno natáčení časosběrného dokumentu pro Českou televizi s pracovním názvem Život je
pes. Seriál by se měl vysílat v první polovině roku 2015.
Bylo to náročné, ale bylo to krásné. Režisér Jirka Fedurco je zárukou nejen skvělých dokumentů, ale hlavně je
člověkem nesmírně empatickým, milým a nesmírně kreativním, který má navíc ve svém štábu partu schopných
a bezvadných lidí.

Část výcviku psi tráví ve vytápěných a klimatizovaných
kotcích, opatřených kamerovým systémem, aby mohlo
být sledováno jejich chování i bez přítomnosti člověka,
a CD přehrávačem pro audioterapii. Protože je nutné, aby
psi byli naučeni a zvyklí i na normální život v domácnosti,
část výcviku tráví také u trenérek v bytě a v tréninkovém
domečku.
Všichni psi prochází před zařazením do výcviku povahovými
a zdravotními testy.
S přípravou psů nám pomáhají také naši „pomocní trenéři“ –
kočky Aranka a Eržika, králičky Forpeska a Rozárka, slepičky i mini kobylka Katrijn v.d. Meier, protože psí pomocník
nesmí projevovat žádné lovecké chování a musí se chovat
nejen k ostatním psům, ale i k jiným zvířatům tolerantně.

Jeho Život na vlásku z prostředí pražského IKEMu ze série Příběhů bez scénáře byl jedním z nejpovedenějších
dokumentů poslední doby u nás.
Proto i my víme, že Život je pes bude velmi podařeným
dokumentem o naší činnosti a zejm. o životě našich klientů.
Děkujeme, že jsme mohli být součástí tohoto krásného
projektu ČT, který nepochybně pomůže v tak důležité oblasti,
jakou je osvěta. Že napomůže vyvrátit poměrně častý názor,
že psí pomocníci jsou chudáci, kterým je „normální“ psí život
zapovězen, že jejich výcvik probíhá velkým drilem, proč je
důležité, aby majitelé psích pomocníků nebyli diskriminováni
jen proto, že jejich asistenti mají čtyři nohy, proč není možné
bez dovolení psí pomocníky hladit, či je dokonce krmit, že
kvalitní výcvikový subjekt si kontroluje kvalitu péče o předané
psy po celou dobu jejich života, i to, že osoby s postižením jsou
úplně normální lidé, kteří se dokážou o svého psa postarat či
zajistit kvalitní péči o něj, a to dokonce často mnohem lépe
než lidé zdraví.
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ASISTENČNÍ PES PRO VOZÍČKÁŘE NEBO TĚŽCE TĚLESNĚ
POSTIŽENOU OSOBU / BALANČNÍ PES
Asistenční pes pomáhá osobám upoutaným na invalidní vozík s běžnými denními úkony péče o svou osobu – pomoc
při podávání potřebných či upadlých předmětů, otevírání, zavírání i podržení dveří, otevírání a zavírání zásuvek, lednice, pračky apod. a podávání předmětů z nich, pomoc při svlékání a oblékání, rozsvěcení a zhasínání světla, pomoc
s manipulací.
Balanční pes doprovází osoby s těžkým tělesným postižením, které se pohybují za pomoci berlí, holí nebo chodítka.
Kromě úkonů asistence jim zároveň poskytuje oporu při pohybu.
Zčásti tito psi dokážou nahradit péči osobního asistenta či člena rodiny.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Martin Liebzeit

Diego

labradorský retriever

duben

MARTIN LIEBZEIT
46letý pan Martin žije na Kladně se svou paní a se třemi dětmi ve věku 13, 9 let a 4 roky. Na invalidní vozík ho upoutala
svalová dystroﬁe, trpí kardiomyopatií, která je kompenzována kardiostimulátorem. Diego mu pomáhá k větší samostatnosti, podává upadlé předměty, pomůže se svlékáním,
otevírá dveře, přitáhne vozík, je mu společníkem, když je
doma sám. V neposlední řadě ho „nabíjí energií“ a dodává
mu chuť do života.

16

17

LADISLAV POLACSEK

ASISTENČNÍ CANISTERAPEUTICKÝ PES
Je vycvičen pro potřeby tělesně postižených osob, převážně dětí, které jsou odkázány na pomoc svých rodičů nebo
dalšího člena rodiny – pes tedy asistuje postiženému i členům rodiny, kteří o postiženého pečují, a povely přijímá
od postiženého i od pečující osoby. Zvládá pomoci např. při otevírání dveří, při přenášení dítěte, s oporou při pohybu postiženého, při rozvíjení jemné i hrubé motoriky, podávání předmětů a pomůcek pečující osobě i samotnému
handicapovanému, při tzv. polohování – terapeutické metodě, rozvoji řečových a hmatových schopností, při rozvoji
sociálního chování apod.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Jan Novák

Ben

labradorský retriever

únor

Alex Jiřina

Medy

golden retriever

červenec

Ladislav Polacsek

Corinto Fiammante Astro

ﬂat coated retriever

prosinec

4letý Ládíček z Kadaně trpí těžkou psychomotorickou retardací. Jeho postižení je natolik vážné,
že musí být neustále na kyslíkové podpoře, má
zavedenou tracheostomii a má farmakorezistentní
epilepsii. Asistenční canisterapeutický pes Corinto
jeho mamince nejen hlásí epileptické záchvaty, ale
také Ládíčkovi přináší radost, uvolnění a napomáhá
mu ke klidnému spánku. V neposlední řadě je velkou
psychickou podporou pro jeho maminku, která o Ládíčka nepřetržitě pečuje.
Corinto měl být původně předán malému Honzíkovi,
ale z důvodů závažných a podstatných změn, ke kterým došlo v jeho rodině, mu předán být nemohl.

JAN NOVÁK

SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY TRPÍCÍ STAVY ZTRÁTY VĚDOMÍ
ČI ZÁCHVATOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI

11letý Honzík ze Živanic se narodil s dětskou mozkovou obrnou, která způsobila, že trpí spastickou
kvadruparézou, a je proto odkázán na invalidní
vozík. Labrador Ben mu prohřívá spastické svaly, aby
došlo k jejich uvolnění, střeží jeho spánek, v případě
potřeby ho uklidňuje a pomáhá nejen Honzíkovi, ale
i jeho rodičům, kterým přináší potřebné pomůcky,
když o Honzíka pečují. Ben má již druhého páníčka.
Původně pomáhal malému Lukáškovi, ale v průběhu léta 2013 nám byl vrácen, protože Lukáš ztratil
o Bena zájem, a tak mu již Ben nemohl být pomocníkem. Bena jsme proto docvičili pro potřeby malého
Honzíka.

Je vycvičen pro osoby postižené epilepsií či jiným druhem záchvatu (kardio, narkolepsie apod.). Jedná se o velice zrádná onemocnění, která nejsou vidět a často blížící se atak záchvatu přichází zcela nečekaně, v nevhodnou chvíli a na
nevhodném místě. Veřejnost snadno zamění postiženého záchvatem ležícího na chodníku za opilého nebo zfetovaného člověka, což může mít pro postiženého i fatální následky. Speciálně vycvičený pes dokáže v blízkosti bydliště,
pracoviště, školy či na místech s malým pohybem osob doběhnout pro pomoc, na místech neznámých či na frekvenci přivolat pomoc svým projevem a značením upozornit kolemjdoucí na svého pána a tím zajistit tolik potřebnou
pomoc. Signální pes dokáže také přinést a podat léky, mobilní telefon, inzulínové pero, přinést přikrývku a zakrýt
postiženého, zahřívat postiženého vlastním tělem. Pokud se postižený dostane do bezvědomí a upadne obličejem
směrem dolů, kdy hrozí zadušení, pes ho dokáže otočit. Jeho přítomnost a úzký vztah, který se svým páníčkem naváže, pomáhají jako zklidňující faktor a velmi často dochází ke snížení četnosti záchvatů.
Forem a příčin „záchvatových“ onemocnění je mnoho a je známo, že některé z nich dokáže pes rozpoznat i dopředu. To znamená, že v některých případech může pes svého majitele upozornit 5–20 i více minut předem na blížící
se záchvat a tím mu poskytnout čas, aby si vzal lék, který atak záchvatu či bezvědomí eliminuje nebo snižuje jeho
závažnost, případně aby vyhledal bezpečné místo nebo někoho upozornil, že potřebuje pomoc. Značení záchvatů
předem (mimo diabetu) ale psa nelze naučit, tato „vlastnost“ musí být psu vrozena a výcvikem ji lze pouze „zdokonalit“ a upřesnit.
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Klient

Pes

Plemeno

Kdy

ALEX JIŘINA

Marek Erben

Baruška

labradorský retriever

květen

6letý Alex z Prahy byl až do svých tří let zdravým
chlapečkem. Ve třech letech dostlal první epileptický
záchvat. Záchvaty se opakovaly a trvalo téměř rok,
než byla stanovena neúprosná diagnóza – genetické
metabolické degenerativní onemocnění mozku. Vše,
co se do té doby naučil, začal malý Alex zapomínat,
přestal chodit, zhoršovala se mu i jemná motorika,
přestal mluvit. V červenci jsme rodině malého Alexe
předali asistenční canisterapeutickou fenku Medy,
která se stala velkou oporou celé rodině. Přivolala pomoc rodičů v případě Alexova epileptického
záchvatu, prohřívala malému Alexovi spastické
svaly, byla mu za všech okolností kamarádkou. Medy
byla pomocníkem nejen pro samotného Alexe, ale
i velkou psychickou oporou a pomocníkem pro jeho
rodiče a tříletou sestřičku. 29. prosince nás malý Alex
navždy opustil. Méďa mu byla do poslední chvíle
oporou a nablízku. Ztráta Alexe je velmi bolestná pro
celou rodinu, rozhodli jsme se proto ponechat Medy
v rodině, kde bude mít roli terapeutického psa.

Jana Kubátová

Sunny

rottweiler

červen

Václav Komárek

Colette Fiammante Astro

ﬂat coated retriever

prosinec
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MAREK ERBEN

VÁCLAV KOMÁREK

24letý pan Marek z Prahy trpí DMO a epilepsií.
Baruška mu pomáhá předcházet úrazům při atacích
epilepsie tím, že těsně před atakou upozorní pana
Marka na změny v jeho chování, které naznačují přicházející záchvat, a on si může včas sednout, vylézt
z vany, vyhnout se okolním předmětům. Při případné
atace epilepsie na ulici zůstane ležet vedle něj (v zimě
ho bude svým tělem zahřívat) a díky jasnému označení na asistenčním postroji (Pes epileptika) si ho
okolo chodící lidé včas všimnou, nespletou s opilcem
a přivolají mu pomoc. Při případném záchvatu doma
přivolá Baruška pomoc zmáčknutím tlačítka k tomuto účelu nainstalovaného. Bude-li přítomna jeho
maminka, přivede ji.

21letý pan Václav z Kravař trpí epilepsií
a poporodní parézou. Colettka, která
je velmi empatická a citlivá fenka, hlásí
panu Václavovi přicházející ataku epilepsie, při epileptickém záchvatu na ulici
zůstane ležet vedle něj (v zimě ho bude
svým tělem zahřívat) a díky jasnému
označení na asistenčním postroji (Pes
epileptika) si ho kolemjdoucí nespletou
s opilcem či s feťákem, neobejdou ho ani
nepřekročí, neokradou ho, ale naopak
mu přivolají pomoc. Tím mu může fenka
i zachránit život. Také mu, vzhledem
k levostranné paréze, pomáhá se zlepšováním motoriky levé ruky, kterou má
částečně nepohyblivou.

SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

JANA KUBÁTOVÁ
58letá paní Jana z Mnichu trpí vážným kardio onemocněním a pohybovými problémy. Paní Jana již
měla jednoho vycvičeného asistenčního signálního
psa, rottweilerku Deizy, která jí byla velkou oporou
a s předstihem paní Janě hlásila přicházející kardio
záchvat, což v důsledku pro paní Janu znamenalo,
že prakticky po celou dobu, kdy Deizy byla ve službě,
nerozvinul se ani jednou kardio záchvat do té míry,
že by musela být hospitalizována, k čemuž před tím,
než měla Deizy, docházelo i několikrát do měsíce.
Díky Deizy si mohla paní Jana vzít včas potřebné léky
a záchvatu předejít. Deizy bohužel již odešla do psího nebe, a tak si paní Jana ihned opatřila nové štěně,
po výborných zkušenostech opět plemene rottweiler. Rottweilerka Sunny úspěšně prošla asistenčním
výcvikem, a je tak své paničce oporou, stejně jako
byla její předchůdkyně Deizy.
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Tento druh postižení je velmi zrádný, protože není na první pohled viditelný. Nevidomého snadno poznáte podle bílé
hůlky, tělesně postiženého podle vozíčku či berlí, ale sluchové postižení viditelné není. Nevidí ho řidič tramvaje, sanitky, nevnímají ho kolemjdoucí, cyklisté apod. Člověk s těžkou sluchovou vadou neví, že na něj někdo troubí, zvoní,
klepe nebo volá. Většinou si veřejnost vůbec neuvědomí, že ten člověk nereaguje proto, že má tento handicap. Často
ne z důvodu, že by nechtěli pomoc, ale prostě proto, že o neslyšících se obecně málo hovoří, nejsou na první pohled
rozeznatelní od „zdravých“ lidí a v neposlední řadě i proto, že v dnešní uspěchané době není čas a prostor věnovat větší pozornost okolí. Je ještě velká spousta věcí, které vnímáme sluchem. Zdravý člověk slyší, že mu doprala pračka, že
mu dovařila varná konvice nebo že protéká záchod. Je-li v rodině sluchově postižené osoby malé dítě, neslyšící rodič
nemůže tak dobře reagovat na potřeby dítěte, neslyší uprostřed noci jeho pláč a neví, že se v dětském pokoji děje
něco neobvyklého. O signálních psech pro sluchově postižené lze říci, že jsou jejich ušima. Kompenzují sluchovou
vadu – označí blížící se auto, zvonek u dveří, fax, SMS zprávu, zvonící tramvaj, pláč dítěte, přetékající vodu, vypnutí
domácího spotřebiče, požární hlásič a jiné druhy alarmu, vzbudí na signál budíku apod.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Michal Ryšavý

Diamond Gloss Dark Angel
od Teplic (Wils)

ﬂat coated retriever

prosinec

MICHAL RYŠAVÝ
13letý Míša z Ořechova je neslyšící a ﬂat
Wilík ho upozorňuje, že na něj někdo volá,
zvoní, přišla SMS, někdo klepe na dveře,
jede či troubí auto, upozorní ho a podá, co
mu upadne, protože jako neslyšící nemusí
zaznamenat, že mu něco spadlo.
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SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY S DIABETEM
Helppes, spolu se specialistou pro výcvik policejních psů – specialistů na pachové práce Bc. Stanislavem Beníškem,
vyvinul v ČR zcela unikátní metodu pro výcvik signálních psů pro osoby s diabetem a je jedinou organizací v ČR, která
touto spolehlivou a jedinečnou metodou připravuje signální psy pro osoby s tímto onemocněním.
Když člověku s diabetem klesá nebo stoupá hladina cukru v krvi, tělo uvolňuje chemické látky, které mají svůj typický
pach. Signální pes je vycvičen reagovat na tyto chemické změny daleko dříve, než se projeví nežádoucí zdravotní
účinky – na tyto změny upozorní svého majitele, v případě malých dětí pečující osobu. Majitel nebo pečující osoba
jsou pak schopni zkontrolovat hladinu cukru v krvi a přijmout vhodná opatření.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Karolína Pavlíková

Bára

labradorský retriever

červen

KAROLÍNA PAVLÍKOVÁ

ASISTENČNÍ/TERAPEUTICKÝ PES
PRO OSOBY TRPÍCÍ AUTISMEM
Úkolem speciálně vycvičeného psa je pomoci člověku s autismem překonávat všechny obtíže spojené s verbální
komunikací a při navazování sociálních vazeb. Speciálně vycvičený pes dokáže dodávat autistovi ujištění, že pocity úzkosti a strachu nejsou potřeba, protože psí kamarád je vždy na jeho straně. Tím, jak se postupem času rozvíjí
pouto mezi postiženým a jeho psem, sílí šance, že postižený dokáže časem přenést svůj vztah se psem na své okolí.
Poskytuje mu přátelství, kamarádství, nekonvenční a bezpodmínečnou lásku. Zvyšuje kvalitu jeho života, dává mu
větší nezávislost a pomáhá překonávat problémy, se kterými je konfrontován.
Speciálně vycvičený pes je uklidňujícím prvkem, je vycvičen na to, aby dokázal u autisty nenásilně přerušit jeho nežádoucí opakující se chování.
Klient

Pes

Plemeno

Kdy

Michael Lahoda

All The Right Moves
Badaine (Mesi)

ﬂat coated retriever

září

Ondřej Urbánek

Spike

golden retriever

září

14letá Karolína z Mělníka trpí diabetem. Bára jí
oznamuje včas přicházející hypo- nebo hyperglykemický záchvat, aby si mohla vzít potřebné léky
a záchvatu předejít. V noci střeží její spánek a v případě nečekaného nežádoucího výkyvu hladiny cukru
v krvi Karolínku probudí. Je jí kamarádkou a oporou
a napomáhá jí k samostatnosti. V případě nevolnosti
na veřejnosti upozorní pes okolí na potřebu přivolání
lékařské pomoci. Tím, že je Bára viditelně označena
jako asistenční, každý pochopí, že její mladá panička
není opilá či zfetovaná, ale že je zapotřebí zavolat
pomoc. I takto nepřímo může pes své mladé paničce
dokázat zachránit i život. Bára byla vycvičena unikátní metodou vyvinutou ve spolupráci s policejním
specialistou a soudním znalcem v oboru kynologie,
panem Bc. Stanislavem Beníškem.

MICHAEL LAHODA
6letý Míša z Kolína trpí autismem. Nejen autismus
mu neumožňuje snadné navazování sociálních
vazeb, přispívá k tomu i dysfázie – porucha řeči.
Asistenční průvodcovský pes je pro Míšu komunikačním mostem s okolím, pomáhá mu s navazováním
sociálních vazeb a kontaktů, s rozvojem řečových
schopností, svou stálou přítomností ho ujišťuje, že
se s ním nemusí bát.

ONDŘEJ URBÁNEK
11letý Ondřej z Nezvěstic trpí autismem,
ADHD, těžkou dyskoordinační poruchou,
má zhoršenou funkci jemné i hrubé motoriky. Psí asistent Spike Ondřejovi pomůže
s koordinací pohybu, s rozvojem jemné
i hrubé motoriky, bude mu prostředníkem
v navazování sociálních vazeb s jeho okolím a také kamarádem, kterému se může
se vším svěřit.
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VYŘAZENÍ PSI

VRÁCENÍ PSÍ POMOCNÍCI OD
KLIENTŮ

V roce 2014 jsme z důvodů nevyhovujícího
zdravotního stavu nebo povahových vlastností
pro práci psích pomocníků v průběhu testování
vyřadili a vrátili ve zkušební době 30 dnů jejich
původním majitelům 17 psů.
Z již probíhajícího výcviku jsme vzhledem ke
změně povahových vlastností v důsledku hárání
vyřadili jednu fenu, pro kterou jsme našli opatrovnickou rodinu.

V roce 2014 se k nám vrátila vodicí fena bílého švýcarského
ovčáka Eliška. Zdravotní stav jejího nevidomého majitele
se natolik zhoršil, že již nadále nemohl o Elišku pečovat
a využívat její služby. Vzhledem k jejímu věku jsme ji nemohli
předat jako vodicího psa jinému žadateli, a proto jsme jí našli
opatrovnickou rodinu. Eliška se v novém domově rychle
zabydlela, dokonce se svou novou paničkou složila canisterapeutickou zkoušku a vykonávají spolu canisterapii, takže
Eliška se stále drží svého poslání – pomáhat lidem.

ÚHYN PSÍCH POMOCNÍKŮ

Plemeno

Počet

Pes

ﬁnský špic

1

1

německý ovčák

6

2

4

golden retriever

70

21

49

2 psi předaní 2× 7 fen předaných 2×

labradorský retriever

65

13

52

4 feny předané 2×
1 pes předaný 2×
1 pes předaný 3×
1 fena docvičená pro druhou klientku
(pomáhá dvěma klientkám)

švýcarský bílý ovčák

3

2

1

1 pes předaný 2×

border kolie

8

6

2

ﬂat coated retriever

6

4

2
2

rottweiler

3

1

kříženec

3

3

německý boxer

1

1

V květnu byl z vážných zdravotních důvodů uspán golden retriever Dali, signální pes neslyšící rodiny Čiperových.

belgický ovčák

2

V červenci byla z důvodu nádorového onemocnění uspána labradorka Alma Chuchelský háj, které její panička, neslyšící, nevidomá paní Marie Biedermannová, říkala Kána. Paní Marie se s Kánou od roku 2007 každoročně účastnila
Mistrovství České republiky vodicích psů v kategorii kombinovaný handicap a pokaždé spolu byly na stupních vítězů.
Paní Marie si u nás zažádala o nového psího pomocníka a my pro ni již připravujeme nového vodicího psa, labradora
Béna.

knírač malý

3

1

knírač velký

1

1

V srpnu opustila naší Helppsí rodinu asistenční fena goldenka Brenda z Pálavských vrchů slečny Věry Janoštíkové,
která byla uspána z důvodu selhání orgánů. Pro slečnu Věru již máme ve výcviku golden retrievera Arnieho from
Black Gully, s nímž se seznamovala na srpnovém rekondičně-integračním pobytu, který pro naše klienty – majitele
psích pomocníků každoročně pořádáme. Arnie je ale velmi mladý pes, a tak musí ještě nějakou dobu pobýt v naší
Helppsí škole, než se naučí všem potřebným dovednostem a dosáhne věku, kdy bude moci odejít slečně
Věře pomáhat.

V roce 2014 byli ze zdravotních důvodů uspáni 4 psí pomocníci.
V březnu musela být z vážných zdravotních důvodů uspána labradorka Elza, asistenční fena
pana Davida Drahonínského.

STATISTIKA PLEMEN VYCVIČENÝCH PSŮ (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)
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STATISTIKA PŘEDANÝCH PSŮ A FEN (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)
Fena

Poznámka

2
2

irský teriér

1

cairn teriér

1

1

1

výmarský ohař

1

1

svatobernardský pes

2

2

erdelteriér

1

1

chodský pes

1

1

pudl velký

2

2

pudl malý

1

1

golden x labradorský
retriever

1

1

australský silky teriér

1

1

1 fena předaná 2×

Plemeno

Počet

Z toho vrácen a po docvičení pro potřeby jiného klienta znovu předán

golden retriever

70

9

labrador retriever

65

8

border kolie

8

kříženec

4

švýcarský bílý ovčák

3

rottweiler

3

Velikost města

Klienti

belgický ovčák

2

město nad 100 000 obyvatel

35 %

knírač malý

3

svatobernardský pes

2

1

KLIENTI – PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ DLE VELIKOSTI MĚST A OBCÍ
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

město 50 000 – 100 000 obyvatel
1

město 10 000 – 50 000 obyvatel

6%
20 %

ﬂat coated retriever

6

město 3 000 – 10 000 obyvatel

11 %

německý boxer

1

vesnice do 3 000 obyvatel

28 %

německý ovčák

6

irský teriér

1

výmarský ohař

1

knírač velký

1

cairn terrier

1

ﬁnský špic

1

airedale terrier

1

chodský pes

1

pudl velký (královský)

2

pudl malý

1

australský silky teriér

1

celkem

184

19

25

UMÍSTĚNÍ VYCVIČENÝCH PSŮ – ROZDĚLENÍ DLE KRAJŮ A OKRESŮ (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)
Kraj

Okres

Praha

Kraj

48

Pardubický

Okres

Počet
7

Praha 1

2

Ústí nad Orlicí

2

Praha 2

1

Chrudim

3

Praha 4

10

Pardubice

2

Praha 5

7

Praha 6

5

Jihlava

3

Praha 7

1

Havlíčkův Brod

1

Praha 8

3

Žďár nad Sázavou

1

Praha 9

9

Třebíč

1

Praha 10

10

Pelhřimov

1

Středočeský

19

Vysočina

Věk

0–3

4–6

7–14

15–18

19–26

27–64

65+

Počet

3

12

47

15

31

95

7

uživatel

0

6

41

14

27

86

5

žadatel (včetně odložených, zrušených
a zamítnutých žádostí)

3

6

6

1

4

9

2

DMO (vozíček)

1

1

14

4

10

2

DMO (chodící – berle, chodítko)

5

2

3

2

vozíčkář

4

2

3

35

4

1

5

1

1

5

1

4

36

1

Status

7

Jihomoravský

15

Typ postižení

tělesné postižení

Nymburk

4

Brno-město

9

Kladno

2

Brno-venkov

2

Mladá Boleslav

4

Vyškov

1

zrakové postižení

1

Praha-západ

1

3

porucha autistického spektra

5

7

2

Praha-východ

2

Kolín

3

2

2

1

1

2

Znojmo
Kraj Olomoucký

sluchové postižení

Šumperk

3

Olomouc

2

diabetes

1

Benešov

1

Mělník

1

Uherské Hradiště

3

2

Vsetín

2

kombinované postižení

Otrokovice

1

genetické onemocnění

Tábor

1

Český Krumlov

1

Plzeňský

Kraj Zlínský

6

Kraj Moravskoslezský

8

Karviná

8

2

Ostrava-město

4

Plzeň-sever

1

Frýdek-Místek

1

Plzeň-jih

2

Opava

4

Plzeň-město

1

Nový Jičín

1

Rokycany

2

Zahraničí

5

USA

Florida

1

Karlovy Vary

3

Itálie

Torino

1

Mariánské Lázně

1

Austrálie

Queensland

1

Cheb

1

Německo

Nordhausen

1

16

Slovensko

Zalázne

1

1

Švýcarsko

Carouge

1

Teplice

9

Celkem předáno

184

Chomutov

5

Z toho ve službě

136

Děčín

1

Liberecký

12
Jablonec nad Nisou

1

Semily

1

Česká Lípa

7

Liberec

3

Královéhradecký

Poznámka:

1

epilepsie

1

kardio
1

2

10
2

5

1

3
1

4

1

5

1

ŽADATELÉ O PSÍ ASISTENTY
Pro rok 2015 evidujeme ke konci roku 2014 23 žadatelů o psí pomocníky.

6

Louny

Ústecký

1

18

Klatovy

Karlovarský

1

5

Kutná Hora

Jihočeský

26

Počet

STATISTIKA – KLIENTI DLE VĚKU A TYPU POSTIŽENÍ ZA CELÉ OBDOBÍ TRVÁNÍ HELPPES
DO KONCE ROKU 2014

182 klientů / 184 psů
7 klientů – druhý pes
ve dvou případech 2 klienti využívají 1 psa
v jednom případě 3 klienti využívají 1 psa

10
Hradec Králové

5

Rychnov nad Kněžnou

1

Trutnov

3

Náchod

1
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REKONDIČNĚ-INTEGRAČNÍ POBYT
Ve dnech 9. až 16. 8. jsme pro klienty uskutečnili již 10. ročník rekondičního pobytu.
Tyto rekondiční pobyty jsou unikátní v ČR zejm. v tom, že se jich účastní lidé bez ohledu na typ postižení či věk, což
má velký přínos pro všechny účastníky – klienty i jejich rodinné příslušníky a doprovody. Další unikum těchto pobytů
je v tom, že se již podruhé, díky příspěvkům a darům z fundraisingového projektu, podařilo, že všichni klienti mohli
mít tento pobyt zdarma, což pro samotné klienty i jejich rodiny znamená skutečnou a velkou pomoc.
Program rekondice byl zaměřen, jako každý rok, nejen na aktivity se psími pomocníky, ale i na rozvoj schopností
a možností a vzdělávání samotných majitelů psů a jejich rodinných příslušníků.
Do každodenních aktivit patřily tréninky psů individuální i skupinové – procvičování cviků poslušnosti,
nevšímavost vůči zvěři či pohozené potravě, vyhledávání ztracených předmětů (věcí denní potřeby),
tréninky asistenčních dovedností, u psů vodicích
pak tréninky vodění jak po městě, tak i po vesnici
a lese, či nácvik orientace psa při vyhledání bezpečné cesty zpět do místa, odkud majitel se psem vyšli.
Kromě skládání Testů chování psů na veřejnosti se
mnozí z klientů se svými psy připravovali i na složení
zkoušek z poslušnosti – Obedience. Testy i zkoušky
OB-Z všichni úspěšně složili. Na zkouškách OB-Z paní
rozhodčí i paní stewardka velmi ocenily vysokou
úroveň připravenosti a vycvičenosti psů. I zde se prokázalo, že postižení nemusí znamenat to, že majitel psího pomocníka pouze využívá naučené speciální úkony psa, ale že se může se psem věnovat i jiným vhodným sportovním
činnostem, pokud jsou pod vedením odborníků.
V rámci tréninku rozvoje jemné motoriky a hmatových schopností majitelů psích pomocníků probíhaly aktivity v podobě
vyjádření, co pro kterého klienta znamená jeho psí pomocník,
pomocí vlastnoručních výrobků z Fimo-hmoty a malování na
ně, výuky antistresových relaxačních masáží a uvolňovacích
technik pro psy, které nejen napomáhají rozvoji jemné motoriky lidí, ale zároveň upevňují vztah a spolupráci mezi psem
a majitelem, IQ hry pro psy, které zlepšují koncentraci a rozvoj
paměti, přemýšlení a postřehu nejen psa, ale i jeho majitele.
Také cvičení psů na balančních pomůckách, které se klienti učili,
neznamená pouze pro psy zvýšení jejich fyzické kondice, procvičení svalů a soustředění, ale i další možnost pro upevňování
vztahu mezi psem a majitelem i procvičování v rámci možností
handicapu daného klienta (jemné i hrubé motoriky, řečových
schopností, postřehu atd.).
I soutěžní „noční bojovka“ byla zaměřena nejen na zábavu, ale
i na zlepšení jemné motoriky, hmatových schopností, koncentrace, orientace i odvahy klientů a zdokonalování spolupráce se
psem i zlepšení porozumění řeči psího těla.

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO
JÁRY CIMRMANA
PRO HELPPES
Letos pro nás herci z Žižkovského divadla
Járy Cimrmana zahráli již šesté představení –
Švestka pro Helppes. Výtěžky z těchto beneﬁcí
přispěly velmi významně již šesti našim
klientům na získání asistenčního psa.
Díky návštěvníkům letošního ročníku tohoto
společného projektu, kteří zakoupením
vstupenky na toto představení přispěli na
výcvik dalšího psího pomocníka, se podařilo
získat částku 64 800 Kč. A díky Nadaci Divoké
husy, která výtěžek z beneﬁčního představení
navýšila o 60 000 Kč, činí celková získaná
částka krásných 124 800 Kč.
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REKONDIČNĚ-INTEGRAČNÍ POBYT

CANISTERAPIE

Ve dnech 9. až 16. 8. jsme pro klienty uskutečnili již 10. ročník rekondičního pobytu.

I v letošním roce jsme pro zájemce z řad veřejnosti uspořádali dvoje canisterapeutické zkoušky. Konaly se v dubnu
a v listopadu. Z 15 přezkoušených týmů se k našim stávajícím 55 aktivním týmům přidalo dalších 13 týmů. Celkový
počet týmů ke konci roku 2014 tedy činil 68 canisterapeutických týmů pracujících „pod žlutou barvou Helppesu“.

V rámci rekondice měli klienti možnost využít také individuální konzultace s vedoucí výcviku i s trenérkami, zapojit
se do tvorby přípravy ukázek dovedností psích pomocníků pro letošní slavnostní promoce nových psích studentů
(nácvik kreativního myšlení, představivosti, paměti apod.), zacvičit si v rámci možností svého handicapu na vzduchu
při společných ranních rozcvičkách, zhlédnout ukázku výcviku psa k ochraně osob.

Trenérky se psy ve výcviku prováděly i v tomto roce pravidelné canisterapeutické aktivity pro klienty denních stacionářů Akord v Praze 2 a Na Neklance v Praze 5.

Neodmyslitelnou součástí je také oddech a společná zábava u táboráku či tanec a zábava na společenském večeru,
na který přijela až z Prahy všem účastníkům rekondice zahrát výborná skupina Holokrci.
V programu nechyběly ani vzdělávací aktivity – pro
všechny beseda s veterinárním lékařem, majitelem
a šéﬂékařem VETCENTRA, partnerské veterinární
kliniky Helppes, MVDr. Lukášem Duchkem, a něco
zejména pro pánské osazenstvo rekondice – přednáška pana Libora Vávry o výrobě piva a dalších výrobků
generálního partnera Helppes, Pivovarů Staropramen
a.s., a přednáška pana Petra Kasala o ušlechtilém
alkoholu.
Klienti také skládali testy, a to z Manuálu pro klienty
a po veterinární přednášce také test ze základů veterinárních znalostí.
Na závěr proběhl již tradiční karneval, letos ještě zpestřený o divadelní scénky (rozvoj jemné motoriky, fantazie,
představivosti, komunikace, vzájemné spolupráce bez ohledu na typ handicapu, verbálních i neverbálních schopností apod.).

OSVĚTOVÉ
A VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY

Poslední večer připravili sami klienti, jako malé poděkování pro všechny, kdo se jim po celý týden věnovali, skvělou
grilovací párty.

K naší práci neodmyslitelně patří také
osvětová činnost a vzdělávání nejširší
veřejnosti, od dětí předškolního věku po
odbornou veřejnost. V roce 2014 jsme
uspořádali či se zúčastnili 68 přednášek,
besed, seminářů, workshopů, veřejných
vystoupení a ukázek dovedností.

Za vše hovoří ohlasy účastníků, vybíráme
z mailu jednoho z našich klientů,
nevidomého pana Martina Hrtúse:
„… Pobyt mně i Jessy pomohl se zdokonalit
a dozvědět se opět něco nového a poznat nové lidi.
Celkově se mi rekondice velmi líbila, celému
Helppsímu týmu děkuju za připravený program
a doufám, že příští rok se budu moci opět
zúčastnit.“
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SUPER DEN 2014
Získat vysokoškolský diplom není hračka. Své o tom vědí i asistenční, signální
a doprovodní psi „Made by Helppes“.
Svého slavnostního promočního slibu
se dočkají po téměř ročním náročném
výcviku. V tento slavnostní den veřejně
přislíbí „službu“ svému pánu – člověku
s handicapem.

MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU ASISTENČNÍCH PSŮ
A MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU VODICÍCH PSŮ
V sobotu 3. 5. 2014 se v prostorách Pražského výstavního areálu v Letňanech v rámci Mezinárodní výstavy psů Praha
uskutečnil již 5. ročník MČR ve výkonu asistenčních psů a 10. ročník MČR ve výkonu vodicích psů. Soutěžící a jejich psí
pomocníky přišel podpořit starosta Městské části Praha 18 Mgr. Ivan Kabický, který spolu s primátorem hl. m. Prahy
RNDr. Tomášem Hudečkem, Phd., místostarostou Prahy 5 JUDr. Petrem Lachnitem a Ministerstvem práce a sociálních věcí převzal záštitu nad oběma mistrovskými soutěžemi.
Letošních jubilejních ročníků se zúčastnili také dva zahraniční soutěžící (oba zrakově handicapovaní), kteří s českými
závodníky poměřili své výkony. Pánové David Adams se svou labradorkou Zoey z Velké Británie a Andreas Alexander
s německým ovčákem Celvinem byli spokojeni s vysokou úrovní celé soutěže, i když na stupně vítězů výkony jejich
psů nestačily. Státní hymna nakonec zazněla na počest obou mistrů – mistryně ČR ve výkonu asistenčních psů slečny
Evy Janovské a jejího labradora Bertíka a mistryně ČR ve výkonu vodicích psů, kterou se stala soutěžící s těžkým
kombinovaným handicapem, slečna Viktorie Vrátilová s fenkou ﬂat coated retrievera Atty z Annenských zahrad.
Smyslem těchto soutěží nebylo pouze najít mistry republiky pro rok 2014, ale možnost setkání lidí s různými typy
handicapů, kteří mají stejné potřeby a zájmy. V zájmu pořadatelů a neziskové organizace Helppes spolu s Klubem
speciálního výcviku Českého kynologického svazu bylo představit práci asistenčních a vodicích psů nejširší veřejnosti.
Velké poděkování za úspěšnost a zdárný průběh této akce patří všem rozhodčím, dobrovolným spolupracovníkům,
médiím, a hlavně sponzorům a dárcům, bez jejichž pomoci a krásných darů pro soutěžící by nebylo možné tyto soutěže vůbec pořádat. Letošní ročník podpořily: Vafo Praha spol. s r.o., Pivovary Staropramen a.s., Český kynologický
svaz, Městská část Praha 5 a Zubní klinika Key dental spol. s r.o. Děkujeme.

V sobotu 13. 9. 2014 se v areálu výcvikového centra Helppes – Neziskovky roku 2013 v Plzeňské ulici v Praze 5 slavilo. A že bylo co oslavovat. Nejenže se uskutečnila, v Motole již tradiční, promoce chlupatých
absolventů Vysokého Učení Helppsího, katedry asistenčních psů,
asistenčních signálních psů, asistenčních canisterapeutických psů
a průvodcovských psů ročníku 2013/2014, ale obecně prospěšná společnost Helppes při té příležitosti oslavila své 13. narozeniny. V 10:30
byl zahájen již 12. ročník Super dne Helppes, který moderovali Jana
Paulová a Mirek Konvalina.
Promující asistenty a jejich novopečené majitele – lidi s postižením
přišla podpořit spousta VIP osobností. Patrony 11 nových asistenčních
psů se stali Karel a Ivana Gottovi, Marta Kubišová, Barbara Nesvadbová, Debbi, Leona Šenková, Veronika Rážová, Miro Žbirka, Martin France, Janis Sidovský a 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.
V rámci bohatého programu bylo možné zhlédnout také tři netradiční
ukázky práce asistenčních psů. V první bylo návštěvníkům přiblíženo,
jak se mají asistenční psi u svých paniček
a páníčků, ve druhé bylo ukázáno, jak je
důležité, aby trenér věděl, co a jak přesně
po psovi chce, a ve třetí byl demonstrován význam signálního psa a jeho výrazného označení speciálním postrojem.
Děkujeme všem, kdo přispěli k tomu, že
jsme mohli předat v tomto roce dalších
11 psích pomocníků, a všem, kdo nám
pomohli se zdárným průběhem psích
promocí.
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MIKULÁŠSKÁ PRO VŠECHNY
HODNÉ (I ZLOBIVÉ) PEJSKY
Helppes je stále jediným subjektem v ČR, který pořádá mikulášskou
besídku určenou speciálně pro psy.
Motto letošního ročníku znělo: „Pejsku náš, co děláš? Víš, že přijde
Mikuláš?“
Po tradiční mikulášské nadílce se mohli majitelé se svými pejsky
zúčastnit soutěží v netradičních disciplínách. Jednotlivé soutěže byly
připraveny tak, aby si mohli společně „změřit síly“ zdraví majitelé psů
i majitelé psích pomocníků – psů asistenčních, signálních a vodicích.
Aby byly „síly“ vyrovnány a zdraví neměli žádné výhody, byly některé disciplíny absolvovány na invalidním vozíčku, některé s berlemi
a některé s neprůhlednými klapkami na očích či sluchátky na uších.
Pro zdravé lidi to byla zároveň možnost vyzkoušet si na vlastní kůži,
jaké to je, být odkázán na pohyb s pomocí berlí, sedět na invalidním
vozíku, nevidět či neslyšet a přitom zvládat plnit nějaký úkol.
Účastníci ocenili, že měli možnost strávit příjemnou, zábavnou, ale hlavně smysluplnou a aktivní sobotu s celou
rodinou a svým čtyřnohým kámošem, a navíc svou účastí mohli přispět na projekt výchovy, výcviku a předávání asistenčních a signálních, státem nedotovaných psů pro lidi s handicapem – Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.
Díky hlavním sponzorům akce – Městská část Praha 5, Vafo Praha spol. s r.o. a Pivovary Staropramen a.s. – si ti nejúspěšnější soutěžící mohli odnést také krásné a hodnotné ceny.
Za ozvučení akce děkujeme Zubní klinice Key dental.

BULLETIN HELPPSÍK
Čtvrtletní bulletin Helppsík vychází od r. 2005. Jeho smyslem je informovat naše klienty, příznivce, podporovatele,
dobrovolné spolupracovníky i nejširší veřejnost o naší činnosti, aktivitách a projektech a novinkách a projektech,
které jsou určeny ve prospěch osob s různými typy postižení. Do bulletinu přispívají svými příhodami a postřehy ze
života se psími pomocníky také sami naši klienti.
Za redakci bulletinu patří naše veliké poděkování spolumajitelce vydavatelství Canistr, paní Zuzaně Trankovské, za
graﬁcké zpracování děkujeme panu Bohumilu Bezvodovi, za tisk děkujeme Ing. Pavlu Křikavovi a Tiskárně Flora s.r.o.

KURZY SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY PSŮ
Tyto kurzy pořádané pro majitele psů
z řad nejširší veřejnosti již od r. 2003 se
setkávají se stále větším zájmem.
Tento projekt splňuje „2 v 1“ – majitelé
psů se v těchto kurzech učí svého psa
lépe poznat, porozumět mu, správně ho
socializovat, dát mu dobré „společenské“
vychování, dobře se psem spolupracovat
a zároveň svou účastí v těchto kurzech
přispívají na dobrou věc, protože celý
výtěžek z těchto kurzů je určen ve prospěch projektu Pomoc přichází na čtyřech
tlapkách.

VODICÍ KOBYLKA
KATRIJN V.D. MEIER
Dnes již víme, že evropský pilotní projekt výcviku
vodicího mini koně se vydařil. I v tomto roce si chůzi s vodicí mini kobylkou Katrijn vyzkoušelo mnoho
osob se zrakovým postižením, a to jak těch, které
mají zkušenosti s vodicím psem, tak i těch, které
nikdy žádné zvíře nevedlo. Většina z těchto lidí se
zrakovým postižením se shoduje, že chůze s vodicím koníkem je velmi příjemná a vyvolává v nich
pocit bezpečné chůze.
Také jsme si ověřili, že možnost získat vodicího
koníka je pro osoby se zrakovým postižením velice
přísně limitována, a to zejm. z důvodu dlouhověkosti těchto koníků (30 až 50 let) a nutností po
celý život koníka držet výhradně v prostředí, které
mu zaručí kvalitní život, tedy v domě se zahradou
a s možností dostatečného prostoru pro volný
pohyb a pastvu.

34

35

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Bez pomoci a podpory našich partnerů, příznivců, podporovatelů a dárců při realizaci našich projektů, aktivit
a činností bychom mnohé z nich pro naše klienty vůbec nemohli pořádat.
Děkujeme Vám všem, že nám pomáháte pomáhat!
Děkujeme za vzornou péči o zdraví našich psích svěřenců a za spolupráci Veterinární klinice Vet Centrum Duchek
s.r.o., zejména majiteli této kliniky, MVDr. Lukáši Duchkovi, a Veterinární klinice VETLIFE – oční specialistce MVDr.
Barbaře Lenské;
Reklamní agentuře Scholz & Friends za dlouhodobou podporu a zdarma poskytované služby a produkty v oblasti PR;
Generálnímu partnerovi společnosti Pivovary Staropramen a.s. za podporu našich projektů a činnosti organizace;
Zaměstnancům Skupiny ČEZ a Nadaci ČEZ za podporu našich klientů a projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách;
Zaměstnancům společnosti ŠKODA AUTO a.s. a společnosti ŠKODA AUTO a.s. za podporu našich klientů a projektu
Pomoc přichází na čtyřech tlapkách;
Společnosti RSJ a.s. a jejím zaměstnancům za podporu našich klientů a projektů;
Fóru dárců za podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách;
Nadaci Leontinka a jejímu partnerovi České pojišťovně a.s. za dlouhodobou podporu našich dětských klientů
z projektu Psí oči;
Nadaci Naše dítě a Rossmann, spol. s r. o., za pomoc pro naše dětské klienty;
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za poskytnutí kuponů na MHD;
Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci a podporu;
Fotografům Janu Šimečkovi, Peteru Zošiakovi, Ivanu Navrátilíkovi a Jakubu Rajtrovi;

SPOLUPRÁCE S MÉDII

Zuzaně Trankovské a Bohdanu Bezvodovi za tvorbu a graﬁcké zpracování bulletinu Helppsík;

Děkujeme zástupcům médií za jejich zájem o problematiku lidí s postižením a jejich psích pomocníků, zejména:
Mediálním společnostem a reklamním agenturám – Mediacom Praha s.r.o., ČTK, ZenithOptimedia, MF reklama,
Outdoor Akzent s.r.o., Frontend s.r.o., iShorts, Spirit Media s.r.o., AdActive, Impression Media s.r.o., Tiscali Media,
Media Floating, Floating, Adactive, ČTK;

Tiskárně Flora s.r.o. – zejména jejímu jednateli, výrobnímu a technickému řediteli, panu Ing. Pavlu Křikavovi, za
dlouhodobou pomoc a podporu organizace;

Časopisům a novinám – Reﬂex, Respekt, In magazín, Květy, Rytmus života, Pes přítel člověka, Svět psů, Haf
a Mňau, Psí sporty, Pet Media, Vozka, Vozíčkář, Pražská pětka, Stop, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, Hospodářské
noviny, Práce, Metro, Deník Sport, Práce a sociální politika, Abilympijský zpravodaj, AHA, Reader‘s Digest Výběr,
Sociální služby, Moje zdraví, Chvilka pro tebe, Sedmička, Týden, Instinkt, TV Star, Blesk, Klatovský deník;

MHMP – za podporu našich projektů a činnosti organizace;

MPSV – za podporu námi poskytované sociální služby;

Městské části Praha 5 za podporu našich projektů a činnosti organizace;
Městské části Praha 4 za podporu našeho projektu.

Televizím – ČT1, ČT2, ČT24, regionální redakce ČT, TV Prima, TV Nova, TV Praha 5, TV Public, TV Barrandov,
TV Metropol, TV Pohoda;
Rádiím – ČRo, Radiožurnál, Regina, Regiony, Rádio City, Frekvence 1, Impuls, Rádio Blaník, Rádio vašeho kraje,
Bonton;
Internetovým médiím – iDnes, Novinky.cz, iHNed, Super.cz, Rádio Applaus, Žena-in.cz, Finance.cz, Parlamentní
listy.cz, Třípól.cz, Sedlčanské noviny.cz.

OSOBNOSTI, KTERÉ PODPORUJÍ ČINNOST A AKTIVITY HELPPES
Osobnosti: Absolonová Monika, Anna K, Csáková Ilona, Debbi, Filipová Lenka, Frejová Kristýna, Gottová Ivana,
Graves Tonya, Havlová Dagmar, Holanová Marcela, Kobzanová Diana, Kubišová Marta, MgA. Lekešová-Krajčinovič
Petra, Lounová Olga, Nesvadbová Barbara, Osvaldová Gábina, Rážová Veronika, Šenková Leona, Trčková Lenny,
Bendig Jan, DiS., Burian Jan, Čenský Jan, Duchoslav Jan Antonín, Eben Marek, PhDr. Fejk Petr, France Martin, Frej
Ladislav, Gott Karel, Hejma Ondřej, Hlas Ivan, Hrůza Michal, Huf David, Jašków Robert, Kahovec Karel, Konečný
Lukáš, Konvalina Mirek, Kovář Zbyněk, Krytinář Jiří, Myška Roman, Nagy Peter, Pešek Libor, Potměšil Jan, Renč Filip,
Sidovský Janis, Šmajda Miro, Šporcl Pavel, Trojan Ivan, Vítek Pavel, Vodný Ondra, Vydra Václav, Žbirka Miro;
Skupiny: Banda Libre, George & Beatovens, Holokrci, Los Rumberos, Nightwork, Portless, Republic of Two, The
Fribbles, Vypsaná ﬁxa;
In Memoriam: Muk Petr, Vrba Pavel.
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DĚKUJEME, ŽE JSTE NÁM I V ROCE 2014 POMÁHALI POMÁHAT

DÁRCI A PŘISPĚVATELÉ 2014
FYZICKÉ OSOBY

PRÁVNICKÉ OSOBY

100 001 – 250 000 Kč
Alena Fiedlerová

Nad 1 000 000 Kč
Scholz & Friends s.r.o. (reklamní kampaň)

50 001 – 100 000 Kč
Ing. Ilja Brüll
Ing. Hana Nedomová

300 001 – 1 000 000 Kč
ŠKODA AUTO a.s. – Dlouhodobé zaměstnanecké sbírky
Nadace Naše dítě
RSJ a.s.

10 000 – 50 000 Kč
Ing. Marie Bártová
Ing. Pavel Bednář
Ing. Karla Bernášková, CSc.
MUDr. Dagmar Bumbálková
Pavel Caldr
Oldřich Cichoň
Dana Čápová
Maroš Číslák
Ing. arch. Magdaléna Dandová
Ing. David Drozd
Mgr. Hermína Fialová
Jana Frimlová
Jitka Frýbová
JUDr. Petr Hála, MBA
MUDr. Magda Halamová
Šimon Hartl
JUDr. Vít Horáček
Ing. Miluše Housková
Ing. Oleg Hruška
Ing. Václav Jína
Ing. Miroslav Jírovec
Mgr. Andrea Jüttnerová
JUDr. Vladimír Johanes
Mgr. Marie Kafková
Lukáš Klášterský
Ing. Martin Klíma
JUDr. Jan Klíma
Ing. Jana Kolářová
Ing. Tomáš Kopal
Miroslav Kovanda
Ing. Jiří Krátký
Vladimír Kreidl
JUDr. Ladislav Kuldan
MUDr. Jiří Kupka
Ing. Karel Kuropata
Ing. Radislav Kusák
Ing. František Lambert
Jindřich Láska
Květa Matoušová
Hugo Mensdorff-Pouilly
MUDr. Eva Nováková
Jiřina Novotná
Dipl. tech. Pavel Novotný
Ing. Pavel Ovsík
Bronislav Pačinek
Ondřej Peca
Ing. Václav Piťha
Marie Přibylová
Kateřina Raimová
Ing. Martin Skalický
Ing. Hana Smetanová
MUDr. Olga Starobová
Hana Strausová
Ing. Kateřina Suchopárová
Ing. Tomáš Svátek
Eva Školová
Jan Šott
Ing. Šárka Švancarová
MUDr. Jaroslava Tolarová
Mgr. Jaroslav Vítek
Marie Vlášková
RNDr. Petr Zapletal
Ing. Jan Zeman
Dagmar Zemanová
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100 001 – 300 000 Kč
Družstvo EKOVER
Nadace Leontinka
Pivovary Staropramen a.s.
Tetra Pak Česká republika
Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s.
50 001 – 100 000 Kč
KODYS, spol. s r.o.
Nadace Divoké husy
Pivovary Staropramen a.s.
10 000 – 50 000 Kč
ACI – Auto Components International, s.r.o.
ACTIVAS CZ a.s.
Banda Chemik
Československá obchodní banka, a. s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Etincelle o.s.
Javlin a.s.
Konstruktis a.s.
KTPB s.r.o.
Mondi Halle GmbH
Nadace Agrofert
Nadace O2
Nadační fond Avast
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
OBERBANK AG ZWNL TSC
OSEVA a.s.
UniCredit Bank Czech Republic
WashTec CZ, spol. s r.o.

STÁTNÍ SPRÁVA
857 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
57 000 Kč
Magistrát hl. města Prahy
70 000 Kč
Městská část Praha 5
20 000 Kč
Městská část Praha 4
15 000 Kč
Městská část Praha 2

NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ I MNOHA DALŠÍM
DÁRCŮM, PŘÍZNIVCŮM, PODPOROVATELŮM
A DOBROVOLNÝM SPOLUPRACOVNÍKŮM.
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PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Hlavní činnost
Číslo účtu
Celkový objem ﬁnančních prostředků

Kč
10 795 428,10

Tržby za služby

602

562 618,00

Úroky bank

644

6 837,50

V rámci veřejné sbírky, jejíž součástí jsou i dárcovské SMS – projekt Fóra dárců „Daruj správně“, do kterého byl náš
projekt v roce 2008 zařazen, bylo v roce 2014 získáno 102 604 Kč.

Kurzové zisky

645

173,45

Fond darovaných zvířat

648

12 100,oo

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme, především jménem našich klientů a žadatelů o psí pomocníky.

Jiné ostatní výnosy

649

24 722,53

Dary, sbírky

682

9 274 476,62

Dotace MHMP

691

57 500,00

Dotace MPSV

691

857 000,00

VEŘEJNÁ SBÍRKA

HOSPODAŘENÍ HELPPES – CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ, O.P.S.,
ZA OBDOBÍ 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Hlavní činnost
Číslo účtu

13 623 013,84

Osobní náklady

2 893 322,00

Mzdové náklady

521

2 214 700,00

Odvody zdravotní + sociální

524

673 149,00

Zákonné soc. náklady

527

5 473,00

Provozní náklady – materiálové

1 065 897,76

Potraviny

501

1 376,00

Kancelářské potřeby

501

30 891,50

Vybavení DDHM

501

109 968,06

Ostatní materiál

501

849 412,90

Spotřeba PHM

503

74 249,30

Nemateriálové náklady

8 846 248,69

PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Hospodářská činnost
Číslo účtu
Celkový objem ﬁnančních prostředků
602

92 989,60

604

78 987,00

Úroky banky spořicí

644

8 866,35

VÝDAJE ZA OBDOBÍ 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Hospodářská činnost

502

88 048,84

510

284 220,99

Text

Ostatní náklady

510

394 827,20

Celkový objem ﬁnančních prostředků

Opravy a údržba

511

198 735,50

Provozní náklady – materiál.

Cestovné

512

51 357,50

39 611,14
25 117,02

518

7 827 683,13

Nemateriál. náklady

817 545,39

Reklama

221 125,92

Odpisy

551

400 558,25

Členské příspěvky

582

16 381,72

Daně a poplatky

538

2 160,00

Ostatní náklady

54

64 728,16
504

Ostatní služby

6 820,00

64 728,16

546

1 375,53

531

Kč

Zboží – dary

513

549

Číslo účtu

Prodané zboží

Náklady na reprezentaci

Silniční daň

180 842,95

Prodané zboží

Náklady na psy ČEZ

Pojištění a poplatky

Kč

Reklama

Energie

Ostatní náklady

40

Kč

Celkový objem ﬁnančních prostředků

0,00
518

0,00

Průměrná měsíční mzda tří nejvyšších mezd zaměstnanců organizace, včetně veškerých (i celoročních) odměn,
činila v r. 2014 částku 25 343 Kč.
Členové správní a dozorčí rady pracují bez nároku na jakoukoliv ﬁnanční odměnu.

170 499,50
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HELPPES – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ, O.P.S.
Hvozdnice 147
252 05 Hvozdnice
Česká republika

Za graﬁcké zpracování a tisk této Výroční zprávy děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends.

