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Pes pro tebe, z. s.
Výcvik vodicích
a
asistenčních psů
od roku 2005

Sídlo
Malířská 403/13
Praha 7 - Bubeneč
170 00
Poslání

Naším posláním je pomáhat lidem
s různým typem zdravotního
postižení při zvládání
každodenních životních situací
prostřednictvím psích pomocníků,
které vybíráme a cvičíme dle
individuálních potřeb klienta tak,
aby společně tvořili dobrý tým.

IČ
26990458

Bankovní spojení
Běžný účet 2700057103/2010
Sbírkový účet 2300402481/2010

Kontakty
+420 777 151 678
info@pesprotebe.cz

Webové stránky
www.pesprotebe.cz

Sociální sítě
Facebook.com/PesProTebe
instagram.com/pesprotebe

Lidé v Pes pro tebe
Jitka Krejcárková
(Lebedová)

Michaela Drozdová
spoluzakladatelka spolku

zakladatelka spolku

cvičitelka vodicích a asistenčních psů

předsedkyně

Michaela Cyprová
koordinátorka dobrovolníků
cvičitelka asistenčních psů
fundraiser

prakticky nevidomá
cvičitelka vodicích psů

Lidé v Pes pro tebe

Michaela Babíková

Ivan Krejcárek

cvičitelka detekčních psů pro diabetiky
ředitel

Prap. Jan Václavek
odborný konzultant výcviku detekčních psů
pro diabetiky

Lidé v Pes pro tebe

Dobrovolníci, kteří se v roce 2021 zapojili
do předvýchovy štěňat
Pavla Slípková, Marie Schneiderová,
Martina Šípková, Michaela Trojanová,
Tereza Králíčková, Gabriela Gaislová,
Michaela Holubová, Michaela Jeleňová,
Karolína Menšíková,
Marie Zemanová, Soňa Zapalová,
Alexandra Abelová, Kimia Shakeri Nasab,
Nelly Múčková, Alex Ďurta,
Vladimír Hájek, Markéta Vagenknechtová,
Gabriela Mlatečková, Magdaléna Čechová

Víte, že do předvýchovy se
může zapojit i úplný
začátečník? Předvýchova je
stejně hodnotnou pomocí,
jako pomoc finanční nebo
materiální.

Historie a současnost
2006

2005

Předán první asistenční pes

Založení občanského sdružení

První soustředění držitelů vodicích a asistenčních psů

Předání prvního vodicího psa

2013 - 2014
"Vzdělávání pracovníků občanského sdružení Pes pro tebe ke
zvyšování kvality poskytovaných služeb"
Projekt financovaný operačním programem Praha - Adaptabilita

2017
Předání první tří asistenčních psů financovaných z dotace
Ministerstva práce a sociálních věcí

2018
"Předvýchova ve školách"
Spolupráce se středními školami vyučujícími program Kynologie

2019 - 2020
2. a 3. neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
na výcvik asistenčních psů

2016
Předán první
asistenční-detekční pes
pro diabetika
2021
Předán 97. psí pomocník
4. neinvestiční dotace
Ministerstva práce a sociálních
věcí na výcvik asistenčních psů

Naše aktivity

Předvýchova 2021 v číslech

Předvýchova štěňat
z osvědčených chovů
probíhá v rodinách dobrovolníků
prověřuje povahovou i zdravotní vhodnost psů
trvá 10 až 18 měsíců

Počet štěňat, která prošla
předvýchovou
27
Počet vyřazených štěňat

je zakončena nástupem psa do speciálního výcviku

12
Počet štěňat, která nastoupila
do výcviku
4
Počet dobrovolníků
19

Naše aktivity
Speciální výcvik

Výcvik
vodicích psů pro osoby
s postižením zraku

je bezkotcový a probíhá v domácnosti cvičitele
trvá 5 - 8 měsíců
je navržen dle indiviuálních potřeb a přání budoucího
majitele psa

asistenčních psů pro osoby
s tělesným, mentálním nebo
kombinovaným postižením

je zakončen závěrečnou zkouškou
asistenčních psů pro děti
s poruchou autistického
spektra

asistenčních-detekčních psů
pro diabetiky

Naše aktivity
Služby pro majitele pomáhajících psů
osobní, telefonické a e-mailové konzultace s trenéry
po celou dobu činné služby psa
nabídka krmiv pro psy za zvýhodněnou cenu
týdenní rekondiční pobyt, který se v roce 2021
uskutečnil v příjemném prostředí Lovecké chaty
v Horce nad Moravou

Služby 2021 v číslech
Klienti, kteří využili naše služby
39
Setkání trenérů s klienty
v průběhu výcviku
35
Konzultace
296

Víte, že každý majitel
pomáhajícího psa z naší
organizace má nárok na
konzultace a servis psa po
celou dobu jeho činné
služby?

Naše aktivity

Osvětové aktivity 2021
v číslech

Osvětová a vzdělávací činnost
informuje odbornou i laickou veřejnost o tématech
souvisejících se životem osob s omezeními
objasňuje a informuje o úloze pomáhajících psů
formou ukázek a seminářů pro žáky mateřských,
základních a středních škol
formou ukázek a prezentací práce pomáhajících psů
na veřejných akcích
formou workshopů na firemních akcích

Ukázky pro školy
1
Ukázky pro veřejnost
0
Účast na kynologických akcích
0

Co přinesl rok 2021

Rok 2021 v číslech

Získali jsme čtvrtou neinvestiční dotaci Ministerstva
práce a sociálních věcí na výcvik asistenčních psů
Úspěšně jsme pokročili v procesu akreditace
mezinárodní asociací Assistance Dogs International
a v prosinci jsme na dva dny přivítali v Praze
akreditační komisařku z Belgie
Vycvičili jsme a předali 5 nových psích pomocníků

Počet předaných psů
5
Počet nových žadatelů
o pomáhající psy
15

Psi předaní v roce 2021
Izzy (Hurricane from Bohemian Starlight) je pes
plemene zlatý retrívr

Asistenční pes Izzy
pro Pavlíka z Olomouce

O jeho předvýchovu se postaraly Tereza K.
a Gabriela G.
Pavlík má poruchu autistického spektra
Izzy pomáhá svému malému páníčkovi se zvládáním
a překonáváním každodenních situací a aktivit, je mu
věrným přítelem a průvodcem

Předán v dubnu 2021

Psi předaní v roce 2021
Arný (Arnie od Bílé Enie) je pes plemene zlatý retrívr

Vodicí pes Arný
pro Katku z Čeladné

O Arnýho předvýchovu se postarala Michaela C.

Katka má těžké postižení zraku a přidruženou epilepsii

Arný své paničce usnadňuje orientaci a pohyb doma i
ve městě, je také nedocenitelným parťákem pro
společné výlety a věrným přítelem

Předán v dubnu 2021

Psi předaní v roce 2021
Barney (Aslan Agara z Koštic) je černý pejsek plemene
labradorský retrívr

Asistenční-detekční
pes Barney
pro Terezku z Prahy

O předvýchovu Barneyho se postaraly Markéta K.
a Martina Š.
Terezce byl diagnostikován Diabetes Mellitus I. typu
Barney Terezce pomáhá s hlídáním hladiny
krevního cukru a upozorňuje na změny i prudké
výkyvy glykemie v průběhu dne.

Předán v květnu 2021

Psi předaní v roce 2020
Chris (Crystal Brook Oaklet´s Dogstory) je černobílý
pes plemene border kolie

Asistenční pes Chris
pro Helenu z Litoměřic

O předvýchovu Chrise se postarala Michaela T.
Paní Helena má po těžkém úrazu a poškození
páteře ochrnuté dolní končetiny
Chris Heleně pomáhá při každodenních činnostech,
podává předměty, otevírá dveře, zhasíná světlo
a při polohování pomáhá také s uvolňováním
a prohříváním svalů

Předán v červnu 2021

Psi předaní v roce 2021
Jeff (Albert Haansáci) je drobný černobíly pejsek
plemene border kolie

Asistenční pes Jeff
pro Matyáška z Olomouce

O se postaraly Zuzana H., Michaela C. a Marie S.
Matyáškovi byla diagnostikována porucha
autistického spektra, ADHD, vývojová dysfázie a
epilepsie
Jeff je Matyáškovi kamarádem, který mu pomáhá se
zvládáním každodenních situací, v rámci péče o
Jeffa procvičuje Maty jemnou motoriku a při
canisterapii Jeff pomáhá Matyáškovi se zklidněním

Předán v říjnu 2021

Podpořili nás v roce 2021

Hlavní partner pro výživu psů

Výcvik psů

Výcvik asistenčních psů

Výcvik vodicích psů

Finance a hospodaření

Výnosy celkem

Zdroje financování

2 689 000 Kč

Náklady celkem
Nadace, nadační fondy
27.6%

Státní podpora
42.7%

2 689 000 Kč

Náklady na předvýchovu
623 800 Kč

Firemní dárci
13.7%

Náklady na výcvik
1 448 495 Kč

Individuální dárci
16%

Služby
76 400 Kč

Děkujeme
všem,
kteří nám
pomáhají!

