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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 2020 zapojili
do předvýchovy štěňat

Daniela Mičeková, Pavla Jerhotová, Marie Schneiderová,
Štěpánka Josková, Martina Šípková, Kateřina Vlčková,
Michaela Trojanová, Zuzana Svobodová, Radmila Janíková,
Barbora Kamínková, Tereza Králíčková, Gabriela Gaislová,
Zuzana Hanyková, Markéta Krug, Marie Zemanová,
Markéta Motlová, Soňa Zapalová, Zuzana Sauer
Alice a Pavel Karbulkovi, Michaela Jeleňová,
Michaela Holubová, Karolína Menšíková
a Veronika Dvořáková

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
2. neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
na výcvik asistenčních psů

2016
Předán první asistenční-detekční
pes pro diabetika

2020
Předán 91. psí pomocník
3. neinvestiční dotace
Ministerstva práce a sociálních
věcí na výcvik asistenčních psů

Naše aktivity

Předvýchova 2020 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
23
Počet vyřazených štěňat

je zakončena nástupem psa do speciálního výcviku

12
Počet štěňat, která nastoupila
do výcviku
8
Počet dobrovolníků
24

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 2020 v číslech

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,
soutěž ve výkonu vodicích a asistenčních psů ani
předvánoční setkání se v roce 2020 z důvodu
pandemie Covid-19 neuskutečnilo
Víte, že každý majitel
pomáhajícího psa z naší
organizace má nárok na
konzultace a servis psa po
celou dobu jeho činné
služby?

Klienti, kteří využili naše služby
35
Setkání trenérů s klienty
v průběhu výcviku
37
Konzultace
328

Naše aktivity

Osvětové aktivity 2020
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
0
Ukázky pro veřejnost
0
Účast na kynologických akcích
2

Co přinesl rok 2020

Rok 2020 v číslech

Získali jsme třetí neinvestiční dotaci Ministerstva
práce a sociálních věcí na výcvik asistenčních psů
Úspěšně jsme pokročili v procesu akreditace
mezinárodní asociací Assistance Dogs International
Na pozici cvičitele detekčních psů jsme přivítali naši
dlouholetou kolegyni a dobrovolnici Míšu B.
První asistenční pes pro klientku s posttraumatickým
syndromem úspěšně složil závěrečné zkoušky.

Počet předaných psů
5
Počet nových žadatelů
o pomáhající psy
15

Psi předaní v roce 2020
Dixí je kříženka zlatého retrívra a královského pudla

Vodicí fenka Dixí
pro Aničku z Mělníka

O její předvýchovu se postarala Martina Š.
Anička je naší dlouholetou kamarádkou, jezdí s námi
na soustředění a v roce 2020 nastaly konečně ty
správné okolnosti, aby ve svém životě přivítala psího
pomocníka
Dixí pomáhá své paničce při orientaci v prostoru,
usnadňuje jí pohyb ve městě a doprovází ji v jejím
velice pracovně i společensky aktivním životě.

Předána v lednu 2020

Psi předaní v roce 2020
Batty (Back and Forth Axwell) je pes plemene
flat coated retrívr

Asistenční-balanční pes
Batty pro Terezu z Prahy

O Battyho předvýchovu se postaraly Jana Š.,
Michaela T. a Michaela B.
Tereza v dětství prodělala dětskou mozkovou obrnu
Batty své paničce usnadňuje pohyb ve městě a
poskytuje jí oporu při chůzi. V rámci canisterapie pak
pomáhá také sprohříváním a uvolňováním svalů

Předán v únoru 2020

Psi předaní v roce 2020
Charlie (Great Friend Bohemian Starlight) je pejsek
plemene zlatý retrívr

Asistenční-canisterapeutický
pes Charlie
pro Štěpánka ze Šumperka

O předvýchovu Charlieho se postaraly Štěpánka
Josková a Martina Šípková
Štěpánkovi byl diagnostikován dětský autismus a
středně těžká mentální retardace
Charlie Štěpánkovi pomáhá se zvládáním
každodenních úkolů a stresových situací. Charlie
mimo jiného umí také zabránit Štěpánkovi ve
vstupu do vozovky nebo dohledat zapomenuté
předměty.

Předán v červenci 2020

Psi předaní v roce 2020
Lenny je také kříženec zlatého retrívra
a královského pudla

Asistenční pes Lenny
pro Šimonka z Králce

O předvýchovu Lennyho se postarala
Daniela Mičeková
Šimonkovi byl diagnostikován syndrom Dravetové
Lenny Šimonkovi i jeho rodině pomáhá při
každodenních činnostech, podává předměty,
otevírá dveře, zhasíná světlo a při polohování
pomáhá také s uvolňováním a prohříváním svalů

Předán v září 2020

Psi předaní v roce 2020
Joy (Tanishtag Make a Note of That) je fenkou
plemene zlatý retrívr

Asistenční fena Joy
pro Claru žijící v Praze

O předvýchovu Joy se postarala sama Clara
Clara se narodila v Brazílii a v současné době žije a
studuje v Praze. Po prožitém traumatu trpí Clara
posttraumatickou stresovou poruchou a agorafobií.
Joy provází Claru při každodenních aktivitách, chodí
s ní také do školy a zajišťuje jí stabilní bod pro
zvládání stresových situací.

Předána v prosinci 2020

Podpořili nás v roce 2020

Hlavní partner pro výživu psů

Výcvik psů

Výcvik asistenčních psů

Výcvik vodicích psů

Finance a hospodaření

Výnosy celkem

Zdroje financování

2 052 000 Kč

Náklady celkem
Nadace, nadační fondy
25.4%

Státní podpora
40.1%

2 052 000 Kč

Náklady na předvýchovu
588 200 Kč
Firemní dárci
12.7%

Náklady na výcvik
1 398 495 Kč

Individuální dárci
21.8%

Služby
65 305 Kč

Děkujeme
všem,
kteří nám
pomáhají!

