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Úvodem
Ahoj, jmenuji se Pestrouš, už šestým rokem jsem maskotem Pestré
a mým posláním je tak trochu štěkat do všeho. Ačkoli nás i loni zlobila
pandemie koronaviru, byl to moc fajn rok. Já jsem se dokonce vydal
v září spolu s Michalem Pragerem a bezbariérovým obytným vozem
Charley Tramp na cestu až do Stockholmu a to byla jízda! Těch „super“
věcí ale bylo mnohem víc, pojďme si je teď připomenout v krátkém
rozhovoru s naší paní ředitelkou Janou Sirotkovou.
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už ale přesně věděli, jak s pandemickou
situací při naší práci nakládat, takže nás
vlastně nic nezaskočilo a naopak se nám
podařila spousta věcí.

Pojďme tedy rovnou k těm našim
úspěchům. Co se podle Vás Pestré
povedlo?

Ředitelka Pestré Jana Sirotková

Paní ředitelko, všichni jsme doufali,
že rok 2021 už bude bez omezení
a v plném zdraví nás všech, ale
nakonec to tak úplně nebylo.
Ahoj Pestrouši, bohužel máš pravdu. Doufali jsme, že pandemie bude definitivně za
námi, ale vlastně nás opět celý rok provázela. Sice jsme opět museli rušit náš oblíbený Pestrý bál, na druhou stranu jsme

Dařilo se nám zcela jistě na poli výcvikovém i na poli práce s klienty. V roce 2021
jsme vycvičili a předali rodinám celkem
8 asistenčních psů. Navzdory tomu, že
se chovatelské stanice potýkaly s nedostatkem štěňat, jsme zařadili do Programu výchov štěňat celkem 8 nováčků,
další štěňata pak přecházela do výchovy
či výcviku ještě z předchozího roku. Celkem jsme poskytli podporu 163 klientům
z celé republiky, což je nárůst o 41 klientů
oproti roku 2020. Myslím, že to všechno
jsou úctyhodná čísla potvrzující dobré výsledky naší práce.

A ten letní dokonce osladila jedna
mimořádná událost…
Ano Pestrouši, letošní letní nácvikový pobyt uzavřela výjimečná událost, která se
zapíše do dějin naší organizace. Svatba.
Naše dlouholetá klientka Katka a její partner Míra si v Líchovech řekli své ANO a pro
nás bylo velkou ctí i radostí, že se rozhodli
tento životní okamžik strávit právě v naší
společnosti. Krásné počasí, skvělá nálada,
báječná parta lidí a taky Katčina psí par-

Navzdory mimořádným opatřením
se nakonec uskutečnily i oba
naše pravidelné nácvikové pobyty.
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ťačka Luna jako družička - to vše vytvořilo
nezapomenutelnou atmosféru, kdy tekly
i slzy dojetí.

Je vidět, že loňský rok byl
navzdory okolnostem opravdu
pestrý. Slyšel jsem, že naše
aktivity zasahovaly dokonce i do
vzdělávání. O co konkrétně se
jednalo?
Těch vzdělávacích a osvětových aktivit
bylo více, nicméně nejdůležitějším poči-

nem v této oblasti byla pro nás spolupráce
s Metropolitní univerzitou Praha (MUP).
V rámci bakalářského programu cestovní
ruch se pod naší taktovkou zrodil předmět
Přístupný (bezbariérový) cestovní ruch,
který jsme poprvé vyučovali v zimním semestru 2021/2022. Výuka byla hodně
praktická a nás velmi potěšil skutečný zájem studentů o téma přístupnosti a systémové změny k lepšímu. Pandemická doba
cestovnímu ruchu sice nesvědčila, ale při
výuce jsme se přesvědčili, že nová generace studentů tohoto oboru je na dobré
cestě k restartu odvětví do budoucna.

A co návrh zákona o asistenčních
psech nebo další aktivity v oblasti
přístupnosti? Podařilo se nám
tady nějak pohnout kupředu?
V důsledku pandemické situace, parlamentních voleb a nového uspořádání Poslanecké sněmovny nedošlo na dlouho
očekávané první čtení návrhu zákona
o psech se speciálním výcvikem. Zato
na poli přístupnosti jsme zase ušli velký

6

kus směrem ke zlepšení situace na domácí i zahraniční půdě. Intenzivně jsme
spolupracovali s Českou agenturou pro
standardizaci a podíleli se na tvorbě klíčových evropských a mezinárodních norem
v oblasti přístupnosti asistenčních psů,
přístupného cestovního ruchu a přístupnosti veřejně přístupných míst. V závěru
roku se nám podařilo provést audit bezbariérovosti v další inkluzivně smýšlející
firmě, která přístupnost nově vepsala do
své firemní DNA.

Já jsem hrozně zvědavý, co přijde
dál. Naznačíte alespoň stručně, co
nás čeká v roce 2022?
Pandemie koronaviru je konečně za námi,
takže nás čeká nabitý a pestrý rok. Budeme nadále rozvíjet a rozšiřovat spolupráci se vzdělávacími institucemi – v plánu
je opět výuka na MUP, nově také výuka na

Vyšší odborné škole sociálně právní zvané
Jahodovka. V rámci mezinárodní spolupráce s Univerzitou Stavanger a MUP
plánujeme cestu do Norska a konferenci
v Praze na téma přístupného cestovního
ruchu a overtourismu. Věříme také, že se
nám konečně po dvouleté nucené pauze
podaří uspořádat Pestrý bál, kde se sejdeme s našimi příznivci a přáteli. Stejně
tak věříme, že se nám podaří obnovit spolupráci na návrhu zákona o asistenčních
psech napříč celým politickým spektrem.
Čeká nás velký krok do další fáze evropské
standardizace v oblasti přístupnosti pro
asistenční psy. Nebudeme ale prozrazovat všechny plány, ať máme také nějaká
překvapení. Bedlivě nás sledujte na webu
a sociálních sítích, ať něco nepropásnete.

roce opět byli. Také děkuji všem klientům,
že si vybrali právě nás a podstupují s námi
mnohdy dobrodružnou cestu za kvalitnějším životem. Zapomenout nemůžu ani na
dobrovolníky, kteří nám jako každoročně
pomáhali bez nároku na honorář. A poděkování samozřejmě patří i celému pestrému týmu.
Za Pestrou
Jana a

Moc Vám děkuji za rozhovor paní
ředitelko. Chtěla byste ještě něco
na závěr dodat?
Chtěla bych poděkovat vůbec všem našim
partnerům a dárcům za přízeň a podporu,
za to, že s námi v uplynulém náročném
7

Hledíme vpřed

Základní informace
Pestrá, o. p. s.
Sídlo

Kučerova 809/11, 198 00 Praha 9

Členství
Assistance Dogs International (ADI)
Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS)
Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR)
Česká asociace ergoterapeutů (ČAE)

IČO

28525973

Právní forma

obecně prospěšná společnost

Vznik

27. února 2009

Bankovní spojení

Komerční banka, a. s.

Ing. Jana Sirotková, Ph.D.

Běžný účet
Sbírkový účet

107-8973350257/0100
107-4650730257/0100

Správní rada

E-mail

info@pestra.cz

Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
Jiří Průša – předseda
Mgr. Karolina Špačková

Datová schránka

cfjfq72

Dozorční rada

Web

www.pestra.cz

Facebook

Bc. Michaela Řezníčková – předsedkyně
Mgr. Olga Vincencová (od 1. 2. 2021)
Mgr. Daniela Vlčková

facebook.com/Pestra.psiasistence

Výkonná ředitelka, statutární orgán
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Historie
2021

2020

2019

Značka spolehlivosti na další 3 roky, spolupráce
s Metropolitní univerzitou Praha, evropské
standardy Evropského normalizačního výboru
(CEN), zapojení do kampaně Takoví jsme

2014

Akreditace ADI, Značka „Spolehlivá neziskovka“,
Start kampaně Ponožkový pes

2013

Zahájení poskytování sociální rehabilitace

Kniha Asistenční pes pro dítě se zdravotním
postižením, návrh zákona o psech se speciálním
výcvikem, Adventní koncert ČT pro Pestrou

2012

Založení cestovní agentury Bezbatour

2011

Ochranná známka „Práce postižených“

10. výročí, reakreditace ADI, Nácviková
ergoterapeutická místnost, Pestrý život lidí
s postižením

2010

Začátek se zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením

2009

Založení Pestré společnosti, o.p.s.

2018

Značka spolehlivosti na další 3 roky, spolupráce
s ČT, Milionový pes, Ponožkový Pestrouš, nová paní
ředitelka, Pestrá cestovka

2017

Program výchov štěňat, rozšíření pracovního týmu
trenérek psů, nový vizuální styl

2016

Benefiční pořad Zázraky přírody, předání
1. asistenčního psa pro dítě s autismem

2015

Předání 25. asistenčního psa
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Pestrá rodina

Organizační
struktura

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitelka
Vedoucí výcviku psů

Vedoucí sociální služby

Projekty
a vzdělávání

HR, provoz
a administrativa

Sociální
rehabilitace
FR, granty
a finance

PR a osvěta

Výcvik asistenčních
a vodicích psů
Pestrá
cestovka

Pestrá psí školka
(Program výchov
štěňat)

Dobrovolníci
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Organizační
struktura
Pestrá psí školka
a dobrovolníci

Naši dobrovolníci vychovatelé mají u sebe štěně rok a půl, o které se
starají ve svých domovech. S láskou a pílí pomáhají připravit budoucího
asistenta na hvězdnou dráhu psího pomocníka. Další dobrovolníci
nám pomáhají na prezentačních akcích, fotodokumentují naše pestré
aktivity, hlídají psy při nácvikových dnech nebo zajišťují překlady do
cizích jazyků.

Jan Bělka, Martina Blažková, Romana Boumová, Ivan Fibír, Eliška Formánková, Věra Houdková,
Hana Jarešová, Adam Krátký, Renata Nevyhoštěná, Andrea Pacalová, Irena Pláteníková,
Zuzana Podlahová, Jiří Průša, Marie Sládková, Petra Skřivánková, Andrea Tarabová, Pavlína
Uvírová, Kateřina Vokřínková, Markéta Vránková, Jiří Vrba, Tereza Výravská, Martin Zacha

Dobrovolníci včetně
vychovatelů věnovali
organizaci celkem
23 091 hodin.

Srdečně děkujeme!
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Nasloucháme
vašim potřebám

Vize

Poslání

Pestrý život lidí s postižením

Cvičíme vodicí a asistenční psy pro lidi s různým postižením.
Podporujeme klienty v soběstačnosti a samostatnosti.
Přispíváme ke zlepšení kvality života lidí s postižením a k jejich integraci do společnosti.
Zaměstnáváme lidi s postižením.
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Vstříc svému
poslání

Medailonky
předaných psů

Aldo Zavier Dorneese
pro Izabelku

Izabelka je čtyřletá holčička se vzácným genetickým onemocnění GM1 gangliosidózou. Aldo je
pro ni kamarád, který jí přináší do života radost. Při aktivní canisterapii se rozvíjí Izabelky motorika a koordinace pohybu a zlepšuje se její slovní zásoba. Při polohování Izabelka s Aldem relaxuje a uvolňuje si tělo. Aldo je naučený pomalé chůzi s Izabelkou a maminkou tak, aby byl pro
Izabelku motivací k chůzi.

Beautiful Buddy Forever
Lucky pro Sebíka

Sebastian je oboustranně neslyšící a má přidružené tělesné a mentální postižení zapříčiněné DiGeorgeovým syndromem. Buddy je pro Sebíka parťák, který podporuje jeho celkový rozvoj. Pohyb
Sebíka s maminkou na ulici je v doprovodu Buddyho bezpečnější, společně využívají speciální
vodítko a zvládají i cestování v MHD. Při polohování Sebík s Buddym relaxuje a zklidňuje se, při
aktivní canisterapii rozvíjí svou slovní zásobu, zlepšuje své soustředění a trpělivost.

Amy Čtyři packy pro štěstí
pro Verču

Verča je čtrnáctiletá slečna s Aspergerovým syndromem a ADHD. Amy je pro Verču blízkou kamarádkou, která ji dosud chyběla. Emočně ji podporuje, když je smutná, úzkostná nebo nejistá.
Pomáhá jí se zklidnit, když je smyslově přehlcená. Je pro Verču také motivací jít ven, kde si spolu
mohou hrát. Tím, že Amy potřebuje péči, jí také pomáhá vypěstovat si pocit zodpovědnosti a učí
ji, jak se o někoho postarat.
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Medailonky
předaných psů

Pax (Barnabas Boreas
Letifer) pro Petra

Petr má spánkovou poruchu somnabulismus (náměsíčnost), která ho přivádí do života nebezpečných situací. Paxe si vychoval a vycvičil sám pod vedením naší organizace. Pax Petrovi signalizuje
noční můry a ataky, z nežádoucích stavů ho vytrhává rozsvícením světla a štěkáním. Brání mu
také v nebezpečném pohybu po místnosti i mimo místnost. V případě potřeby přinese telefon
a lékárničku, aby si Petr mohl zavolat pomoc a ošetřit se. Již samotná přítomnost Paxe zmírňuje
Petrův stres z potenciálních života ohrožujících situací, protože ví, že na náročné situace není sám.

Beatrix Mio Attraversiamo
pro Zuzanku

Zuzanka je osmiletá holčička s atypickým autismem a středně těžkou mentální retardací. Fenka
Trixie je pro ni parťačkou, která jí pomáhá trávit více chvil během dne v „realitě“. Svou přítomností
Trixie pomáhá Zuzance uklidňovat se v náročných situacích. Zuzanka se také zklidňuje se psem
pravidelnou canisterapií. Řízenými aktivitami s Trixie má možnost rozvíjet svou slovní zásobu,
zlepšovat své soustředění a trpělivost.

Jamie (James Bond
z Kasétek) pro Míšu

Jamie byl vycvičen pro devítiletého Míšu s autismem a středně těžkým mentálním postižením.
V dubnu byl Jamie předán rodině do péče na sžívání. V důsledku změn v individuálních potřebách
klienta a rodiny, Jamie přestal naplňovat účel, pro který byl vycvičen. Na jaře 2022 se tak Jamie
po dohodě s rodinou vrátil do organizace a byl mu nalezen nový láskyplný domov.
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Medailonky
předaných psů

Luna z Kasétek pro Katku

Katka je naší dlouholetou klientkou s vážným postižením zraku. Po vodicí fence Elišce jsme jí vycvičili další vodicí fenku, Lunu. Luna je naučená na rolničku a Katce pomáhá při pohybu a orientaci
ve venkovním prostředí, vodí ji po naučených trasách. Podává také spadlé předměty a díky tomu
je Katka nezávislejší na pomoci druhé osoby. Při společném polohování může Katka odpočívat
a prohřívat si bolavá bedra.

Sam pro Michálka

Sama jsme vycvičili pro Michálka s kombinovaným postižením, avšak z důvodu dlouhodobého
zhoršení zdravotního stavu Michálka se brzy po předání pes vrátil do naší organizace. Samův
profil bohužel neumožňoval přecvičení pro jiného klienta, a tak Sam nastoupil do předčasného
důchodu. Nový láskyplný domov našel u naší trenérky Báry, se kterou dělají osvětu a ukázky v oblasti výcviku asistenčních psů.
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Výcvik
asistenčních
a vodicích psů
Nováčci ve výcviku 2021
Mody (Miraculous Modigliani z Kasétek)
Jayla Jelli Belle Moravia
Just Jimmy Belle Moravia
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Pestrá psí
školka
Žáci a žačky 2020/2021
Bonnie Čtyři packy pro štěstí
Richie Ballarat
Elí (Cecille Mio Attraversiamo)

Nováčci 2021
Eylin Mio Attraversiamo
Eddie Mio Attraversiamo
Oggy (Orin)
Ebony z Krojčenku
Tracy (Aquaman Ledové moře)
Ellen Hantrix Bohemia
Daphne Mio Attraversiamo
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Asistenční pes není
robot ani hračka

Sociální
rehabilitace

Cílem naší služby sociální rehabilitace je snížit závislost lidí
s postižením na pomoci druhých osob prostřednictvím asistenčního
či vodicího psa nebo kompenzačních ergoterapeutických pomůcek.
Díky spolupráci klienta, jeho speciálně vycvičeného psa nebo
kompenzačních ergoterapeutických pomůcek se aktivně rozvinou
schopnosti a dovednosti klienta tak, aby klient a jeho rodina žili pestrý
a plnohodnotný život.
Našimi klienty jsou lidé s různým postižením, a to z celé ČR a ve věku od 1 do 64 let. Jsou to zájemci o asistenčního či vodicího psa či klientské rodiny, které řeší svou obtížnou sociální situaci
a hledají poradenství, další služby a podporu multidisciplinárního týmu odborníků.

Příprava klienta na
vlastnictví asistenčního psa

Zjišťujeme potřeby klienta, sestavujeme individuální plán, tvoříme osobní profil, vybíráme vhodného psa, nacvičujeme dovednosti s klientem a jeho budoucím asistenčním psem a připravujeme
aktivizační činnosti s držiteli/majiteli již předaného asistenčního nebo vodicího psa. Součástí
přípravného servisu může být rozhodnutí klientské rodiny a organizace, že rodina není vhodným
žadatelem o asistenčního či vodicího psa. V tomto případě hledáme pro takovou rodinu jiné kompenzační a ergoterapeutické pomůcky nebo jinou sociální službu a vyhovující podporu.

Předání asistenčního psa
a poradenství

Předáváme asistenčního psa na období sžívání a obvykle po třech až šesti měsících ho oficiálně
předáváme do osobního vlastnictví (toto období však může být prodlouženo). Nacvičujeme dovednosti se psem a poskytujeme konzultace, aktivizační aktivity a poradenství.
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Sociální
rehabilitace

Následný servis

Pravidelně pracujeme s klientem a jeho vycvičeným psem po celou dobu aktivní služby asistenčního psa, provádíme skupinové a individuální nácviky, poskytujeme konzultace a pořádáme nácvikové pobyty a aktivizační činnosti.

Základní sociální
poradenství

Poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Jedná se o podání základních informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, v oblasti využívání
kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času, a to i lidem, kteří nevlastní nebo
nežádají o asistenčního či vodicího psa.
24

Sociální
rehabilitace
Nácviková ergoterapeutická
místnost

Pro nácviky a konzultace vedoucí ke zvyšování soběstačnosti a samostatnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání různých asistivních technologií využíváme
vlastní Nácvikovou ergoterapeutickou místnost. Nabízíme komplexní ergoterapeutickou podporu
při výběru a vyzkoušení kompenzačních pomůcek z ČR i zahraničí včetně možnosti krátkodobého zapůjčení.

Zmapování stávající situace

Zjišťujeme, jaké kompenzační pomůcky klient využívá, jak má upravené domácí nebo pracovní
prostředí, sestavujeme individuální plán a profil klienta.

Představení vhodné pomůcky

S klientem stanovíme reálné cíle, kterých chce využíváním pomůcek dosáhnout a jakou podporu
k tomu bude potřebovat.

Provádění nácviků

Pod vedením ergoterapeutky nacvičujeme vhodné a efektivní způsoby využití různých pomůcek.

Poskytování poradenství

Konzultujeme možnosti získání vhodných pomůcek přes úřady, pojišťovnu či dárce.

Půjčovna pomůcek

Zapůjčíme potřebné pomůcky k vyzkoušení v domácím nebo pracovním prostředí.

Projekt Nácviková ergoterapeutická
místnost byl podpořen z Evropských
strukturálních a investičních fondů
v rámci OP Praha – pól růstu ČR.
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Nácvikové pobyty

V červenci jsme uspořádali týdenní pobyt pro klientské rodiny a dobrovolné vychovatele v rekreačním zařízení Líchovy. Celkem se sešlo 8 klientských rodin, 9 vychovatelů a 9 pracovníků s celkem 24 psími pomocníky. Během týdne jsme zvládli individuální i skupinové nácviky, zrevidovali
individuální plány, zasoutěžili si se psy v rámci různých aktivit. Vyvrcholením týdne bylo přezkoušení dovedností klientů a jejich psích parťáků formou závodů v poslušnosti, které jsme oslavili
společným tanečním večerem s kapelou Company 63. Pobyt se uskutečnil za finanční podpory
Nadace J&T.
V září jsme uspořádali pro dětské klienty a jejich rodinné příslušníky canisterapeutický pobyt v rekreačním zařízení Líchovy. Během celého pobytu jsme průběžně pracovali s 9 dětmi, procvičovali
jsme aktivní i pasivní canisterapii. Děti nebo rodiče zároveň procvičili kontakt se psem a poslušnost. Pobyt se uskutečnil za finanční podpory Nadace ČEZ a obecně prospěšné společnosti Etela.
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Sociální služba v číslech

V roce 2021 jsme poskytly podporu celkem
roku 2020). Mezi těmito klienty bylo

163 klientům z celé ČR (nárůst o 41 klientů oproti

29 zájemců o psa, kteří nebyli vhodní žadatelé a kterým

jsme doporučili či zprostředkovali jiný druh podpory. Celkově jsme klientům a jejich rodinným
příslušníkům věnovali přes

5 530 hodin přímé práce (nárůst o 2 479 hodin oproti roku

2020), a to prostřednictvím

19 197 jednotlivých individuálních nebo skupinových aktivit.
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Cestovní agentura
Pestrá cestovka

Jako doplňkovou činnost provozujeme cestovní agenturu Pestrá cestovka, ojedinělý projekt sociálního podnikání v České republice. Specializujeme se v něm na bezbariérové cestování (pod
hlavičkou Bezbatour), ale vybrat si u nás může každý. Zprostředkováváme zájezdy do celého světa
všem, kteří si chtějí zpestřit život cestováním, a to od třinácti partnerských cestovních kanceláří.
Pestrá cestovka je unikátní v tom, že provize, která běžně náleží pořádající cestovní kanceláři,
putuje na výcvik asistenčních psů a zaměstnávání lidí s postižením.
Více jak 50 % našich zaměstnanců má nějaké zdravotní postižení, a proto svým zákazníkům s postižením dobře rozumíme a jakékoli „specifické“ potřeby jsou pro nás naprosto běžné.
V loňském roce nadále přetrvávala pandemie koronaviru, která
negativně ovlivňovala možnosti cestovat za hranice Česka a snižovala zájem lidí o zájezdy celkově. V Pestré cestovce jsme se zaměřili na zlepšení formy a obsahu webových a facebookových stránek.
Hledali jsme nové možnosti cestování a objevování světa – virtuální cestování, přístupná místa a možnosti výletů po naší republice
a v okolí Prahy. Když se na čas uvolnila opatření omezující cestování, stali jsme se partnerem zářijové cesty Michala Pragera s bezbariérovým obytným vozem Charley Tramp do Stockholmu a zpět.
V roce 2022 z cesty vznikl film, který je možné zhlédnout on-line
https://youtu.be/3d7LmilJYX4.
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Prožitkové workshopy

Jedná se o interaktivní školení, během kterých připravujeme zaměstnance firem na komunikaci
se zákazníky s různým druhem postižení. Workshopy už prošli např. zaměstnanci společností
dm drogerie a O2. Workshop probíhá tak, že si každý interaktivně vyzkouší jednání, úskalí a potřeby lidí s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením. V roce 2021 byla pandemická situace
stejná jako v roce předchozím, proto se prožitkové workshopy v důsledku opatření spojených se
světovou pandemií koronaviru nekonaly.

Audity bezbariérovosti

Pestrá na zakázku kontroluje a hodnotí prostory firem z uživatelského pohledu lidí s postižením.
V závěrečné zprávě pak auditoři z řad lidí s postižením navrhují případná řešení pro odstranění
bariér. Audity bezbariérovosti pravidelně probíhají například ve filiálkách dm drogerie a prodejnách společnosti O2. V roce 2021 byla pandemická situace stejná jako v roce předchozím, proto
se audity bezbariérovosti v důsledku opatření spojených se světovou pandemií koronaviru nekonaly. V úplném závěru roku se nám však podařilo okruh odpovědných firem přeci jen rozšířit
o společnost Eaton Elektrotechnika, které jsme zauditovali komplet jejich administrativní budovu.

Vzdělávací a osvětové
aktivity

Na poli vzdělávání jsme zaznamenali úspěch při spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha (MUP),
kde se Pestrá podílela na vzniku bakalářského a magisterského programu Cestovní ruch, který
je otevřen i pro studenty se zdravotním postižením v rámci projektu Škola bez bariér. V rámci
bakalářského programu jsme vyvinuli a na podzim 2021 poprvé zrealizovali předmět Přístupný
(bezbariérový) cestovní ruch. Předmět vyučovala ředitelka Pestré Jana Sirotková a zakladatel
Pestré Michal Prager.
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Předmět je koncipován velice prakticky. Kromě teoretických základů a přehledu o právním rámci
této oblasti v České republice i zahraničí, je prioritou umožnit studentům získat praktické zkušenosti a dovednosti. Součástí výuky je mapování přístupnosti v praxi (obchodní centrum, kulturní
instituce), interaktivní přednáška na téma komunikace s lidmi se zrakovým postižením vedená
našimi kolegy Katkou a Mirkem se zrakovým postižením a jejich vodicím psem Lunou, nebo také
přístupnost dopravy a speciálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v ČR a zahraničí.
Nechybí ani exkurze do naší Nácvikové ergoterapeutické místnosti a seznámení se s kompenzačními pomůckami, jako je například plážový vozík Mlok.
S ohledem na úspěšný průběh prvního semestru budeme pokračovat s výukou na MUP pravidelně v dalších semestrech. Od zimního semestru 2022/2023 plánujeme zařadit do výuky ještě
druhý předmět pro navazující magisterské studium: Přístupný cestovní ruch – případové studie.
Další zajímavou vzdělávací aktivitou byla přednáška ředitelky Jany Sirotkové na Vysoké škole
obchodní v Praze, ve 2. ročníku bakalářského studia oboru Cestovní ruch, v povinně volitelném
předmětu Aktuální trendy v ČR, kde hovořila nejen o Pestré cestovce, bezbariérových i klasických
zájezdech, cestování s asistenčními a vodicími psy, ale také o dalších aktivitách naší organizace.
Spolupráci jsme navázali také se Střední odbornou školou Drtinova 3. Studenti 3. ročníku oboru
Právní a sociální služby přišli na exkurzi do naší organizace, kde se seznámili s tím, jak Pestrá
pracuje, jak se cvičí asistenční psi a komu pomáhají nebo jak pracujeme s klienty. Upřímný zájem a dotazy studentů předurčily spolupráci a opakování středoškolských exkurzí i pro další roky.
V neposlední řadě stojí za zmínku propojení s Vyšší odbornou školou sociálně právní Jahodovka,
kde vedoucí sociální služby Klára Pragerová vedla absolventské práce a oponentury.
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Pestrý život lidí
s postižením

Kampaň Pestrý život lidí s postižením v roce 2021 pokračovala dalšími dvěma příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří přes svá omezení žijí velmi aktivní a plnohodnotné životy. Na základě
těchto příběhů chceme zvýšit informovanost veřejnosti o problematice lidí se zdravotním postižením a podporovat aktivity vedoucí k odstranění bariér a integraci lidí s postižením do společnosti.
Šestou tváří kampaně Pestrý život lidí s postižením se stala naše klientská rodina, Brabcovi, milovníci výletů a hudby. Všichni čtyři – maminka Monika, tatínek Michal a děti Dominik a Emička –
žijí od narození se sluchovým postižením. Sedmou tváří kampaně Pestrý život lidí s postižením se
stala naše dlouholetá klientka se zrakovým postižením Katka Orságová, pro kterou jsme vycvičili
již druhého vodicího psa – Lunu. V rámci letního nácvikového pobytu se Katka v naší přítomnosti
provdala za svého životního partnera Mirka.
Příběhy šesté i sedmé tváře si můžete přečíst na našem Instagramu a Facebooku.
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Ponožkový Pestrouš

Už v roce 2018 začal aktivně štěkat do fundrainsingu náš Pestrouš, proto jsme Ponožkového
psa přejmenovali na Ponožkového Pestrouše. Ponožkový Pestrouš je celorepubliková kampaň
na podporu výcviku asistenčních psů. Děti a dospělí pro nás šijí psa Pestrouše z ponožek, kterého pak prodáváme, a 100 % výtěžku z prodeje putuje na psí asistenty pro lidi se zdravotním
postižením. Výtěžek osmého ročníku celorepublikové kampaně na podporu výcviku asistenčních
psů dosáhl krásných 78 000 Kč. Od roku 2014 jsme z prodeje Pestroušů získali přes půl milionu
korun. Do projektu se již zapojilo více než 70 základních škol ze všech krajů České republiky i na
Slovensku a více než 3 tisíce dětí a dobrovolníků.
Ani v roce 2021 nechyběl náš Ponožkový Pestrouš v Katalogu udržitelných dárků, který vydává
Asociace společenské odpovědnosti. Pestrá svou činností naplňuje minimálně čtyři principy udržitelného rozvoje, kterými jsou Zdraví a kvalitní život, Důstojná práce a ekonomický růst, Méně
nerovností a Odpovědná výroba a spotřeba.
Ponožkový Pestrouš se i nadále prodával na e-shopech alza.cz a Iframix, nově byl zařazen také
na e-shop Nakup na Dobro, což je společensky odpovědný projekt Asociace společenské odpovědnosti a sociálního podniku Ergotep zaměřený na prodej udržitelných dárků.
Poděkování patří všem, kdo nás podpořili prodejem, ušitím nebo zakoupením Ponožkových Pestroušů. Poděkování patří také firmě RETEX – Moravský Krumlov za měkoučkou výplň pro naše
Pestrouše šité ve Věznici ve Světlé nad Sázavou, jejíž dlouhodobé spolupráce si velice vážíme
a děkujeme.
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Milionový pes

Kampaň navazuje na petici za zrovnoprávnění asistenčních psů s těmi vodicími. Milionový pes se
zaměřuje na uzákonění asistenčních psů a jejich přístupová práva. A také upozorňuje na diskriminaci některých lidí s postižením, kteří nemají nárok na financování asistenčního psa oproti lidem
se zrakovým postižením. Kampaň deklaruje, že asistenční pes ušetří během své aktivní služby až
jeden milion korun vynaložených na osobní asistenci.
V souvislosti s touto kampaní jsme v roce 2020 iniciovali a podíleli jsme se na tvorbě návrhu zákona o psech se speciálním výcvikem, který byl předložen Poslanecké sněmovně ČR k zařazení
do prvního čtení. V důsledku pandemické situace, parlamentních voleb a nového uspořádání
Poslanecké sněmovny nakonec nedošlo na dlouho očekávané první čtení tohoto návrhu. Naše
aktivity a snahy však směřují k tomu, aby k tomu došlo v roce 2022.
A proč je tento zákon důležitý? Díky tomuto zákonu dojde především ke zkvalitnění života lidí se
zdravotním postižením nejen na domácí půdě, ale i při zahraničním cestování. Zákon má totiž
definovat, kdo je asistenční, signální a vodicí pes. Kromě toho má poskytnout záruku přístupu do
veřejně přístupných prostor a veřejné dopravy osobám se zdravotním postižením v doprovodu
speciálně vycvičeného psa a cvičitelům těchto psů. V neposlední řadě by měl zajistit jednotné
hodnocení kvality výcviku a přezkoušení dovedností vycvičeného psa. Je postaven na stejných
základech jako mezinárodní standardy a připravované evropské CEN standardy v oblasti asistenčních psů. Návrh zákona o psech se speciálním výcvikem však neřeší otázku financování asistenčních psů. K zrovnoprávnění asistenčních psů s vodicími psy v oblasti financování tedy prozatím nedochází.
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Přístupnost
(bezbariérovost)

Nadále je naše organizace úspěšně zapojena do evropské CEN standardizace v oblasti asistenčních
psů. V technické normalizační komisi CEN/TC 452 Assistance Dogs a v jejích sedmi pracovních
skupinách zastupuje Českou republiku ředitelka naší organizace Jana Sirotková, která tak spolu
s dalšími experty napříč celou Evropou usiluje o nastavení a sjednocení minimálních požadavků
v této oblasti. Zároveň působí jako konvenorka (tj. šéfka) klíčové pracovní skupiny WG 6 „Accessibility and Universal Access“ (přístupnost a univerzální přístup).
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Kampaň Takoví jsme

Jako jedna z prvních 27 neziskových organizací jsme se v roce 2021 zapojili do kampaně Takoví
jsme, která pod hlavičkou sdružení Festival svobody vysvětluje veřejnosti práci, historii a pestrost
neziskového sektoru. Na webu www.takovijsme.cz popisuje historii a současný stav neziskovek
v Česku. Na jednom místě jsou vůbec poprvé přehledně soustředěná nejnovější data a statistiky
o počtu a druhu neziskovek v naší republice. Prostřednictvím webu se navíc každý může zapojit
do dobrovolnické činnosti.
V rámci kampaně jsme byli vybráni mimo jiné pro natočení prezentačního videa, které je zase
trochu jiným pohledem na to, co naše organizace dělá, proč to dělá a jak.
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Hospodaříme
zodpovědně

Finanční údaje

Ostatní příjmy
Nadace
a fondy

Portfolio finančních zdrojů
2021

Celkové výnosy
8 996 301,64 Kč

Celkové náklady

6%

2%

Veřejné
zdroje
58 %

Individuální
a firemní dárci
34 %

8 992 295,64 Kč

Celkové osobní náklady
5 911 594 Kč
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Finanční údaje
Meziroční srovnání výnosů
v letech 2019–2021

9 mil. Kč

2019

8 664 220,41 Kč

2020

8 747 203,58 Kč

2021

8 996 301,64 Kč

Meziroční srovnání nákladů
v letech 2019–2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

9 mil. Kč

2019

8 650 235,36 Kč

2020

8 723 411,30 Kč

2021

8 992 295,64 Kč
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Partneři a dárci

Mediální partneři

Děkujeme i našim dalším firemním
partnerům a dárcům. Velké
poděkování patří i všem individuálním
dárcům.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Pestrá, o.p.s.

Praha, 19. května 2022

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL,evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Pestrá, o.p.s.
Adresa:
Kučerova 809/11, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČ:
285 25 973
Předmět činnosti:

realizace projektů k volnočasovým aktivitám zejména lidí s postižením

organizace odborných seminářů a setkání

zprostředkování a poradenská činnost v oblasti cestování lidí s postižením

zprostředkování kynologických konzultací, služeb a výcviku asistenčních a vodících psů,
canisterapie, zooterapie

poskytování sociální služby - sociální rehabilitace

Příjemce zprávy
zakladatelé po projednání ve správní radě

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu
10.5.2022 – 19.5.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL,evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace Pestrá, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Pestrá, o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny
v bodě I.přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Pestrá, o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že


ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a



ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.


Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
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Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 19. května 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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