VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
PEStrá společnost, o.p.s.

ÚVODNÍ SLOVO
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Rekondiční pobyt v Doksech

Naše obecně prospěšná společnost vznikla
začátkem roku 2009 z iniciativy několika li
dí se společným zájmem o kynologii a prá
ci v sociální oblasti. Tito lidé se rozhodli
spojit svůj zájem a koníček ve svou profesi.
Někteří z nově vznikajícího týmu se již
kynologii profesionálně věnovali řadu let.
Další přinesli praktické poznatky a zku
šenosti z práce v sociální oblasti. Byl tak
položen dobrý základ pro naši novou or
ganizaci pracující na profesionální bázi. Již
před samotným vznikem organizace se na
še snaha setkala s pozitivní odezvou a hlá
sili se zájemci o naše služby. Rodící se tým
vzal založení organizace jako velikou
výzvu a mnozí z něho si ihned začali dopl
ňovat kvalifikaci, aby byli opravdovým příno
sem a mohli poskytovat kvalitní služby pro
veřejnost.

Naše poslání
Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se
zdravotním postižením i široké veřejnosti
pestré kynologické služby a integrační ak
tivity, které přináší moderní pohled na sou
žití psa s člověkem.

Cílová skupina, které poskytujeme naše
služby
Naše společnost má celostátní působnost.
Služby nabízíme osobám s různým
zdravotním postižením, kterým pomáháme
v integraci do společnosti prostřednictvím
asistenčního psa a následných aktivit. Ši
roké veřejnosti nabízíme pořádání vzdě
lávacích programů, prezentací a ukázek,
které napomáhají pochopit vztah člověka a
jeho psa či vztah osoby s postižením a
majoritní společnosti.
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NAŠE SLUŽBY A AKTIVITY

Výcvik v přirozeném prostředí

1 . Kvalitní výcvik a předání asistenčních 2. Realizace projektů k volnočasovým
psů pro osoby se zdravotním posti- aktivitám zejména pro lidi s postižením
žením Kvalitní a pečlivá práce našeho tý Naše aktivity pro majitele psích pomocníku
mu je založena na individuálním přístupu
k člověku, na základě Etického kodexu a
Metodiky práce. Principy práce s lidmi vy
cházejí z jejich individuálních potřeb. Záru
kou profesionality je vysoká míra
sebereflexe, kdy jednotliví cvičitelé si svou
práci navzájem konzultují. Rovněž využívá
me kontroly a konzultací s dalšími osoba
mi, které mají blízko k profesionální
kynologii. S našimi klienty spolupracujeme
již od výběru vhodného plemene až po kva
litní, plnohodnotné a bezproblémové souži
tí člověka s jeho psem. Zabýváme se také
ochranou práv našich klientů a prosazuje
me jednotné postavení všech asistenčních
psů na stejnou úroveň.

nekončí předáním asistenčního psa. Vě
nujeme se svým klientům během celé
činné služby jejich psího pomocníka a
snažíme se je zapojovat do našich projektů
a aktivit. Všechny tyto aktivity poskytujeme
našim klientům zdarma a jsou financovány
z dotací, grantů a sponzorských darů. Mezi
takové aktivity patří sportovní, kulturní,
volnočasové a společenské akce, které
pravidelně pořádáme. Na akcích se podíle
jí pracovníci organizace, ale neobešli
bychom se bez dobrovolných spolupra
covníků.

3. Provozování canisterapie
Canisterapie je aktivita, kterou nabízíme
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především dětským klientům jako pomoc
při rehabilitačních a léčebných procesech.
Tato aktivita pomáhá dětem především s tě
lesným postižením, ale není to žádným
psaným pravidlem. Canisterapeutický pes
pomáhá uvolňovat svalové napětí po reha
bilitaci, prohřívá svaly dítěte. Díky takové
muto pejskovi dítě zlepšuje hrubou i
jemnou motoriku. Canisterapeutické „polo
hování“ je buď jednou z přímých rehabi
litačních metod, nebo se canisterapie
provádí po rehabilitačním cvičení. Pejsek je
během tohoto cvičení využíván jako velká
motivace a dítě ví, že po náročném cvičení
budou mít „svou nerušenou chvilku se
svým pomocníkem“ a odpočine si s ním.
Tuto aktivitu provádíme buď přímo s dítě
tem a jeho psím pomocníkem u jeho fyzio
terapeuta, nebo u nás s naším
spolupracujícím fyzioterapeutem. Také má
me k dispozici své psy s canisterapeutický
mi zkouškami a můžeme ukázat, jak takový
pes funguje a zájemci o canisterapeutické
ho pejska si to mohou na „vlastní kůži“ vy
zkoušet.

4. Kynologická poradna (konzultace, řešení problémového chování psů)
Poradna je otevřena pro naše klienty i ši
rokou veřejnost. Nabízí pomoc, jak z psa
vychovat bezproblémového a příjemného
společníka. Velké množství lidí se potýká
při soužití se svým psem s problémy a
jejich nevychovaný pes obtěžuje okolí a
omezuje svého pána. Naši zkušení trenéři
pomohou pochopit jednoduché principy vý

NAŠE SLUŽBY A AKTIVITY
chovy a výcviku psa, naučí klienty se psem
pracovat a pomohou objevit v psovi kama
ráda a najít zábavu při společném vyžití.
Poradna pracuje se svými klienty formou
individuálních hodinových konzultací, které
jsou zaměřeny na řešení konkrétních poža
davků klienta.

5. Osvětová činnost pro širokou veřejnost
Široké veřejnosti nabízíme pořádání vzdě
lávacích programů, prezentací a ukázek,
které napomáhají pochopit vztah člověka a
jeho psa či vztah osoby s postižením a
majoritní společnosti. Dále nabízíme zpro
středkování dalších kynologických služeb
šitých na míru, o které může mít veřejnost
zájem a kterým by se chtěla věnovat. Vše
mi našimi aktivitami se snažíme zlepšovat
kvalitu života lidí se psy.

6. Aktivní zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Zaměstnávat lidi s postižením je pro nás
přínosné už jen vzhledem k naší cílové
skupině. Naši zaměstnanci, kteří nevidí ne
bo jsou na vozíku, pomáhají organizaci při
způsobit styl naší práce a lépe tak
porozumět potřebám našich klientů. Pra
covní pozice zvládají zaměstnanci s posti
žením dobře, své práci rozumí a jsou
přínosem pro náš rozvoj.

Luboš se svou Bárou na výletě

Michal a jeho štěně Jeff
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Asisteční pes v akci

Nejvyšším orgánem je Správní rada, která
se schází 2x ročně. Volí dozorčí radu a

jmenuje výkonného ředitele společnosti.

Členové správní rady (ke dni 31 .1 2.2009)
Mgr. Kristýna Mlejnková, PhD. – předseda správní rady
Martin Železný – člen správní rady
Petr Studený – člen správní rady

Členové dozorčí rady (ke dni 31 .1 2.2009)

Jaroslava Růžičková – předseda dozorčí rady
Rosálie Shánělová – člen dozorčí rady
Tomáš Hauser, Dis. – člen dozorčí rady

K 31 .1 2.2009 se tým skládal z

Členové našeho týmu v roce 2009

Správní a dozorčí rada, ředitelka
společnosti, jednatelé společnosti, metodici
výcviku, sociální pracovník, projektový
manažer, webmaster a IT podpora

Klára Pragerová, Michaela Perčinová, Ka
teřina Studená, Bc. Vendula Hrůzová, Bc.
Michal Prager, Kristýna Machová, Jan Jí
lek, Alena Schutová, Luboš Purkar, Ondřej
Šimánek a mnoho dalších externích spolu
pracovníků, dobrovolníků a příznivců.

Filip a Emilka na prvním společném setkání

Asistenční fenka Sandy na zkouškách

PSI
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NAŠI PSÍ POMOCNÍCI V ROCE 2009 (KE DNI 31 .1 2.2009)
PŘEDANÍ PSI
Emily

Fena

Labradorský retriever bez
PP

asistenční canisterapeutický
pes pro vozíčkáře

Bára

Fena

Zlatý retriever bez PP

asistenční pes pro vozíčkáře

Sandy

Fena

Kříženec

asistenční pes pro vozíčkáře

VYŘAZENÍ PSI ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
Jack

Pes

LR bez PP

nevyhovující RTG DKK

Pes

Border kolie

asistenční pes pro vozíčkáře

Fena

Královský pudl

asistenční vodící pes

PSI VE VÝCVIKU
I´m Jefrey
Marvelous Aibara
Elizabeth

PSI V MAJETKU SPOLEČNOSTI
Mišák

Pes

Border kolie

asistenční vodící pes

Pozn.: Klient odmítl psa z vážných rodinných důvodů, pes zkoušku vodícího psa složil,
ale vzhledem ke stáří nebudeme předávat jinému klientovi a ponecháme si psa pro
potřeby společnosti.

Kikina

Fena

Kříženec

Pozn.: Fenu máme pro potřeby vzdělávacích programů, na ukázky základů práce
vyhledávání návykových látek

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
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ROZVAHA (1 . 1 . 2009 - 31 . 1 2. 2009)
AKTIVA
Název

Účet

Počátěční
stav

Má dáti

Dal

Konečný
stav

211

Pokladna

165.490,00

141.363,00

24.127,00

221

Bankovní účty

308.005,31

240.799,32

67.205,99

261

Peníze na cestě

132.000,00

132.000,00

311

Odběratelé

306.580,00

306.580,00

912.075,31

820.742,32

91.332,99

Má dáti

Dal

Konečný
stav

79.163,07

98.863,07

19.700,00

10.000,00

10.000,00

Celkem
PASIVA
Název

Účet
321

Dodavatelé

325

Ostatní závazky

331

Zaměstnanci

342

Ostatní přímé daně

Počátěční
stav

31.400,00

31.400,00

3.210,00

4.710,00

1.500,00

113.773,07

144.973,07

31.200,00

AKTIVA

912.075,31

820.742,32

91.332,99

PASIVA

113.773,07

144.973,07

31.200,00

Rozdíl

798.302,24

675.769,25

60.132,99

Celkem
CELKEM

Přednášky pro ZŠ

Ukázka pomůcek pro nevidomé lidi

SPONZOŘI A PARTNEŘI
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PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM NAŠIM
SPONZORŮM, DÁRCŮM A PARTNERŮM
MČ Praha 1 4
Nadační fond J&T

Nadace Konto
Bariéry
Firma Infraclima

Firma Affair Advertising spol.
s r.o.

O.s. Dobrý skutek
Firma SVS, spol. s r.o.

Firma Tecnocasa Czech Republic
a.s.

Firma PG Group, a.s.

Firma
SpokojenyPes.cz

Firma Auto Papoušek
s. r.o.

Firma Sedin a.s.

Firma Vizitky2000
Firma Fitmin

Dary fyzických osob prostřednictvím veřejné sbírky
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VÝZNAMNÉ AKCE A DŮLEŽITÉ MEZNÍKY

Koncert pro Emilku

Významné akce a důležité mezníky v roce 2009
Únor 2009 – založili jsme společnost a ne
chali zapsat společnost do obchodního
rejstříku

Březen 2009 – máme první tři klienty a psí
pomocníky ve výcviku

Duben 2009

– absolvovali jsme první
přednášky na školách v rámci našeho vzdě
lávacího programu

Květen 2009

– zahájili jsme spolupráci
s městskou částí Praha 14, která začala fi
nančně podporovat vzdělávací program
pro školy; zúčastnili jsme se benefiční akce
Asistence, o.s., kde jsme v rámci do

provodného programu zahráli pohádku O
zázračné lásce v hlavní roli s psími po
mocníky; zúčastnili jsme se konference Zo
orehabilitace
pořádané
nemocnicí
v Motole.

Červen 2009

– úspěšně jsme založili ve
řejnou sbírku; navštívili jsme Jedličkův
ústav a školy, kde jsme prezentovali práci
asistenčních psích pomocníků; pokračovali
jsme se svým vzdělávacím programem pro
děti ze základních škol.

Červenec 2009

– radovali jsme se něko
lika z našich kolegů, jak úspěšně pokračují
ve svém studiu na vysoké škole
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VÝZNAMNÉ AKCE A DŮLEŽITÉ MEZNÍKY

Srpen 2009 – pokračoval intenzivní výcvik Listopad 2009 – pokračovali jsme na ško
našich psích pomocníků a probíhala pří
prava na závěrečné zkoušky

Září 2009

– naše psí pomocnice Bára a
Emilka úspěšně složily zkoušku asistenční
ho psa a mohly se tak přestěhovat do své
ho nového domova; zapojili jsme se do
vzdělávacího programu nadace Via – Prů
vodce nástrahami NNO

Říjen 2009

– uspořádali jsme velký bene
fiční koncert Pro Emilku v divadle Na Zá
bradlí; asistenční fenka Sandy splnila
zkoušku asistenčního psa a mohla se vrátit
zpět domů ke své rodině, která si jí pořídila
jako štěňátko a byla u nás na výcvik; má
me nového klienta žádajícího o vodícího
psa; sešli jsme se s klienty na rekondičním
pobytu v Doksech, akce byla pořádaná
společně s občanským sdružením KIM

lách s přednáškami, o který je velký zájem;
přišla k nám nová fenka do výcviku na vo
dícího psa; zúčastnili jsme se akce Metroj
boj, který pořádala Asistence o.s. a naše
posádka obsadila v závodě krásné 2. a 13.
místo i se dvěma psími pomocníky

Prosinec 2009

– byli jsme pozváni na
slavnostní koncert pořádaný na Pražském
hradě, který byl věnovaný lidem se zra
kovým postižením pod záštitou prezidenta
Václava Klause; užili jsme si příjemné
vánoční setkání, které se konalo v Ta
kavárně na Vyšehradě, za bohatého do
provodného programu jsme si popřáli
krásné Vánoce a mnoho sil do nového
roku

Děkujeme mnohokrát všem pracovníkům, dobrovolníkům a dalším dobrým lidem,
kteří se v letošním roce na naší činnosti podíleli. Jejich pomoci si nesmírně vážíme
a budeme se těšit na spolupráci i v roce následujícím.

Jak se chodí s bílou holí

Váoční trh na Praze 14

PEStrá společnost, o.p.s.
Kpt. Stránského 995/4
Praha 9, 1 98 00
Telefon: + 420 603 553 566
admin@pestraspolecnost.cz
IČ: 28525973, DIČ: CZ28525973
Číslo účtu: 192339067/0600

www.pestraspolecnost.cz

