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Pestrá společnost o.p.s. má za sebou druhý rok své existence - rok pestré práce, rok
pestrých akcí, rok pestrých setkání lidí a psů. Jako předsedkyně správní rady sleduji to
dění s uznáním a obdivem. Malý tým nadšených pracovníků se v roce 201 0 dokázal
věnovat nejen výcviku asistenčních a vodících psů, ale též uspořádat množství vzdělávacích a osvětových prezentací pro veřejnost, o kterých se dočtete dále v této výroční
zprávě. Za povšimnutí stojí snaha pracovníků o vlastní profesionalizaci a vytvoření
transparentních pravidel pro fungování organizace. Dále pak je cenné vynaložené úsilí
v získávání finančních prostředků pro výcvik psů a udržování jejich kondice při práci
s klienty. V současné době stát nepřispívá na výcvik psů asistenčních, pouze vodících,
a proto byť získávání financí není prací viditelnou navenek, je významnou částí činnosti
pracovního kolektivu. Jako výborná se ukázala strategie organizace pro samofinancování, která klade důraz na PR (vztahy s veřejností), fundraising (systematické vyhledávání finančních zdrojů) a placené vzdělávací programy. Kromě úspěchů, si Pestrá
společnost prošla i mnohými bolístkami, které se nevyhnou žádné nové organizaci,
avšak v souhrnu mohu zodpovědně konstatovat, že se v tomto roce udělal kus dobře
odvedené práce na poli integrace lidí se zdravotním postižením prostřednictvím psího
společníka. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli, a přeji neutuchající energii v další
činnosti.

Kristýna Mlejnková

NAŠE POSLÁNÍ
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Předání vodící fenky Elišky pro Katku na vánočním večírku

Naše poslání

Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se
zdravotním postižením i široké veřejnosti
pestré kynologické služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na soužití psa s člověkem.

Naše historie

Naše obecně prospěšná společnost vznikla začátkem roku 2009 z iniciativy několika lidí se společným zájmem o kynologii
a práci 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
zkušenosti z práce v sociální oblasti. Byl
tak položen dobrý základ pro naši novou

organizaci pracující na profesionální bázi.
Již před samotným vznikem organizace
se naše snaha setkala s pozitivní odezvou a hlásili se zájemci o naše služby.
Rodící se tým vzal založení organizace
jako velikou výzvu a mnozí z něho si
ihned začali doplňovat kvalifikaci, aby byli
opravdovým přínosem a mohli poskytovat
kvalitní služby pro veřejnost.
Společnost za dobu své dosavadní
činnosti vybudovala pevný tým zaměstnanců, dobrovolníků a spolupracovníků. Její jméno proniká do
neziskového sektoru i mezi klienty a širokou veřejnost.

NAŠE SLUŽBY A AKTIVITY
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Podzimní rekondiční pobyt v Doksech

Cílová skupina

Naše společnost má celostátní působnost. Služby nabízíme osobám s různým zdravotním postižením, kterým
pomáháme v integraci do společnosti
prostřednictvím asistenčního psa a následných aktivit. Široké veřejnosti nabízíme pořádání vzdělávacích programů,
prezentací a ukázek, které napomáhají pochopit vztah člověka a jeho psa či vztah
osoby s postižením a majoritní
společnosti.

1 . Kvalitní výcvik asistenčních psů

Kvalitní a pečlivá práce našeho týmu je založena na individuálním přístupu
k člověku, na základě Etického kodexu a
Metodiky práce. Principy práce s lidmi vy-

cházejí z jejich individuálních potřeb. Zárukou profesionality je vysoká míra
sebereflexe, kdy jednotliví cvičitelé svou
práci navzájem konzultují. Rovněž využíváme kontroly a konzultací s dalšími osobami, které mají blízko k profesionální
kynologii. S našimi klienty spolupracujeme již od výběru vhodného plemene až
po kvalitní, plnohodnotné a bezproblémové soužití člověka s jeho psem. Zabýváme se také ochranou práv našich
klientů a prosazujeme jednotné postavení
všech asistenčních psů na stejnou
úroveň.

2. Realizace projektů k volnočasovým
aktivitám zejména pro lidi s postižením
Naše aktivity pro majitele psích pomocní-

NAŠE SLUŽBY A AKTIVITY
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Osvětová činnost pro veřejnost
ků nekončí předáním asistenčního psa.
Věnujeme se svým klientům během celé
činné služby jejich psího pomocníka a
snažíme se je zapojovat do našich projektů a aktivit. Všechny tyto aktivity jsou našim klientům poskytovány 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 podílejí pracovníci organizace, ale neobešli bychom se bez
dobrovolných spolupracovníků.

3. Aktivní zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Zaměstnávat lidi s postižením je pro nás

přínosné už vzhledem k naší cílové skupině. Naši zaměstnanci, kteří nevidí nebo
jsou na vozíku, pomáhají organizaci přizpůsobit styl naší práce a lépe tak porozumět potřebám našich klientů.
Manažerské pozice zvládají zaměstnanci
s postižením dobře, své práci rozumí a
jsou přínosem pro náš rozvoj.

4. Kynologická poradna

Poradna je otevřena pro naše klienty i širokou veřejnost. Nabízí pomoc, s níž se
podaří ze 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 jedno-

NAŠE SLUŽBY A AKTIVITY
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Přednáška ve škole – Nevidomá Alena předvádí své pomůcky
duché principy výchovy a výcviku psa, naučí je se psem pracovat a pomohou jim
objevit v psovi kamaráda a najít zábavu
při společném vyžití. Poradna pracuje se
svými klienty formou individuálních hodinových konzultací, které jsou zaměřeny
na řešení konkrétních požadavků klienta.

5. Osvětová činnost pro širokou veřejnost

Široké veřejnosti nabízíme pořádání vzdělávacích programů, prezentací a ukázek,
které napomáhají pochopit vztah člověka
a jeho psa či vztah osoby s postižením a
majoritní společnosti. Dále nabízíme zprostředkování 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.

STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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Trenérka Míša na zkoušce s vodící fenkou Eliškou
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 2.201 0)

Mgr. Kristýna Mlejnková, PhD. – předseda správní rady
Martin Železný – člen správní rady
Jakub Tomeš – člen správní rady

Členové dozorčí rady (ke dni 31 .1 2.201 0)

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

Zaměstnanci společnosti (ke dni 31 .1 2.201 0)
Klára Pragerová – ředitelka společnosti
Michaela Perčinová – metodička výcviku
Alena Schutová – PR manažerka
Bc. Michal Prager – sociální pracovník
Mario Bortolotti – webmaster, IT pracovník

STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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Prodej sbírkových předmětů v centru Prahy

Spolupracovníci a dobrovolníci společnosti v roce 201 0

Bc. Vendula Hrůzová, Kateřina Studená, MVDr. Ján Mecera, MVDr. Jana Vodvárková,
Kristýna Machová, Bc.Michaela Řezníčková, Michal Kadlec, Jan Kureš, Mgr. Daniela
Vlčková, Ondřej Šimánek, Mirka Rušová, Bc. Dana Kracíková, Anna Kiktová, Martin
Ruš, Jakub Volák, Marta Šimánková, Jiří Průša, Markéta Matějková, Karolína Novotná,
Dana Srpová, Milan Perčina, Radek Žalud, Barbora Hrdinová, Mgr. Dana Pešková,
Tomáš Krutina, Mgr. Adéla Richterová, MgA. MarieWiesnerová, Karolína Bártlová,Dis.,
Pavel Roubík, Dis., Radek Žalud, Dis, Tereza Lerchová, Dis., Jan Vacík, Alena
Karpjuková, Dis., FORMAPLAST - Bohumil Budina, Anna Kadlecová

Mediální podpora

Michal Horáček, Mgr. Alena Veselá, Šárka Krososková, Eva Rajlichová, Mgr. Radek
Musílek

Videodokumentace a fotodokumentace

Olga Špátová a Eliška Bejčková, Tomáš Kulhánek, Ing. Václav Horák, Aleš Duba

PSI
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NAŠI PSÍ POMOCNÍCI V ROCE 201 0 (KE DNI 31 .1 2.201 0)
PŘEDANÍ PSI
pes
I´m Jefrey
Marvelous Aibara

border kolie

asistenční pes pro vozíčkáře

Elizabeth

pudl

asistenční vodící pes

Kastor Faundland pes
(Jack)

zlatý retrívr

asistenční canisterapeutický
pes

Christian Bohemia fena
Angel (Fido)

labradorský retrívr

asistenční signální pes pro
neslyšící osobu

fena

PSI VE VÝCVIKU

VYŘAZENÍ PSI ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
Beruška

fena

border kolie

Nanynka

fena

zlatý retrívr

pes rodiny, která se
odstěhovala
nevhodná povaha

Kuba

pes

zlatý retrívr

nevhodné RTG DLK, DKK

Charlie
Endy

pes
pes

zlatý retrívr
zlatý retrívr

pozitivní nález PRA, CEA
nevhodná povaha

PSI V MAJETKU SPOLEČNOSTI
Mišák

pes

border kolie

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. U kolegy na vozíku zároveň plní funkci asistenčního psa pro
vozíčkáře.

SPONZOŘI A PARTNEŘI
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PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM NAŠIM
SPONZORŮM, DÁRCŮM A PARTNERŮM

Úřad práce hl.m. Prahy

Nadace naše dítě

Dotace na zaměstnávání
osob s postižením
21 6.620,- Kč

Asistenční pes Jack
1 50.000,- Kč

Nadace Divoké husy

MČ Praha 1 4

Asistenční pes Jef
24.525,- Kč

Grant na provoz
20.000,- Kč

Nadační fond
Českého rozhlasu

Asistenční pes Emily
11 4.448,- Kč

Firma SVS, spol. s r.o.
benefiční koncert
1 0.000,- Kč

Firma Vizitky2000
PhDr. Dana Voláková

Materiální dar

5.000,- Kč

Jan Kureš, Michal Kadlec – projekt MIJA-HELP (prodej předmětů v rámci veřejné
sbírky)
111 .766,- Kč
78.273,- Kč
Dary fyzických osob prostřednictvím veřejné sbírky

VÝZNAMNÉ AKCE A DŮLEŽITÉ MEZNÍKY
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Benefiční koncert pro Jefa – předání psa Michalovi

Významné akce a důležité mezníky v roce 201 0

ZŠ Generála Janouška. Navštívili jsme
Domov pro seniory Centrin na Praze 6.

Leden 201 0 - přijali jsme nové zaměstnan-

Březen 201 0 - vzdělávací program pokra-

ce a začali jsme aktivně zaměstnávat lidi
s postižením. Byli jsme vybráni Nadací
Via do vzdělávacího programu „Průvodce
po nástrahách v neziskovém sektoru“.
Navázali jsme spolupráci s Mgr. Alenou
Veselou z Listů Prahy 1 4.

Únor 201 0 - uspořádali jsme pro obyvate-

le MČ Prahy 1 4 valentýnské odpoledne,
kde v rámci doprovodného programu zazpívali absolventi Konzervatoře Jana Deyla. Představili jsme náš vzdělávací
program na ZŠ v Jesenici. Pokračovali
jsme s naším vzdělávacím programem na

čuje na MČ Praha 1 4 a nově na MČ
Praha 9. Zúčastnili jsme se velikonočního
trhu na Praze 1 4.

Duben 201 0 - pokračovali jsme v našem

vzdělávacím programu. Do předvýchovy
byl zařazen Fido, budoucí signální pes
pro neslyšící. Přednášeli jsme na České
zemědělské univerzitě v rámci předmětu
Zoorehabilitace. Navštívili jsme anglickou
MŠ v Praze Bubenči. Navázali jsme
spolupráci s ČRo. 1 v pořadu Handy
Camping. Zúčastnili jsme se Metrojboje,
který pořádala Asistence o.s. Svým do-

VÝZNAMNÉ AKCE A DŮLEŽITÉ MEZNÍKY
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Natáčení dokumentu v rámci projektu Kavárna Potmě
provodným programem jsme zpestřili tradiční pálení čarodějnic v Klánovicích.
Květen 201 0 - obnovili jsme pravidelné tréninky s klienty. Pokračovali jsme ve vzdělávacím programu a naši přednáškovou
působnost jsme rozšířili na MČ Praze 4 a
MČ Praha1 0.

Červen 201 0 - zúčastnili jsme se dětské-

svět a ČRo 1 - Z jiného pohledu.

Srpen 201 0 – probíhala příprava na

druhý ročník benefičního koncertu. Zahájili jsme prodej sbírkových předmětů po
celé ČR v rámci naší veřejné sbírky
(projekt MIJA-HELP). Přijali jsme nového
IT kolegu.

ho dne ve Zlaté. V rámci doprovodného
programu před Kavárnou Potmě jsme
představili práci asistenčních a vodících
psů a nabídli integrační aktivity.

Září 201 0 - zúčastnili jsme se akce Den

Červenec 201 0 – společně s o.s. Kimák

Říjen 201 0 - uspořádali jsme druhý

jsme pořádali letní rekondiční pobyt pro
majitele psích pomocníků. Začali jsme
spolupracovat ČRo Regina - Tmavomodrý

zdraví na Praze 1 4. Zúčastnili jsme se
poutě v Horních Počernicích a na
Proseku na MČ Praha 9.
ročník benefičního koncertu na podporu
asistenčního psa Jeffa. Letošní koncert
se nesl v duchu operetního večera. Kon-

VÝZNAMNÉ AKCE A DŮLEŽITÉ MEZNÍKY

14

Vyhlášení závodů Poslušný pes Doksy 201 0
cert pro nás natočila režisérka Olga Špátová. Koncertem nás provedl pan Michal
Horáček, který zároveň nad koncertem
převzal záštitu. Jeff byl slavnostně předán. Uspořádali jsme podzimní rekondiční
pobyt spolu s o.s. Kimák.

Listopad 201 0 - zúčastnili jsme se koncer-

tu Světlo pro Světlušku. Navštívili jsme
Dětské centrum Pohádka na Praze 9.
Prosinec 201 0 - zúčastnili jsme se
mikulášské besídky, kterou pořádala pro
své pacienty nemocnice Motol. Pokračovali jsme s naším vzdělávacím programem
na Praze 9. Zúčastnili jsme se vánočních
trhů na Praze 1 4. Společně s o.s. Kimák
jsme uspořádali vánoční večírek, kde

jsem slavnostně předali vodícího psa
Elišku. Do výcviku přišel budoucí asistenční canisterapeutický pes Jack.

PLÁNY DO BUDOUCNA
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Trénink poslušnosti v rámci následných služeb pro klienty

Náš plán na další období

Společnost si do dalšího období dvou let
stanovila obecné i konkrétní cíle, kterých
chce dosáhnout. Z obecných cílů lze
jmenovat rozšíření týmu pracovníků a
dobrovolníků pro další služby a aktivity,
kterými se společnost chce nově zabývat.
Pro naše klienty s asistenčními psy by
společnost ráda sestavila sportovní tým,
který by se aktivně zúčastňoval českých i
zahraničních týmových soutěží ve sportu
se psem. Pro širokou veřejnost
společnost chystá teambuildingové
programy a další komerční projekty, které
pomohou k samofinancování společnosti.
Z konkrétních menších cílů lze jmenovat
rozšíření a rekonstrukci našich prostor,
navázání spolupráce v oblasti vytvoření

nového designu společnosti. Nadále bude
společnost usilovat o budování
důvěryhodnosti
svého jména a
poskytování kvalitních služeb a aktivit.

PODĚKOVÁNÍ
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Asistenční signální pes Fido pro neslyšící maminku Kristínu
Děkujeme mnohokrát všem pracovníkům, dobrovolníkům a dalším dobrým lidem, kteří
se v letošním roce na naší činnosti podíleli. Bez jejich nezištné pomoci bychom nemohli
dělat naší smysluplnou práci a rozšiřovat naše služby a aktivity. Jejich pomoci si
nesmírně vážíme a těšíme se na spolupráci i v roce následujícím.
Za celý tým Pestré společnosti, o.p.s.
Klára Pragerová

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: 1 92339067/0600

www.pestraspolecnost.cz

