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Věřte nebo ne, ale v roce 2011 toho stihla opět Pestrá společnost o.p.s. opravdu
mnoho. Podíváte-li se do fotogalerie na webových stránkách, uvidíte dokumentaci 33 akcí!
A to není samozřejmě vše, co se během roku dělo. O tom Vám dají přehled následující
stránky výroční zprávy. Já zmíním pár aktivit, které jsem jako zástupce Správní rady obecně prospěšné společnosti vnímala jako důležité.
Pestrá společnost se v tomto roce zaměřila na propagaci pestrých kynologických a integračních aktivit vypovídajících o soužití člověka se psem. Oproti roku předešlému probíhalo
méně vzdělávacích akcí pro děti. Na veletrzích, kulturních a dalších setkáních byly služby
Pestré společnosti nabízeny s novou sjednocenou profesionální vizuální identitou organizace. Kulturně společenských aktivit se pracovníci nejen účastnili, ale hojně je organizovali či
iniciovali a to též v médiích. Podařilo se získat podporu dalších veřejně známých osobností
jako Hedvika Tůmová či Martin Písařík.
Byť v loňském roce byla oslabena kapacita cvičitelů, stěžejní aktivita společnosti - výcviku
psích pomocníků probíhal neustále. Došlo k slavnostnímu předání canisterapeutického a
prvního signalizačního psa v Čechách. Páníčkové se svými již vycvičenými psy a jejich rodiny se sešli za účelem upevnění svých dovedností dvakrát na rekondičním pobytu. Práce
s klienty se dále rozvíjela a to též za pomoci dobrovolníků, kteří jsou v Pestré společnosti
velmi vítáni a bez nichž by mnohé činnosti ani dělat nešly.
Velkým profesionálním úspěchem bylo získání ochranné známky „Práce postižených“.
Jedná se o prestižní značku zařazenou v programu Národní politiky kvality ČR, kterou po
důkladném prověření předepsaných podmínek komisí Pestrá společnost o.p.s. obdržela za
poskytování služeb vykonávaných min. ze 75% lidmi se zdravotním postižením.
Práce s veřejností získala i svůj finanční rozměr, a to přes veřejné sbírky a nově zavedenou
dárcovskou jednorázovou a roční DMS. Na viděnou!

							
							
Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
							
předsedkyně Správní rady
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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
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 své profesi. Někteří z nově
vznikajícího týmu se již kynologii profesionálně
věnovali řadu let. Další přinesli praktické
poznatky a zkušenosti z práce v sociální oblasti.
Nový tým se ihned snažil reagovat na
poptávku
klientů,
kteří
upřednostňují
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výcvik psa v přirozeném prostředí, to
znamená v bezkotcovém systému. Díky
této metodice se nám hned první rok podařilo
zařadit do výcviku několik psů a začít uskutečňovat návazné aktivity. První rok naší činnosti se nesl ve znamení stabilizace týmu, metodik, příprav projektů a nezbytné propagace a
zejména shánění finančních prostředků. Rok
2010 nám přinesl úspěšný pilotní projekt vzdělávacího programu. Navzdory dále se rozvíjejícím aktivitám jsme přišli o několik dobrovolníků
a kolegů, protože činnost společnosti je velice
náročná na organizaci, odbornost a zejména
psychiku. Velký přínos přineslo zaměstnávání
lidí s postižením, kteří vnesli do společnosti nové
zkušenosti a pohled na budování corporate
identity. Následující rok 2011 vnímáme jako
přelomový. Nové logo a webové stránky
pomohly ucelit corporate identity a začít

naše poslaní
plnohodnotně budovat naše jméno. Zúčastnili
jsme se mnoha veřejných akcí, veletrhů,
letních slavností a sami jsme mnoho akcí
pořádali (ples, benefiční koncert, rekondiční
pobyt, vánoční večírek). Na akcích jsme
navázali kontakty, které nám pomohly
rozvíjet aktivity. Také se nám podařilo se
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veřejně dobře prezentovat v médiích (v
tisku i televizi). V návaznosti na zaměstnávání
lidí s postižením jsme získali ochrannou
známku
Práce
postižených,
která
je
zařazena do programu Česká kvalita.
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Naše služby a aktivity:
1. Kvalitní výcvik a předání asistenčních
psů pro osoby se zdravotním postižením
Kvalitní a pečlivá práce našeho týmu je založena
na individuálním přístupu k člověku na základě
Metodiky práce a Etického kodexu.Principy práce
s lidmi vycházejí z jejich individuálních potřeb.
Zárukou profesionality je vysoká míra
sebereflexe, kdy jednotliví cvičitelé si svou práci
navzájem konzultují. Rovněž využíváme kontrol
a konzultací s dalšími osobami, které mají blízko
k profesionální kynologii. S našimi klienty začínáme spolupráci výběrem vhodného plemene,
následným kvalitním výcvikem psa v přirozeném bezkotcovém systému až po plnohodnotné a bezproblémové soužití klienta s jeho psím
pomocníkem. Zabýváme se také ochranou práv
našich klientů a prosazujeme jednotné postavení všech asistenčních psů na stejnou úroveň.

2. Aktivní zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením
Zaměstnávat lidi s postižením je pro nás přínosné už vzhledem k naší cílové skupině. Naši
zaměstnanci 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.
3. Vzdělávací program pro školy
Celý náš vzdělávací program je rozdělen na tři
samostatné přednášky, které jsou vždy zaměřeny na určité téma. První přednáška je o problematice lidí se zdravotním postižením a kontaktu
s nimi. Druhá přednáška se věnuje asistenčním
psům a jejich využití. Poslední přednáška je vě-
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nována aktivitám, kterým se mohou majitelé
psů se svými čtyřnohými společníky věnovat,
a zahrnuje prevenci proti úrazům způsobeným
psem. Přednášky jsou vedeny kvalifikovanými,
odborně proškolenými a vzdělanými pracovníky
naší obecně prospěšné společnosti, kteří se pravidelně věnují vzdělávání a novým trendům v
našem oboru.
4. Realizace projektů k volnočasovým aktivitám zejména pro lidi s postižením
Naše aktivity pro majitele psích pomocníků 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 poskytujeme našim klientům zdarma a jsou
financovány z dotací, grantů a sponzorských
darů. Mezi takové aktivity patří sportovní, kul-

turní, volnočasové a společenské akce, které
pravidelně pořádáme. Na akcích se podílejí pracovníci organizace, ale neobešli bychom se bez
dobrovolných spolupracovníků.
5. Osvětová činnost pro širokou veřejnost
Široké veřejnosti nabízíme pořádání 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. Všemi našimi aktivitami se
snažíme zlepšovat kvalitu života lidí se psy.

struktura společnosti
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Struktura společnosti:
Nejvyšším orgánem je Správní rada, která se schází 2x ročně.
Správní rada volí dozorčí radu a jmenuje výkonného ředitele společnosti.
Členové správní rady (ke dni 31.12.2011)
Mgr. Kristýna Mlejnková, PhD. – předseda správní rady
Jiří Průša – člen správní rady
Jakub Tomeš – člen správní rady
Členové dozorčí rady (ke dni 31.12.2011)
Jaroslava Růžičková – předseda dozorčí rady
Rosálie Shánělová – člen dozorčí rady
Bc. Michaela Řezníčková. – člen dozorčí rady
Zaměstnanci společnosti (ke dni 31.12.2011)
Klára Pragerová – ředitelka společnosti
Alena Schutová – PR manažerka
Bc. Michal Prager – sociální pracovník
Mario Bortolotti – webmaster, IT pracovník
Metodici výcviku (ke dni 31.12.2011)
Michaela Perčinová, Bc. Lenka Trmalová, Bc. Pavla Vokřálová
Spolupracovníci a dobrovolníci společnosti v roce 2011:
MVDr. Ján Mecera, MVDr. Jana Vodvárková, Michal Kadlec, Jan Kureš, Mgr. Daniela Vlčková, Nicol
Šárová, Barbora Hrdinová, Marie Hrdinová, Tereza Přibilová, Ondřej Šimánek, Anna Kiktová, Marek
Duda, Jakub Volák, Marta Šimánková, Markéta Matějková, Karolína Novotná, Dana Srpová, Milan
Perčina, Hedvika Tůmová, Martin Písařík, Radek Žalud, Dis, MgA. Martin Plas, Omar Khaouaj,
Camilo Caller, pěvecký sbor Coro Piccolo – sbormistryně Jana Galíková, Petra Malá, Michaela Pálfiová, Bc. Tereza Poláčková, Tomáš Poláček, Bc. Veronika Hakenová, Michal Zeman, Tomáš Zeman,
Alžběta Straková, Anna Kadlecová, Josef Šobra, Olga Špátová a Eliška Bejčková, Tomáš Kulhánek,
Ing. Václav Horák, Ivan Navrátilík, Jiří Diviš
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Naši psí pomocníci v roce 2011 (ke dni 31.12.2011)
Předaní psi
Christian Bohemia Angel (Fido) Pes LR		
									

asistenční signální pes
pro neslyšící

Kastor Faundland (Jack)		

Pes

GR		

asistenční canisterapeutický pes

Joker 					

Pes

GR		

asistenční pes pro vozíčkáře

Vyřazení psi ze zdravotních důvodů
Andělka					

Fena LR		

negativní nález RTG

Barney					

Pes

negativní nález EKG

LR		

Psi ve výcviku
Sam Akumulátor 				
Pes BOC		
									

asistenční canisterapeutický pes 		

Čiko						

Pes

BOC		

asistenční canisterapeutický pes

Pes

BOC		

asistenční vodící pes

Psi v majetku společnosti
Mišák						
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Celkový počet předaných psů 2009 - 2011
Asistenční
Asistenční
Asistenční
Asistenční

pes pro vozíčkáře				
vodící pes pro nevidomé osoby
pes pro neslyšící osobu			
canisterapeutický pes pro dítě		

Celkový počet nových žadatelů 2011			

4
1		
1				
2
4

dárci a partneři

Úřad Práce Praha
266.239,- Kč
dotace na zaměstnávání
osob s postižením

Nadace Leontinka
35.000,- Kč
asistenční canisterapeutický
pes Jack

Firma SVS, spol. s r.o.
10.000,- Kč
benefiční koncert
Jan Kureš
50.023,- Kč
provoz společnosti

Marcela Nováková
– Ateliér Nováková
1.632,- Kč
materiální dar
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MČ Praha 14
30.000,- Kč
provoz společnosti

Star Events, s.r.o.
3.000,- Kč
asistenční canisterapeutický
pes Sam
WestTrade s.r.o.
13.852,- Kč
materiální dar

Ing. Miloš Huček –
Q TEST
1.090,- Kč
materiální dar

Dary anonymních fyzických osob 1.880,- Kč
Dary fyzických osob prostřednictvím veřejné sbírky 159. 557,- Kč
Náklady společnosti (účetní údaje)
Celkové náklady 1.155.452,- Kč
Celkové výnosy 991.690,- Kč
Zisk -163.761,- Kč
Náklady na mzdy (4 zaměstanci)
Celkové mzdové náklady 356.893,- Kč
Mzdové náklady ředitel 85.440,- Kč
Odměna Správní a Dozorčí rady 0 ,- Kč
Komplexní informace viz. účetní závěrka.
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Naše úspěchy
Ochranná známka Práce postižených
Pestrá společnost, o.p.s. se stala 19. firmou
v České republice, která obdržela ochrannou
známku práce postižených. Společnost se tak
stala jediným výcvikovým subjektem asistenčních a vodících psů, který známku dostal za
kynologické služby. Tyto služby přezkoumalo
Sdružení pro oceňování kvality a shledalo je
vhodným adeptem pro udělení známky. Celý
projekt podporuje

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. Známku slavnostně
přebírala ředitelka společnosti Klára Pragerová
na Večeru s českou kvalitou z rukou Hany
Potměšilové, ředitelky Nadačního fondu. Patronem známky je Magistrát hlavního města Prahy,
jmenovitě pan radní Dolínek.
Společnost se tak raduje z dalšího úspěchu ve
svém rozvoji, zejména však může tímto oceněním svým klientům a zákazníkům garantovat
kvalitní a prověřené služby.

naše úspěchy 14
KPMG - Rok společně, krok dopředu
Velmi si ceníme toho, že byla naše společnost
vybrána mezi deset neziskových organizací,
které se společně vzdělávaly v rámci projektu
ROK společně - KROK dopředu u firmy KPMG.
Jednotlivé semináře se konaly v pražské kanceláři, která je plně bezbariérová, a tak některá ze školení mohl také navštívit náš kolega na
vozíku.Školící semináře pro naši společnost
byly mimořádně naučné a zajímavé. Postupně
se zúčastnili všichni kolegové podle oblasti, kterou se zabývají.V rozvoji nám velice pomohl
první seminář
Prezentace neziskových organizací ve firmě.

Můžeme se pochlubit novými prezentačními
materiály, logem i zcela novými webovými
stránkami.Rádi bychom poděkovali za
poskytnutí materiálů také v digitální počítačové
podobě pro naši nevidomou kolegyni.
Všechny semináře byly zaměřené na proces
zlepšení naší práce a možnost monitorovat
naše úspěchy i neúspěchy. Děkujeme všem
lektorům, kteří se nám věnovali i mimo samotný čas seminářů. Také nás těší, že jsme potkali
kolegy z jiných neziskových organizací a mohli
s nimi sdílet naše pocity, zážitky a zkušenosti.
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Akce 2011:
12.1. 		
18.1. 		
31.1. 		
1.2. 		
15.2. 		
21.-24.2.
1.-2.3.
4.-6.3.
15.3. 		
18.3. 		
29.3. 		
31.3.-3.4.
12.4. 		
14.4. 		
18.4. 		
19.-21.4.
27.4. 		
29.4. 		
12.5. 		
17.5. 		
18.5. 		
23.5. 		
28.-29.5.
4.6. 		
7.6. 		
9.6. 		
10.6. 		
15.6. 		
25.6. 		
29.6. 		
16.-23.7.
27.7. 		
9.8. 		
13.8. 		
3.9. 		
16.9. 		
17.9. 		
18.9. 		
29.9. 		
6.10. 		
8.10. 		
8.10. 		

Přednášky ZŠ
Přednášky ZŠ
Přednášky ZŠ
Přednášky ZŠ
Přednášky ZŠ
Přednášky ZŠ
Přednášky ZŠ
Veřejná sbírka IKEA - prezentace
Přednášky ZŠ
2. Pestré p(l)esání – společenský ples
Přednášky ZŠ
Veletrh FORPETS - prezentace
Školení KPMG
Konference Zaměstnávání osob s postižením, aneb diverzita po česku
Velikonoční trh Praha – doprovodný program
Veletrh Nonhandicap - prezentace
Tulipánový den – nemocnice Motol – doprovodný program
NGO Market – veletrh NNO
Školení KPMG
Přednášky MŠ, ZŠ Žatec
Školení KPMG
Konference Jak uspět na trhu práce
Bambiriáda Praha – doprovodný program
Dětský den OC Letňany – doprovodný program
Školení KPMG
Zahradní slavnost Raná péče - ukázky
Kavárna Potmě – doprovodný program
Školení KPMG
III. MDA RIDE – doprovodný program
Dětské centrum Paprsek - ukázky
Letní rekondiční pobyt
Dětský tábor na Sázavě – ukázky
Integrační tábor pro neslyšící – ukázky
Mariánská pouť v Černošcích – doprovodný program
Psí miláček v Plzni – doprovodný program
Dny zdraví – doprovodný program
Indiánské loučení Říčany – doprovodný program
IV. Sranda výstava – doprovodný program
Svatováclavská národní pouť – doprovodný program
Euroregion AMOS – veletrh vzdělávání – doprovodný program
Břevnovské posvícení – ukázky
Meet Hudson – ukázky
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9.10. 		
12.10.
19.10.
27.-30.10.
7.11. 		
12.11.
13.11.
9.12. 		
12.12.

Benefiční koncert pro Čika
ZŠ Přednášky
MŠ Praha 10 – ukázky
Podzimní rekondiční pobyt
Seminář PR managment
Den s psími pomocníky v Oáze Kladno – doprovodný program
Vánoční bazar manželek diplomatů – prezentace
Vánoční večírek
Vánoční trhy Praha

mediální partneři

18

19
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 na spolupráci i v roce následujícím.
Za celý tým Pestré společnosti, o.p.s.
Klára Pragerová

Kontakt
Kpt. Stránského 995/4
Praha 9
198 00
IČ: 28525973
DIČ: CZ28525973
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl O, vložka 639.
admin@pestraspolecnost.cz
http://www.pestraspolecnost.cz
Číslo účtu: 192339067/0600
Číslo sbírkového účtu: 4178088001/5500
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3ĜHGPČWSRGQLNiQt

Projekty aktivit lidí s postižením, výcvik. asist. psů

3RGSLVRYê]i]QDPVWDWXWiUQtKRRUJiQX~þHWQtMHGQRWN\
QHERSRGSLVRYê]i]QDPI\]LFNpRVRE\NWHUiMH~þHWQtMHGQRWNRX

Klára Pragerová, ředitel o.p.s.
2VREDRGSRYČGQi]D~þHWQLFWYt MPpQRDSRGSLV

Klára Pragerová
2VREDRGSRYČGQi]D~þHWQt]iYČUNX MPpQRDSRGSLV

Klára Pragerová
WHO 603

553 566

OLQND

Výpočet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha (Bilance)

Název, sídlo a právní forma

31.12.2011
ke dni .................................................
v Kč

Praha 98
198 00

AK T I VA
č. ř.

3.

01
02

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

03

2. Software

04

3. Ocenitelná práva

05

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

06

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetelk

07

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

08

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

09

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet ř. 11 až 20

10

1. Pozemky

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Základní stádo a tažná zvířata

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

Součet ř. 22 až 28

21

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Půjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až 40

Pestrá společnost o.p.s.
Kpt. Stránského 995

IČ
28525973

A. Dlouhodobý majetek celkem
Součet ř. 2 + 10 + 21 + 29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Součet ř. 3 až 9

účetní jednotky

29

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2. Oprávky k softwaru

31

3. Oprávky k ocenitelným právům

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6. Oprávky ke stavbám

35

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

