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Úvod, poslání a cíle

Občanské  sdružení  VODICÍ  PES,  O.S.  je  registrovanou  službou  sociální  rehabilitace, 
poskytující službu  nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem využívajících k bezpečnému 
pohybu vodicí psy. 

Poslání
Základním posláním  je  pomoc  a  podpora  nevidomým lidem,  kteří  se  prostřednictvím  služby 
vodicích psů zařazují do běžného života společnosti. Vodicí psi jako průvodci a společníci je 
doprovázejí na všechna místa, kam člověk obvykle chodí – do školy, do práce, k lékaři, za přáteli 
či jinam. 

Cíle
Cílem společné práce je aktivizace nevidomého člověka s vodicím psem, podpora samostatného 
života  v  jeho  přirozeném prostředí,  integrace  do  běžného  života  společnosti  a  smysluplné 
trávení  volného  času  prostřednictvím  výchovných  vzdělávacích  a  aktivizačních  činností. 
Zároveň i  prezentace světa nevidomých lidí a vodicích psů při různých příležitostech a snaha 
vštípit do povědomí veřejnosti současný obraz nevidomého člověka ve společnosti. 
Spolupracujeme s ostatními organizacemi zaměřenými na pomoc zrakově postiženým lidem.

V roce 2011 byla naše služba opakovaně poskytnuta 33 lidem.

Aktivity sociální rehabilitace realizované v roce 2011

8. dubna – Blansko, soutěž vodicích psů CESTA VE TMĚ
Ve  spolupráci  se  Sjednocenou  organizací  nevidomých  a  slabozrakých  –  odbočka  Blansko  a 
brněnskou Školou pro výcvik vodicích psů se uskutečnil již 8. ročník soutěže, kterou zároveň 
otevíráme outdoorové aktivity s klienty mimo interiér klubovny. Soutěž je příležitostí potkat se 
s přáteli, poukázat na množství překážek, které musí vodicí pes ve službě při běžném provozu 
ve městě zvládat. Zároveň je příležitostí k prezentaci naší služby široké veřejnosti. Akce se 
zúčastnilo 18 nevidomých lidí s vodicími psy.

Výsledné pořadí:
1. Věra Vondráčková a Nemo
2. Jana Homolová a Cherry
3. Jan Mareček a Cheryl



9. - 13. května - Beskydy, pobyt s klienty a jejich vodicími psy 
Díky  nabídce  ROTARY  Clubu  Ostrava  se  za  finanční  podpory  Třineckých  železáren,  a.s. 
uskutečnil týdenní pobyt nevidomých lidí s vodicími psy.  Pobyt, v rámci kterého se vytvořily 
nové vazby a  přátelství,  byl  zaměřen na procvičování  společné práce i  k  prezentaci  služby 
vodicích psů v regionu.  
Srdečně za podporu a vstřícnost děkujeme!

13. a 14.  května – Brno, Tmavomodrý festival, prezentace vodicích psů
Každoroční festival je zaměřen na prezentaci pomůcek a služeb, které jsou poskytovány lidem 
se  zrakovým  postižením.  Je  zde  prostor  pro  prezentaci  nejširší  veřejnosti,  ukázky  práce 
vodicích psů i možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí s klapkami na očích.

14. května - Brno, kvalifikační závod pro mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů
Účastníci  regionálních  kol  se  zde  mohou kvalifikovat  k  účasti  na  mistrovství  ČR ve  výkonu 
vodicích psů. Soutěže, jež byla pořádána ve spolupráci s brněnskou a pražskou školou pro výcvik 
vodicích psů a Klubem držitelů vodicích psů, se zúčastnilo 18 nevidomých lidí s vodicími psy. 
Díky značnému zájmu veřejnosti byla naše služba prezentována velkému počtu návštěvníků. 

Výsledné pořadí:
1. Světlana Karfusová a Pluto
2. Michaela Holasová a Onyx
3. Jan Mareček a Cheryl

10. června – Jihlava, soutěž vodicích psů POMOZ MI NAJÍT CESTU TMOU
Jihlavská soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava o.p.s. uspořádala soutěž vodicích psů, ke 
které jsme byli přizváni, abychom prezentovali naši službu. Děkujeme mnohokrát za přípravu, 
vlastní realizaci i zajištění financování celé akce všem sponzorům z regionu.

Výsledné pořadí:
1) Petra Marečková a Rubi
2) Jan Mareček a Cherryl
3) Milan Melichar a Pascal



25.-30.července a 1.-6.srpna - Hodonín, procvičování práce vodicích psů  
Týdenní  pobyty  jsou  určeny  k  procvičování  práce  vodicích  psů  v  aktivní  službě.  Pro  nás 
organizátory je zde prostor pro individální práci s klientem i neformální rozhovory o jejich 
potřebách, přáních, nápadech, jež mohou následně obohatit i ostatní zájemce o poskytovanou 
službu. 
Klienti  zde  nejen  individuálně  procvičí  práci  svých  vodicích  psů,  ale  také  navazují  nová 
přátelství. Pobytu se zúčastnilo v prvním termínu 11 účastníků s vodicími psy, ve druhém 14 
účastníků. Pro všechny jsou vždy zajištěni vidící průvodci. 

9.-11. září - Letovice, víkendový pobyt vodicích psů a setkání s pečovateli a 
štěňátky
Společným  víkendem  v  Letovicích  nabízíme  prostor  pro 
setkání klientů s pečovateli (vychovateli) štěňátek. Klienti 
zde mohou vidět jejich společnou práci, pečovatelé se zase 
setkávají s pejskem, kterého vychovali a nyní je ve službě u 
nevidomého člověka. Získávají tak zpětnou vazbu pro svou 
prospěšnou dobrovolnou činnost.  O tato setkání je velký 
zájem, aktivizujeme tím klienty k aktivní  práci s vodicím 
psem. Pobytu se zúčastnilo 14 klientů.

Další aktivity pro nevidomé s vodicími psy
Aktivní podpora nevidomých lidí s vodicími psy je v rámci sociální rehabilitace naší základní 
službou. V průběhu celého roku byly pořádány v pravidelných čtrnáctidenních intervalech 
společné činnosti, jež jsou v předstihu avizovány prostřednictvím našeho webu 
www.vycvikvodicichpsu.cz. Klienti jsou informováni o připravovaných aktivitách ve VODICÍ PES, 
O.S. odebíráním novinek formou e-mailových zpráv do vlastních schránek.  
V roce 2011 bylo připraveno celkem 17 aktivit, ve kterých se pravidelné procvičování práce 
vodicích psů střídalo např. s prezentací zdravotních klaunů, městské policie či tvořivou dílnou s 
výrobou šperků. Zároveň jsme na základě zájmu klientů uspořádali několik neformálních setkání 
spojených s venčením a bezpečným proběhnutím vodicích psů na Kraví Hoře v Brně.

Prezentace, přednášky, besedy
V průběhu roku jsme se zaměřili i na osvětovou a vzdělávací činnost. Účastnili jsme se besed s 
dětmi základních škol, středoškoláky i studenty VŠ. Součástí byla jak prezentace naší služby 
postiženým lidem,  tak prezentace nevidomého člověka s vodicím psem jako běžného občana 
společnosti.  Celkem se uskutečnilo 24 prezentací a besed. 

Financování

Aktivity  sociální  rehabilitace  byly  v roce  2011  hrazeny  z finančních  prostředků  ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.



Zdroji pro náklady související se službou vodicích psů byly příjmy od dárců jak z podnikatelské, 
tak  soukromé  sféry.  VODICÍ  PES,  O.S.  má  rovněž  oznámenu  veřejnou  sbírku  formou 
pokladniček, DMS a prodeje reklamních předmětů. 

V roce 2011 byly z  těchto zdrojů  uhrazený chybějící náklady na  výcvik vodicích psů: James 
Jihland, Cabo od Býčí skály, Didi od Býčí skály, Angela od Kovářovské hůrky, Brad, Filip od 
Kovářovské hůrky, Kesí (Casiopeia) z Černého panství dále příspěvek na operaci vodicího psa 
Pluto a  nákup léků pro vodicího psa Akim od Býčí skály. 

Dárci v roce 2011

Třinecké železárny, a.s.
ROTARY CLUB Ostrava
GEIS CZ a General Parcel Čechy
DPMB, a.s. 
Onderka Roman, primátor statutárního města Brna
TIC města Brna, příspěvková organizace
Roman Rudolf, Ing.
UniCab, s.r.o.
Atelier A Brno, s.r.o.
PPG Industries Czech Republic, s.r.o.
Investice Strategie Management, a.s.
AREMA s.r.o.
USU software, s.r.o.
Krematorium zvířat Brno, s.r.o.
Míka Pavel – Faliko
Sdružení DOGSY
Sdružení Perfect Quality
Nakup24.cz s.r.o.

HM Studio Hračky
Halouzka David
Zábojníková hana, Ing.

Vacek Miloš
Lazebníček 
Lukáš
Kocián Zdeněk
Chvíla Vojtěch
Haluza  Pavel, 
Ing.
Drlíková Dana
Jindra  Václav, 
Ing.
Tobolová Jana
Kolouch Jiří
Malá Jitka
Drozd Tomáš
Krejčí Václav
Egerle  Pavel. 
Ing.
Dostálovi 
Jaroslav a Eva

Přijmy/výdaje

NÁKLADY v roce 2011 1.309.343,80 Kč
VÝNOSY   v roce 2011                                      1.170.095,06 Kč
z toho:  dotace ESF                                        557.826,00 Kč
              přijaté dary                                        467.321,00 Kč
              DMS                                          27.876,00 Kč
              sbírkové pokladničky                                          81.826,00 Kč
              prodej reklamních předmětů                                          15.931,00 Kč
              ostatní výnosy konaných akcí 
              (prezentace, benefice) 19.258,00 Kč



              úroky 57,06 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -139.248,74 Kč

Poděkování

Děkujeme  sponzorům,  dárcům,  příznivcům  a  všem,  kteří  jakkoli  podporují  službu 
vodicích psů nevidomým lidem prostřednictvím naší činnosti. Vaší podpory si vážíme a 
srdečně za ni děkujeme!


