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Úvod, poslání a cíle

Již  osmým  rokem  poskytuje  Občanské  sdružení  VODICÍ  PES  těžce  zrakově
postiženým lidem službu sociální rehabilitace. V roce 2012 jí využilo celkem 52 klientů,
kteří se ve svém životě rozhodli pro pomoc čtyřnohého průvodce. 
I tento rok umožnila  úzká spolupráce se Školou pro výcvik vodicích psů v Brně práci
psích  pomocníků procvičovat  a  zdokonalovat.  Procvičování  v  rámci  pravidelných
klubových  setkání,  pobytových  akcí  nebo  individuálních  konzultací  tak  upevnilo
schopnost psa bezpečně vést, podpořilo oboustrannou spolupráci a souhru člověka a
jeho psa.
A protože je třeba  také odpočívat, nabízeli jsme klientům i další aktivity, zážitky,
besedy a povídání na různá témata. 

Poslání
Posláním služby sociální rehabilitace je podpora klientů, kteří využívají vodicího psa
jako kompenzační pomůcku nebo se na jeho  službu připravují, popřípadě o tuto tzv.
zvláštní  pomůcku  žádají.  Podpora  se  týká  oblasti  osobního  rozvoje,  samostatného
pohybu  a  řešení  individuálních  problémů při  pohybu  tak,  aby  byli  klienti  úspěšní  a
spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu. 

Cíle
Základem našich služeb je individuální i skupinová práce s klienty. Služba vodicího psa
významně  přispívá  k  celkové  SAMOSTATNOSTI,  a  tím  podporuje  plné  začlenění
nevidomého člověka do společnosti. Samostatnost při pohybu a orientaci nevidomému
člověku umožňuje smysluplně trávit volný čas. Pes zároveň usnadňuje kontakt s lidmi,
komunikaci s rodinou, spolupracovníky či přáteli. 
Z toho vyplývají i následující cíle služby sociální rehabilitace:

• podpora samostatného a bezpečného pohybu v přirozeném prostředí člověka;
• pomoc při budování a obnově sociálních vazeb;
• zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.



Programy a aktivity realizované v rámci sociální rehabilitace
v roce 2012

20. dubna – Blansko, soutěž vodicích psů CESTA VE TMĚ

Město Blansko bylo již podeváté dějištěm soutěže vodicích psů. Dvacet soutěžících z
celé České republiky se vydalo po trase, kterou dopředu znali jen rozhodčí ze Školy
pro výcvik vodicích psů z Brna. Hodnotili vzájemnou souhru se psem, reakce na povely,
a také  poslušnost pejsků. 
I tentokrát na nevidomé soutěžící číhala spousta nástrah, jako např. reklamní cedule,
zaplněné prostory obchodů či ty nejzáludnější výškové překážky. Soutěž umožnila také
informovat veřejnost o tom, co vše je pro zrakově postiženého člověka s vodicím psem
bariérou, a jak se k nim mají lidé na ulici chovat. I proto zpestřoval soutěž doprovodný
program,  při  kterém si  zájemci  mohli  vyzkoušet,  jaké  to  je  projít  se  po  náměstí
poslepu.
Spolupořadatelem soutěže byla oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých v Blansku.
Vítězové: 
1. Stanislav Poloprutký a pes Kairo
2. Věra Vondráčková a pes Nemo
3. Radka Houšková a pes Jerry

4. května – Jihlava, soutěž vodicích psů POMOZ MI NAJÍT CESTU TMOU

Květnová  celostátní soutěž nevidomých s vodicími psy  v Jihlavě se uskutečnila díky
nabídce Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s., která se stala pořadatelem akce.
Zajistila vše  -  od materiálního zázemí, až po dobrovolníky a průvodce pro soutěžící.
Nevidomí manželé s vodicími psy studenty proškolili v tom, jak doprovázet nevidomého
člověka.



Masarykovo  náměstí  v  Jihlavě  se  tak  stalo  zázemím  pro  15  soutěžících,  kteří
prokazovali kvalitu práce vodicího psa v tradičních disciplínách. 
Nechyběl ani bohatý doprovodný program. Kromě prezentace  výcviku vodicích psů a
různých  typů pomůcek pro osoby s těžkým postižením zraku,  se uskutečnilo devět
„zážitkových akcí“ -  chůze s bílou holí po stanovené trase s klapkami na očích, psaní
SMS na mobilním telefonu s hlasovým výstupem, průvodcovství nevidomého člověka s
vodicím psem, chůze s průvodcem po stanovené trase, soutěže zaměřené na využití
jednotlivých smyslů – hmatu, čichu, sluchu.
Vítězové: 
1. místo: Jan Mareček a fenka Dajan
2. místo: Zdeňka Horká a pes Harry
3. místo: Zuzana Třeštíková a fenka Dolce Vita

28. května – 1. června - Beskydy, pobyt s klienty a jejich vodicími psy

Již podruhé za sebou nabídl ostravský Rotary club společně s Třineckými železárnami,
a.s.  nevidomým lidem s  vodicími  psy  týdenní  bezplatný  pobyt  v  krásném prostředí
Beskyd – Dolní Lomné.  Účastníci  měli možnost opět procvičovat práci svých vodicích
psů, a kromě toho se účastnili i dalších společných zájmových aktivit. Prostřednictvím
akce se rozšířily informace o službě vodicích psů i na veřejnost v tomto regionu. 

18. a 19. května – Tmavomodrý festival Brno, prezentace vodicích psů

Mezinárodní  hudební  přehlídka  Tmavomodrý  festival pro  zrakově  postižené  děti  a
studenty každý rok přitahuje  do  Brna téměř dvě  stě účastníků  s  různými  vadami
zraku. Pořadatelem bylo Turistické informační centrum města Brna. 
Festival  vyvrcholil páteční  veřejnou hudební přehlídkou,  která  zahrnovala všechny
žánry, hru na nástroje, sólový i sborový zpěv. 
Součástí  festivalu  byl bohatý  doprovodný  program.  V rámci  něj  se  prezentovaly



společně brněnská  Škola pro výcvik vodicích psů s občanským sdružením Bezmezí  a
Středisko výcviku vodicích psů z Prahy. Práci psů i paletu aktivit občanského sdružení
Vodicí pes mohli zájemci vidět nejen před Bílým domem, ale také na Náměstí Svobody. 

Hodonín, procvičování práce vodicích psů ve službě
I.turnus 23. - 28. 7. 2012

II.turnus 30. 7. - 4. 8. 2012

Zájemci o intenzivní procvičování dovedností svého vodicího psa využili i letos týdenní 
pobyt v Hodoníně. Při pobytových akcích je více prostoru jak pro individuální, tak 
skupinovou práci. Účastníci měli možnost se cvičiteli konzultovat případné problémy, a 
nejen s nimi, ale také s ostatními sdílet zkušenosti v soužití se čtyřnohým průvodcem. 
Při pobytu šlo zejména o příjemné setkání lidí se stejným zájmem a motivací 
zdokonalit dovednosti svého pomocníka. Pobyt si pochvalovali také psi, kteří tak měli 
možnost si společně zařádit. 
Příležitost k neformálním rozhovorům, sdílení s ostatními, a navazování nových 
přátelských vztahů je vždy přirozenou součástí těchto akcí.  
Pobytu se zúčastnilo v obou turnusech celkem 20 klientů s vidícími průvodci.
Průvodcům mockrát děkujeme za jejich pomoc.

1. září – Brno, NG Vaňkovka, Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů pro nevidomé

Brněnská  Galerie  Vaňkovka  ožila  soutěžním  duchem.  Nevidomí  soutěžící  se  svými
vodicími  psy  přijeli  mnohdy  i  z  daleka  předvést  dovednosti  a  schopnost vzájemné
spolupráce. Po nákupním centru a v jeho přilehlém okolí se rozptýlilo 24 soutěžních
párů, které důsledně hodnotili pracovníci jak brněnské, tak pražské výcvikové školy. 



Program  celého  dne doplnila  prezentace  dalších  organizací,  které  poskytují  služby
zrakově  handicapovaným lidem  -  TyfloCentrum Brno,  o.  p.  s.,  Tyfloservis,  o.  p.  s.,
Bezmezí,  o.  s.  a  Technické  muzeum  Brno  -  oddělení  slepecké  kultury.  Mediálním
partnerem  celé  akce  bylo Rádio  Petrov,  které  nabídlo program  pro  děti.  Díky
prezentacím těchto neziskových organizací vidící veřejnost nahlédla do světa lidí s
těžkým postižením zraku.
Děkujeme Galerii  Vaňkovka,  že  nám umožnila  uskutečnit  akci  ve  svých prestižních
prostorách. 

7. - 9. září - Letovice, víkendový pobyt vodicích psů, setkání s pečovateli a
štěňátky

Pečovatelé psů v předvýchově a v době výcviku 
mají i po  svém  rozloučení  obvykle možnost  se  
znovu setkat v době, kdy je pes již ve službě u 
svého  nevidomého  pána.  Každý  rok  se  koná  
podzimní  víkendový  pobyt,  kde  je  prostor  
uskutečnit  takové  setkání.  Pečovatelé  mají  
možnost vidět, že jejich malé ratolesti vyrostly

       ve  skutečné  pomocníky,  a  že  pro  svého  
nevidomého  pána  vykonávají  neocenitelnou  
službu.  Zpravidla jsou  to dojemná  setkání,  a  
pečovatele  těší,  že  vidí  konkrétní  smysl  své  
pomoci. 
V  letošním roce nám přálo  počasí,  a  sluníčko  
bylo po celý víkend štědré. Mohli jsme si tak  
užít kromě procvičování práce psů i aktivity na 
nedaleké louce. Pobytu se zúčastnilo 12 klientů, 
jejich čtyřnozí pomocníci a vidící průvodci. 



Klubová činnost

V průběhu roku jsme se každých  14 dní scházeli s klienty a jejich pejsky v brněnské
klubovně.  Tématická setkání  se střídala s  procvičováním dovedností psů. Ve výběru
témat  jsme  se  snažili  přizpůsobit  vkusu  a  požadavkům  těch,  kterým  byl program
určen. Na webových stránkách sdružení (www.vycvikvodicichpsu.cz) se zájemci vždy s
předstihem  dozvěděli  témata  dalších setkání,  a  také  byli  informováni  o  průběžně
aktualizované   nabídce (nepravidelné akce, rekondiční pobyty apod.).  V klubovně na
Cejlu  68  v  Brně  se  uskutečnilo  celkem  17  setkání.  Na  své  si  přišli  obdivovatelé
moderních technologií (přednáška nevidomého Bc. Romana Kabelky o nových trendech
ozvučených mobilních telefonů), cestovatelé (cestování po Egyptě), i dobrodruzi (jak
se hraje  geocaching). Navštívili jsme vozovnu DPMB v Medlánkách,  kde jsme si také
prohlédli interiéry vozového parku,  a  ušli  jsme pár  kilometrů v  rámci  procházek a
výletů. Klubových setkání se účastnilo celkem 46 klientů. 

Prezentace, přednášky, besedy

V roce 2012 bylo opět hodně zájemců z různých škol o prezentaci činnosti naší 
organizace. Pro nás to byla vždy příležitost k osvětě a vzdělání v oblasti kontaktu 
s nevidomým člověkem a vhodného chování k vodicím psům. Pro bezpečné doprovázení 
je velmi důležité, aby vidící lidé pochopili roli vodicího psa, a nevyrušovali jej při 
soustředěné práci. To by mohlo být  pro nevidomého člověka nejen nepříjemné, ale 
hlavně nebezpečné. 
Přiblížení světa zrakově postižených lidí a jejich fungování v běžném životě, bylo 
přirozeně součástí uskutečněných prezentací. Přítomnost nevidomého člověka s jeho 
vodicím psem podpořila zájem i pozornost posluchačů.
Celkem se uskutečnily prezentace a besedy na 13 školách.

http://www.vycvikvodicichpsu.cz/


Financování

Aktivity sociální rehabilitace byly v roce 2012 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 2012 byly z těchto zdrojů uhrazeny chybějící náklady na výcvik vodicích psů: 
Edison-Edward, Evaristo Red, Chelsey, (Lady) Elisandre Golden z Bretfeldova paprsku,
Frodo, Brenda od Perlové studánky, (Gary) Asgar Tefibo Design a Michael od Tří 
jasanů.  

Dárci v roce 2012

Děkujeme všem firemním i individuálním dárcům za jejich štědrost. Také děkujeme 
všem anonymním dárcům a přispěvatelům do pokladniček veřejné sbírky. Vaší pomoci si
velmi vážíme.

ANeT s.r.o. Mazour Tomáš 

Apeltauer Tomáš Mrázková Pavla

AREMA s.r.o. Nadační fond Atýsek

BNSOFT s.r.o. Znojmo Neovize s.r.o.

Doležalová Lenka OK Projekt s.r.o.

DPMB, a. s. Onderka Roman, primátor statutárního města 
Brna



Drbošar Josef Páleš Jan, MUDr.

Drlíková Dana Petráš Ivo

Drozd Tomáš Procházková Věra

Fedrová Krátká Jana Pupík Petr, Štrosová Jana

Haluza Pavel, Ing. ROTARY CLUB Ostrava

Haluzová Petra Růžičková Kamila

Hoferek Tomáš, Ing. Sedláčková Martina 

Chvíla Vojtěch Severová Irena

Investice Strategie Management, a.s. Sláma Rudolf

Jindra Václav, Ing. Šmídová Alena

Kočiš Petr Tobolová Jana

Kolařík, Roman Třinecké železárny, a. s. 

Kosinková Petra Tým SME Česká pojišťovna, a. s. 

Kovalová Miluše USU Software 

Krejčí Václav Vacek Miloš

Lvončíková Jarmila Volf Tomáš

Malá Jitka Vystavilová Ilona

Mazáková Dana, JUDr. Žďárská Zuzana

Příjmy/výdaje

NÁKLADY  v roce 2012 1 205 080 Kč

VÝNOSY v roce 2012 1 124 846 Kč

Z toho: dotace ESF   460 814 Kč

             přijaté dary   556 554 Kč

             DMS      20 871 Kč

             sbírkové pokladničky      75 868 Kč

             prodej reklamních předmětů      10 695 Kč

             úroky             44, 28 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    - 80 233,72 Kč



Lidé

Hana Prchalová – sociální pracovník, statutární zástupce 
Vodicí pes, o. s. 

Vede občanské sdružení Vodicí pes a zodpovídá za chod služby. 
Jedná s klienty při aktivitách, vede a organizuje akce sdružení. 

Mgr. Lenka Pláteníková – pracovník v sociálních službách, PR pracovník a
fundraiser. 

Jedná s klienty, vede a organizuje aktivity pro ně, individuálně i 
skupinově plánuje postup poskytování služeb. 
Vyhledává finanční zdroje pro zajištění sociálních služeb, je 
zodpovědná za získávání finančních a hmotných darů, pracuje se 
stávajícími dárci. Prezentuje sociální služby na veřejnosti, 
vyhledává nové možnosti prezentace sdružení, a provádí osvětu 
veřejnosti. 

Ladislava Dvořáková – administrativní pracovník, pracovník v sociálních službách
pod dohledem sociálního pracovníka.

Jedná s klienty, informuje je a také veřejnost o realizovaných 
službách. Účastní se akcí pro veřejnost a pro klienty. Vede 
příslušnou dokumentaci související s poskytovanými službami, 
zpracovává podklady pro účetnictví, eviduje hmotný a nehmotný 
majetek sdružení.



Poděkování

V roce 2012 jsme pocítili opět velkou podporu nejen materiálního charakteru. 
Srdečně proto děkujeme našim sponzorům a dárcům, příznivcům, přátelům a

dobrovolníkům. 
Vaše pomoc umožňuje, aby prostřednictvím činnosti sdružení služba vodicího psa 
přispívala k samostatnosti, pocitu smysluplnosti a životní radosti nevidomého člověka. 
Vaší pomoci si velmi vážíme. 
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