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Úvod, poslání a cíle
V roce 2013 jsme poskytli službu sociální rehabilitace celkem 59 klientům. Tato služba
je nabídkou zrakově postiženým lidem, kteří ve svém životě využívají vodicího psa jako
průvodce na cestě k samostatnosti.
Bez úzké spolupráce se Školou pro výcvik vodicích psů v Brně bychom však nemohli
klientům poskytnout to, co nejvíce potřebují – procvičování a zdokonalování práce
vodicího psa tak, aby vytvořili sehranou dvojici.
Pravidelná setkávání v klubovně, konzultace problémů se cvičiteli a intenzivní
soustředění na společnou práci v rámci pobytových akcí, podpořilo u těchto dvojic
vzájemnou důvěru při doprovázení, souhru a porozumění.
Společné zážitky při dalších činnostech a outdoorových aktivitách, povídání a sdílení,
byly příjemným odpočinkem a zpestřením jejich každodenního soužití.
Poslání
Posláním služby sociální rehabilitace je podpora klientů, kteří využívají vodicího psa
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 2013
19. dubna: Blansko, soutěž vodicích psů CESTA VE TMĚ
Blansko už podesáté ožilo přítomností vodicích psů v postrojích, budoucích vodicích
psů v zářících vestičkách, nevidomých účastníků, dobrovolníků, průvodců a
organizátorů soutěže „Cesta ve tmě“. Přivítalo nás sice deštivé počasí, ale účastníci
byli i tak naladěni pozitivně a odhodlaně. Radost ze setkání lidí i psů časem zaplašila i
déšť. Zahájení tak proběhlo pod střechou Městského úřadu na Náměstí Republiky, a
většina soutěžících si vyzkoušela, jak jejich psi spolupracují,když jim pod tlapkami
čvachtá voda. Doprovodný program jsme museli omezit, ale slavnostní vyhlášení
výsledků jsme si už užili za sucha.
Spolupořadatelem soutěže byla oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých v Blansku. Děkujeme i všem dobrovolníkům a průvodcům.
Vítězná trojice:
1. místo Milan Melichar a vodicí pes Pascal
2. místo Honza Mareček a vodicí fenka
Dajan
3. místo Romana Hladišová a vodicí fenka
Andie

27. května – 31. května: Beskydy, pobyt s klienty a jejich vodicími psy
Na konci května proběhl pobyt pro klienty v Dolní Lomné v Beskydech. Celý týden jsme
se věnovali zejména procvičování práce psů. Provázení v městském prostředí jsme
trénovali v blízkém Jablunkově. Vyhýbání překážkám na improvizované překážkové
dráze, kterou jsme rozestavěli pod penzionem. Dostatečně byla procvičena i
poslušnost, a to jak individuálně, tak skupinově. Veškeré dovednosti se pak projevily
při závěrečné soutěži. Nejvíce bodů měl Milan Melichar s vodicím psem Pascalem.
Nezapomněli jsme ani na odpočinek, a kromě procházek a výletů zejména do blízké
cukrárny, jsme navštívili také dostihovou stáj. Tam nás přivítali ochotní instruktoři, a
hlavně krásní koně, na kterých jsme se mohli dosyta projet.
Účastníci měli po celý týden možnost konzultovat se cvičiteli případné problémy, a se
všemi sdílet zkušenosti v soužití se čtyřnohým průvodcem.

Při pobytu šlo zejména o příjemné setkání lidí se stejným zájmem a motivací
zdokonalit dovednosti svých psů. Společný si pochvalovali také psi, kteří měli možnost
zařádit si v beskydských kopcích.
Prostřednictvím této akce se rozšířily informace pro veřejnost o službě vodicích psů
také v tomto regionu.
Rádi bychom poděkovali za podporu Třineckým železárnám a. s. a Rotary klubu
Ostrava.

14. - 17. 5.: MEDICAL FAIR Brno 2013, prezentace občanského sdružení
Vodicí pes
V květnu se konal mezinárodní veletrh zdravotnické techniky MEDICAL FAIR Brno.
Šlo o setkání domácích i zahraničních dodavatelů s poskytovateli zdravotní,
rehabilitační a sociální péče. Škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka a občanské
sdružení Vodicí pes bylo již tradičně součástí této akce. Laické i odborné veřejnosti
jsme měli příležitost přiblížit naši činnost a aktivity.
17. a 18. května: Tmavomodrý festival Brno, prezentace občanského sdružení
Vodicí pes
V polovině května 2013 bylo v Brně opravdu živo: probíhal také 24. ročník mezinárodní
hudební přehlídky pro zrakově postižené děti a studenty TMAVOMODRÝ FESTIVAL.
Součástí festivalu byl bohatý doprovodný program, který zahrnoval dvoudenní výstavu
kompenzačních pomůcek, setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky,
prezentaci škol výcviku vodicích psů a jarmark arteterapeutických dílen. Každoročně
tento festival přitahuje do Brna téměř dvě stě účastníků s různými vadami zraku.
Rekondice v Hodoníně, procvičování práce vodicích psů ve službě a setkání
nevidomých klientů
I.turnus 22. - 27. 7. 2013
II.turnus 29. 7. - 3. 8. 2013
Poslední dva týdny v červenci se uskutečnil pravidelný rekondiční pobyt pro klienty s
vodicími psy v Hodoníně ve středisku Oáza. Letos jsme si užili slunečného a horkého
počasí až příliš. O to víc jsme využívali nedalekého koupaliště ke zchlazení a rekreaci

těla i mysli. Navzdory počasí jsme každé dopoledne procvičovali, konzultovali, učili se,
a sdíleli své zkušenosti při práci s vodicími psy.
Vedle práce nás čekala i zábava - návštěva Ratíškovic, kde jsme nahlédli do historie
železnice a projeli se na šlapacích drezínách.
Vzhledem k počasí jsme zamířili také do chladu vinných sklepů v Čejkovicích, kde jsme
ochutnali místní víno. Večery, které byly co do počasí milosrdnější, byly naplněny
povídáním a zpíváním.
Jsme rádi, že zájem klientů o pobytové akce každým rokem roste. Jsou příležitostí
nejen pro klienty, ale také pro pracovníky školy či sdružení k neformálním rozhovorům.
Během nich mohou účastníci sdělit svůj názor, návrhy či připomínky ke službě a
přispět tak k jejímu zkvalitnění. Nesmíme zapomenout ani na radost psů, která téměř
neznala mezí při každodenním společném řádění.
Pobytu se zúčastnilo v obou turnusech celkem 22
klientů s vidícími průvodci. Jsme vděčni za jejich
pomoc.

13. - 15. září: Velké Meziříčí, víkendový pobyt vodicích psů, setkání s
pečovateli psů ve službě
Jako každý rok, i letos jsme využili babího léta, a vyjeli na krátký víkendový pobyt.
Ten bývá speciálně určen pečovatelům, kteří měli psy v předvýchově a v době výcviku.
Po uplynutí určité doby mají možnost své bývalé svěřence vidět pracovat s nevidomým
člověkem. Pečovatel i klient si vzájemně vyměňují zkušenosti, vzpomínky a historky o
tom, co jejich ratolest vyvedla. Pro pečovatele je to důvod spokojení a radosti z
vynaloženého úsilí při výchově štěněte.
Letos se víkendový pobyt uskutečnil v hotelu Amerika ve Velkém Meziříčí. Naše
prohlášení o „cestě do Ameriky“ bylo zdrojem mnoha vtipných historek, zda nám na to
víkend stačí.
Stačil, a to i navzdory počasí, které nám připravilo sobotní deštivé dopoledne.
Částečně jsme tedy využívali interiéru hotelu, a tam si rozestavěli překážky, zkoušeli
chůzi po schodech a na kryté terase jsme procvičili poslušnost. Nakonec se počasí
umoudřilo, a my jsme mohli procvičovat i venku. Zařadili jsme dokonce i improvizovaný
průchod tzv. „bezohledným“ davem. Znamená to, že pes musí umět projít davem lidí,
kteří jdou naproti němu, aniž by mu vyhýbali.
Odpoledne jsme mohli jít na delší procházku, při které se psi vyběhali na louce, a my
jsme si užili čerstvého vzduchu.
Pobytu se zúčastnilo 16 klientů, jejich čtyřnozí pomocníci a vidící průvodci.

Klubová činnost
Kromě pobytových akcí probíhaly také jednou za 14 dní pravidelná setkání v brněnské
klubovně. Střídavě jsme ve spolupráci se cvičiteli Školy pro výcvik vodicích psů
trénovali práci a dovednosti psích pomocníků, ale také schopnost klientů správně s nimi
pracovat.
Pokud jsme neprocvičovali práci psů, probíhala tématická setkání:
Cennými radami v oblasti sociálních dávek přispěla Mgr. Eliška Škrancová z Národní
rady zdravotně postižených.
Roman Kabelka nás seznámil nejen s hudebními událostmi, ale i celkovou atmosférou
roku 1983.

Nejvíce zájemců se přišlo seznámit s novinkami v oblasti pomůcek pro zrakově
postižené, a diskutovat o jejich výhodách a nevýhodách s člověkem velmi povolaným vedoucím brněnského střediska Tyfloservis, o.p.s. Ing. Bc. Petrem Karáskem.
Velký úspěch měla také přednáška veterinářky MVDr. Hany Žertové na téma:
Psychologie psů.
Brno jsme si prošli letos dvakrát pod různými úhly pohledu – jeho historie a historie
židovského národa. Provedla nás studentka Filozofické fakulty oboru Dějiny umění.
Listopadová klubovna byla příležitostí pro všechny, kteří měli zájem poznat prostředí,
ve kterém se připravují budoucí veterinární lékaři. Nabídli jsme klientům exkurzi na
veterinární fakultu VFU v Brně. Během ní jsme si mohli například ohmatat kostry
různých zvířat, navštívit operační sál s přístroji, a také si pohladit živá zvířata.
Odborný výklad pracovníků fakulty doplnil naše hmatové i čichové dojmy o plno
zajímavých a důležitých informací.
Kromě setkávání v klubovně jsme jednou za dva týdny také provětrali psy při
společném venčení na Kraví Hoře v Brně.
Rok 2013 jsme zakončili vánočním setkáním pro všechny klienty.
Klubových aktivit se účastnilo celkem 57 klientů.

Nepravidelné aktivity
Na začátku roku proběhla beseda s nevidomou klientkou paní Borýskovou o její cestě
do Egypta k moři. Akci organizovalo Technické muzeum v Brně.
Odvážní a výzvy hledající zájemci navštívili lanové centrum PROUD v Brně na Lesné a
užili si dobrodružné odpoledne.
Naplánovali jsme také výlety a procházky do přírody. V lednu jsme si vyšli na novoroční
procházku do Bílovic, v březnu na netypicky zasněženou procházku do přírodního parku
Velká Baba, v červnu na oblíbenou Myslivnu a v září do Mariánského údolí.

Benefiční akce
27. 8.: Brno, Letní kino Na Dobráku
V létě se uskutečnila v rámci letního kina Na Dobráku benefiční akce na podporu
činnosti občanského sdružení Vodicí pes. Program zahájila prezentace Školy pro
výcvik vodicích psů, ukázky práce psů, a představení aktivit sdružení. Následoval
koncert, na němž vystoupila herečka a zpěvačka Divadla Husa na Provázku Andrea
Buršová se smyčcovým kvartetem Indigo Quartet. Lehkost a vtip celému večeru
navodil krátký výstup komika a fejetonisty Pavla Tomeše. Letní kino, které bylo
vzhledem k počasí spíše podzimní, patřilo francouzskému filmu Nedotknutelní.
Dojemný, a zároveň překvapivě vtipný a silný příběh muže upoutaného na invalidní
vozík završil celý večer.
Děkujeme za podporu vystupujícím, distributorům filmu, a zejména pořadateli akce občanskému sdružení Noční motýl.

18. 12.: Praha, adventní koncert v kostele Nejsv. Salvátora
V předvánočním období se na podporu naší organizace uskutečnil koncert v kostele
Nejsv. Salvátora v Praze. Zazněla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v
nastudování Orchestru a sboru Univerzity Karlovy v Praze.
Děkujeme za podporu farnosti Nejsv. Salvátora, orchestru a sboru, a samozřejmě
také návštěvníkům koncertu.

Prezentace, přednášky, besedy
V průběhu roku 2013 jsme zaznamenali velký zájem o prezentaci služby vodicích psů
ze strany škol a organizací.
Vždy vítáme možnost přiblížit svět zrakově postižených osob, jejich každodenní život
a spolupráci s vodicím psem. Považujeme za velmi důležité, aby široká veřejnost byla
dostatečně seznámena s vhodným chováním k nevidomému člověku s vodicím psem při
běžném setkání. Zlepšující se povědomí o této problematice pozitivně ovlivňuje jejich
každodenní zkušenosti a přispívá tak k oboustranně příznivým vztahům.
Do přednášek a prezentací zapojujeme také zrakově postiženého člověka s vodicím
psem. Jeho přítomnost a zkušenost se službou psího pomocníka nejlépe vystihne
význam vodicího psa v jeho životě.
V roce 2013 jsme uskutečnili celkem 16 přednášek a prezentací. Navštívili jsme
mateřské i základní školy, studenty Vyšší odborné školy sociální v Brně, Pedagogické
fakulty MU v Brně, a zrakově postižené účastníky letního tábora ve Veverské Bitýšce
(pořadatel TyfloCentrum Brno, o.p.s.). Pro studenty Mendelovy univerzity jsme měli
kromě přednášky i prezentaci v rámci Veletrhu neziskových organizací Brno.
Měli jsme také příležitost prezentovat naši činnost a službu vodicích psů v rámci akcí
pro širokou veřejnost. Kromě výše uvedených beneficí, soutěží, festivalů a veletrhů,
nás přizvala Liga vozíčkářů k akci v Nákupní galerii Vaňkovka s názvem Přisedni si.
Seznámili jsme zájemce s činností naší organizace nejen v rámci prezentačního
stánku, ale také při krátkých vystoupení na pódiu. Informace našich pracovníků
doplnila nevidomá Petra, která přiblížila svůj život s vodicím psem Choperem.

Financování
Aktivity sociální rehabilitace byly v roce 2013 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 2013 byly z těchto zdrojů uhrazeny chybějící náklady na výcvik vodicích psů:
Betty of Adamarden, Berry a Mandy.

Dárci v roce 2013
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.
ABClinic

Noční motýl, o. s.

Adámek Nikolas

Nosek Jiří

Apeltauer Tomáš

Kolařík Roman

AREMA s.r.o.

Onderka Roman, primátor statutárního města
Brna

Ateliér A. Hečka

Optika Valuchovi, s.r.o.

AVEFLOR, a. s.

Petráš Ivo

Bakof group s.r.o.

Petrůj Lukáš

Doležal Michal

Pitra Bedřich

DPMB a. s.

Plevová Miroslava

Dušková Stanislava

PPG Industries s.r.o.

GEIS CZ s.r.o.

PRO.MED.CS

Haluza Pavel, Ing.

Red hat Czech s.r.o.

Havlíková Alena

Roman Rudolf

Hoferek Tomáš, Ing.

ROTARY CLUB Ostrava

Chvíla Vojtěch

Římskokatolická akademická farnost
Nejsv.Salvátor, Praha

Investice Strategie Management, a.s. Sedláčková Martina
Kačina Jan

Severová Irena

Kocman Jiří Hynek, MVDr. Doc.

Simply You Pharmaceuticals a. s.

KPMG a. s.

Sláma Rudolf

Krejčí Jiří

Smilek Miroslav

Krejčí Václav

Smolková Kateřina

LINGEA s.r.o.

Svačina Petr

Malá Jitka

Svoboda Aleš

Marek Miroslav

Tera Zdenek

Mazour Tomáš

Tobolová Jana

Miklín Jakub

Umlášek Josef, MVDr.

Mitášová Marie

USU Software s.r.o.

Mrázková Pavla

Vacek Miloš

Musil Dobroslav, Ing.

Vávrová Barbora

Neovize s.r.o.

Žďárská Zuzana

Příjmy/výdaje
NÁKLADY v roce 2013

1.099.145,50

VÝNOSY v roce 2013

1.175.197,07

Z toho: dotace ESF
přijaté dary

438.385,636.582,-

DMS

23.388,-

sbírkové pokladničky

26.799,-

prodej reklamních předmětů

22.325,-

úroky
ostatní výnosy
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

45,07
27.673
76.051,57

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 2013 se nám opět dostalo velké podpory a pomoci od přátel a dárců. Těší nás
také zájem ze strany veřejnosti.
Srdečně děkujeme našim sponzorům a dárcům, příznivcům, přátelům i
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.

