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Úvod, poslání a cíle
Služba je nabídkou zrakově postiženým lidem, kteří ve svém životě využívají
vodicího psa jako průvodce na cestě k samostatnosti.
Díky úzké spolupráci se Školou pro výcvik vodicích psů v Brně můžeme klientům
zprostředkovat to, co nejvíce potřebují – procvičování a tím zdokonalování práce
vodicího psa.
Pravidelná setkávání v klubovně, konzultace se cvičiteli a intenzivní soustředění na
společnou práci v rámci pobytových akcí, podpořilo u těchto dvojic vzájemnou důvěru
při doprovázení, souhru a porozumění.
Na připravovaných aktivitách spolupracovali také nevidomí uživatelé služeb.
Společné zážitky při dalších činnostech a outdoorových aktivitách, povídání a sdílení,
byly příjemným odpočinkem a zpestřením každodenního soužití člověka s vodicím
psem.
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 jak individuální tak skupinová práce s klienty. Vodicí pes
významně přispívá k celkové SAMOSTATNOSTI, a tím podporuje začlenění
nevidomého člověka do společnosti. Samostatnost při pohybu a orientaci mu
umožňuje smysluplně trávit volný čas. Pes zároveň usnadňuje kontakt s lidmi,
komunikaci s rodinou, spolupracovníky i přáteli.
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.

Stěhování
V roce 2014 došlo ke změně místa poskytování služby spolku Vodicí pes, o. s. Naše
dlouhodobá snaha najít vhodnější prostory pro poskytování služby byla završena
v červenci roku 2014, a to díky vstřícnosti vedení Škol pro zrakově postižené v Brně
– Pisárkách.
Za velkou výhodu našeho nového působiště považujeme společné sdílení areálu
s dalšími organizacemi, poskytujícími služby zrakově postiženým klientům (Škola pro
výcvik vodicích psů, Tyfloservis, o. p. s. a SPC pro zrakově postižené). Navíc mnozí
z našich klientů školu pro zrakově postižené v minulosti navštěvovali, a tak její
prostředí dobře znají.
Děkujeme zaměstnancům firmy Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. za pomoc při
stěhování.

Programy a aktivity realizované v rámci sociální
rehabilitace v roce 2014
25. dubna: soutěž vodicích psů CESTA VE TMĚ, Blansko
Město Blansko již pojedenácté ožilo přítomností dvaceti psů a jejich nevidomých
pánů, dobrovolníků a organizátorů soutěže "Cesta ve tmě". Spolupořadatelem
soutěže byla oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v
Blansku.
Aprílové počasí umožnilo užít si jak sluníčka, tak prudkého deště. Radost ze
vzájemného setkání všech po dlouhé době převážila i nepříjemné dešťové přeháňky.
Den přinesl mnoho příležitostí k povídání jak s pracovníky spolku Vodicí pes, o. s. a

Školy pro výcvik vodicích psů, tak s ostatními soutěžícími.
Účastníci si poměřením sil s ostatními ujasnili silné i slabší stránky spolupráce s
vodicím psem. Nešlo přitom jen o dovednosti psa, ale také o schopnost jeho pána
správně dávat povely, citlivě reagovat na vedení, a vzájemně si důvěřovat. Přátelská
atmosféra soutěžního dne umožnila všem vyhrát, i když v různém pořadí.
Zde jsou nejlepší z nejlepších:
Na 1. místě se umístila paní Jana Votápková s fenkou labradorského retrievera
Hermínou.
Na 2. místě Veronika Höklová s fenkou flat coated retrievera Brendou.
Na 3. místě Petra Šulcová s labradorským retrieverem Fidem.
Paní Jana a Veronika soutěžily v Blansku poprvé. Jejich umístění bylo odměnou za
výbornou spolupráci s vodicím psem.
Děkujeme všem dobrovolníkům, průvodcům a sponzorům, kteří věnovali ceny pro
účastníky.

5. května – 9. května: Jarní rekondiční pobyt s klienty a jejich vodicími psy,
Nedvědice
Městys Nedvědice nás přivítal v letošním roce poprvé. Prostřednictvím tohoto pobytu
jsme rozšířili povědomí o službě vodicích psů v regionu. Pětidenní pobyt přinesl
klientům zážitky nejen z tolik potřebného a intenzivního procvičování práce psů, ale i
z dalšího připraveného programu, např. exkurze na hrad Pernštejn a do
strašidelného zámku v Dolní Rožínce.
Účastníci měli po celý týden možnost konzultovat se cvičiteli všechny své dotazy.
Novinkou v procvičování práce psů bylo téma „procházení bezohledným davem“, kdy
pes bezpečně prochází davem stojících nebo pohybujících se osob.
Důležitou součástí akce bylo také vzájemné sdílení zkušeností v soužití se
čtyřnohým průvodcem. Prožili jsme příjemné setkání lidí se zájmem a motivací
zdokonalit dovednosti svých psů.
Pobytu se zúčastnilo 13 nevidomých klientů a jejich průvodců.

Děkujeme hotelu Myslivna a jeho skvělému personálu za vytvoření oázu pohody a
smíchu uprostřed nedvědických lesů.
Děkujeme společnosti KPMG Česká republika, s. r. o. za poskytnutý finanční dar k
uhrazení nákladů průvodcům nevidomých účastníků.

16. a 17. května: Tmavomodrý festival, Brno
V polovině května 2014 se uskutečnil 25. 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
výcviku vodicích psů a jarmark arteterapeutických dílen. Vodicí pes, o. s. společně se
Školou pro výcvik vodicích psů představil službu sociální rehabilitace i konkrétní práci
vodicích psů. Nevidomí návštěvníci, kteří uvažují o pořízení této tzv. zvláštní
pomůcky, si mohli chůzi s vodicím psem vyzkoušet na vlastní kůži. Všem zájemcům
jsme odpověděli na jejich dotazy a přiblížili jim, jak práce psa a následná péče o
klienta s vodicím psem probíhá.
Letní rekondiční pobyty, Hodonín
I. turnus: 21. července - 26. července
II. turnus: 28. července - 2. srpna

Již tradičně patřily poslední dva červencové týdny rekondičním pobytům v Hodoníně
ve středisku speciálních služeb Oáza Hodonín.
Společné setkání klientů, spojené s intenzivním procvičováním práce vodicích psů ve
službě bylo jako vždy příjemné a hlavně přínosné. Pobyt je ve velké míře o
vzájemném sdílení zkušeností, o radosti z opětovného setkání, možnosti popovídat
si o všech novinkách a zážitcích nejen s vodicím psem, ale i s dalšími tématy v životě
účastníků. V tomto roce se přidali i noví klienti, kteří se rychle a lehce zapojili do
společné práce i zábavy.
Procvičovali jsme trasy města, zodpovídali dotazy a nejasnosti ohledně práce psů,
snažili se zdokonalit vzájemnou spolupráci tak, aby byla podpořena jistota pohybu a
důvěra člověka v bezpečné vedení.
Zájmová část programu byla zpestřena návštěvou místní požární stanice. Díky
milému a ochotnému přístupu pracovníků profesionálního hasičského sboru si mohli
nevidomí zájemci mnoho z hasičského vybavení ohmatat a vyzkoušet.
Hudební rozhled klientům pomohl rozšířit nevidomý Roman Kabelka, který přijel se
svým pravidelným programem: „Nejen hudební události doby před 30 lety“, tedy roku
1984.
Program jsme doplnili procházkami, plavbou po Baťově kanále parníkem a
společnými posezeními.
Psi se řádně vyběhali a užili si přítomnosti ostatních psích přátel.
Pobytu se zúčastnilo v obou turnusech celkem 24 klientů s vidícími průvodci.
Děkujeme všem průvodcům a dobrovolníkům.

12. - 14. září: víkendový pobyt vodicích psů, setkání s pečovateli psů ve službě,
Kroměříž
Na víkendový pobyt v září jsme tentokrát zamířili do historického a půvabného města
v samém středu Hané – do Kroměříže. Rekondiční pobyt v září jsou zváni
pečovatelé, kteří měli psy v předvýchově a v době výcviku. Po uplynutí určité doby je
mají možnost vidět, jak pracují s nevidomým člověkem.
Zpočátku jsme byli trochu zaskočeni deštěm, který nás neopustil ani v sobotu
dopoledne. Někteří tedy museli statečně procházet město v dešti, ostatní se schovali
do místní příjemné kavárny na Velkém náměstí. S polednem se mraky roztrhly, a tak
jsme si mohli prohlédnout Květnou zahradu za hřejivého slunečního svitu. O to větší
byla naše radost, že jsme zde měli skvělého průvodce, který nám zážitek ze zahrady
ve francouzském stylu přiblížil všemi smysly – zvukem, hmatem, a dokonce i chutí.
Den jsme zakončili exkurzí do vyhlášených Arcibiskupských vinných sklepů.
V rámci rekondičního pobytu v Kroměříži jsme procvičili chůzi v městském prostředí,
poslušnost vodicích psů a jejich reakci na místní zvěř, pávy, kachny a králíky.
Účastníci, cvičitelé i organizátoři společně sdíleli veškeré novinky za dobu, po kterou
se neviděli, cvičitelé podpořili nevidomé klienty ve správné a důsledné spolupráci
s vodicím psem.
Pobyt v Kroměříži byl přínosný nejen díky dalšímu rozvoji dovedností při práci se
psem, ale také proto, že jsme vyzkoušeli orientaci v novém městě, které jsme měli
možnost poznat také po stránce kulturní a historické.
Pobytu se zúčastnilo celkem 15 nevidomých účastníků a jejich průvodců.
Děkujeme Domovu mládeže Pavlákova za výborný servis, průvodci v Květné
zahradě Mgr. Petru Hudcovi za interaktivní prohlídku s využitím všech smyslů,
průvodkyním z Arcibiskupských vinných sklepů, že zůstaly v práci kvůli nám o hodinu
déle, a všem průvodcům a dobrovolníkům.

Pravidelné aktivity
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 se psy pracovat.
Pokud jsme neprocvičovali práci psů, věnovali jsme se setkáním na různá témata. Na
začátku roku jsme diskutovali s klienty o jejich názorech na proběhlé aktivity, a na
celkové pojetí služby. Hodnotili jsme a plánovali další akce v souladu s představami
klientů. Všichni měli možnost vyjádřit svůj názor a přání ohledně programu jak po
stránce obsahové, tak organizační.
Nevidomý Roman Kabelka nás již podruhé seznámil v rámci hudební besedy
s událostmi před 30 lety, a to nejen v oblasti hudby, ale také celkové atmosféry roku
1984.
Díky úspěšné besedě v roce 2013, jsme znovu pozvali Mgr. Elišku Škrancovou z
Národní rady zdravotně postižených v Brně, aby nás seznámila se změnami a
novinkami v oblasti sociálních dávek.
Zajímavé a praktické informace pro každodenní život běžného spotřebitele přinesli
mladí právníci z organizace Sdružení obrany spotřebitelů.
Exkurze do zázemí Českého rozhlasu v Brně se setkala s velkým zájmem a
nadšeným ohlasem klientů.
Informace ze světa zdraví přinesla přednáška o teorii i praxi Dornovy masážní
metody. Seznámila nás s ní klientka, která se tématu věnuje, nevidomá Mgr.
Kateřina Kubínová.
Pečovatelka a dobrovolnice Markéta Charousová nám se svým psem Charliem
přiblížila práci záchranářských psů.
Kromě setkávání v klubovně jsme jednou za dva týdny také umožnili psům
proběhnout se při společném venčení na Kraví Hoře v Brně.
Rok 2014 jsme zakončili vánočním setkáním pro všechny klienty.
V roce 2014 jsme poskytli službu sociální rehabilitace celkem 58 klientům.

Nepravidelné aktivity
Mimo pravidelná setkávání v klubovně jsme klientům nabídli také besedu paní Šárky
Bečicové z Městské policie v Brně. Tématem bylo „Jak si počínat bezpečně“.
Bezpečnost je široká oblast, která je důležitá obzvlášť pro lidi se zrakovým
postižením. Účastníci se dozvěděli mnoho podstatných informací, a využili možnosti
dotazů na vše, co je v této souvislosti zajímalo.
V březnu jsme také navštívili Střední zdravotnickou školu, kde nám studentky
zprostředkovaly exkurzi do oblasti dentální hygieny, a to i prakticky bezplatným
ošetřením.
Inspirativní událostí byla návštěva těžce fyzicky postiženého Jiřího Máry s jeho
rodinou. Navzdory jeho handicapu a invalidnímu vozíku procestovali všechny
světadíly. Zážitky z cest přináší v zajímavém programu široké veřejnosti, a motivují
tak ostatní k objevování a překračování hranic fyzických i mentálních. Poutavé
vyprávění na téma „Tajuplná Afrika“ bylo doplněno i promítáním fotografií z cesty a
závěrečnou diskusí.

Besedu jsme připravili ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně. Díky zdarma poskytnutému prostoru v atriu budovy se mohla
účastnit i široká veřejnost, včetně studentů fakulty.
16. června: Benefiční golfový turnaj Nadačního fondu Atýsek, Kořenec u
Boskovic
V červnu proběhl benefiční golfový turnaj Nadačního fondu Atýsek v golfovém areálu
Kořenec u Boskovic. Výtěžek z akce ve výši 50.000 Kč podpořil budoucí vodicí fenku
Brixie.
Turnaje se zúčastnili kromě pracovníků organizace také někteří nevidomí klienti. Ti si
vyzkoušeli základy golfu na vlastní kůži, a strávili tak příjemný a inspirativní den.
Děkujeme JUDr. Šárce Cechové za pozvání a za zprostředkování finanční podpory i
štěňátku Brixie, která těšila svou přítomností a přirozenou hravostí všechny přítomné.
Změnit fotku Brixie!!

7. října: Benefiční módní přehlídka Ivety Nedomové, Brno
Další benefiční akcí byla módní přehlídka, kterou uspořádala brněnská módní
návrhářka Iveta Nedomová. Dary v celkové výši 67.214 Kč byly využity na
dofinancování nákladů pro budoucí vodicí psy Roxy a Teyĺu, a na provoz Penzionu
pro vysloužilé vodicí psy ve Vojkovicích.
Akce se konala v Kulturním domě Semilasso v Brně. Večerem provázela Iveta
Nedomová a Zdeněk Junák.
Děkujeme Ing. Ivetě Nedomové a partnerovi benefice PaeDr. Václavu Baslíkovi,
prezidentovi LC Brno Špilberk, LIONS CLUBS INTERNATIONAL/District 122.

Prezentace, přednášky, besedy
Každý rok zaznamenáváme ze strany různých škol a organizací velký zájem o
prezentace služby vodicích psů. Jsme rádi, že nás mnozí oslovují i opakovaně, a že
se objevují také příležitosti k představení služby široké veřejnosti v rámci festivalů,
veletrhů, jarmarků, nebo prostřednictvím médií.
Možnost přiblížit svět zrakově postižených osob a službu vodicích psů je důležitou
součástí naší činnosti. Šíření osvěty zpětně ovlivňuje pozitivní zkušenost našich
klientů v kontaktu s vidící veřejností.
Snažíme se zapojovat zrakově postižené klienti, kteří jediní mohou autenticky
zprostředkovat význam vodicího psa ve svém životě. V roce 2014 s námi
spolupracovaly Veronika Höklová s vodicím psem Brendou a Petra Bezáková
s vodicím psem Chopperem.
Díky spolupráci se spolkem Bezmezím, o. s. jsme také společně realizovali zážitkové
semináře „Jiným pohledem“ o tom, jaké je to žít se zrakovým postižením. V roce
2014 se na svět jiným pohledem podívali pracovníci firmy Deichmann, s.r.o. a PPG
Industries, s.r.o.
Prezentace a besedy jsme uskutečnili pro pečovatele budoucích vodicích psů, pro
děti na příměstském táboře v Brně, žáky brněnských základních škol, studenty VOŠ
sociální, SOŠ Emila Holuba, SZŠ Jaselská a ZŠ Strakonice.
Pracoviště naší organizace navštívili studenti speciální pedagogiky a volného času
na PdF MU v Brně. V rámci mezinárodního projektu EU Comenius Youtopia jsme
prezentovali službu pro studenty Střední průmyslové školy elektrotechnické a
informačních technologií a jejich spolužáky z různých evropských zemí.
Prezentaci jsme uskutečnili také pro TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. a pro
zaměstnance firmy HILLS v Brně – Hustopečích.
Byli jsme součástí těchto akcí:
 Jarní slavnosti, Brno – Žabovřesky;
 Výstava psích miláčků, Boskovice;
 Jarmark neziskovek na FSS MU Brno;
 Dětský den bez úrazů na DDM Junior v Brně;
 Pojízdná Kavárna potmě v Brně (projekt Světluška);
 Dny s handicapem, Třebíč;
 Bílý den, Hamry u Plumlova;

 Festival MAZDA Mariánské léto, Mariánské údolí, Brno;
 Zvířátkiáda, Brno – střed.
V říjnu 2014 jsme byli hosty pořadu brněnské televize (BTV) Vlna z Brna.
V roce 2014 jsme uskutečnili celkem 30 přednášek, prezentací a seminářů.

Financování
Aktivity sociální rehabilitace byly v roce 2014 hrazeny z finančních prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Zdroji pro náklady související se službou vodicích psů byly rovněž příjmy od dárců
jak z podnikatelské tak soukromé sféry. Vodicí pes, o. s. provozuje veřejnou sbírku
formou transparentního bankovního účtu, sbírkových pokladniček, DMS a prodejem
reklamních předmětů.
V roce 2014 byly z těchto zdrojů částečně hrazeny chybějící náklady na výcvik
vodicích psů: Dandy, Glisse od Byčí skály, Rocky Choco z Orvetu, Falco od Byčí
skály, George od Byčí skály, (Lejla) Faira Valašský rytíř
Dárci v roce 2014
Děkujeme všem firemním i individuálním dárcům za jejich štědrost. Také děkujeme
všem anonymním dárcům a přispěvatelům do pokladniček veřejné sbírky.
Bednářová Hana

Mitášová Marie

Brzobohatá Naděžda

Míšek Tomáš

Burkert Tomáš

Moravské gymnázium s.r.o.

Cifrák Bronislav

Mrázková Pavla

Ing. Čermák Viktor

Musil Dobroslav

Ing. Černý Martin

NF Atýsek

Zaměstnanci finančního oddělení
brněnské pobočky firmy Deichmann
s.r.o.

Studenti Obchodní akademie v Brně

Dědek Milan

OK PROJEKT, s. r. o.

Dočkálek Jan

Onderka Roman

MUDr. Doležalová Lenka

Pazderová Andrea

Donaťák Vladislav

Petráš Ivo

Dušková Stanislava

Pitra Bedřich

Eliášová Petra

Pixmania s.r.o.

GEIS CZ s.r.o.

Plotková Jana

Gynekologie Křoustek, s.r.o.

Ing. Arch. Polách Jan

Hailich Jan

PRO.MED.CS

Haluzovi

Rostinský Hynek

Havelka Jan

Seiner Tomáš

Hoferek Tomáš

Severová Irena

Internet shop, s.r.o.

Simply You Pharmaceuticals a.s.

Investice Strategie Management a.s.

Sláma Rudolf

Jaška Lukáš

Slezáková Miloslava

Jiruše David

Smolková Kateřina

Kantor Elzbieta

Svačina Petr

Bc. Kolařík Roman

Stejskal Jiří

Koryntová Tereza

Stolařová Marta

Kotrbová Libuše

ZŠ Čelakovského, Strakonice

KPMG a.s.

Šimáček Marek

Krejčí Jiří

Štecher Martin

Krejčí Václav

Švarc Josef

Kroulík Václav

TESCO STORES ČR a. s.

Kudlička Zdeněk

Tobolová Jana

Kulišová Eva

USU Software s.r.o.

Lukeš Michal

Vacek Miloš

Malá Jitka

VAKABRNOCZ, s. r. o.

Malý Miroslav, Ing.

Ing. Vokřál Petr, primátor města Brna

Marek Miroslav

Zapletal Jan

Mazour Tomáš

Zpěváková Lucie

Miklín Jakub

Žďárská Zuzana

Podpora formou materiálních darů či zdarma poskytnutých služeb






Ing. Arch. Tomáš Jenček: návrh prostoru nové provozovny v Brně –
Pisárkách;
Zaměstnanci brněnské odbočky firmy Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o.:
pomoc se stěhováním do nových prostor;
Nejedlá Jitka (A&C group): tisk propagačních materiálů;
Fakulta sociálních studií MU v Brně: pronájem atria fakulty;
Ceny pro účastníky soutěže ve výkonu vodicích psů „Cesta ve tmě“ v Blansku:
Velkoobchod květin Florex, Brno (květiny pro vítěze), firma CZanidis, s.r.o.
(krmení VERSELE – LAGA), HART OLOMOUC a JUKO PETFOOD s. r. o.
(balíčky pamlsků, vzorky krmiva a další dárky), studenti Odborného učiliště a
Praktické školy na ulici Lomená v Brně (výroba perníkových medailí);








Firma Manmat: pamlskovníky;
Ing. Jiří Kolouch: 12kg krmení pro psy značky HILLS;
Student Agency: uveřejnění článku v časopise Žlutý a reklamních spotů
v autobusech;
Iveta Nedomová: uspořádání benefiční přehlídky;
Radek Kubák: foto a grafické zpracování PF 2015;
Michaela Lišková Gálíková: poradenství v oblasti PR a fundraisingu.
Příjmy/výdaje

NÁKLADY v roce 2014

1.187.648,36

VÝNOSY v roce 2014

1.257.329,50

Z toho: dotace ESF

415.956,-

přijaté dary

695.928,-

DMS

21.232,-

sbírkové pokladničky

50.539,-

prodej reklamních předmětů

21.040,-

úroky

34,00

ostatní výnosy

52.600,-

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

69.681,14

LIDÉ

Hana Prchalová – sociální pracovník, statutární zástupce
Vodicí pes, o. s.
Vede spolek Vodicí pes, o. s. 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 pro ně aktivity, 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 spolku,
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
Srdečně děkujeme našim dárcům, přátelům, příznivcům i dobrovolníkům.
Děkujeme, že jste nám dopřáli i v roce 2014 podporu a pomoc, ať už jakýmkoli
způsobem.
Vaše pomoc prostřednictvím činnosti spolku Vodicí pes, o. s. přispívá k
samostatnosti, pocitu smysluplnosti a životní radosti nevidomých lidí. Velmi si toho
vážíme!

