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SLOVO NA ZAČÁTEK
Mohlo by to vypadat, že každý rok probíhá téměř stejně. Nikdy to tak není.
Každý z nich totiž přináší nové a neopakovatelné zážitky a výzvy, které se
časem promění v cenné zkušenosti. Ať už se týkají lidí nevidomých nebo
vidících.
Jsme vděčni za každou navázanou spolupráci, za každý specifický způsob
vyjádření podpory a pomoci těm, kteří kráčí světem s vodicím psem a bílou
holí.

Služba vodicího psa prochází postupným zdokonalováním
spolupráce s nevidomým člověkem. Každý z této dvojice má svůj
díl práce. Vzájemné napojení a důvěra nejsou zadarmo. Když
člověk vytrvá, dostaví se radost z jistoty pohybu, při kterém jasně
vnímá vedení, je schopen reagovat na sebemenší náznak a má
pocit bezpečí.
Překážky najednou mizí...

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.

ROK 2018
Stejně jako je služba vodicího psa především o spolupráci, tak je i naše pojetí sociální
služby pro nevidomé klienty o aktivním zapojení všech zúčastněných. Její podobu
nevytváříme pouze my, pracovníci, ale také nevidomí klienti. Ti jsou totiž největšími
odborníky na své potřeby.
Nikdo z nich nežije v uzavřeném světě tmy. Každý je důležitou součástí veřejnosti a
vytváří společnost stejně jako my vidící. Snažíme se proto, aby mezi vidícími a
nevidomými nestála zeď jako bariéra a nevytvářely se uměle dva různé světy.

Jednou z forem jak tyto světy propojit a rovnocenně zapojit nevidomé klienty jsou
akce pro veřejnost. Klienti ukazují práci s vodicím psem, vypráví své životní příběhy,
vedou přednášky a různě se zapojují se svými zkušenostmi.
Problematiku života zrakově postižených lidí a jejich soužití s vodicími psem,
konkrétní význam a pomoc v každodenních situacích prezentujeme v rámci dvou
významných osvětových projektů:

UVIDÍME (viz. str. 20) a Veď mě ve tmě (viz. str. 24).

Významné místo v našich aktivitách v roce 2018 mělo roční charitní partnerství
s firmou PPG Industries, s.r.o.
Dostalo se nám obrovské pomoci finanční i lidské. Děkujeme za to.

Anežka

SOUTĚŽE ve výkonu vodicích psů

DUBEN: 15. ročník soutěže vodicích psů
CESTA VE TMĚ, Boskovice
Termín: 27. dubna 2018
Místo: Masarykovo náměstí, Boskovice
Účastníci: 19 nevidomých soutěžících s vodicími psy, jejich průvodci, přátelé,
dobrovolníci, pečovatelé a organizační pracovníci SONS Blansko, Škola pro
výcvik vodicích psů, s.r.o. v Brně (ŠpVVP, s.r.o.), VODICÍ PES, z.s.
Moderátor: Jiří Filip

orientace s vodicím psem v cizím městě na neznámé trase;
přátelská a inspirující setkání - stará i nová;
informace nevidomým klientům o aktuálním výsledku spolupráce s
jejich vodicím psem, rady, doporučení a motivace ke zdokonalování.

Vítězná trojice:
1. místo: Jana Votápková s fenkou
labradorského retrievera Hermínou.
2. místo: Helena Hádlerová s fenkou
goldendoodla Charlotte
3. místo: Jan Balák s fenkou
německého ovčáka Nancy.

DĚKUJEME

Honza s Nancy: "Moc děkuji za skvělou
organizaci závodů v Boskovicích. A výběr
pana moderátora byl taky výborný, moc
dobře mluvil."
Pavel s Norou: "Skvělá soutěž, moc se mi to
líbilo, trasa kratší, ale mě to vyhovovalo.
Díky!"
Katka s Daisy: "Chci poděkovat za bezva
pátek. Obě jsme si to s Daisynkou užily.
Moderátor byl skvělý, dle mého názoru řekl
vše, co se týkalo vodicích psů. Takže si
veřejnost mohla udělat obrázek co tato
problematika obnáší."

za záštitu městu Boskovice a jeho starostce Bc. Haně Nedomové;
za spolupráci pořádajícím organizacím (SONS Blansko, ŠpVVP, s.r.o.);
za profesionální moderátorský výkon panu Jiřímu Filipovi;
za ozvučení akce Romanovi Kabelkovi;
za štědré ceny firmám: REMI GROUP s.r.o., ZVEREX NOVOTNÝ Boskovice,
Pet center CZ s.r.o., Pet planet, s.r.o., Chovatelské potřeby Brno – Bystrc,
Potřeby pro chovatele (potřeby nejen pro psy) Brno, Flora - fauna, s.r.o.
Boskovice;
za voňavé květiny pro vítěze firmě Florex, s.r.o.;
za finanční dary Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Boskovice, VPO
OKNA Blansko, s.r.o., Marta Mlatečková - bytový textil, Boskovice, Optik Otava –
oční optika Boskovice;

za občerstvení pro účastníky firmám Jednota COOP Boskovice, Ovoce zelenina
Dokoupilová, Boskovice a Pivovar Černá Hora;
za provázení nevidomých účastníků dobrovolníkům firmy Synthon, s.r.o. Blansko
a VOŠ sociální v Brně;
za perníkové medaile studentům SŠ a ZŠ Tišnov pod vedením paní Petry
Makešové;
za fotodokumentaci fotografce Ing. Renatě Hasilové;
za přiblížení pohybu a orientace poslepu vidícím návštěvníkům kolegyním z
brněnské organizace Tyfloservis Brno, o.p.s.;
za prezentaci budoucích vodicích psů pečovatelům Tomášovi Musilovi
s Nicolette a Beatě Markové s Xashou.

ZÁŘÍ: 35. ročník Mistrovství ČR ve výkonu vodicích
psů - Memoriál Miroslava Fišera
Termín: 8. září 2018
Místo: Zelný trh, Brno
Účastníci: 15 nevidomých soutěžících s vodicími psy
Spolupracující organizace: Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o., Vodicí pes, z.s.,
Středisko výcviku vodicích psů Praha – Jinonice, SONS ČR, Klub držitelů vodicích
psů, Ing. Helena Nerglová (HE+PA), Magistrát města Brna - odbor zdraví.
Moderátorka: Dominika Hulová

živé a frekventované centrum města v okolí Zelného trhu;
neznámé trasy, interiér obchodního centra, rozkopané chodníky a bariéry v
ulicích;
ukázky procvičování práce pečovatelů s budoucími vodicími psy;
pro širokou veřejnost prezentace služby vodicích psů a nahlédnutí do
problematiky zrakově postižených lidí.

Vítězná trojice:
1. místo: Martina Pútová s fenkou zlatého retrievera Biankou
2. místo: Jana Votápková s fenkou labradorského retrievera Hermínou
3. místo: Stanislav Poloprutský s labradorským retrieverem Jimmy.

DĚKUJEME
spolupracujícím organizacím;
za záštitu, podporu a ceny pro soutěžící Magistrátu města Brna – Odboru
zdraví.
zvláštní poděkování patří Mgr. Petrovi Hladíkovi, 1. náměstkovi primátora
statutárního města Brna , který nejen, že osobně zahájil soutěž, ale na
vlastní kůži si vyzkoušel pohyb a orientaci poslepu s vodicím psem a se
zájmem si vyzkoušel i některé kompenzační pomůcky pro zrakově postižené;
kolegyním z organizace Tyfloservis, o.p.s. za to, že vidící veřejnosti
zprostředkovaly kompenzační pomůcky pro zrakově postižené;
za kulturní zpestření děkujeme zpěvačce EVOLET, která vystoupila s
Antonínem Koutným a akustickému duu No Tiddlers (Míši Rotterové a
Milanu Krobotovi);
za moderování akce Dominice Hulové;

za ozvučení Romanu Kabelkovi;
za obrazové zaznamenání fotografce Ing. Renatě Hasilové;
za prezentaci procvičování vodicích psů pečovatelům ŠpVVP, s.r.o.,
kteří zároveň pomáhali jako dobrovolníci;
za ceny pro soutěžící firmám Yoggies, s.r.o., Wolfit (I like pet), Pet center
CZ, s.r.o., Potřeby nejen pro psy Brno;
perníkové medaile vyrobili studenti ZŠ a SŠ Tišnov pod vedením Petry
Makešové;
Soutěž dále podpořili: Město Dobruška, pekárna Oldřich Klobás z
Dobrušky a SONS ČR.

REKONDIČNÍ POBYTY 2018

Pravidelné letní rekondiční pobyty
umožňují
intenzivní
práci
na
dovednostech nejen vodicího psa,
ale také nevidomého člověka, který
má možnost procvičit práci se psem.
Dochází tak k upevnění vzájemného
vztahu, důvěry a roste radost ze
společné práce. Nevidomý člověk
získá cenné informace, ví na čem
dále pracovat, co rozvíjet, a naučí se
konkrétní postupy.
Nejde tu ovšem jen o práci, ale také o společné setkání s těmi, kteří sdílí podobnou
zkušenost. Klienti poznávají různé přístupy k práci s vodicím psem, různé problémy,
životní zkušenosti a postoje. Je to ta nejpřirozenější motivace a inspirace ke zdolávání
bariér ať už na cestách nebo v našich hlavách. Nově nalezená přátelství jsou pak tou
nejlepší odměnou.

LETNÍ POBYT V HODONÍNĚ
Termín: 23. - 28. 7. 2018
Místo: Oáza Hodonín a hotel PANON
Účastníci: 20 nevidomých klientů, jejich průvodci, odborní cvičitelé ŠpVVP, s.r.o. v
Brně a pracovnice VODICÍ PES, z.s.

Co nás kromě procvičování práce vodicích psů bavilo?
zájem byl za strany klientů tak vysoký, že jsme kromě Oázy využili k
ubytování i několik pokojů v hotelu PANON.
mohli jsme se po roce setkat se starými přáteli a poznat nové;
pochopili jsme, co znamená "musherství". Je to jízda se psím spřežením
a vysvětlil nám ho musher Vladimír Tkadlec. V horkém počasí příjemně
chladivé téma;

pobavila nás opět Divadelní kavárna
"po-světle", a to díky skvělému
hereckému projevu Laďky Dvořákové.
Její divadelní hra ve staročeštině a
povídky ve slováckém nářečí zkrátka
neměly chybu.
vděčně jsme vítali možnost osvěžení na
nedalekém koupališti;
vonnými polštářky provoněla celý areál
Oázy díky paní Ditě Stávkové, která nás
zasvětila do jejich výroby.

DĚKUJEME
Cvičitelům ŠpVVP, s.r.o., že navzdory horkému počasí našlapali tolik kilometrů.
Všem, kteří přispěli ke společnému programu: Zdeňce Stávkové, Laďce
Dvořákové a manželům Tkadlecovým.
Účastníkům za to, že vytvořili milou a otevřenou atmosféru. Za jejich otázky,
témata k diskusi a schopnost poradit či naslouchat druhým.
Studentům Lékařské fakulty MU Brno. Jejich Spolek mediků LF MU
zorganizoval benefiční akci "Večer plný hudby aneb I tak se dá pomáhat" a
přispěl tak na náklady tohoto rekondičního pobytu.

LETNÍ POBYT V OLOMOUCI
Termín: 30. 7. - 4. 8. 2018
Místo: Vysokoškolské koleje Generála
Svobody, Olomouc.
Účastníci: 10 nevidomých klientů, jejich
průvodci, odborní cvičitelé ŠpVVP, s.r.o.
a pracovnice VODICÍ PES, z.s.

Co nás kromě procvičování práce vodicích psů bavilo?
prohlídka Olomouce "Olomouc
v kostce"s paní Miluší Štenclovou.
Chytře ji zakončila osvěžením u
fontány;
před VŠ kolejemi se jednoho
večera rozezněly hity roku 1968.
Díky přednášce Romana Kabelky
jsme si připomněli, jak se v hudbě
odrazily důležité společenské a
politické události.
přítomnost našich nových přátel nevidomého
Raimondse
s
vodicím psem Quietem a jeho
ženy Laury. Byli velmi inspirující
svým zápalem a zodpovědným
přístupem
k
upevňování
dovedností
vodicího
psa.
Jednoho večera nám ve stínu
pod stromem popovídali o sobě a
o tom, jak se žije v Lotyšsku.
Raimonds s Quietem

hodně nám chutnalo v Tvarůžkové cukrárně;
obzory nám rozšířila interaktivní prohlídka v Pevnosti poznání;
vedro se dalo přežít díky milé atmosféře, příjemným rozhovorům a taky
klimatizaci v několika vytipovaných podnicích.

DĚKUJEME
Vidícím i nevidomým účastníkům za to, že vysoké teploty neměly zásadní
vliv na jejich ochotu pracovat, usmívat se a užívat společného času.

Raimondsovi a Lauře, že vážili dlouhou cestu z
Lotyšska až do Olomouce. Za jejich otevřenost,
trpělivost při překládání mezi českým, lotyšským a
anglickým jazykem a za obrovskou pracovitost,
inspiraci a zodpovědný přístup ke zdokonalování
práce vodicího psa.
Janě Kopřivové za její neúnavný překlad z/do
angličtiny.

Všem, kteří se podíleli na společném programu: paní Štenclové z Turistického
informačního centra Olomouce, Romanovi Kabelkovi za jeho hudební besedu,
pracovnicím Tvarůžkové cukrárny a Pevnosti poznání.
Zvláštní poděkování patří Nadačnímu fondu Avast za jejich finanční dar, který
pomohl uhradit značnou část nákladů.

Roman s Edisonem: "Rekondice jsou pro mě příležitostí jak spojit příjemné s
užitečným. Ujistil jsem se, že s mým vodicím psem jsme i po letech dobře sehraní
a dostal jsem od cvičitelů cenné rady pro situace, ve kterých si nejsme já či pes
jisti. Doprovodný program byl pestrý a zároveň vyvážený dostatkem volného času,
který jsem se svou rodinou trávil poznáváním města Olomouce.
Jana s Mínou: "Našla jsem opět další kamarády se kterými je radost pobýt u vás
na akcích."

Petr a Amigo: "Pobyt byl vydařený i přesto, že počasí se nás snažilo pokořit
opravdu vysokými teplotami a žhnoucím sluncem. Ale naštěstí neúspěšně. Počasí
bylo tak jediným "mráčkem" v průběhu jinak téměř bezmračného týdne."
Vláďa s Plutem: "To, že nevidomý dostane dobře vycvičeného vodicího psa, ještě
neznamená, že spolu budou bez problémů fungovat a zdolávat všechny nástrahy
společného života. Čas od času je dobré prověřit jejich souhru, oživit
pozapomenuté dovednosti a třeba i doučit něco nového. Na rekondičním pobytu
jsme měli příležitost nejen ledacos procvičit, ale i poznat nové prostředí, potkat se
s přáteli a navázat i další kamarádství."

PODZIMNÍ VÍKENDOVÝ POBYT NA
TŘECH STUDNÍCH

Termín: 4. - 6. 10. 2018
Místo: Hotel u Loubů, Tři Studně
Účastníci: 12 nevidomých
klientů, jejich průvodci, odborní
cvičitelé ŠpVVP, s.r.o. a
pracovnice VODICÍ PES, z.s.

Děkujeme účastníkům Mariánovi s Majkým a jeho ženě
Heleně za tento skvělý všeříkající článek:
První říjnový víkend jsme strávili v obci Tři Studně na Vysočině. Přijeli jsme už v
pátek odpoledne. Počasí – pravé babí léto, nádherně zbarvené stromy v kopcích
Vysočiny, velmi příjemný rodinný hotel U Loubů, krásně čisté a útulné pokoje s
výhledem do přírody…
Kolem páté hodiny odpolední dorazila bezvadně naladěná parta z Brna a okolí,
cvičitelé a s nimi Milan Dvořák.
První společná večeře, potom super povídání s úžasně vtipným Ondrou
Zmeškalem, skromným klukem s obrovským srdcem a nezištně pomáhajícím
dětem s hendikepem.
Jeden by si rád stěžoval, ale všechno klapalo a účastníci zájezdu se dobře bavili.
Jen pořád někdo chtěl vracet nějaké hnědé podšálky…
V sobotu bylo procvičování ve Žďáru, počasí opět slunečné, posedávali jsme v
kavárničce na náměstí, kde byla základna, a kde jsme způsobili množstvím lidí a
psů tak trochu paniku. Nakonec se ale obsluha zorientovala v tom kdo vidí a kdo ne,
a ladným přeskakováním psů roznášela kávu a zákusky….
Odpoledne se za hotelem procvičovala hromadná poslušnost, účastnili se i kolemjdoucí
a žasli nad vodicími psy a jejich dovednostmi. Cvičení se při zapadajícím slunci
protáhlo až do večeře. Psi nakonec uvítali volno a řádili na louce. Hromada šťastných
psů a spokojených lidí, prostě pohoda, nač si stěžovat.
V neděli ráno po snídani jsme se pomalu chystali k odjezdu, pan Dvořák postupně
odvážel účastníky pobytu k vlaku, ostatní postávali v hloučcích, dávali si na sebe
kontakty a loučili se…
A tady bychom si stěžovat chtěli: moc rychle to uteklo!
Chceme velice poděkovat Nadačnímu Fondu Sberbank, který finančně podpořil
víkendový rekondiční pobyt a umožnil tak setkání lidem, kteří to v životě nemají
jednoduché. Přesto se svým hendikepem dokáží prožít kvalitní život a psí pomocníci
jim to usnadňují.
Děkujeme i všem cvičitelům, kteří jsou lidmi na svém místě.
Lence Pláteníkové, která byla celý pobyt pozornou a stále dobře naladěnou
organizátorkou, Milanovi Dvořákovi za to všechno, co pro nás lidi i psy dělá.
Díky moc!
Marián a Helena Lisí s vodicím psem Majkým

MEZITÍM V BRNĚNSKÉ KLUBOVNĚ

Setkání v Brně nabízíme nevidomým klientům každý druhý týden v pátek. Střídá se
procvičování práce psů s aktivitami různého typu. Při výběru témat vycházíme hlavně z
přání klientů, kteří často přichází se zajímavými nápady.

CO SE DĚLO
6krát jsme procvičovali práci s vodicími psy. V letošním roce jsme opět
několikrát využili pohostinnosti kaváren v různých částech města a procvičovali
jsme různorodé situace, které okolí přirozeně nabízelo. Navíc jsme se tak
trénovali orientaci v novém a méně známém prostředí.

Přišel mezi nás kriminalista Mgr. Michal Vrba a poopravil
nejednu mylnou domněnku o vyšetřování a práci kriminalisty.
Přiblížil nám tak skutečnou realitu. Milovníci detektivek zjistili,
jak se to s těmi zápletkami vlastně má - co je pravda a co už
fikce.
Dozvěděli jsme se, jak si žije vietnamská komunita v Brně a povídali si s
vietnamci o Vietnamu. Long a Twí z organizace Zase Rýže přiblížili Vietnam tak,
jak ho mnozí neznají. Nasmáli jsme se u různých historek, dozvěděli se něco ze
složité struktury vietnamského jazyka, komplikovaných názvů v rámci rodinných
vazeb a oslovování. Zaujalo nás jak je zásadní rozhodnutí rodiny a náboženského
guru na výběr budoucího partnera.
Potěšila nás vzácná návštěva ředitele Vazební
věznice Ostrava plk. Mgr. Romana Záhorského
a jeho tiskové mluvčí Bc. Marie Bílkové. Osvětlili
nám, jak to chodí ve Vazební věznici, jaká je
podstata vězeňské služby, podmínky pro výkon
trestu odnětí svobody a výkonu vazby a také
průběh bezpečnostních prohlídek. Průběžná i
závěrečná diskuse byla velmi bohatá a téměř
nekonečná.

Společná procházka nevidomých klientů a
pečovatelů
ŠpVVP,
s.r.o.:
Cestu
z
brněnského sídliště Lesná do Bílovic nad
Svitavou zaplnilo na jedno sobotní květnové
odpoledne budoucí vodicí psi i vodicí psi ve
službě. Po úvodním pikniku na louce jsme
vyrazili
na
pětikilometrovou
pohodovou
procházku lesem.

O prázdninách jsme využili teplé letní
podvečery ke společnému venčení vodicích
psů na Kraví Hoře.

S aktuálním tématem FAKE NEWS a jak se jim bránit nás seznámil jeden z
největších odborníků na téma dezinformací, politolog Mgr. Miloš Gregor z
katedry politologie FSS Mu Brno. Autor knihy Nejlepší kniha o fake news
dezinformacích a manipulacích nám vysvětlil jak funguje šíření dezinformací,
poplašných a lživých zpráv, jak je rozeznat, proč jim často věříme a kdy se
nejčastěji objevují. Ukázal nám konkrétní příklady mediální manipulace, které
spíše než informovat mají za cíl vnutit nám nějaký názor.
Proběhla beseda s veterinářkou MVDr. Terezou Kološovou. S nevidomými
klienty probrala vše, co se týká zdravotního stavu jejich čtyřnohých průvodců. Pro
nevidomé majitele je zdraví jejich psa nikdy nekončící téma k diskusi. Paní
doktorka Kološová dala účastníkům prostor, aby si sami vybrali témata, která jsou
pro ně právě aktuální.
Každoroční společné vánoční setkání nevidomých klientů jsme letos pro velký
zájem přesunuli do větších prostor. Za vstřícnost děkujeme naproti sídlící Střední
škole pro zdravotně znevýhodněné. Užili jsme si povídání, zpěv koled, bohaté
občerstvení, vánoční balíčky, ale hlavně setkání s přáteli.

Službu sociální rehabilitace jsme poskytli celkem
90 klientům v rámci 3 037 intervencí.

OSVĚTA aneb VRHÁME SE DO SVĚTA

UVIDÍME
besedy, prezentace a zážitkové semináře pro veřejnost

Projekt UVIDÍME už od roku 2015 podporuje Nadační fond Českého rozhlasu
Světluška. Letos se k němu přidali i studenti Lékařské fakulty MU Brno, kteří část
výtěžku z benefiční akce "Večer plný hudby aneb I tak se dá pomáhat" věnovali,
kromě nákladů na rekondiční pobyt pro klienty, i na tento projekt.
Každý ročník projektu dokazuje, že má velký význam nejen pro účastníky, ale také
pro nevidomé klienty, kteří se zapojují jako lektoři a prezentují své každodenní
specifické zkušenosti vidícím lidem. Nejen, že kultivují vlastní dovednost jak na
veřejnost působit, ale vrací se jim to také na jejich cestách při setkávání s
informovanými lidmi ochotnými nabídnout pomoc.
Formy osvěty:
1. Interaktivní beseda na téma „Význam vodicího psa v životě nevidomého
člověka“ - nevidomí lektoři Petra Bezáková s Chopperem a Jan Balák s Nancy.
2. Beseda Ondřeje Zmeškala, který seznamuje se svým inspirujícím životním
příběhem, sportovními aktivitami a originálními myšlenkami.
2. Sebezkušenostní zážitkové semináře „JINÝM POHLEDEM“
3. Prezentační aktivity pro veřejnost.

Nevidomá lektorka Petra a Chopper:
V poslední době se mi velmi často stává, že mě někdo zastaví, pozdraví, vzpomene si,
že nás s Chopperem zná z nějaké akce. Zeptá se, jestli něco nepotřebujeme a jak se
nám daří. Netýká se to jen dospělých, naopak, velmi často mě osloví i děti.
Stejně tak jako my, nevidomí, chceme, aby se nám více přiblížil svět těch, co vidí, tak i
my sami bychom měli jít naproti a ukazovat veřejnosti, že jsme úplně obyčejní
lidé, jen nám chybí zrakové vnímání, které se aspoň částečně snažíme nahrazovat
dalšími smysly.
Hodně lidí se na takových akcích poprvé osobně setká s někým nevidomým. Poprvé se
třeba odváží zeptat se na věci, které jim dlouho vrtají v hlavě, nebo které se neměli
koho zeptat, případně se styděli.
Pro mě je teď momentálně radost chodit po Brně a potkávat ty, kteří už ví…
Zároveň přicházím do kontaktu s mnoha zajímavými a inspirativními lidmi. Na besedách
můžu pracovat i sama na sobě - na zdokonalování mé vlastní rétoriky a
sebeprezentace.
Je úžasné předstoupit před úplně
neznámou skupinu dětí, či dospělých,
napojit se na ně, nechat náš
vzájemný dialog přirozeně plynout,
jen občas v případě potřeby malinko
zasáhnout, a sledovat naši interakci
a to, kam se to celé během
přiděleného času dostane. A někdy
se dějí neuvěřitelné věci…
Cítím, že jsem konečně našla něco, co mě naplňuje a obohacuje, v čem se můžu
seberealizovat, zdokonalovat a co je snad smysluplné i pro někoho jiného, než jsem
jen já sama.
Jsem vděčná, že dostávám možnost a příležitost tohle všechno dělat.
Nevidomý lektor Ondřej Zmeškal:
Vyprávěl jsem svůj příběh dětem na prvním stupni ZŠ v Oslavici.
Byl to vlastně ten stejný den, co mi pak umřel Black (vodicí pes). Děcka se
to za nějaký čas od paní učitelky dozvěděla, a rozhodla se, že na mě
udělají sbírku. To napadlo děti, chápete to? Já ne. 😊

Přednášky a prezentace Petry Bezákové a Jana Baláka
Základní školy: ZŠ Vejrostova Brno – Bystrc, ZŠ Deblín, ZŠ Kašava, ZŠ Horníkova Brno – Líšeň,
ZŠ Holzova Brno – Líšeň, ZŠ Milénova Brno – Lesná, ZŠ Svážná Brno – Nový Lískovec, ZŠ Jana
Babáka Brno – Žabovřesky, ZŠ Masarova Brno – Líšeň, ZŠ AKADEMIA, s.r.o. Brno, ZŠ Blažkova
Brno – Lesná, ZŠ Sirotkova Brno – Žabovřesky, ZŠ Pramínek Brno - Bystrc, ZŠ Šlapanice Brno venkov, ZŠ Five Star Montessori Brno - Bohunice, ZŠ Jihomoravské náměstí Brno - Slatina, ZŠ
Gajdošova Brno - Židenice, ZŠ Řehořova Brno - Černovice, Křesťanská ZŠ Jana Husa Brno Líšeň, ZŠ Boleradice, ZŠ Přemyslovo náměstí Brno - Slatina, ZŠ Kobylnice, SZŠ Jaselská Brno,
ZŠ Hamry Brno - Obřany,Waldorfská ZŠ Plovdivská Brno - Žabovřesky, ZŠ Didaktis Brno Vinohrady, ZŠ Klobouky u Brna, ZŠ Křídlovická Brno, ZŠ Tuháčkova Brno - jih, ZŠ Pastviny Brno
- Komín, ZŠ Elišky Přemyslovny Brno - Starý Lískovec, ZŠ Horní Brno - střed, ZŠ Letokruh Brno Řečkovice, ZŠ Náměstí Míru Brno - Kraví Hora, ZŠ Antonínská Brno - střed, ZŠ Rosice, ZŠ
Čejkovická Brno - Vinohrady, ZŠ Kamenačky Brno - Židenice, ZŠ Doubravník, ZŠ Krásného, Brno
- Židenice, ZŠ Laštůvkova Brno - Bystrc, ZŠ Lomnice, ZŠ Říčany u Brna, ZŠ Horácké náměstí
Brno - Řečkovice, ZŠ Židlochovice, ZŠ Labyrinth, Brno - Veveří, ZŠ Bakalovo nábřeží Brno střed, ZŠ Jasanová Brno - Jundrov, ZŠ Žebětín Brno, ZŠ Hroznová Brno, ZŠ při DN Černopolní
Brno.
Střední školy: Biskupské gymnázium Brno, OA Kotlářská Brno, SOŠ pro administrativu EU Praha
Vyšší odborné školy a vysoké školy: Fakulta sportovních studií MU Brno, VOŠ sociální Brno,
zahraniční studenti Lékařské fakulty MU Brno (program Social Erasmus)
Firmy: IBM Brno; PPG Industries, s.r.o., Brno, SUBTECH s.r.o. Brno.
Organizace: Pečovatelé Školy pro výcvik vodicích psů, sr.o., Vazební věznice Ostrava (odsouzené
ženy), Středisko volného času Pacov, Expediční klubovna, Brno, Centrum sociálních služeb Tišnov,
Randulka - letní tábor, LIPKA - centrum na Lipové v Brně, Příměstský tábor SVČ Lužánky,
příměstský tábor pro děti zaměstnanců Univerzity obrany, Brno.
Prezentace: Dny mobility na Brněnském výstavišti, Den Země - Kraví Hora Brno, Běh Komory
daňových poradců, Brněnský majáles, osvětová akce "Neboj se mě", Tmavomodrý den v rámci
Tmavomodrého festivalu (mezinárodní hudební přehlídka pro zrakově postižené děti a mládež)
Dětský den Kuřim, osvětová akce Centra pro zdravotně postižené Pelhřimov, sportovní odpoledne
firmy PPG Industries, s.r.o., Zvířátkiáda Brno, Den bez bariér Brno - střed, zážitkové odpoledne
pro firmu Honeywell (pořadatel Dobrokar, s.r.o.), Den otevřených dveří pro veřejnost VODICÍ PES,
z.s.; Charitativní DOBROTRH studentů PEF Mendelu Brno; Charitativní adventní prodej
(pořadatel TIC Brno)
Přednášky Ondřeje Zmeškala:
ZŠ Týnská Třebíč, ZŠ Oslavice, ZŠ Pohořelice, Příměstský tábor Atom Třebíč, PPG
Industries, s.r.o. Brno, Den otevřených dveří pro veřejnost VODICÍ PES, z.s.

REAKCE ÚČASTNÍKŮ
Pečovatelé ŠpVVP Brno:
"Byl to pro nás obrovský zážitek. Dalo nám to spoustu věcí, například to, že jsme
nevěděli kolik super pomůcek existuje pro lidi se zrakovým postižením, jak se jim vůbec
žije (co je pro ně obtížné a s čím se musí denně vyrovnávat), ale také nám to dalo
velkou zkušenost, že si budeme vědět rady jak takovým lidem pomoci, když ji budou
potřebovat a jak se k nim chovat. Hlavně jsme si také uvědomili jednu věc a to, že
jsme si rovnoceni a to je hodně důležité."
VOŠ sociální Brno:
"Beseda byla příjemná a pro nás užitečná. Skvělí
přednášející vedli přednášku velmi poutavým způsobem
a tím udrželi naši pozornost celou dobu od začátku do
konce. Svoji přednášku navíc pro názornost doplňovali
videi, fotkami a svými zážitky. Vyvrátili některé
stereotypy nebo mýty, které se v souvislosti s
životem nevidomých tradují. Hodně přínosná byla pro
nás možnost udělat si představu o roli vodicího psa –
parťáka nevidomého a o obtížných situacích v životě,
které musí nevidomý člověk zvládnout. Uvědomili jsme
si, že člověk, který vidí, si spoustu věcí vůbec
neuvědomí nebo ho prostě nenapadnou."
Vazební věznice Ostrava:
"Chtěli bychom vyjádřit poděkování za besedu, kterou jste uspořádali v měsíci
květnu 2018 pro odsouzené ženy. Vaše návštěva se setkala s kladným ohlasem ze
strany odsouzených žen, které se jí zúčastnily a byla pro ně nejen silným
emocionálním zážitkem, ale také novou zkušeností v oblasti sociálních
vztahů."

ZŠ Horácké náměstí, Brno:
"Myslím, že je vhodné seznamovat děti s lidmi se zdravotním handicapem a ukázat
jim, že i tito lidé mohou vést plnohodnotný a zajímavý život."
ZŠ Krásného, Brno:
"Beseda děti velmi zaujala, Vaše nevidomá lektorka Petra Bezáková byla skvělá,
výborně s dětmi komunikovala, v případě nutnosti je dokázala i usměrnit. Děti měly
možnost zeptat se na vše, co se týče problematiky nevidomých a lektorka Petra
odpovídala i na dotazy čistě osobního charakteru. Umožnila jim tím lépe se vcítit do
světa nevidomých a chápat s empatií jejich potíže, potřeby i způsob života."

VEĎ MĚ VE TMĚ
projekt o propojování světů vidících a nevidomých v jeden jediný.
Je totiž dost velký na to, aby pojal všechny.
Lenka Pláteníková, VODICÍ PES, z.s., autorka projektu: "Svět nevidomých a
vidících dělí bariéry, které si klademe my sami. Veď mě ve tmě má být prostorem,
kde můžeme spolu mluvit a snažit se porozumět světu toho druhého

Od prvotního nápadu v roce 2017 projekt
díky aktivní spolupráci s agenturou
Better Marketing nabral velmi rychlé
obrátky...:

představili jsme se ve vysílání pořadu DOBRÉ RÁNO na ČT2: 7. května jsme dostali
prostor k propagaci v celém díle pořadu. Za tuto výjimečnou možnost vděčíme
dramaturgovi Matěji Randárovi. Věřil tomu, že tak jako téma nadchlo jeho, nadchne i
diváky. Podle statistik sledovanosti se mu jeho víra vyplatila.
Osobně se zúčastnila i jedna z patronek projektu zpěvačka LENNY se svou kapelou.
Hlavní myšlenkou vysílání bylo ukázat to, o čem celý projekt je: že nevidomí lidé jsou
stejní jako my a jsou součástí našeho světa. Proto jsme pozvali tři nevidomé klienty:
Ondřeje Zmeškala, který představil svůj inspirující příběh o tom, jak "přestal naříkat
nad svým osudem a začal sportovat", Helenu Hádlerovou, která osvětlila mnohé ze
vzájemné komunikace lidí vidících a nevidomých, a představila i některé kompenzační
pomůcky. Do třetice Jana Marečka, který prakticky předvedl jak se vaří rajská omáčka
s karlovarským knedlíkem a dokázal, že se můžete naučit vařit i když na to nevidíte.
Vše po vysílání bleskurychle zmizelo v žaludcích přítomných.
Kromě dramaturga vděčíme za úspěch také skvělým redaktorům Soni Baranové a
Ondřeji Blaho. Nejen že šířili dobrou náladu a měli pořád úsměv na tvářích, ale s
velkým citem a zaujetím vedli rozhovory s vidícími i nevidomými hosty. Díky jejich
milému a otevřenému přístupu obsadili do hlavních rolí vysílání nevidomé hosty a tím
zdůraznili myšlenku celého projektu. DĚKUJEME!

O projektu se dozvěděli i čtenáři MF DNES díky reportáži Jakuba Koháka a
časopisu Psychologie DNES prostřednictvím článku Lenky Pláteníkové.

"Přátelé, vůbec netušíte, co dokáže vodicí pes. V první řadě musím napsat, že
šlo o neskutečný zážitek. V půlce cesty se mi chtělo dokonce plakat, protože
jsem byl najednou dojatý, jak úžasný a úplný vztah mezi mnou a Paletkou v
mžiku nastal. Jde o absolutní duševní propojení, člověk se totálně odevzdává
umu, inteligenci a schopnostem svého pomocníka." Jakub Kohák, MF Dnes,
28/18.

"Najednou se člověk dívá jinak. Za očima, kterýma hledí na svět, je zážitek, ve
kterém nabývají na důležitosti jiné smysly. Zážitek důvěry jinému člověku, který
vás ujišťuje, že ta tramvaj opravdu jede jinam a vy můžete v klidu přejít
křižovatku. Nebo psu, který sice nemluví, ale každý jeho pohyb dává jasný
signál. A když se na sebe napojíte, přesně víte, co máte dělat." Lenka
Pláteníková (Psychologie DNES, květen 2018)
Projekt se zalíbil v Kozomíně na
Mělnicku, a to majitelům prodejny
Kozomínský med - na jeho podporu
každý měsíc přispívají výtěžkem z
prodeje pastových medů. Navíc pro
nás vyrobili speciální edici medů Veď
mě ve tmě.
založili jsme blog, kam uveřejňujeme i články nevidomých lidí. Zpravidla jsou
moc povedené.

Lucie Vavříková (zdroj: recenze FACEBOOK): Rozhodně skvělá věc, důležitá pro
rozvoj lidí, aby koukali kolem sebe a byli k sobě více empatičtí, soucitní, ohleduplní,
nápomocní...
Z případové studie Better Marketing: Spousta z projektů a kampaní o nevidomých je
staví do role hrdinů nebo lidí stojících mimo náš svět. My jsme se vydali jinou cestou.
Chceme ukázat, že nevidomí jsou jako my: běžní lidé s běžnými starostmi. Proto jsme
do projektu přizvali kromě celebrit také tři nevidomé patrony.
Zajímavostí je logo, které vzniklo ze symbolů v Braillově písmu. V tištěné podobě ho
proto budou moci přečíst i nevidomí. Nevidomé oslovujeme i při tvorbě obsahu,
například při psaní blogu.
Veď mě ve tmě měsíčně osloví průměrně 80 tisíc uživatelů na sociálních sítích.
Videa s celebritami od května 2018 do května 2019 zhlédlo na Facebooku 231 tisíc
lidí. Facebooková stránka Veď mě ve tmě má dnes přes 2000 fanoušků a toto
číslo neustále organicky roste.
Více o projektu na www.vedmevetme.cz, FB: Veď mě ve tmě. Instagram:
vedmevetme.

NEBOJ SE (MĚ)
osvětová akce pro veřejnost v Brně
Termín: 9. května 2018
Místo: Náměstí Svobody, Brno
Pořádající: Dominika Hulová (autorka myšlenky a člověk "z lidu"), Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR - odbočka Brno - střed, Tyfloservis, o.p.s.,
VODICÍ PES, z.s.
Motto:
Taky nevíš, jak pomoct tomu člověku s bílou holí?
Pojď si to s ním vyměnit a troufni si na Svoboďák poslepu s profesionálním instruktorem!
Anotace:
"Když se jednoho dne zrodila myšlenka,
napsala Dominika mail Pepovi ze SONSu.
Ten zavolal Petrovi z Tyfloservisu. Petra
napadlo, že by to mohlo zajímat i Lenku z
Vodicího psa. A tak se všichni setkali a dali
dohromady plán. Poté se k nim přidal i
Magistrát města Brna a mnoho dalších lidí,
kteří jejich nápad podpořili."

"Neboj se (mě)" je projektem, který má za cíl umožnit lidem poznat, jaké to je
pohybovat se po zdánlivě známém prostředí bez zraku a tak povzbudit
každého, aby byl nápomocný nevidomým při setkání v běžných situacích.
Prvním ročníkem akce Neboj se (mě) organizátoři rozšiřují povědomí o správné
pomoci lidem se zrakovým postižením. „Na třech trasách si lidé za doprovodu
profesionála vyzkouší, jak těžká je orientace se zrakovým postižením. Snažíme
se je přimět k větší empatii,“ autorka události Dominika Hulová.

Benefiční akce
Stojí za to zmínit, že benefiční akce v roce 2018 byly nabídkou ze strany
pořádajících organizací. Děkujeme za jejich rozhodnutí a za to, že podpora služby
vodicích psů má pro ně smysl.
"Večer plný hudby aneb I tak se dá pomáhat "- Spolek mediků Lékařské
fakulty MU Brno
Koncert ve tmě - Rotaract club Brno
Benefiční galavečer "Rodiny pro psy" s dobročinnou aukcí foto obrazů Propomoc, z.s.
Dobročinná aukce výtvarných děl "Art from heart" - brněnská pobočka IBM
Benefiční taneční párty - Taneční studio Stolárna Brno
Charitativní DOBROTRH - studenti PEF Mendelu Brno
Dobročinný adventní prodej na Náměstí Svobody - TIC Brno.

Charity Partner PPG Industries, s.r.o.
Benefiční koncert, bleší trh, sekáč oblečení nebo knih, prodej napečených
dobrot či uspořádání tomboly - inspirující a nápadité akce, které podpořily
neziskový projekt, který si zaměstanci firmy PPG People Brno pro rok 2018
vybrali. Měli jsme štěstí - tím projektem jsme byli my.
Je dost možné, že rozhodující slovo měli naši budoucí vodicí psi Anežka a
Onyx, které měly v péči Petra a Lucie z PPG. Firma vybraný obnos
zdvojnásobila a celá částka tak překročila 200 000 Kč! Kreativitu, nadšení a
vloženou energii ale nikdo nedokáže vyčíslit... Třešinkou na dortu však byla
speciální akce Colorful Communities - skupinka dobrovolníků vymalovala zdi
Penzionu pro staré vodicí psy ve Vojkovicích. Za guláš.
Mnohokrát DĚKUJEME. Bylo nám velkou ctí!

Spolupráce se zpěvačkou Lenny
Od léta roku 2014, kdy jsme se potkali s Lenny poprvé, uplynulo hodně vody.
Každý rok hledáme cesty, jak se spojit k propagaci nějaké dobré myšlenky.
Kromě účasti v projektu Veď mě ve tmě se Lenny stala osobní patronkou v té
době tříměsíční fenky labradorského retrievera Emmy.

Vedle čtyřnásobné držitelky hudebních cen Anděl se tak jednoho večera ocitla na
pódu v brněnském SONO centru i Emma a upřelo se na ni přes tisíc párů očí.
Emma dostala do vínku velkou šanci stát se dobrým vodicím psem. Bude-li totiž
vedle jejích tlapek bdít jméno jedné z nejúspěšnějších zpěvaček v naší zemi,
neztratí se.
Milá Lenny - děkujeme za tvé přátelství a podporu.
Milá Emmo - spolu s Lenny přejeme, ať tvé tlapky kráčejí tam, kde prozáříš cesty a
pomůžeš kráčet jistěji a bezpečněji.

FINANČNÍ ZDROJE

Děkujeme, že jsme mohli naše aktivity opět financovat z těchto významných zdrojů:
finanční prostředky Jihomoravského kraje;
dotace pro Jihomoravský kraj ze státního rozpočtu MPSV;
rozpočet statutárního města Brna na rok 2018;
příjmy od firemních i individuálních dárců.

VODICÍ PES, z.s. provozuje veřejnou
sbírku formou transparentního bankovního
účtu, sbírkových pokladniček, DMS a
prodejem reklamních předmětů.

V roce 2018 byly z těchto zdrojů hrazeny:
Náklady na pořízení vodicích psů: Blis, Jack, Endy, Ricky, Elisabeth,
Madlenka, Manny, Keira.
Příspěvky na léčbu vodicích psů: Roxy, Cejl, Madlenka,
Chopper.
Krmení pro pensionované staré vodicí psy: Coletta, Sally.

Děkujeme těmto dárcům:
Kromě níže uvedených jmen patří náš vděk také všem anonymním
dárcům a přispěvatelům do pokladniček veřejné sbírky.
Albatros Media a.s. - JUDr.
Lukáš Jansa a kolektiv (za
prodané tituly Internetové
právo)
Andrlová Hana, Ing.
AngioClinic Brno s.r.o.
Angiologie, s.r.o. - MUDr.
Miriam Faltýnková
Apeltauer Tomáš
AREMA, s.r.o.
AVOCADO PEOPLE
Balák Jan
Bayer Josef
BN SOFT s.r.o. Znojmo
Boleček Petr
Brunnerová Eva
Bürger Václav
Cifrák Bronislav
Cinert Tomáš
Cittnarová Dominika
Coufalíková Iva
Čáslavová Jaroslava
Český svaz žen Radomyšl
Čermáková Michaela
Čikl Miloš
Dlapalová Zdenka
Doležalová Lenka
Donaťák Vladislav, Ing.
Dostál Jaroslav
Drápelová Markéta
Dušková Stanislava

Dürböck Martin
Dvořák Dušan, JUDr.
Edwards Services, s.r.o.
Egerle Pavel
Friebertová Pavlína
Fritscher Zdeněk
Havelka Jan, Ing.
Hoférek Tomáš, Ing.
Horký Adam
Hulánková Radka
IBM Česká republika
IBM - Art from Heart aukce
Illek Otto
Investice Strategie
Management, s.r.o.
Jaššáková Tereza
Káčerková Kateřina
Kočicová Pavlína
Kočiš Petr
Konečná Lenka
Korcová Jana, RNDr.
Kozlová Zdenka
Kozomínský med, rodina
Rubešova
Krejčí Jiří
Kubištová Michaela
Kudličková Jana
Kurfiřt Zdeněk
Lukeš Michal
Malá Jitka
Marek Miroslav

Mařata Jan
Mařík Jiří
Mazour Tomáš
Menšík František
Miklín Jakub
Morkusová Kristýna
Musil Dobroslav, Ing.
NF Atýsek
NF Čro Světluška
NF Rotary Club Brno
NF Sberbank
Nosek Jiří
Obchodní akademie, SOŠK a VOŠ
Brno
Odvářka Petr
Pahutová Sylva
Peloušek Petr
Petráš Ivo, Ing.
Pharmawell a.s. - Chytrá lékárna
Pitra Bedřich
Polák Stanislav
PPG Industries s.r.o.
Procházková Věra
Propomoc, z.s.
PRO.MED.CS Praha, a.s.
Rákosník Luboš
Rotaract club Brno, z.s.
Sackmauer Pavel
Severová Irena

Scholaster Marek
Sláma Rudolf
Smejkalová Nikola
Snášelová Eva
Spolek mediků LF MU Brno
Stránský Vít
Svačina Petr
Švarc Josef
Štětková Zuzana
Taclová Anna
TIC Brno – výtěžek z akce „Dobročinný
prodej donuts“
Tobolová Jana, Mgr.
Tomášková Iva
Touš Zdeněk
TRUHLAŘÍK s.r.o.
Taneční studio Stolárna, s.r.o.
USU Software, s.r.o.
Vacek Miloš
Veterinární a farmaceutická fakulta Brno IVSA Brno
Vicianová Alžběta
Viktorin Jan
Vykopal Jan
VOŠ obchodní Brno
Záhorová Miluše
Zapletal Petr
Zemánková Hana a Ing. Zemánek Jan
ZŠ Křídlovická Brno

Za materiální dary či zdarma poskytnuté služby děkujeme:
Umístění pokladniček veřejné sbírky: Knihkupectví ACADEMIA Brno, Knihkupectví
KANZELSBERGER Brno, LUMIOPTIC Oční optika Brno, prodejna SKLIZENO –
Galerie Vaňkovka Brno, Technické muzeum v Brně, Veterinární ordinace MVDr. Petr
Pavelek Brno - Řečkovice, BILLA - prodejna Kounicova Brno, Medová prodejna
KOZOMÍN - podpora projektu Veď mě ve tmě.
Focení: Ing. Renata Hasilová, Radek Kubák, Martin Prokeš, Jakub Peloušek.
Better Marketing: poskytování služeb v oblasti online marketingu a vedení projektu
Veď mě ve tmě.
Zpěvačka LENNY (Lenka Filipová): podpora světa nevidomých lidí, propagace v
rámci brněnských koncertů.
VODÁK SPORT, Jan Šťastný: zapůjčení areálu pro akce s nevidomými klienty.
DOBROKAR, s.r.o.: spolupráce na realizaci zážitkových seminářů JINÝM
POHLEDEM ve firmách.

Za fotografie v této výroční zprávě děkujeme Ing. Renatě Hasilové, Martinu
Prokešovi, Ondřeji Královi (Král Photography), Janě Modlitbové a Lence Pláteníkové.

PŘÍJMY A VÝDAJE 2018

NÁKLADY v roce 2018: 2.245.012,29 Kč
VÝNOSY v roce 2018: 2.245.991,22 Kč
Z toho:
rozpočet statutárního města Brna: 156.000 Kč
Jihomoravský kraj – odbor sociálních věcí: 55.000 Kč
Jihomoravský kraj – prostředky státního rozpočtu MPSV: 697.800 Kč
Nadační příspěvky: 60.000 Kč
přijaté dary: 1.183.662,22 Kč
DMS: 17.836 Kč
sbírkové pokladničky: 43.084 Kč
prodej reklamních předmětů: 30.605 Kč
úroky: 0 Kč
ostatní výnosy: 2.000 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 978,93 Kč

NAŠI LIDÉ

Hana Prchalová – sociální pracovnice,
statutární zástupce VODICÍ PES, z.s.
Bez naší statutární zástupkyně, předsedkyně spolku, by
naše organizace nevznikla, ani nepokračovala. Má
zodpovědnost, rozhoduje, a zasahuje tam, kde si její
podřízené neví rady.

Mgr. Lenka Pláteníková – sociální pracovnice,
PR a fundraiser
Vymýšlí, vede a organizuje aktivity pro nevidomé klienty s
respektem k jejich názorům a potřebám. Klientům se věnuje
individuálně i skupinově, a aktivně je zapojuje do vytváření
podoby služby.
Pracuje s dárci a veřejností. Hledá možnosti pokud možno neotřelé spolupráce s
firemními i individuálními dárci. Vyhledává finanční zdroje v oblasti dotací a nadačních
příspěvků.
Propaguje činnost spolku, život se zrakovým postižením a principy práce vodicích
psů na veřejnost. V rámci osvěty veřejnosti zavádí nové projekty a nápady.
Je autorkou projektu Veď mě ve tmě a také této výroční zprávy.

Ladislava Dvořáková – administrativní pracovnice,
pracovnice v sociálních službách
Jedná s klienty a aktivně se zapojuje do nabídky. Je
informačním zdrojem pro klienty i veřejnost.
Má na starosti také méně atraktivní část služby - vede příslušnou
dokumentaci související s poskytovanými službami,
administrativu, zpracovává podklady pro účetnictví, eviduje
hmotný a nehmotný majetek spolku.

