Jak jsme hospodařili
Koncem ledna jsme jako vždy
provedli podrobné vyúčtování
uplynulého roku. Zdroje našich
příjmů jsou omezené na granty a
dary ze soukromé sféry, stát od
roku 2007 přispívá pouze na
vodící psy a ani to ne vždy
v plném rozsahu.
87% výdajů roku 2008 tvoří
přímo faktury cvičitelů za psy,
jejich
výcvik
a
všechny
související náklady. Provozní
režie sdružení je opět poměrně
vysoká, zahrnuje totiž náklady
kampaně zaměřené na získání
nových přispěvatelů a sponzorů
formou rozesílání Zpravodaje,
která proběhla ještě v roce 2007.
V roce 2008 i 2009 jsme
vzhledem k ekonomické situaci
v ČR tuto kampaň razantně
omezili, protože cítíme velkou
odpovědnost za prostředky, které
nám svěřují dárci a chceme je
využít co nejefektivněji.

Pro rok 2009 jsme od Nadace O2 na
projekt Psí pomocníci získali v pořadí
už třetí grant, tentokrát
ve výši
300.000
Kč.
K sedmi
dětem
z moravských regionů, které se
mohou těšit z dovedností chytrých
psů právě díky Nadaci O2, tak přibyly
Zuzka a Michalka. Zároveň se i
zkrátila doba čekání dalších klientů.
Jejich jménem i jménem rodin, kde
psi pomáhají, Nadaci O2 děkujeme
za uznání důležitosti psí pomoci a za
dlouhodobou podporu.
Zuzka a Nancy

Nejvyšší
položky
režie
představují výdaje za grafické a
poštovní
služby a zpracování
dat. Dále je to jízdné, které
souvisí
s propagační činností
našeho sdružení a s předáváním
psů klientům a jejich kontrolou.

terapeutického psa. Po návštěvě
v rodině jsme rozhodli, že pes bude
asistenční, tj. s „vyšším vzděláním“.
Míša sice psa povelovat nemůže, ale
mamince vhodně vycvičený pes
dokáže v mnohém pomoci.
Maminka tráví většinu času s Míšou
v náručí a tak si nejvíce pochvaluje,
že jí Jessie otevírá dveře a podává
upadnuté věci. V době kdy Míša
s Jessie polohují má chvilku času
třeba na žehlení, předtím mohla něco
udělat jen když Míša spala nebo ji
choval někdo jiný. Polohování je pro
Míšu velmi prospěšné, už v časech
dojíždění na canisterapii si rodiče
všimli, že díky prohřívání se jí
rozevírají křečovité ručičky a zlepšuje
se úchop. Věříme, že každodenní
časté polohování bude mít časem
viditelné výsledky. Pro maminku je
Jessie i velkou psychickou podporou,
v domácnosti je veseleji a rušněji a
pravidelné procházky jsou se psem
nutností.
TexColor Č. Budějovice, spol. s r.o.
opět pomáhá

Přehled za rok 2008:
Příjmy:
- dotace MPSV:
0 Kč
- příjmy za služby (vodící psy):
377.000 Kč
- dary:
1.821.500 Kč
- úroky:
14.012 Kč
Výdaje:
- DHM
0 Kč
- nákup a výcvik psů
1.835.080 Kč
- provozní režie
274.492 Kč

Nancy Zuzku doprovází do školy a
zůstává i na výuku. Když má Zuzka
horší dny a nemůže ani vstát
z postele leží Nancy u ní a ohřívá jí
nohy. Podává jí předměty, často
spolu polohují. Bydlí na samotě,
takže jí nahrazuje i důvěrnou
kamarádku, kterou děvče v tomto
věku potřebuje a Zuzka Nanynce
svěřuje svá tajemství. Když jdou do
města Zuzka už nemívá úzkostní
pocit, že na ni všichni zírají, protože
Nancy upoutává jejich pozornost a
dodává Zuzce sebevědomí.
Michalka a Jessie
Míša je dvouletá holčička, která svět
kolem
sebe vnímá především
dotekem, zrak a sluch jí totiž skoro
vůbec nefungují. Celým jejím světem
jsou teda náruče maminky a tatínka a
dalších blízkých. Rodiče již před
rokem a půl napadla myšlenka
dopřát Míše canisterapii, tedy „objetí
psí“. Reakce byly velmi pozitivní a
tak se rozhodli požádat
o

Pro rok 2008 nám společnost
věnovala velkorysou částku 300.000
Kč. Část dalšího příspěvku určeného
pro tento rok jsme použili na
přecvičení psa Darka pro paní Věru.
Můžete je spolu potkat na procházce
po Budějovicích.

