
 
Jak jsme hospoda řili 
 
Koncem ledna jsme jako vždy 
provedli podrobné vyúčtování 
předchozího roku. Zdroje 
našich příjmů jsou omezené na 
granty a dary ze soukromé 
sféry, stát od roku 2007 
přispívá pouze na vodicí psy a 
ani to ne vždy v plném 
rozsahu. 
 
90% výdajů roku 2009 tvoří 
přímo faktury cvičitelů za psy, 
jejich výcvik a všechny 
související náklady, je to o cca 
100 tis Kč méně než v minulém 
roce. Provozní režie sdružení 
je oproti minulému roku nižší 
přibližně o 90 tis Kč, byli jsme, 
bohužel, nuceni k omezení 
kampaně zaměřené na získání 
nových přispěvatelů a 
sponzorů a ke snížení nákladu 
Zpravodaje. Pro tento rok 
budou tato omezení, bohužel, 
ještě větší. 
  
Nejvyšší položky zahrnuty do 
režie představují výdaje za tisk, 
poštovní a rozesílací služby a 
zpracování dat. Dále je to 
jízdné, které souvisí  se 
zajišťováním propagace 
našeho sdružení a s  
předáváním psů klientům a 
jejich následnou kontrolou.  
 
 
Přehled za rok 2009: 
 
Příjmy:  
 
- dotace MPSV:  
  0 Kč 
- příjmy za služby (vodící psy): 
  0 Kč 
- dary: 
  1.649.739 Kč 
- úroky: 
  16.300 Kč 
 
Výdaje: 
 
- DHM  
  0 Kč 
- nákup a výcvik psů 
  1.722.847 Kč 
- provozní režie 
  188.874 Kč 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Pomoc podle abecedy 
 
Již od roku 2006 se společnost AXA 
ASSISTANCE CZ, s.r.o. podílí na 
získávání prostředků pro naši 
organizaci a stala se tak jedním 
z našich nejvýznamnějších firemních 
partnerů. Štědrá finanční pomoc 
formou daru od společnosti je 
doplněna ještě sbírkou mezi 
zaměstnanci, dobrovolnickou prací a 
prezentací našeho sdružení u 
obchodních partnerů. Tímto 
způsobem se podařilo získat 
prostředky na zajištění čtyř 
asistenčních psů, Axy, Betty, Cassie a 
Dona Frama. To představuje čtyři 
šťastné děti, které dostaly šikovného 
kamaráda a pomocníka, a čtyři rodiny, 
kterým se díky pomoci AXA 
ASSISTANCE CZ změnil život 
k lepšímu. Jejich jménem společnosti i 
zaměstnancům děkujeme za 
dlouhodobou podporu. 
 
Megy a Miloš 
 

 
 
Z dopisu klienta: S příchodem nového 
člena do naší domácnosti se toho 
hodně změnilo k lepšímu. Megy je 
především skvělý kamarád všech 
členů rodiny. Pro mě je neocenitelná 
při podávání upadlých věcí. Snažím 
se chodit s pomocí francouzských holí 
a zvednout upadlou hůl bez pomoci je 
pro mě téměř nadlidský úkol. 
 
Kromě standardních dovedností 
asistenčního psa, které mi hodně 
ulehčují mé denní činnosti, si s Megy i 
povídáme a její mručení a bručení mi 
dává najevo, že je vše v pořádku. 
dopřát Míše canisterapii, tedy „objetí 
psí“. Reakce byly velmi pozitivní a tak  
se    rozhodli    požádat      o  
 

  
Don Fram a Jakub 
 
Jakub chodí do 9. třídy běžné školy a 
jako vozíčkář se často cítil vyloučen 
z kolektivu. S příchodem Dona Frama 
se to úplně obrátilo. Ten sice nezůstává 
na vyučování, ale stejně je dost 
příležitostí předvést, jak je šikovný a jak 
skvěle Jakuba poslouchá. Jakubovi to 
ve škole jednoznačně zvýšilo prestiž. I 
po psychické stránce se cítí lépe, má 
pořád společnost, přibyly mu povinnosti 
v péči o psa.  
 

 
 
Často spolu polohují, Don Fram mu 
podává všechno, co mu upadne, a 
přináší oblečení a boty, když se 
chystají ven, nebo když má on sám 
pocit, že by měli jít ven. 
 
Althea Jessie a Barborka 
 
Barborka je nadšena péčí o Jessie, 
hlavně jí pořád nosí čerstvou vodu, což 
ji nutí používat i levou ručičku, kterou 
jinak moc používat nechce. Jessie jí 
nosí bačkory, které Barborka pořád 
někde zapomíná a často si spolu hrají, 
takže maminka má konečně čas i na 
jinou práci. Při polohování je Jessie 
mnohem trpělivější než Barborka, 
prospívá to ale oběma. Barborka je teď 
mnohem veselejší a šťastnější. 
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