Naše pracovní týmy
Z etických důvodů a po konzultaci s našimi klienty jsme se rozhodli omezit rozsah zveřejňovaných údajů, abychom tak
nenarušovali jejich soukromí a pocit bezpečí. Vynecháváme tak příjmení a bydliště. Tyto informace jsou, samozřejmě,
přístupné všem kontrolním orgánům.
Od posledního čísla bylo k dnešnímu dni secvičeno 8 týmů pes-klient:
Klient
Barbora Š.
Dominik B.
Alena H.
Miloš F.
Vlastimil S.
Jakub Z.
Daniela K.
Aneta K.

Věk

Bydliště - kraj

Druh psa

Rasa

7 let
3 roky
48 let
47 let
66 let
16 let
17 let
5 let

Středočeský
Ústecký
Pardubický
Středočeský
Karlovarský
Zlínský
Zlínský
Zlínský

Asistenční
Asistenční
Asistenční
Asistenční
vodící
Asistenční
Asistenční
Asistenční

Zlatý retrívr
Zlatý retrívr
Labradorský retrívr
Labradorský retrívr
Zlatý retrívr
Zlatý retrívr
Zlatý retrívr
Zlatý retrívr

Můj hrdina - Katie a Dominik

Danielka a Dara

Fenka Katie se umístila jako druhá
v celostátní soutěži pracujících psů
Můj hrdina. Dominik je autista a Katie
se stala jeho kotvou v tomto světě:
díky ní překonává strach ze tmy,
obavy z lékařů a časté špatné nálady
a smutky. Jeho maminka říká, že pro
útěchu nebo uklidnění si Dominik jde
vždy za Katie a nikomu jinému než
Katie se nikdy neomluvil. Říká o ní, že
je to jeho jediná kamarádka a že ji má
raději než své rodiče. Dominikova
maminka si to nebere osobně, je
ráda, že se mu povedlo navázat silný
emoční vztah, což u autistických dětí
není vůbec lehké.

Katie Dominikovi podá cokoliv, co mu
upadne a všechno, co potřebuje,
včetně léků na astma. Motivuje ho
k pohybu venku i doma při hrách
s balónky. Pohybem se zlepšuje jeho
motorika.
Často spolu polohují.
V noci spí v jeho pokojíčku a Dominik
tak lépe usína a spí klidněji, což jeho
maminka rovněž hodně oceňuje.

Barva

Jméno psa

žlutá Althea Jessie
žlutá
Katie
hnědá
Greyss
žlutá
Megy
žlutá
Grand
žlutá
Don Fram
žlutá
Dara
žlutá
Wells

Anetka a Wells
Anetka je mentálně zcela v pořádku,
ale její tělíčko má ochablé svaly a od
narození je napojena na plicní
ventilaci. Vybrali jsme jí jemného
psa Wellse. Její maminka je
nadšená tím, jak se Anetce
s příchodem psa zlepšil život. Pro
Anetku
třeba
hračky
moc
neznamenají, protože hýbe jen
trošku prstíkama a nedokáže si
s nimi moc hrát. Wells je jako
dokonalý plyšák a je to jediná „věc“,
která Anetku opravdu nadchla.

Dara je pro Danielku splněným snem.
Je pro ni kamarádkou, které může
svěřit
všechna
svá
tajemství,
pomocnicí, která je pořád k dispozici.
Je to opravdová krasavice a její
štěněcí kukuč přímo vybízí lidi
k tomu, aby se zeptali, kolik jí je, že
už je tak šikovná. Takže Danielku
zastavují a povídají si, což je pro ni
úplně nová zkušenost.
Daru moc baví polohování a Danielce
se při něm krásně uvolní a prohřejí
nohy, takže pak méně bolí. Někdy u
toho obě usnou třeba i na hodinu.
Dara také převychovala jejich
slovenského čuvače Koudyho, který
pravidelně utíkal z domu. Teď na
přivolání vždy vzorně přiběhne a
celkově se drží víc u své rodiny, aby
náhodou ta Dara nedostala více
pozornosti.

Na procházce ho chce sama vést
vedle kočáru, takže jí maminka
omotá vodítko, aby každý viděl, že
Wells je její pes. S máminou pomocí
mu hází míček, snaží se sama hýbat
rukama.

Kromě velké psychické podpory je
velkým přínosem
canisterapie.
Anetka polohování miluje, Wells je
urostlý pes a krásně prohřeje celé
tělo. Největší efekt to má na záda a
ledviny a po konzultaci s lékařkou
bylo možné postupně úplně vysadit
léky na odvodňování. A to je pro její
ledviny a vůbec metabolismus
rozhodně dobrá zpráva.

