ZPRAVODAJ
o životě a činnosti sdružení, které se zabývá
zajišťováním speciálně cvičených psů
pro zdravotně postižené a osvětou v této oblasti

Prosinec 2011
... a my ho pomůžeme zajistit
Vážení a milí přátelé,
Již po jedenácté využívám tuto
příležitost poděkovat všem, kteří se
v průběhu jedenácti let existence
našeho sdružení zasloužili o to, že
jsme předali celkem 98 pomáhajících
psů a změnili tak život 98 lidem a
jejich rodinám. Pes pro ně znamená
nejen velkou pomoc a ulehčení, ale i
radost a potěšení. Naše i jejich díky
patří všem dobrovolníkům, kteří pro
sdružení pracují, všem sponzorům,
kteří nám na psy přispěli a hlavně
našim pravidelným dárcům, na
kterých stojí finanční stabilita naší
organizace.
Blíží se Vánoce, období, kdy máme
více času se zamyslet a častěji
přemýšlíme i o pomoci druhým.
Prosím, věnujte svoji důvěru a
podporu našim projektům. Zlepšíte
tak život lidem, kteří většinou už od
narození
bojují
s omezeními
způsobenými
jejich
zdravotním
postižením.

Potřebuje pořád někoho, kdo by se
mu věnoval. Mia k nám přinesla
hodně radosti. Věřím, že bude
Lukáška motivovat k vlastní aktivitě a
pomůže ho posunout v jeho vývoji co
nejdál to půjde.
Lukášek si společnost Mijunky moc
užívá, všude nás doprovází . Hned
ráno se radostně přivítají. Pak mi Mia
pomůže Lukáška přebalit, přinese
plínečku, počká vzorně až Lukáška
nakrmím a jedeme společně do
speciální školky. Tam se s ním
patřičně rozloučí a odpoledne se
zase
vítají.
Samozřejmě
ho
doprovází na procházkách, výletech,
v obchodě vedle kočárku. Lukášek
se začal více zajímat o okolí, snaží
se Mijunku z kočárku sledovat, to
před tím nikdy nedělal.

Lukášek nezvládne sám pejska
pohladit a tak mu pomáháme a je
vidět, že mu srst dělá moc příjemně
a uvolní prstíky. Už se i stalo, že si
Lukášek pejska sám objal, což je u
něj velký úspěch a pro nás „něco
krásného k vidění“.

Přeji všem krásné a klidné Vánoce a
do nového roku hodně lásky,
energie, entuziazmu a hlavně pevné
zdraví.
Ing. Andrea Kaufmanová
předseda sdružení Pes pomůže
Mia a Lukášek
Z dopisu maminky: Rádi bychom
poděkovali všem, kteří nám umožnili,
aby se naše rodina rozrostla o
nového člena, kterým je asistenční
fenka Mia. Lukášek je klučina, který
je vděčný za každou pozornost.
Bohužel jeho snaha něco cíleně
udělat (vydat zvuk, sáhnout po
hračce, podívat se za zvukem...) u
něho vyvolá vysoké svalové napětí.

nožičky sýrem, aby mu Mia vše
důkladně promasírovala jazýčkem.
Tuto lízací metodu určitě budeme
zkoušet i na bříšku a zádíčkách.

Doma často polohují, Lukášek se tím
velice uvolní, uklidní, někdy společně
oba usnou. Mia ho hodně zahřívá a
to mu moc pomáhá. Cítí, že vedle něj
někdo je, a tak je spokojený. Občas
vkládám Lukáškovi do ručičky
piškotek a Mia se ho snaží vyšťourat.
To se Lukáškovi velice líbí a krásně
reaguje smíchem a především uvolní
dlaně a prstíky. Už jsem také
zkoušela
Lukáškovi
namazat

Jinak je Mia velkým přínosem i pro
nás - rodiče, hodně nám pomáhá.
Umí přinést různé věci, nosí plínky
pro Lukáška při přebalování, také
botičky, vlhčené ubrousky nebo vše,
co zrovna potřebuji. Kdykoliv nám
něco upadne, je hned v pohotovosti
a vše nám s velkou radostí a
ochotou přinese a podá.
Mia určitě bude velkým přínosem
pro našeho syna, který to nemá v
životě moc jednoduché a má hodně
zdravotních problémů. Ještě jednou
za nového člena rodiny všem moc
děkujeme a těšíme se na další
společné zážitky.

