Jak jsme hospodařili

Erik a Radka

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.

Erik to měl od začátku těžké – musel
nahradit fenku Ginnu, která Radce
sloužila 8 let a byla milovanou členkou
rodiny. Byla drobná, ale zvídavá a
odvážná, tedy úplně jiná než statný,
rozvážný a mírný Erik. Trvalo to déle,
ale nakonec Erik do rodiny zapadl.

89% výdajů roku 2010 tvoří
přímo náklady související
s pořízením
psů,
jejich
výcvikem a dalším servisem,
který poskytujeme klientům.
Provozní režie sdružení je
oproti minulému roku opět
nižší, snížili jsme náklad
Zpravodaje a omezili kampaň
zaměřenou
na
získávání
nových
přispěvatelů
a
sponzorů. Také se v tomto
roce o 1% zvyšovalo DPH.
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
služeb našeho sdružení a s
předáváním psů klientům a
jejich následnou kontrolou. Do
majetku
sdružení
přibyla
multifunkční tiskárna.
Přehled za rok 2010:

Abeceda empatie
Společnost AXA ASSISTANCE CZ,
s.r.o. si nás v roce 2006 vybrala jako
partnera pro projekt, který vznikl na
základě darované stokoruny, kterou jim
poslala spokojená klientka asistenční
služby pro zahraničí. Zaměstnanci
společnosti tenkrát mezi sebou vybrali
další prostředky a přispěla rovněž
společnost. Výsledkem byl dostatek
peněz na zajištění asistenční fenky pro
sedmiletou Anežku, kterou jsme podle
společnosti nazvali Axa.
Projekt potom v různých formách
pokračoval i v následujících letech a
k Axe přibyli Betty, Cassie a Don Fram,
všichni vycvičeni pro dětské klienty.
Dalším psem v abecedě pomoci je Erik,
vycvičen pro paní Radku, které v létě
2010 umřela asistenční fenka Ginna.
Věříme, že pro člověka, který si na psí
pomoc již zvykl, je najednou těžké se
bez něj obejít, a proto jsme paní Radce
přednostně přidělili Erika. Díky darům
zaměstnanců AXA ASSISTANCE CZ,
s.r.o., z kterých jsme zajistili jeho
dofinancování, jsme Erika předali
koncem roku 2010. Všem za jejich
příspěvky a dlouhodobou pomoc
mnohokrát děkujeme.
Abe a dvojčata

Příjmy:
- dotace MPSV:
0 Kč
- příjmy za služby (vodicí psy):
200.000 Kč
- dary:
1.363.319 Kč
- úroky:
7.427 Kč

Erik plní všechny funkce asistenčního
psa, obzvlášť velkou radost má ze
svlékání ponožek, takže doma teď
všichni musí nosit bačkory, jinak jsou
vzápětí bosí. Občas trpí nespavostí a
třeba ve 3 hodiny ráno vezme míček a
spustí ho Radce na hlavu, protože
zjistil, že tak ji vzbudí okamžitě.
Tessy a Sára
Tessy
pomáhá
Sáře
zejména
polohovaním zvládat těžké stavy při
únavě v rámci její hyperaktivity a
doprovodem na procházkách a častým
mazlením předcházet těmto stavům.
Stále dobře naladěná Tessy zlepšuje
Sáře náladu a přibyla jí i povinnost –
péče o kožíšek.

Výdaje:
- DHIM
1.799 Kč
- nákup a výcvik psů
1.342.680 Kč
- provozní režie
169.220 Kč

Kristýnka a Linda mají každá jinou
diagnózu, ale Abe jim pomůže se vším.
Když jsou doma, pořád je obchází, zda
něco nepotřebují, když jedné něco
podá, běží hned za druhou a snaží se jí
také něco vnutit. Obě holky s ní na
střídačku polohují a Linda, která skoro
vůbec nemluvila, se teď začala hodně
snažit, aby mohla Abe povelovat.
.

