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

Prosinec 2012
... a my ho pomůžeme zajistit
Vážení a milí přátelé,
Držíte v rukou dvanácté předvánoční
vydání našeho Zpravodaje, ve
kterém se Vám opět snažíme přiblížit
starosti a radosti rodin a jednotlivců,
kterým jsme s Vaší pomocí zdarma
předali speciálně cvičeného psa. Od
založení naší organizace jsme
dodáním psího pomocníka změnili
životy 104 klientům. Jejich osudy a
příběhy jsou různé a pro každého
pes znamená něco jiného, ale na pár
bodech se shodnou všichni: chytrý
pes je především velká psychická
podpora klienta i jeho rodiny, jeho
pomoc znamená zvýšení pocitu
nezávislosti a bezpečí při pohybu
doma i venku, zvýšení pohodlí při
podávání věcí, uvolnění a dlouhé
pohodové chvíle při polohování.
Jménem všech našich klientů a členů
jejich rodin a jménem členů našeho
sdružení bych ráda poděkovala všem
lidem a organizacím, které se podíleli
na
našich
projektech.
Někteří
přispěvatelé jsou s námi už od roku
2001. Děkujeme za projevenou
důvěru a finanční pomoc. Jednotlivci
mají dlouhodobě největší podíl na
našich příjmech a pravidelnost jejich
darů je pro nás velmi důležitá.

nového roku vše dobré, doma,
v práci a hlavně ať slouží zdraví.
Ing. Andrea Kaufmanová
předseda sdružení Pes pomůže
Agáta a Natálka

Pomoc jako dárek

Gwenie a Michal

V tomto čísle Zpravodaje si přečtete
zajímavé
autentické
výpovědi
maminek autistických dětí, kterým
jsme v tomto roce předali 4 psy.
Tento neobvyklý nárůst způsobila
síla Facebooku, kde se maminky
sdružují v skupině a informace si
předaly. Najděte si nás tam i Vy a
sdílejte, prosím. Třeba někomu
pomůžete najít cestu k chytrému
pomocníkovi.
Všem čtenářům našeho Zpravodaje
přeji krásné a pohodové Vánoce a do

hlavně terapeutickou funkci –
polohují spolu a pomáhají dětem
vytvořit si vztah k zvířátku a
nevyžadovat neustálou pozornost
rodičů a prarodičů (o Michala pečuje
babička). A schopnost přinášet
odhozené věci – a to i po desáté
s velkou radostí - využívají jak děti,
tak rodiče, a to hodně intenzivně,
protože ve vzteku se hází hodně a
tyto děti, bohužel, se záchvaty
vzteku bojují každodenně. Gwenie
zvaná Vendulka umí rozpoznat
začátek epileptického záchvatu a
spánkovou apnoi a včasná pomoc
dokáže záchvaty zmírnit.

Obě tyto fenky mají autistické
páníčky, pro které samotné plní

S originálním nápadem přišel náš
dlouholetý přispěvatel Dr. Přemek
Podlaha a jeho manželka Kateřina
Kalendová. Paní slavila kulatiny v
kruhu rodiny a přátel a místo dárků
si přála, aby přispěli na naše pejsky.
Zbavila tak své blízké starostí s
nákupem vhodného překvapení a
dárkem pro ni je radost z toho, že
někomu dalšímu pomohla získat
chytrého pomocníka. Také doufá,
že se z toho v jejím okolí stane
pěkná
tradice.
Mnohokrát
děkujeme.

.

