SuperPes Bestík pro Leu a Zoe
Jsme nezisková organizace Pestrá, od roku 2009 se zabýváme výcvikem asistenčních psů pro
děti a dospělé s různými druhy postižení a jako jediná organizace v ČR máme mezinárodně
akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik od Assistance Dogs International (ADI), globální
autority na poli výcviku asistenčních psů a kvalitativních standardů. Jsme registrovaným
poskytovatelem sociální služby sociální rehabilitace. Podporujeme lidi s postižením v
soběstačnosti a samostatnosti a pomáháme je integrovat do společnosti prostřednictvím
speciálně vycvičených asistenčních psů a kvalitních pracovních příležitostí.
Rádi bychom Vám představili příběh dvojčátek s poruchou autistického spektra, kterým
asistenční parťák Bestík změnil život a dokázal spojit lidi, kteří chtějí konat dobro ve prospěch
dětí s postižením.
Jak se Lea a Zoe díky Bestíkovi zlepšují a proč se rodina rozhodla pro asistenčního psa, Vám
teď poví maminka Veronika.
„Naše holčičky, dvojčata, Lea a Zoe, mají poruchu autistického spektra. Lea má diagnózu od
dubna 2019, ale že s ní není něco v pořádku, jsme věděli již v době, kdy začala
chodit. Zoe diagnostikovali dětský autismus v září 2019. Začali jsme s oběma
holčičkami intenzivně pracovat intervenční metodou O.T.A. Také jsme se dále zajímali o to, co
by je mohlo posunout dále, co by jim bylo, jakožto terapie, příjemné, co by s námi rády sdílely
a my se je naučili lépe chápat a porozumět jim. Naskytla se nám příležitost, zkusit možnost
kontaktu psa s dítětem, prostřednictvím společných procházek a canisterapie. Asi půl roku
jsme se pravidelně scházeli s paní canisterapeutkou a její fenkou Sárou, u nás doma, venku, v
tělocvičně na stacionáři. Zoe, když jsme začínali, nesnesla cokoliv chlupatého ve své blízkosti.
Lea, nejevila zájem o nic ve svém okolí. Byla jsem si dodnes jistá, že právě díky pejskovi, díky
Sáře, se naše holčičky otevřely světu, nám, rády společně se psem objevovaly nové věci.
Kontakt s fenou jim dokázal vykouzlit na tváři úsměv, zcela přirozeně.
A tak jsme společně s manželem začali přemýšlet nad tím, že bychom byli moc rádi, kdyby
obě holčičky mohly být takhle šťastné každý den. Kdybychom si prostě pořídili pejska, a
rovnou vycvičeného, asistenčního. Po pár týdnech uvažování a poté co nám byla doporučena
organizace Pestrá, bylo jasno. Ano zvládneme se postarat o dalšího člena rodiny. A moc si to
přejeme.

Když jsme poprvé Bestíka viděli, věděli jsme, že bude mít vždy místo v našich srdcích, že je to
právě on a víme, že on to tak cítil taky. Po několika měsících společného soužití víme, že je to
tak. Neskutečně úžasně jsme se sžili. Pro Leu je to opravdový přítel, žádná
imaginární figurka ke které promlouvá, ale přítel. I když Lea nemluví, dokonale si spolu
s Bestíkem rozumí. A on jí na oplátku naslouchá. Zoe zase doprovází na cestě ze školky, jako
velká opora, jako bodyguard. Naučil ji nebát se, když projíždí auto, naučil ji čekat na autobus.
Obě holčičky vědí, že kdekoliv, při čemkoliv s nimi Bestík je, že je vše v pořádku, že se neděje
nic špatného. Pokud je klidný a spokojený Best Friend, Bestík se totiž celým jménem jmenuje
One Best Friend Rusty Love, jsou klidné a spokojené i Lea a Zoe.“
Tento příběh je unikátní ještě z dalšího důvodu. Díky spolupráci s holkami ze spolku FreeRun
Helps, které se rozhodly výcvik Bestíka pro holčičky podpořit, proběhl charitativní běh.
Původně se sice měl konat jako hromadná akce, ale kvůli pandemii COVID-19 se běh
přesunul do virtuálního prostředí. Díky tomu se do akce mohli zapojit lidé napříč celou
Českou republikou, kdy spojily své síly a přispěli na výcvik Bestíka částkou téměř 185 000 Kč.
Kromě toho, že se podařilo získat tolik potřebné finanční prostředky (asistenční pes, na rozdíl
od psa vodicího není státem proplácen) a Bestík tak mohl začít plnit své poslání SuperPsa, se
také podařilo zvýšit povědomí o tom, jak moc je pomoc asistenčních psů a naše práce
důležitá a potřebná.

