„Pomáháme tam, kde to má smysl. A v Pestré to smysl má.“
Příběh Kubíka a Jimmyho
Byl jednou jeden… usměvavý šestiletý kluk Kubík. Jeho životní cesta je krapet obtížnější než u jeho
vrstevníků, protože Kubíkovi byl v raném věku diagnostikován dětský autismus, středně těžké
mentální postižení a opožděný psychomotorický vývoj. To vše mu působí problémy s komunikací
a s navazováním sociálních kontaktů.
Prostřednictvím Speciálního pedagogického centra v Liberci se Kubíkova rodina dozvěděla o tom,
že právě Pestrá se specializuje mimo jiné na výcvik asistenčních psů pro děti s tímto a podobným
typem postižení, a oslovila nás s prosbou o vycvičení psího parťáka, který by Kubíkovi pomohl
obtížné situace zvládat a podpořil ho v celkovém rozvoji. A protože Kubík se ukázal být vhodným
kandidátem, rozhodli jsme se mu jeho životní cestu tímto způsobem trochu ulehčit a zpestřit.
Naše organizace je specifická tím, že vybírá a cvičí psy přímo na míru a podle potřeb konkrétního
klienta a nejinak tomu bylo i u Kubíka. Vybrali jsme pro něj společenského a k dětem vhodného
labradorského retrívra jménem Jimmy a započali intenzivní práci jak s pejskem, tak s Kubíkem a
jeho rodinou tak, aby v budoucnu mohli všichni tvořit spokojený a funkční tým.
Na kompletní výcvik jednoho asistenčního psa naše organizace vždy potřebuje získat přibližně 250
000 Kč, protože výcvik asistenčních psů zatím nemá systematickou finanční podporu od státu, jako
tomu je u vodicích psů pro osoby se zrakovým postižením. Proto je pro nás nesmírně důležitá
finanční podpora dárců, bez níž by naše činnost nebyla realizovatelná.
Přípravu Jimmyho pro Kubíka se k velké radosti naší i klientské rodiny rozhodly podpořit Nadační
fond Staň se srdcařem spolu se svým partnerem, sítí prodejen chovatelských potřeb Super zoo.
Jejich podpora obvykle směřuje především do psích útulků, ovšem naši organizaci přímo oslovily
s nabídkou finančního daru a v rámci tradice tzv. „dobrodne“ poté přispěly na výcvik Jimmyho
krásných 50 000 Kč.
„Náš Nadační fond Staň se srdcařem ve spolupráci se Super zoo si vybral k podpoře Pestrou hlavně
proto, že sympatizujeme s vizí organizace a obdivujeme práci, která za ní stojí. Kromě samotného
výcviku vodicích a asistenčních psů se nám celkově líbí poslání společnosti, a to nejen zlepšení
kvality života lidí s postižením a pomoc v jejich samostatnosti, ale také jejich integrace do
společnosti tak, aby klient i jeho rodina žili plnohodnotný život. Projekty a kampaně jak už
osvětového charakteru, nebo v souvislosti s podílením se na tvorbě návrhu zákona o psech se
speciálním výcvikem určitě také stojí za zmínku. Jednoduše řečeno, pomáháme tam, kde to má
smyl, a v případě Pestré to smysl rozhodně má. Děkujeme organizaci za to, co dělá, a jsme moc
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rádi, že jsme se mohli společně s ostatními dárci podílet na plnění jejích cílů,“ vysvětluje ředitelka
Nadačního fondu Staň se srdcařem Aneta Parris.
I díky této podpoře jsme mohli dokončit výcvik Jimmyho pro Kubíka a Jimmy se pak v závěru
května stal v pořadí 75. naším asistenčním psem, kterého jsme předali klientovi do aktivní služby.
S Kubíkem a celou jeho rodinou si tedy již několik měsíců užívají společné život a každodenní práci
i radosti.
Jimmy je pro Kubíka parťák do života, který ho doprovází při jeho aktivitách, např. na procházky
do lesa nebo na hřiště. Pomáhá mu se soustředěním, komunikací a rozvojem sociálních
dovedností. Je pro něj motivací k učení se novým věcem a také zdrojem podnětů při celkovém
rozvoji. Při aktivní canisterapii Kuba rozvíjí především motoriku a slovní zásobu, při pasivní
canisterapii (polohování) se zklidňuje a relaxuje.
A jak vnímá soužití s psím parťákem Kubíkova rodina? „Především děkujeme celému týmu Pestré
a dárcům, co přispěli, za možnost úžasného psího kamaráda pro našeho Kubíčka, který má dětský
autismus. Jimmy je Kubovi nablízku při jeho "špatné chvilce“, kdy se ho snaží rozptýlit, při
procházkách, ať už v přírodě nebo ve městě, kde se Kuba bojí. Děkujeme za možnost canisterapie,
která Kubíčka baví a už jim spolu krásně jde. Jimmy je určitě nejlepší psí kamarád, jakého si Kubík
mohl přát - veselá kopa se spoustou empatie,“ prozradili rodiče.
Příběhem Jimmyho a Kubíka ovšem naše spolupráce s Nadačním fondem Staň se srdcařem a
Super zoo zdaleka nekončí. Ve prospěch Pestré tyto organizace upořádaly následně on-line sbírku,
ve které se vybralo 69 224 Kč. V této hodnotě jsme si mohli ze sortimentu Super zoo libovolně
vybrat chovatelské potřeby pro naše psy, takže radost měli u nás nejen dvounozí, ale i čtyřnozí.
Děkujeme oběma organizacím za důvěru a podporu a těšíme se na další společnou cestu.
Kubíkovi, Jimmymu a celé rodině přejeme krásné společné chvíle a spoustu let láskyplného
parťáctví.
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