Veřejný závazek
Pestrá společnost, o.p.s.
Registrovaný poskytovatel služby sociální rehabilitace
1. POSLÁNÍ:
Pestrá společnost, o.p.s. podporuje nezávislost lidí s postižením a otevírá jim možnost žít
pestrý život.
Motto:
Aby život nebyl pod psa
Cílem služby sociální rehabilitace poskytované Pestrou společností je „Snižování závislosti
lidí s postižením na pomoci jiné osoby, aktivní rozvíjení jejich schopností a dovedností a
integrace do společnosti prostřednictvím asistenčních a vodicích psů.“
2. ČÁSTI A CÍLE SLUŽBY
Část 0.: Zájem o profesionální výcvik asistenčního či vodicího psa nebo vlastnictví
asistenčního či vodicího psa - předpoklad pro poskytování služby
Část 1.: Přípravný servis
Cíl: Klient teoreticky i prakticky připravený na vlastnictví asistenčního nebo vodicího psa
vycvičeného na základě jeho specifických potřeb a požadavků.
Část 2.: Předání psa a poradenství
Cíl 1: Každého klienta naučíme správnému využívání asistenčního psa.
Cíl 2: Každého člena domácnosti naučíme základnímu ovládání psa a péči o něj.
Část 3.: Následný servis
Cíl: Každý klient bude schopen samostatně využívat pomoci svého asistenčního psa a řešit
běžné i výjimečné situace, bude si udržovat a dále rozšiřovat své znalosti a dovednosti,
a bude se aktivně zapojovat do společenského prostředí.
Část 4.: Základní sociální poradenství
Cíl: Poskytnout osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Jedná se o podání základních informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové,
v oblasti využívání kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času.

3. CÍLOVÁ SKUPINA:
3.1 Cílová skupina dle druhu postižení:

Osoby se zdravotním postižením (zpravidla držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P) ve věku 1 - 64
let z celé ČR:
 Osoby s tělesným postižením
 Osoby se zrakovým postižením
 Osoby se sluchovým postižením
 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby se záchvatovým onemocněním
 Osoby s mentálním postižením - PAS
3.2 Cílová skupina dle typu osobnosti klienta:
Asistenční a vodicí psi jsou zcela výjimečnou a specifickou kompenzační pomůckou, jejíž
správné využívání vyžaduje od klienta (příp. zákonného zástupce) určité povahové rysy, jako
je například náklonnost ke zvířatům, zodpovědnost a jistá míra důslednosti. Každý klient je
povinen si uvědomit, že pořízením asistenčního nebo vodicího psa se stává zodpovědným za
život a blaho živé bytosti a vztahují se na něj práva a povinnosti daná zákonnými předpisy ČR
a Smlouvou uzavřenou s Poskytovatelem služby.
3.3 Cílová skupina dle původu vycvičeného psa
 Klienti vlastnící psa vycvičeného Pestrou společností, o.p.s.
 Klienti vlastnící psa vycvičeného jinou organizací - Tito klienti mohou využívat části
služby Následný servis (aktivity Skupinová setkání a Rekondiční pobyty) a Základní
sociální poradenství.
3.4 Rodina klienta
Uzavřením této Smlouvy organizace navazuje spolupráci i s rodinnými příslušníky klienta.
Míru jejich zapojení určuje sám klient po dohodě s vedoucím služby. Vysoce aktivně jsou
vždy zapojeny osoby pečující o dětského klienta s kombinovaným postižením, kdy klient
zpravidla není schopen sám psovi poskytnout náležitou péči a plně využívat jeho služby.
Rodinní příslušníci nikdy nejsou do služby zapojováni bez souhlasu klienta.
3.5 Komu službu neposkytujeme
Poskytovaná služba je úzce vázána na vlastnictví asistenčního či vodicího psa. Proto není
služba poskytována osobám, které nemají pro toto vlastnictví a správné využívání psa
předpoklady. Při přijímání klienta je vždy kladen velký důraz na welfare psa, kterého klient
vlastní nebo o něj žádá.
Službu neposkytujeme např. lidem, kteří:
 vnímají psa pouze jako věc, na kterou mají nárok a ne jako živé zvíře.
 neakceptují, že ani vycvičený pes není robot.
 nejsou schopni psovi zajistit dostatečnou péči (včetně zajištění péče např. po dobu
dovolené či nemoci).
4. ZÁSADY:








Respektujeme a dodržujeme práva klientů, jejich názory a rozhodnutí;
Podporujeme klienty k co největší nezávislosti a samostatnosti;
Při poskytování služby klademe velký důraz na individualitu každého klienta a na jeho
specifické potřeby;
Služba je vždy přizpůsobována „na míru“ danému klientovi;
Některé části služby jsou přístupné i majitelům asistenčních či vodicích psů
vycvičených jinou organizací, pokud toto umožňuje kapacita služby;
Služby jsou klientům poskytovány bezplatně.

Podrobněji viz: „Popis služby sociální rehabilitace v Pestré společnosti, o.p.s.“
Zásady viz. „Etický kodex Pestré společnosti, o.p.s.“

