
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Výroční zpráva 
 

                                                                                         2020



  Základní údaje 
Spolek byl oficiálně zapsán do spolkového rejstříku dne 6.9.2017. 
 
Aktuálně má spolek 3 členy. 
Jsme lidé kteří: 

o Organizují pomoc opuštěným zvířatům 
o Zajištují kastrace a dostatek krmiva na stanovištích  
o Hledají adoptivní rodiny a zvířata v nich umisťují. 
o Odchovávají novorozená odložená koťata a jiná mláďata 
o Spojují opuštěné seniory a zvířata. 
o Hledají způsoby a možnosti, jak se rozvíjet v pomoci dál 

 
Našim cílem je budování komunity pro efektivnější pomoc zvířatům a lidem. 

 

 

  Činnost spolku 
Hlavní činností spolku je zejména: 

          

o Založení a provozování azylu pro opuštěná a jiná zvířata zachráněná z nevyhovujících podmínek, ve 

kterém budou moci dožít v lásce a hrozby násilné smrti, 

o ochrana opuštěných, týraných a zatoulaných zvířat, kompletní veterinární péče, 

o odchyt bezprizorních zvířat, navrácení majiteli popř. následná adopce, 

o organizování kampaní a petičních akcí na ochranu zvířat, 

o organizace akcí směřujících ke kontrolovanému množení zvířat a tím postupné snižování jejich stavu, 

prevence množení opuštěných zvířat (kastrační akce), 

o propagace, osvěta a vzdělávání o právní ochraně zvířat, 

o propagace, osvěta a vzdělávání o možnostech pomoci v oblasti péče o zvířata 

o výroba a šíření informačních materiálů, 

o pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci, 

o praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 

o zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, 

o vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy živočišných druhů.  

 

 

 

Hlavní idea 
o Respektování práv zvířat a lidí. 

o Zajištění zdravotní péče a důstojného místa pro život opuštěným zvířatům. 

o Propojování opuštěných lidí a zvířat. 

o Spojit světy lidské a zvířecí. 

o Aktivní poskytování podpory a rad v péči a odchovu zvířat 

o Organizování aktivit pro všechny věkové generace, převážně však seniory. 

o Spoluprací s vedením obcí, spolky a jiným subjekty v regionech. 

o Spolupráce s veterinárními lékaři. 

o Provozování edukativní a zájmové činnosti a zároveň poskytování obecně prospěšné      činnosti 

v oblasti ochrany zvířat a jejich práv, péče o jejich prostředí a péče o ně samotné.  

o Zvyšování povědomí o negativním dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zájmu o jeho 

ochranu.



Organizační struktura 
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Činnosti spolku v roce 2020 

 

 

 

Odchování odložených koťat a nalezení adoptivních rodin  

Pro 24 přijatých zvířat, znamenal náš včasný zásah a rozhodnutí o jejich přijetí rozdíl mezi životem a smrtí. 

Dostávají se k nám v podstatě výhradně novorozená koťata případně jiná mláďata, která pro přežití potřebují úzce 

specifickou péči. Poskytujeme také dočasné zázemí i pro starší zvířátka, kterým hrozí bezprostřední riziko úrazu 

nebo smrti. 

 Koťátka u nás žijí do 12. týdnů věku. V této době si osvojí všechny základní dovednosti a naučí se základům 

socializace jak mezi svým, tak jinými druhy zvířat. Všem přijatým následně zajistíme potřebnou péči i veterinární. 

následné rodiny, kde prožijí svůj život v bezpečí, lásce a bez hrozeb. Zvířátka připravená po zdravotní a psychické 

stránce na adopci, odcházejí do rodiny, kde prožijí svůj život v bezpečí, lásce a bez hrozeb.  

Při počtu 24 přijatých zvířat, došlo ve 5 případech k jejich úmrtí. 

Docházelo k těžkým stavům, způsobených předchozím zaházením. Koťátka umírala na těžké záněty, nebo 

komplikace po úrazech. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       Podpora krmných míst a zajištění kastraci, péče 

 
          Zajištění péče pro kočky žijící na ulici, nebo v provizorních podmínkách.  
Péči o tyto stanoviště a pomoc financováním veterinární péče, stravy a dalších potřeb poskytujeme dle našich 
možností v rámci celé České republiky. 
 

▪ Dohodli jsme nová krmná stanoviště v Praze. 
▪ Rozvezli přes 1100 kg krmení. (kočky a psy) 
▪ Vykastrovali (proplatili kastrace) 17 kočičkám a kocourkům 
▪ Odebrali 4 kočičky ve stavu neslučitelném se životem a proběhla u nich euthanasie. 
▪ Odebrali 2 březí kočičky (obě vy vysokém stupni březosti, narodilo se 11 koťátek



Ostatní činnosti 
 
 
 

o Vyzvali jsme spoluobčany k pomoci. 
 

o Poskytujeme telefonickou podporu a rady. 
 

o Jednali jsme s několika spřízněnými spolky možnosti spolupráce.  
 
o Vyhlásili jsme sbírku materiálních materiálu na podporu aukce, která finančně přispěla k našemu provozu. 
 
o Zúčastnili jsme se několika odborných seminářů, který přispěje k rozvoji spolku. 
 

 

 

         Partneři, sponzoři a podporovatelé 

 
     CLICK AND FEED 

 

 

              Alza PET  

 

          Darujme.cz        

 

 PŘISPĚVATELÉ ZASÍLAJÍCÍ DARY NA TRANSPARENTNÍ ÚČET  
 
 
 



 
 

           Přehled zisků a výdajů 
 
 
 
     Stav transparentního účtu ke dni 1.1.2020                    4.747,- 
     Stav transparentního účtu ke dni 31.12.2020              18.299,- 
 
 
 
    Zisky: 

• 123.448,- 
 
 
 
 
   Výdaje:  

• 109.896,- 
 
 
 
       veterinární náklady 
       krmivo 
       potřeby 
       provozní náklady 
 
 
 



  

 

Finanční zpráva za rok 2020 
 

Příjmy   Výdaje   

Příspěvky od 
dárců za rok 
2021 41.756- Kč 

Výživa, krmivo 
pro zvířata 30.516,- Kč 

Příspěvky od 
organizací za 
rok 2021 14.300,- Kč 

Materiální a 
potřeby 6.012,- Kč 

Vklady od 
rodičů a přátel 7.000,- Kč 

Provozní 
náklady 29.860,- Kč 

Příjmy z aukcí 
a aktivit 30.912,- Kč 

Veterinární 
náklady 32.159,- Kč 

Příjmy 
z portálu 
Darujme 29.480- Kč 

Hygienické 
potřeby 4.598,- Kč 

   Nájemné 1,- Kč 

   

Drobný 
majetek 2.590,- Kč 

   

Kancelářské 
potřeby 1.853,- Kč 

   

Propagační 
materiály, 
propagace 2.307,- Kč 

      

CELKEM    123.448,- Kč  109.896,- Kč  

 

 

 


