Výroční zpráva
2021

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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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,
ochrana opuštěných, týraných a zatoulaných zvířat, kompletní veterinární péče,
odchyt bezprizorních zvířat, navrácení majiteli popř. následná adopce,
organizování kampaní a petičních akcí na ochranu zvířat,
organizace akcí směřujících ke kontrolovanému množení zvířat a tím postupné snižování jejich stavu,
prevence množení opuštěných zvířat (kastrační akce),
propagace, osvěta a vzdělávání o právní ochraně zvířat,
propagace, osvěta a vzdělávání o možnostech pomoci v oblasti péče o zvířata
výroba a šíření informačních materiálů,
pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci,
praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy živočišných druhů.

Hlavní idea
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Respektování práv zvířat a lidí.
Zajištění zdravotní péče a důstojného místa pro život opuštěným zvířatům.
Propojování opuštěných lidí a zvířat.
Spojit světy lidské a zvířecí.
Aktivní poskytování podpory a rad v péči a odchovu zvířat
Organizování aktivit pro všechny věkové generace, převážně však seniory.
Spoluprací s vedením obcí, spolky a jiným subjekty v regionech.
Spolupráce s veterinárními lékaři.
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.
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 2021

Odchování odložených koťat a nalezení adoptivních rodin
Pro 27 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 učí 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 27 přijatých zvířat, došlo ve 2 případech k jejich úmrtí.

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 3 nová krmná stanoviště v Jihočeském kraji.
Rozvezli přes 1600 kg krmení. (kočky a psy)
Vykastrovali (proplatili kastrace) 14 kočičkám a kocourkům
Odebrali 3 kočičky ve stavu neslučitelném se životem
Zajistili 12 polystyrenových boudiček

Spuštění projektu Místo v Tobě
Od podzimu roku 2020 jsme pracovali na vizuálech, komunikační s strategické lince, která by nám umožnila
spustit projekt ke spojení opuštěných zvířecích a lidských život.
Projekt s názvem Místo v Tobě, se rozjel v testovacím módu, kde jsme prozatím zařadili 2 lidi důchodového
věku a k nim ubytovali 2 dospělé kočičky. Pomocí dobrovolníků, zajištujeme chod domácností seniorů
spojenou s dodávkami jídla a potřeba pro zvíře, případné zajištění veterinární péče a s tím souvisejí přepravu
zvířete.
Domácnosti seniorů jsme základně vybavily potřebami pro zvíře, zajistili pravidelnou interakci mezi seniory a
námi. Pomocí jejich zpětné vazby a našeho získávání zkušeností z tohoto provozu, děláme postupné úpravy,
které nám umožní zapojit do projektu postupně čím dál více lidí a zvířat.

Zahájení telefonní a on-line podpory
V rámci naší odchovávání koťat je rozšířená velká spousta mýtů a nesprávných faktů, která jsou pro koťata ne vždy
pohodlná, mnohdy je však ohrožují na zdraví a životě.
Proto jsme udělali nové webové stránky, kde se radám při chovu a celkové péče věnujeme mnoha detailními radami.
Pro koho je web nedostupný, nebo si jen potřebuje ujasnit některá fakta a ujistit se ve sém jednání, nebo se objeví
komplikace, má možnost vše prokonzultovat na uvedeném telefonním čísle.
Tuto nabídku konzultací hojně využívají nálezci odhozených mláďat, kteří se rozhodnou bez předchozích zkušeností
kočičky vychovat.

Ostatní činnosti

o

Vyzvali jsme spoluobčany k pomoci do role dobrovolníků k fungování projektu Místo v Tobě.

o

Jednali jsme s kluby pro seniory.

o

Projednali jsme s několika spřízněnými spolky možnosti spolupráce.

o

Vyhlásili jsme sbírku materiálních věcí na podporu aukce, která finančně přispěla k našemu provozu.

o

Zúčastnili jsme se několika konzultací s odborníky, se kterými jsme konzultovali možnosti
rozvoje našeho spolku

Partneři, sponzoři a podporovatelé
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PŘISPĚVATELÉ ZASÍLAJÍCÍ DARY NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

Přehled z transparentního účtu

Stav transparentního účtu ke dni 1.1.2021
Stav transparentního účtu ke dni 31.12.2021

18.299,3.857,-

