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Slovo úvodem
Wow!
Kdo by to byl čekal? Po rozjezdu našich aktivit v prvním roce jsme ještě
zrychlili a v roce druhém zachránili ještě více psích a kočičích životů. Rozběhli
jsme první kolo Psího přání, na které jsme se dlouho chystali. Vykastrovali celou
řadu koček a kocourů, aby se nerodila strádající koťata a kočky se nemusely
vysilovat neustálými porody venku. Ale nejen to, zaměřili jsme se také na ty
nejmenší a vytvořili pohádku o Kulichovi, který vypráví o svém životě
útulkového pejska a jak je adopce a pomoc zvířátkům důležitá.
Máme za sebou další povedený rok, proto bych ráda poděkovala všem
podporovatelům, dárcům, přátelům a lidem, kteří pomáhali společně s námi
zvířatům a doufáme, že s námi zůstanete i nadále.
Nikol Schneiderová
předsedkyně
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Nejdůležitější události
Pokračujeme s osvětou pomocí Kulicha Velikého, který dětem vypráví příběh
pejska z útulku. Kulich se podíval také do škol. K CD náleží také metodologie
pro učitele a pracovní sešity. To vše je realizováno v rámci osvětového
programu "Nekupuj. Adoptuj!".
Spustili jsme první kolo Psího přání a pokračujeme dál. Dárci obdarovali 45
pejsků z útulků z celé republiky v celkové hodnotě 176 221 Kč. V dalším kole,
které jsme stihli o Vánocích, dárci obdarovali 90 pejsků z 20 útulků dárky
v hodnotě 499 299 Kč.
Do adopce jsme pomohli 184 zvířátkům v rámci naší přímé péče.
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Nekupuj. Adoptuj!
Projekt vznikl na jaře roku 2013 jakožto reakce na neutěšený
stav, který panuje kolem opuštěných psů a koček. Zaměřuje se
na identifikaci příčin, proč tak velké množství zvířat strádá na
ulicích a v útulcích, a následně pomáhá problém řešit.
V roce 2014 se podařilo vykastrovat celkem 157 koček, 26 kocourů a 3 feny.
Celkový počet zvířat, kterým jsme pomohli, byl však vyšší a to přesně 217.
V tomto čísle jsou zahrnuty především kastrace, v menší míře však i příspěvky
na veterinární péči zvířat.

Projekt se objevil v médiích:
Óčko Gold
iDNES (Hobby sekce)
TV Barrandov (Naše zprávy)
TV Relax (Pořad Živě z Palladia, téma Psí duše)
Novinky.cz
Český rozhlas - Radiožurnál (Pořad Nad věcí)
Česká televize (Chcete mě)

Za rok 2014 jsme organizovali celkem tři charitativní bazárky, na dalších dvou jsme
byli hosty. Naše bazárky se konaly ve dnech 24. května, 13. listopadu a 15. prosince
a celkový výtěžek z nich činil 40 380 Kč.
Punk rocková skupina Totální nasazení uspořádala pro iniciativu Nekupuj. Adoptuj!
benefiční koncert, který se konal 11. dubna 2014 v klubu Rock Café na Národní třídě
v Praze.
Kromě rozdávání letáků a šíření povědomí o problematice útulků jsme díky
koncertu připsali na náš účet 13 000 Kč.
Významnou finanční podporu představovala oslava šedesátých narozenin manželů
Šmuclerových, kteří si jako výroční dar přáli finance pro náš spolek. Díky nim jsme
na naše aktivity získali 37 950 Kč.
Také jsme byli vybráni organizátory festivalu Sunday Music Jam jako příjemci
finanční pomoci z jejich desátého jubilejního ročníku.
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Vzdělávání široké veřejnosti
včetně dětí
V rámci osvěty mezi občany vesnic a menších měst bylo rozneseno na 1 000
letáků, a to jednak univerzálních s důrazem na problematiku opuštěných zvířat
(včetně nabídky řešení této otázky), tak i letáků kastračních (důvody, proč nechat
kočky a feny kastrovat).
V rámci našich vzdělávacích aktivit jsme zkušebně navštívili odpolední družinu
v ZŠ Chelčického a mateřskou školu Josefínka a Vendelínek, obě v Praze.
V prosinci vrcholila naše semestrální spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně,
kdy se konala akce pro studenty a veřejnost a Nekupuj. Adoptuj! bylo jejím hlavním
tématem.
Na konci roku 2014 jsme vydali vzdělávací program pro děti základních škol, který
se zabývá problematikou opuštěných zvířat. Program s názvem Kulich do škol je
koncipován na dvě vyučovací hodiny a je zcela samostatný, tj. není nutno do školy
přivádět odborníka z řad ochránců zvířat. „Kulicha“ jsme v tomto roce otestovali v
několika pilotních třídách a od začátku roku 2015 se budeme snažit ho rozšířit do
co nejvíce tříd po celé republice.
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Kulich do škol
Děti na začátku hodiny obdrží barevnou brožuru se všemi potřebnými
informacemi. Tu si pak smí odnést domů, aby ji měly kdykoli v budoucnu
k dispozici, popř. do ní mohli nahlédnout i jejich rodiče.
První kapitola poskytne impuls k zamyšlení, zda si domácího mazlíčka vůbec
pořídit, nebo zda podmínky, ve kterých by žil, neodpovídají jeho potřebám.
Druhá kapitola seznamuje čtenáře s možnostmi, kde psího nebo kočičího
kamaráda získat. Podrobně rozebíráme nevhodné cesty a vysvětlujeme,
proč si určitě nepořizovat psa nebo kočku od množitelů – ať už komerčních,
kteří prodávají tzv. čistokrevná zvířata bez průkazu původu, nebo těch drobných,
kteří množí své domácí mazlíčky, většinou křížence.
Dále se zabýváme vhodnými způsoby, jak k domácímu mazlíčkovi přijít.
Mezi ty řadíme pořízení zvířete s průkazem původu z renomované chovatelské
stanice na straně jedné, nebo – ještě lépe – zamyšlení se nad krásami adopce
a osvojení si zvířete z útulku, azylu či depozita.
Vzdělávací balíček Kulich do škol sestává z následujících částí:
Brožura pro děti „Kulich do škol. Povídání o pejscích a kočičkách.“
Brožura pro vyučující, vychovatele nebo rodiče
Metodologie pro učitele
CD „Kulich Veliký vypráví“
Kvíz
Ceny pro výherce – placky Nekupuj. Adoptuj!
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Kastrace Liběšice
Dne 24. března jsme přispěli na kastrace tří koček z obce
Liběšice u Litoměřic, o které se s láskou stará paní V.

Kočičky se snaží dobře krmit i odčervovat, a dokonce jim pořídila obojky proti
parazitům. Pelíšky jim zařídila ve dřevníku, aby měly alespoň nějaký úkryt.
Někdy je také propašuje na chodbu, to hlavně v zimě. Problém však je, že paní
V. bydlí v nájemním domě a – jak to tak bývá – spolunájemníci její charitu
nesdílejí.
Kočičky se sice pohybují po blízkém okolí a společných prostorách dvorku,
zdravé zvíře ovšem nikoho ničím nakazit nemůže. A to ani blechami, když je
nemá, jak si někteří stěžovali. Vše je o toleranci a ochotě.
Paní V. se konfliktům se sousedy nevyhne, přestože po „svých“ zvířatech vždy
uklízí. Snaží se tedy s kočičkami každý den nějak přežít. Už se totiž stalo, že se
jeden z kocourů vrátil domů zraněný, pravděpodobně byl postřelen.
Paní V. se – na rozdíl od sousedů – snažila situaci s kočičkami řešit proaktivně,
proto neváhala a kontaktovala Kočičí domov Sluníčko s žádostí o pomoc. Útulek
však kvůli obrovskému náporu zvířat nebyl s to kočičky přijmout, proto přišel
na řadu „jen“ nezbytný kastrační program, aby koček dále nepřibývalo. Protože
paní finančně nezvládne kočičky vykastrovat, byli jsme požádáni o pomoc my.
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Kastrační program koček na
Roudnicku
Největší lokalitou, kterou Nekupuj. Adoptuj! vzalo za svou
a kde rozjelo svůj kastrační program, bylo okolí měst
Roudnice nad Labem a Štětí. Roudnicko jako lokalita byla
vybrána proto, že zde iniciativa pomáhá zcela konkrétnímu
útulku pro opuštěné kočky, a to Kočičímu domovu Sluníčko.
Díky této spolupráci se situace s toulavými zvířaty průběžně monitoruje
a celkový dopad je tak měřitelnější. Cílem kastračního programu je,
aby již v brzkém budoucnu byla snaha „hmatatelná“. Útulek bude i nadále řešit
případy opuštěných, týraných a zubožených koček, avšak zvířata budou
přijímána ze vzdálenějších lokalit, a tak útulek nebude neustále čelit
obrovskému náporu zubožených koček ze svého bezprostředního okolí.
„Kastrační program, jehož náklady hradí Nekupuj. Adoptuj!, je pro oblast
Roudnicka ohromným přínosem. Jsme v této oblasti a v jejím širokém okolí
jediným útulkem a problematika množení koček a jejich následné živoření
na ulicích, je zde přímo zoufalá. Obce na venkově tuto situaci odmítají řešit
a já jsem vděčná, že toto sdružení finančně nahradilo jejich funkci. V rámci
tohoto kastračního programu se vykastroval úctyhodný počet koček,
což se jistě projeví v nadcházejícím roce na menším počtu vyhozených koťat.
a těch bez domova. Kastrace jsou jediný způsob, jak snížit počet bezprizorních
zvířat a tím i zmírnit jejich utrpení. My jako útulek jsme velice vděčni Nekupuj.
Adoptuj!, že se u nás mohl tento kastrační program realizovat,“ říká paní
Petrásková.

7

Občanské sdružení Beky

8

Nekupuj. Adoptuj!

Kastrace fenky křížence
labradora z Jihlavy

Fenečku nalezla sociálně slabá rodina uvázanou v lese. Vzali si ji domů, kde již
mají psa, křížence německého ovčáka. Psi mají pro sebe velký dvůr, spí ve
stodole a jsou v rámci možností dobře živeni.
Fenka Bára byla jejich psem třikrát nakrytá. Poprvé se narodila 2 štěňata, která
se novým majitelům povedlo udat. Po druhé bylo štěňat asi pět a naposledy
deset. Pro fenku to byl náročný porod a o 10 černých štěňat, převážně psů, už
nikdo nejevil zájem. Majitelé štěňata dokrmovali namáčenou pšenicí a nevěděli,
co s nimi.
Šest štěňat převzal do péče rodinný azyl Dej pac! za podmínky, že majitelé
povolí kastraci fenky, což se po několika diskuzích nakonec stalo. Azyl
zařídil odvoz na veterinu i pooperační péči, Nekupuj. Adoptuj! zase pomohlo
s úhradou kastrace, na kterou už azylu nezbyly finance.
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Finance Nekupuj. Adoptuj!
Finanční výdaje na činnost Nekupuj. Adoptuj!, kde se v rámci
programu podařilo vykastrovat a ošetřit 157 koček, 26
kocourů a 3 feny.

Do kastračního programu řadíme veškeré kastrace psů i koček, včetně léčby
takových zvířat v případě nemoci.
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Závěrem Nekupuj. Adoptuj!
Nekupuj. Adoptuj! má jasně danou vizi do budoucna a malými
krůčky k ní směřuje. V roce 2015 se plánujeme zabývat
především šířením našeho vzdělávacího programu pro děti
ve školách.

Nadále se hodláme aktivně věnovat kastračnímu programu, který jsme během
minulého roku velmi úspěšně nastartovali, a v němž spatřujeme velký přínos pro
blaho samotných zvířat. Tyto aktivity se neobejdou bez značných finančních
zdrojů. Budeme proto pokračovat v nejrůznějších fundraisingových aktivitách
pro naši iniciativu. V neposlední řadě se chystáme působit na širokou veřejnost
a její vztah k zodpovědnému přístupu ke psům a kočkám – to vše pomocí
letákových akcí v jednotlivých lokalitách i skrze média.

Občanské sdružení Beky

Přímá péče o zvířata
V průběhu roku jsme spolupracovali se třemi azyly
pro zvířata. Jmenují se Azyl Tylda, Srdeční záležitosti
a azyl XY.

V rámci těchto projektů jsme provedli
od počátečního příjmu až po konečnou
adopci do nových rodin 184 zvířat.

11

Občanské sdružení Beky
Přímá péče o zvířata

Ovečkinův příběh
Ovečkin přišel z jiného útulku do azylu XY, kde mu byla
diagnostikován dwarfismus. Jedná se o metabolickou
poruchu, která se projevuje nedostatkem růstového
hormonu. Laicky řečeno pes roste, ale zároveň zůstává
v některých aspektech štětem. Přesto našel Ovečkin svůj
krásný domov, ve kterém je velmi šťastný.
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Lojzův příběh
Alois Václav I. přišel z jiného útulku do azylu XY. Bylo jasné,
že v útulku by zůstal neadekvátně dlouho a vyžadoval
individuální péči. Jeho strach z lidí byl totiž tak silný, že se
krčil v koutě a kálel pod sebe. Postupem času se podařilo
ho dostat na úroveň, kdy se volně pohyboval po azylu
bez hysterických reakcí. I jeho čekala osudová rodina,
kde se dokonce začal i beze strachu mazlit.
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Biančin příběh
Bianca přišla do azylu XZ od majitelů, kteří jí původně nalezli
se závažným zraněním zadních nohou na poli. Nejspíš
jí zastihla srážka s kombajnem. Chybí jí zadní nohy
a je ochrnutá, proto potřebuje nosit pleny. Vozíček pro Biancu
není vhodný a dokáže se pohybovat i bez něj. Protože měla
nádory na mléčné žláze, podstoupila operaci, kde jí byly
odstraněny.
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Přímá péče o zvířata

Finance podle projektu přímé péče
Naše organizace v rámci veřejné sbírky a individuálních darů použila 1 012 000 Kč na
přímou péči o zvířata a náklady s tím spojené.
Spolupracovali jsme s Azylem Tylda, Azylem XY a Srdečními záležitostmi.
2 % financí jsme použili na provoz samotné organizace.

Jednotlivé azyly pro zvířata jsme administrativně zaštítili, aby mohly
dobrovolnice v klidu pomáhat zvířatům a věnovat se své práci. V rámci naší
samotné organizace jsme taktéž měli zvířátka v dočasných péčích a našli jim
domovy.
Azyl Tylda je vedený Ivanou Stejskalovou, která pečuje především o zvířecí
seniory a zvířata odložená, tedy taková, která majitele měla, ale ten se jich
z jakéhokoliv důvodu vzdal.
Azyl XY se věnuje zvířatům nemocným, handicapovaným i zdravým, kteří
se ocitli v nouzi.
Srdeční záležitosti je skupina lidí z oblasti Dobříšska, kteří pomáhají psům
v nouzi.
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Využití financí podle účelu
V rámci rekonstrukce byl zakoupen především materiál na stavbu kotců pro
Srdečních záležitosti. Do provozu péče o zvířata patří pronájem prostor,
ve kterém se zvířata nacházejí. Veterinární náklady činí největší položku,
protože probíhala nákladná léčba některých zvířat, ale také kvůli kastracím
nebo očkování.
Do externí pomoci patří pomoc zvířatům, která nejsou v péči žádného
ze spolupracujících projektů. Jednalo se hlavně o pejsky, kteří jsou
v individuálních dočasných péčích jednotlivců, kteří se rozhodli pomáhat
na vlastní pěst a nemají finance na dražší veterinární výdaje. Zvířátka potom byla
nabídnuta k adopci a my jsme pomáhali s jejich propagací.
Do hygieny a vybavení se řadí nákup inkontinenčních podložek, plen nebo
čistících prostředků, také klece nebo další chovatelské potřeby. PHM je zkratka
pro pohonné hmoty.
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Finance podle dárců
Nejvyšší položku tvoří individuální dary, kterých si nesmírně vážíme. Právě
díky podpoře jednotlivých lidí můžeme pomáhat zvířatům v nouzi. Tento rok
jsme zároveň přijali finanční pomoc od Nadačního fondu PES V NOUZI
ve výši 92 000 Kč.
Do finančních příspěvků podle dárců jsou počítány jak dary pro Nekupuj.
Adoptuj!, tak dary pro přímou péči v jednotlivých azylech.
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Obchůdek Druhá šance
Dobročinný obchůdek Druhá Šance
přispěl v tomto roce 22 projektům,
útulkům či azylům, a to v celkové
částce 163 884 Kč.
Prodávali jsme ručně vyráběné
výrobky, vlastní motivy – autorskou
tvorbu, a zaměřili jsme se hlavně na
motivy se zvířátky.
Fenka Ashley měla štěstí na svou
paničku, ale už méně štěstí na své
zdraví. Ani jedna to ale nevzdávají
a bojují dál. Majitelka i přes svou
nelehkou situaci dělá vše pro to,
aby tu byla Ashley co nejdéle.
Proto jsme jí finančně pomohli
s léčbou Ashley.
Pomohli jsme také finančně Nerovi
z Lásky ke zvířatům nebo Kevinovi
z útulku U Šmudliny, kteří
potřebovali náročnou léčbu
nebo péči.
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