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Slovo úvodem
Vážení přátelé zvířat,
jsem velmi ráda za další úspěšný rok, který jsme s Vámi mohli prožít. Díky
darům od úžasných lidí jsme mohli pomoci dalším desítkám zvířat. Podle mě
jsou zvířata jedni z nejohroženějších, protože jsou plně závislá na tom, jak
budeme jednat my lidé.
Tento rok se stalo mnoho zázraků díky pokročilé veterinární medicíně
a šikovným veterinářům, kteří s námi spolupracují. Zázraky se děly i v oblasti
adopcí do skvělých rodin, které se ujaly handicapovaných zvířat. Protože co je
krásnější než, když se slepá fenka Trish nebo ochrnutý Invy dostali do milující
rodiny?
Děkuji všem, kteří se podílejí na pomoci zvířatům a doufám, že nám zachováte
přízeň také v dalších letech.
S pozdravem
Nikol Schneiderová
předsedkyně
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Nejdůležitější události
Pokračujeme s osvětou v oblasti kastrací pejsků a koček. Začali jsme nové
programy jako Kočkomalovánky nebo Kastrace mi pomohla.
Tento rok jsme pomohli také zvířátkům, která čekala dlouho v městských
útulcích nebo potřebovali speciální zdravotní péči.
Přestěhovali jsme azyl XY ze Všenor do Hoření Vinice, kde budeme pokračovat
v přímé péči o handicapovaná, týraná a nemocná zvířátka.
Ke konci roku se povedlo Srdečním záležitostem vytvořit samostatnou
organizaci, která jim a zvířatům především přináší nové příležitosti.
V Psím přání se povedlo obdarovat 202 pejsků.
Dobročinný obchůdek přispěl na pomoc zvířatům přes 70 000 Kč.
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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 2015 se podařilo vykastrovat celkem 212 koček a 1 kocoura. Celková
suma vydaná na kastrace a péči o kočky po zákroku vyšla na 111 103 Kč.

Vytvořili jsme nový projekt Kastrace mi pomohla, pomocí níž chceme podpořit
kastrace koček a psů. Vnímáme velký problém v nedostatečné regulaci
populace a kastraci považujeme za účinný nástroj.
Pro děti jsme vytvořili Kočkomalovánky, které zdarma distribuujeme do škol
spolu s materiálem pro učitele. Díky tomu se mohou děti nenásilně učit
zodpovědnosti a empatii ke zvířatům skrz kočičí příběhy a zábavné úkoly.
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Nekupuj. Adoptuj!

Kastrace mi pomohla
a Kočkomalovánky
Osvěta je důležitou součástí pomoci zvířatům. Prazáklad
všech obtíží je totiž zakotven v lidech, kteří mají nad
domácími zvířaty moc a dokáží jim pomáhat, ale i ubližovat.
Proto jsme tento rok vytvořili Kočkomalovánky a Kastrace mi
pomohla.
Kočkomalovánky jsou pracovní sešity s úkoly a hrami, které podporují v
dětech empatii a zodpovědnost ke zvířatům. Ty jsme zdarma distribuovali
do škol, které měly zájem se zúčastnit.
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Kastrace mi pomohla je osvětová na akce na téma kastrací. Vysvětluje,
proč je kastrace důležitá a soustředí se mimo jiné také na vesnice, kde je
problém s přemnoženými kočkami velmi závažný. Díky úžasným
dobrovolníkům se povedlo letáky vylepit na volně přístupná místa jako jsou
veřejné vývěsky na vesnicích.
Byly vytvořeny webové stránky s důležitými informacemi a zkušenostmi
lidí, kteří své zvířátko nechali vykastrovat.
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Nekupuj. Adoptuj!

Finance Nekupuj. Adoptuj!
V tomto roce jsme přijali na činnost Nekupuj. Adoptuj!
příspěvky v částce 166 428 Kč. Rádi bychom tímto poděkovali
všem dárcům, kterým není osud zvířat lhostejný.

Do kastračního programu řadíme veškeré kastrace psů i koček, včetně léčby
takových zvířat v případě nemoci.
Celkově jsme na osvětové programy vydali částku 37 680 Kč a na kastrační
program 111 103 Kč.
Děkujeme také veterinářům, kteří poskytli výrazné slevy na kastrace koček.
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Přímá péče o zvířata
V průběhu roku jsme do našeho spolku přijali Azyl XY,
který se tak stal naším vlastním azylem.
Externě jsme spolupracovali se Srdečními záležitostmi,
aby měli čas zařídit si vlastní organizaci, ale zároveň již mohli
zvířatům pomáhat.

V rámci Azylu XY se nám podařilo přijmout,
vyléčit a najít domov pro 59 psů a 2 kočky.
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Příběh Barbie
Barbie přišla s vysokým stupněm luxace patel. Prakticky
nemohla chodit. Ortoped operaci nedával moc velké šance,
ale my jsme v něj přesto vložili důvěru, protože víme, že dělá
zázraky. A tak se také stalo. Operace Barbie se povedla,
dlouhá rekonvalescence s cvičením jí pomohla a Barbie už
zase běhá a řádí s ostatními na zahradě. Navíc našla i úžasný
domov.
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Merlin z Lanškrouna
Díky spolupráci s útulkem v Lanškrouně jsme mohli do své
péče přijmout pejska Merlina. Merlin kulhal na zadní nožku.
Zjistili jsme, že měl v nožce dráty, nejspíš po provedené
operaci někdy v minulosti. Merlina jsme napravili a také našel
krásný domov.
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Invy našel domov
Zázrak je, když nějaká kočička najde domov. Ale jak se říká
tomu, když ochrnutá kočička, která potřebuje zvýšenou péči
najde domov? Naše velké přání se splnilo a Invy odešel
do úžasného domova k dalšímu ochrnutému kamarádovi.
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Další skvělé události
Náš Azyl XY přijímá převážně handicapované, týrané a nemocné pejsky
a kočičky. Proto máme velkou radost, že i handicapovaná zvířátka mají šanci
najít domov. Příkladem toho je třeba úžasná Trish, která přišla úplně slepá.
Přesto našla domov u úžasné rodiny, kde chodí pravidelně na výlety a žije si
svůj spokojený psí život.
V průběhu roku jsme se přestěhovali do Hoření Vinice. Velká zahrada nabízí
zvířátkům prostor na řádění a dělání neplech. Samozřejmě žijí také uvnitř
domečku s naší azylovou tetou Janou.

Tento rok jsme také pomohli v útulcích jako je Lanškroun, Mazelov nebo Zelené
Vendolí, odkud k nám přijeli různí pejskové. Ti čekali v útulcích dlouho, byli
handicapovaní nebo byli již staří a nebylo by pro ně příjemné dožít v kotcích.
U nás našli své útočiště. Jedny jsme vyléčili a našli jim domov, těm starším
jsme poskytli alespoň teplé zázemí pro poslední měsíce jejich života.
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Tento rok jsme také pomohli v útulcích
jako je Lanškroun, Mazelov nebo Zelené
Vendolí, odkud k nám přijeli různí
pejskové. Ti čekali v útulcích dlouho, byli
handicapovaní nebo byli již staří a nebylo
by pro ně příjemné dožít v kotcích.
U nás našli své útočiště. Jedny jsme
vyléčili a našli jim domov, těm starším
jsme poskytli alespoň teplé zázemí pro
poslední měsíce jejich života.

Rádi bychom poděkovali také
úžasným dobrovolníkům, kteří jezdí
venčit pejsky a mazlit kočičky.
Pejskové se tak vždy vyběhají
a zpříjemní jim to dlouhé čekání na
svou novou rodinu.
Na to navazují také úžasní dárci, bez
kterých bychom nemohli existovat,
protože nedostáváme žádné finance
z veřejných zdrojů jako jsou obce
nebo stát.
Uskutečnila se také hudební akce
Noise for dogs, kde se vybralo
krásných 10 200 Kč.

V rámci Azylu XY se nám
podařilo přijmout, vyléčit
a najít domov pro 59 psů
a 2 kočky.
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Finance podle projektu přímé péče
Naše organizace v rámci veřejné sbírky a individuálních darů použila 1 010 681 Kč na
přímou péči o zvířata a náklady s tím spojené. Pomohli jsme také jiným útulkům
v hodnotě 111 386 Kč.
Do jiných útulků spadá Kočičí oáza, útulek Bohnice a Devět životů, kterým se pomohlo
skrz spolupracující komunitu CAT-MANIA. Ti udělali velkou sbírku na náš účet, která se
potom rozdělila mezi nás a další útulky. Také jsme pomáhali azylu Jany Plaňanské.
Spolupracovali jsme s Azylem XY, který se postupem času stal naším vlastním azylem
a Srdečními záležitostmi, které ke konci roku vytvořily vlastní neziskovou organizaci
a osamostatnily se.
7 % financí jsme použili na provoz samotné organizace.
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Využití financí podle azylů
Srdeční záležitosti se v tomto roce kromě veteriny soustředily také na
rekonstrukci a rozšíření kapacity svého azylu. Jednalo se hlavně o kotce,
které budou sloužit pro problémové pejsky, kteří přijedou na převýchovu.
Celkové výdaje Srdečních záležitostí byly 161 842 Kč.

Azyl XY se přestěhoval v rámci roku 2015 do jiného domu právě kvůli
vysokým provozním nákladům. Takto se náklady snížily ale pomoc může
pokračovat dál. Celkové výdaje azylu XY byly 848 838 Kč.
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Psí přání
I v tomto roce probíhala akce Psí přání, a to ve dvou obdobích. V mezidobí
probíhalo plnění mističek.
Díky dárcům se podařilo obdarovat v květnu 44 pejsků ze 17 zařízení v hodnotě
164 079 Kč. Do září se naplnily mističky 66 psům v 16 zařízeních v hodnotě 93
550 Kč. Vánočního přání se zúčastnilo 19 zařízení s 92 pejsky a na dárečky získali
459 118 Kč.
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Dobročinný obchod Druhá šance
Dobročinný obchůdek Druhá Šance přispěl v tomto roce 10 projektům, útulkům či
azylům, a to v celkové částce 72 387 Kč.
Prodávali jsme rukodělné výrobky, vlastní motivy – autorská díla, a zaměřili jsme se
hlavně na motivy se zvířátky.
V tomto roce jsme podpořili například Bosse z útulku v Tachově, který potřeboval
léky na štítnou žlázu, nebo fenku Barunku z Tet v akci.
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