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Slovo úvodem
Vážení přátelé zvířat,
další pěkný rok je za námi. Ráda bych předně poděkovala všem dárcům,
přátelům, dobrovolníkům, fanouškům a podporovatelům za podporu. Naše
organizace není podporována finančně státem. A tak díky Vám můžeme
pomáhat.
V tomto roce nastalo mnoho změn. Je to jako bychom povyrostli z dětských
botiček a dospíváme. Sídlo jsme přesunuli do Prahy a změnili název
z Občanského sdružení Beky na Pet Heroes. Hodně jsme se zamýšleli nad tím
vším, co a jak jsme dokázali a co ještě dokázat chceme. Jaká je naše filozofie.
Dospěli jsme k tomu, že název Pet Heroes mnohem lépe vystihuje vše, co
děláme a jak nad pomocí zvířatům přemýšlíme.
Podle nás je totiž hrdinou každý, kdo se pomoci účastní. Ať už samotná zvířata,
tak lidé, kteří se na pomoci podílejí. Chtěli jsme vystihnout všechny, kdo
překonávají sami sebe, aby bylo na světě lépe. Pet Heroes tomu skvěle
vyhovuje.
Utvrdili jsme se také v tom, že náš azyl pro handicapovaná zvířata by si
zasloužil příhodnější název. Handipet Rescue v sobě obsahuje složeninu Handi
jako handicapovaný a Pet jako zvířata, Rescue je potom záchrana.
V průběhu roku jsme také zjistili, že naše dokumentace a věci už se nevejdou
do mého malého pokoje, a tak jsme pronajali kancelář, ve které máme konečně
možnost se trošku nadechnout.
Ještě jednou mnohokrát děkuji za podporu a přeji příjemné čtení výroční zprávy
za rok 2016.
S pozdravem,
Nikol Schneiderová
předsedkyně Pet Heroes z.s.
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Nejdůležitější události
Pokračujeme v distribuci Kočkomalovánek pro osvětu v oblasti péče o kočky.
Na tento projekt jsme pyšní. Do projektu se zapojilo 40 škol a přes 2000 žáků.
V průběhu roku jsme přejmenovali Azyl XY na azyl Handipet Rescue. I tento rok
jsme zde dál pečovali o handicapovaná a nemocná zvířata. Důležitá byla hlavně
kauza Vražné, kde se zachraňovali nejen pejskové, ale také jedna žena v nouzi.
Pokračovali jsme dál v pomoci Janě Plaňanské, což je úžasná žena, která pečuje
o psy v nouzi.
Tento rok se bohužel moc dobře nevedlo našemu dobročinnému obchůdku,
který naneštěstí nezvládl poskytovat žádnou pomoc. Plánujeme jeho
reorganizaci a změnu celkového konceptu.
V Psím přání se povedlo obdarovat 92 pejsků ze 14 útulků v hodnotě 459 118 Kč.
Pronajali jsme si kancelář na adrese V občanském domově 2 v Praze, kde
máme možnost skladovat věci, a vytvořili jsme zde prostor pro dobrovolníky.
Také jsme zakoupili fotoaparát s mikrofonem, abychom mohli dělat kvalitnější
videa a fotografie.
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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 2016 dále pokračujeme se započatými projekty kočkomalovánky a
kastrace mi pomohla. Díky osvětě se podařilo vykastrovat celkem 145
koček. Celková suma vydaná na kastrace a péči o kočky po zákroku vyšla
na 72 585 Kč.

Dále rozvíjíme projekt Kastrace mi pomohla. Soustředíme se na menší města a
vesnice, kde kastrační programy prakticky nejsou. Apelujeme přímo na majitele
zvířat. Zaplatili jsme také reklamu na tuto kampaň na Frekvenci 1 za 20 000 Kč.
Dále pokračujeme s pomocí dobrovolníků s distribucí letáků.
Kočkomalovánky jsou pracovní sešity pro děti a jejich učitele. Tyto sešity
posíláme do škol zdarma spolu se sešitem pro učitele. Díky tomu se mohou děti
nenásilně učit zodpovědnosti a empatii ke zvířatům skrz kočičí příběhy a
zábavné úkoly. Tento rok prošlo tímto projektem 40 škol a 2 357 žáků. Na
osvětovou činnost bylo vydáno 153 735 Kč.
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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 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 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 209 517Kč. 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 153 735 Kč a na kastrační
program 72 585 Kč.
Nekupuj. Adoptuj! přijal dar od firmy Debant s.r.o. v hodnotě 2500 Kč a v rámci
kampaně Charity Cup 40 000 Kč od LUSH.
V tomto roce se oproti minulému změnil poměr využití darů. Mnohem více jsme
se soustředili na osvětu a vzdělávání, abychom vytvořili zodpovědnou generaci
dětí a zároveň otevřeli oči těm starším.
Děkujeme také veterinářům, kteří poskytli výrazné slevy na kastrace koček.
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Přímá péče o zvířata

Přímá péče o zvířata
V průběhu roku jsme přejmenovali azyl XY na Handipet Rescue.
Přišel čas na změnu názvu v něco mnohem výstižnějšího.
Externě jsme spolupracovali s Janou Plaňanskou.
Začali jsme také spolupracovat s Jarmilou Vojáčkovou, která si
vytvořila azyl Tail Story a my jí pomáháme s rozjezdem. V tomto
roce jsme žádné náklady v rámci Tail Story neměli. Začali jsme
také spolupracovat s Terezou Peřinovou a jejím azylem Destiny
Paws.
Tento rok jsme také proplatili poslední finance Srdečním
záležitostem, kteří se v minulém roce osamostatnili.

V rámci Handipet Rescue se nám podařilo
přijmout, vyléčit a najít domov pro 23 psů a
4 kočky. V Tail Story se podařilo najít
domov 3 psům.
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Přímá péče o zvířata

Příběh Lenky
Lenka je původně z množírny a k nám se dostala od majitelky,
která se o ní již nemohla starat. Lence operoval nohy MVDr.
Skala velmi úspěšně. Potom Lenku trápily dutiny a opakující
se záněty, i ty se podařilo nakonec operací zvládnout. Pro
Lenku se našel krásný domov se psím kámošem a už jsme
dostali také první vánoční fotografii.
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Přímá péče o zvířata

Pinky z nezodpovědného
množení
Nabídli jsme majitelce Pinky, která jí nabízela na internetu, že
se o ní můžeme postarat. Báli jsme se, aby si ji nevzal někdo
na další množení, protože Pinky je očividně důsledek
naprosto nezodpovědného množení, které vytvořilo bolestivé
genetické vady. Pinky je na štěstí velmi silná fenka. Na jedné
nožičce jí byla provedená operace, ale ani po
rekonvalescenci se nepodařilo jí nožičky dát do pořádku. Má
přetočená kolena na druhou stranu a nedokáže ohnout nohy.
Přesto Pinky našla ten nejlepší domov na světě.
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Přímá péče o zvířata

Pan Miau našel domov
Pan Miau je skutečný pan kocour. Naše sousedka ho našla v
misce s jídlem. Její 70kg psi se ho báli. Pan Miau se vešel tak
do dlaně. Asi nějaká vnitřní síla.
Pana Miau jsme vzali do dočasné péče a postarali se o něj.
Našel domov až v dalekém Švýcarsku, odkud si pro něj přijela
jeho nová rodina.
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Přímá péče o zvířata

Lana zapomenutá v kotci
Naše známá vydala na facebooku výzvu, že objevila záchytné
kotce, kde čekají pejskové k adopci už moc dlouho. O kotcích
nikdo moc nevěděl. Nabídli jsme se, že Lanu vezmeme k nám.
Lana nebyla nemocná na těle, ale byla nemocná na duši. Tak
jsme jí pomohli trošku se sebevědomím, hladili ji a měli rádi.
Postupně si prošla také základním ošetřením jako je kastrace,
čip, očkování, odčervení. A nakonec našla svůj krásný domov.
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Přímá péče o zvířata

Koťátka "na flašce"
Zjistili jsme, že ne každý tomuto pojmu rozumí a jedná se spíše o slang. Koťátka
"na flašce" jsou koťátka, která potřebují ještě mateřské mlíko. Dokážeme odkojit
koťátka už od narození a tuto metodu rozhodně preferujeme před hledáním
náhradní matky, a to především kvůli vysokému riziku přenosu nemocí. A tak
flaškujeme.
Podle stáří koťátek se určuje, jak často potřebují pít. Pro malá koťátka jsou to i
každé tři hodiny. Také potřebují promasírovat bříško, protože neumí sama
vylučovat. I v tomto roce jsme měli koťátka "na flašku" a staly se z nich pěkně
vypasené buchty.
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Kauza Vražné
Pomohli jsme v kauze Vražné, který řešil
Moravskoslezský spolek na ochranu
zvířat. Zde kastrovali a postupně odváželi
psy od sociálně slabé rodiny. Bohužel
muž byl agresivní a občas s ním byla
velmi těžká dohoda. Do našeho azylu
jsme přijali pejsky z této kauzy taktéž.
Pro pejsky z takových míst není úplně
jednoduché hledat domov. Někdy
koušou ze strachu nebo se krčí v koutě.
Hygienické návyky jim nic neříkají. Mají
velké bolesti na těle i na duši. Přišel k
nám také slepý Lancelot a Percival se
špatnou nožičkou. Všechny pejsky jsme
ošetřili.
V domě se také našla Tonička, která žila
s despotickým otcem. Na štěstí se
holkám z Moravskoslezského spolku na
ochranu zvířat podařilo Toničce pomoct
a dostat jí do chráněného bydlení. I to byl
ale bohužel velmi těžký úkol skrz české
úřady. My jsme mohli udělat alespoň to,
že jsme Toničce udělali sbírku.

13

Pet Heroes

14

Finanční analýza
Naše organizace v rámci veřejných sbírek a individuálních darů použila 1 208 310 Kč na
projekty, které realizuje ve prospěch zvířat. Ať už se jedná o přímou péči nebo
osvětovou činnost.
V rámci financí zohledňujeme také pomoc pro další útulky a azyly, konkrétně pro Azyl
Hope Jany Plaňanské a Destiny Paws Terezy Peřinové. Pro Destiny Paws se jednalo o
výdaje za veterinu a krmení pro nemocné kočky.
Do výdajů za jednotlivé azyly započítáváme veterinu, krmení, nájem prostor, kde zvířata
žijí, vybavení do azylu, rekonstrukce, opravy prostor, provoz auta užívaný pro potřeby
azylu a pohonné hmoty. Ve vlastnictví máme 1 auto a zapůjčené máme 1 auto.
5 % jsme použili na provoz samotné organizace Pet Heroes. Do tohoto je započítán 1
brigádník, pronájem kanceláře, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře.
Do finanční analýzy není zahrnutý e-shop a náklady s ním spojené, protože je započítán
zvlášť, jako ekonomicky oddělený projekt neužívá peněz dárců. V tomto roce bohužel
nedokázal vytvořit žádný zisk, který bychom mohli použít ve prospěch zvířat.
V rozvaze jsou sečtené náklady za provoz azylu, provoz kanceláře a provoz skladu
dobročinného obchůdku v sekci Provoz kanceláře. Kamenný dobročinný obchod máme
v Jičíně.
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Využití financí podle azylů
Handipet Rescue je naším hlavním azylem a nejvyšší položkou v rozpočtu.
S úhradou nákladů za krmení nám velkou měrou pomáhá účast v rámci
Psího přání.
Nejvyšší položku činí veterina a to 38%. Je to především proto, že se
zabýváme primárně nemocnými a handicapovanými zvířaty a náklady za
veterinu jsou u nich vyšší.
Do provozu azylu se počítá platba nájmu, energií, oprav a další položek
spjatých s údržbou.
1 % jsme použili na fundraising, tedy na propagaci azylu, abychom nalezli
nové dárce a příležitosti pro rozvoj.
Celkem bylo použito 772 644 Kč.
Handipet Rescue přijal 54 472 Kč od Nadačního fondu PES V NOUZI,
především přes projekt Psí přání. 4 000 Kč od Click and feed na veterinární
výdaje. 2 400 Kč od JL Consulting Extras. 10 000 Kč od Rehabilitace
Broumovská. 5 000 Kč od Silroc a.s. 15 000 Kč od Radia Relax v rámci
dobročinného bazárku. Mnohokrát děkujeme.

15

Pet Heroes

Destiny Paws použilo na nemocné kočičky za veterinu a krmení 40 439 Kč.

Azyl Hope použil na nemocné pejsky za veterinu a krmení 89 440 Kč.
Azyl Hope přijal v tomto roce 5 148 Kč od Nadačního fondu PES V
NOUZI.
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Psí přání
V tomto roce také probíhala akce Psí přání, která funguje na principu přání
konkrétních pejsků z různých útulků a jejich plnění od skvělých dárců.
Transparentnost a administrativu zde zajišťuje Nadační fond PES V NOUZI. Pet
Heroes funguje jako odborný garant a technická podpora.
V tomto roce se podařilo obdarovat 92 pejsků ze 14 zařízení v hodnotě 459 118
Kč.
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Kdo za Pet Heroes stojí?

Nikol Schneiderová
Předsedkyně

Klára Tesařová
Pomocnice všeho druhu

Pavlína Šmucerová
Srdce projektu Nekupuj. Adoptuj!

Jana Plaňanská
Dočasná péče, Azyl Hope
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Lucie Nováková
Inzerce zvířátek

Zuzana Ježdíková
Administrativa
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Jana "Jaina" Bartáková
Grafika

Rachel a Rishi
Dočasná péče Handipet Rescue
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Jindra Petřík
Technická podpora

Jana Bednárová
Srdce Handipet Rescue

Tato výroční zpráva byla zpracována v programu Canva
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Markéta
Správa článků na webu

Tereza Peřinová
Srdce Destiny Paws

Pet Heroes z.s.
Hlavatého 15
149 00 Praha
Ičo: 01552309
dič: CZ01552309

