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www.petheroes.cz
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Slovo
úvodem
Rok se s rokem sešel a pokořili jsme
mnoho nových výzev. Byl to rok, který
znamenal opravdu mnoho náročných
operací a rekonvalescencí. Rok plný
emocí, slz, ale i radosti a nové naděje.
Nejvíc mě zasáhl příběh Mojita, který
přišel o zadní nožičky. Věřím, že každé
zvířátko má dostat novou šanci, aby
mohlo zabojovat. Eutanázie není
řešením a jsem ráda, že i v tomto
případě se to potvrdilo.

„KAŽDÝ ŽIVOT MÁ SMYSL“
Chtěla bych poděkovat všem, kdo s námi
v roce 2019 pomáhali. Všem dárcům,
dobrovolníkům, pomocníkům,
fanouškům, podporovatelům, ale také
firmám, které se připojily. Jedině
společně můžeme pomáhat zvířatům
efektivně.
S pozdravem a velkým díky
Nikol Burešová
předsedkyně Pet Heroes z.s.
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Nejdůležitější
události
V tomto roce se povedlo najít domov
141 zvířátkům, což je nejlepší zpráva.
Z nich některá byla handicapovaná
a některá i závažně. Třeba taková
inkontinentní Annie na vozíčku
představuje přímo zázračný příběh se
šťastným koncem. Ze 141 zvířátek se
jednalo o 81 koček, 1 králíčka,
1 myšku a 58 pejsků.

141 ZVÍŘÁTEK NAŠLO NOVÝ DOMOV

Adopce nejsou ale jediná důležitá
událost. Dlouhodobě se zabýváme
také systémovými řešeními, proto
sledujeme, co se děje v Poslanecké
sněmovně. Podařilo se nám zastavit
pozměňovací návrh zákona, který
ohrožoval především kočičí útulky,
které to nemají v České republice
vůbec jednoduché.
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Pozměňovací
návrh zákona

Do Poslanecké sněmovny se dostal pozměňovací návrh zákona, který jsme
považovali za problematický. Jednalo se o pozměňovací návrhy, které mimo
jiné určovaly, že se zakazuje provoz útulku bez spolupráce s obcí.
Systémový problém je ale právě v tom, že obce odmítají spolupracovat
s útulky na ochraně toulavých a opuštěných koček z ulice a nechtějí se
o takové kočky postarat. Mohl by tak nastat problém v provozu útulků
pro kočky, které se zoufale snaží dotlačit obce k odpovědnosti.

Argumentace na téma pozměňovacích
návrhů se dostala také do médií a nakonec
nedošlo k jejich schválení.
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Psí přání

S Nadačním fondem PES V NOUZI spolupracujeme na projektu Psí přání,
kam se přihlašují útulky a spolky z celé republiky se svými svěřenci.
Pejskům se přes rok plní mističky a několikrát do roka si mohou vytvořit
svá speciální přání, která jim dárci mohou splnit. Do Psího přání se mohou
přihlašovat také velké projekty jako je stavba plotů, rekonstrukce, koupě
pračky nebo sušičky.
Tento rok se podařilo udělat radost
274 pejskům v hodnotě 1.713.012 Kč.
Děkujeme všem dárcům,
kteří se pravidelně i jednorázově
účastní tohoto projektu.
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Přímá péče
o zvířata
O zvířátka pečujeme v několika azylech
a projektech. Azyly máme v Kadlíně
a Hoření Vinici, dočasné péče v Praze
a okolí.
Projekt Handipet Rescue se zaměřuje
na zvířátka s handicapem, nemocná,
týraná a nechtěná.
V Destiny Paws se zaměřujeme hlavně
na kočičky.
V tomto roce se také osamostatnil Azyl
Hope Jany Plaňanské, která si vytvořila
vlastní spolek Projekt Hope z.s.

V roce 2019 jsme přijali 83 koček, 59 pejsků, 1 myšku a 1 králíčka. Našli jsme
domov 81 kočkám, 58 pejskům, 1 myšce a 1 králíčkovi. Za duhový most jsme
doprovázeli 12 kočiček a 1 pejska.
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Přímá péče
o zvířata
Přijali jsme štěňátko ve velmi vážném
stavu. Nezvládalo udržet rovnováhu
a padalo do stran, navíc bylo vychrtlé
a začervené. Bylo nalezené v krabici
v lese.
Fenečku jsme pojmenovali Sushi
a naštěstí MRI vyšetření neukázalo
žádný nádor ani cystu na mozku.
Cvičením jsme dosáhli určité míry
rovnováhy, díky které mohla běhat
po zahradě a být šťastná.
Sushi nakonec našla krásný domov.

SUSHI - ŠTĚŇÁTKO Z LESA
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Přímá péče
o zvířata
Taru srazilo auto a trvale jí poškodilo
páteř a nervovou soustavu. Kvůli
tomu zůstala ochrnutá na zadní část
těla. Její stav je bohužel nezvratný.
Díky dárcům jsme jí mohli pořídit
vozíček na míru a natočit s ní krátký
film Handipet Race, ve kterém závodí
se svou kamarádkou Annie.

TARA - OCHRNUTÁ FENKA
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Přímá péče
o zvířata
Stala se úžasná věc. Ochrnutá Annie
nalezla v tomto roce svůj nový domov.
Stala se nerozlučným parťákem své
nové paničce, se kterou chodí hlídat
objekt. Jde jí to přímo náramně.

ANNIE - OCHRNUTÁ BULDOČKA
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Přímá péče
o zvířata
Barney přišel od majitelů, kteří
se o něj už dál nechtěli starat.
Bohužel měl výhřez ploténky, který
se operoval moc pozdě a tak se mu již
neobnovila správná chůze.
Díky hydroterapiím a fyzioterapiím se
podařilo ho naučit spinální chůzi.
Spolu s dárci jsme mu pořídili vozíček,
na kterém řádí a jezdí závody.

BARNEY - OCHRNUTÝ PINČ
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Přímá péče
o zvířata
Margota jsme přijali z jiného útulku,
aby se mohl léčit na klinice a mohl jít
do individuální dočasné péče.
Margot měl přejeté přední nohy,
pravděpodobně od vlaku, protože se
našel na kolejích.
Naštěstí Margot hospitalizaci zvládl
a stal se z něj nádherný kocourek.

MARGOT - KOCOUREK S USEKNUTÝMA NOHAMA
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Přímá péče
o zvířata
Julky rodina bohužel neměla dostatek
financí ani potřebné zázemí pro léčbu
a péči o Julku, proto se dostala k nám.
Julka podstoupila náročnou operaci
a dlouhou rekonvalescenci. Nakonec
se zadařilo a opět může běhat a užívat
si života.

JULKA - FENKA S ROZDRCENOU PÁNVÍ
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Přímá péče
o zvířata
Několikaměsíčního Mojita jsme přijali,
protože měl useknuté zadní nohy.
Pahýlky, které mu po nich zbyly, byly
plné červů, kosti mu trčely z těla ven,
tkáň nekrotizovala.
Jeho stav se podařilo stabilizovat,
pahýlky vyčistit a zoperovat. Navíc
se objevila šance na to, že bychom
mu mohli udělat nové nožičky z titanu,
takže jsme začali intenzivně hledat
výrobce a ve spolupráci s veterinářem
řešíme, jak nejlépe nožičky obnovit.

MOJITO - KOCOUR BEZ ZADNÍCH NOHOU
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Přímá péče
o zvířata

V tomto roce nás po téměř 5 letech opustila milovaná fenka Valentýnka.
Valentýně chyběly zadní nohy a byla trvale ochrnutá. Přesto prožila krásný
život, byla usměvavá, šťastná a akční.
Za duhový most jsme ji doprovodili 14. 3. 2019.

VALENTÝNKA ODEŠLA ZA DUHOVÝ MOST
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Přímá péče
o zvířátka
Děkujeme všem, kdo podporovali zvířátka
v naší péči a chodili venčit nebo se jakkoliv
podíleli na chodu azylů a dočasných péčí.

DĚKUJEME

Děkujeme ZŠ Pod Peřinkou za finanční
pomoc, také Click and Feed za krmení,
Warhorse Studio za zaměstnaneckou
sbírku, Rybízáku za charitativní prodej vín,
Kateřině Marii Fialové za výhru
v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, kterou
nám darovala, streamerce Batmanové za
charitativní stream a Avastu za příspěvek.
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Osvěta

Vytvořili jsme krátký film o závodnicích Annie a Taře, které jsou v našem
azylu jako fenky na vozíčku. Snažíme se tak lidem ukázat, že handicapem
život zvířátek nekončí a můžou si užít ještě spoustu zábavy a být šťastná.
Handipet Race je možné zhlédnout na našem facebookovém profilu nebo
YouTube kanálu.

KRÁTKÝ FILM
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Osvěta
Vytvořili jsme komiksy na témata,
která stále předkládáme široké
veřejnosti. Jedná se třeba o názor,
že handicapované zvíře by se mělo
utratit, s čímž zcela nesouhlasíme.
Komiksy jsme vytvořili také zábavné,
které ukazují obyčejné dny v azylu.
Komiksy vytvořila Eva Matejovičová.

ZÁBAVNÉ I POUČNÉ KOMIKSY
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Dobročinný
obchůdek
Tento rok jsme vedli dobročinný obchůdek na
adrese V Horkách 4, kam jsme přijímali věci
z druhé ruky, abychom je mohli prodávat
a tak získávat finance na další pomoc
zvířátkům. Zároveň zde máme kancelář.
Obchůdku se ale bohužel moc nedařilo.
Naopak lépe se vedlo dobročinnému
e-shopu shop.petheroes.cz.
Představili jsme novou kolekci s názvem
Černobílá, kde jsou pejskové a kočičky
včetně těch s handicapem.

BAZÁREK A E-SHOP
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Free shop

Free shop je „obchod“ určený pro lidi, kteří pomáhají zvířátkům a potřebují
materiální pomoc. Pro útulky, spolky, dočaskáře, krmičky a krmiče.
Na naše sběrná místa a do azylů nebo dočasných péčí mohou lidé nosit
potřeby pro zvířátka, prostředky pro úklid a péči okolo zvířátek. Díky tomu
plníme sklad v pražských Nuslích, kam mohou jezdit pečovatelé o zvířata
a brát si, co potřebují.
V tomto roce jsme tak mohli podpořit hlavně krmící místa, kde jsou desítky
divokých kočiček a to hlavně přes organizaci Feliti kastruje.

MATERIÁLNÍ POMOC PRO ZVÍŘÁTKA
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Štěně v nouzi

Štěně v nouzi je facebooková stránka, kde dobrovolnice pomáhají s inzercí
štěňátek do 1 roku z celé České republiky. Nejedná se ale o štěňátka
na prodej, nýbrž o štěňátka, která se nachází v útulcích, dočasných péčích
nebo azylech a hledají nový domov formou adopce.
Snažíme se tak zamezit dlouhodobému pobytu štěňat v útulcích a spolcích
během nejdůležitějšího období jejich života, kdy se potřebují socializovat a žít
v rodině se stabilním zázemím, aby z nich vyrostli vyrovnání pejskové, kteří
mají co nejméně strachů.

POMOC PRO ŠTĚŇÁTKA, KTERÁ HLEDAJÍ DOMOV
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Kastrační
program

Kastrační program zamezuje dalšímu zvětšování hlavně kočičí populace, jejíž
počet je dlouhodobě neudržitelný. Bohužel naše lidské kapacity nestačí
na rozšiřování kastračního programu a tak došlo spíše k dalšímu útlumu.
Přesto se snažíme v kastracích venkovních kočiček pokračovat.
Kastrace potřebují i někteří pejskové, kteří jsou třeba u lidí bez finančních
prostředků. Zde se snažíme zamezit další produkci štěňat, aby se nezakládaly
nekomerční množírny.
V tomto roce bylo přes kastrační program vykastrováno 16 koček a 3 psi
a pořízeny 2 boudičky pro venkovní kočky.
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Finanční
analýza

V tomto roce jsme se soustředili hlavně na přímou péči realizovanou v azylech
Handipet Rescue v Kadlíně a Hoření Vinici a v Destiny Paws v Praze, také
v individuálních dočasných péčích.

Kvůli vysokým nárokům na vytížení našich aut jsme zakoupili roční auto,
od kterého očekáváme minimální potřebu oprav. Díky tomu jsme získali
spolehlivé auto, které nás nenechá v problémech při cestách na veterinu.
Ve výdajích za Péči o zvířata je také Kastrační program, který byl realizován
s výdaji 18 337 Kč.
V rámci Pet Heroes musíme zpracovávat také agendu pro státní správu
a kontrolní úřady, kterým dokládáme naše hospodaření. V Praze máme
dobrovolnické centrum, kde se scházejí lidé, kteří aktivně pomáhají zvířatům
a podílejí se na rozvoji pomoci v rámci organizace. Toto centrum je ve
finanční analýze označované jako kancelář. V kanceláři provozujeme také
charitativní kamenný obchůdek.

*Celkové součty a mezisoučty uvedené v této výroční zprávě nemusí odpovídat součtu
dílčích hodnot z důvodu zaokrouhlování
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Finanční
analýza

V Praze máme skladové prostory, ve kterých je sběrné místo potřeb pro
zvířata. Vznikl zde free shop, ze kterého si ostatní útulky a zařízení mohou
brát, co zrovna potřebují. Od granulí přes textilie až po pelechy. Díky tomu
můžeme pomáhat také dalším zařízením, která to potřebují.
E-shop není zahrnutý do finanční analýzy, protože je samostatný
a nepoužíváme pro jeho provoz prostředky z darů. V tomto roce se podařilo
z obchůdku zaplatit 78 410 Kč na provoz organizace. Platili jsme především
poplatky za účast na akcích, vybavení a pronájem kanceláře. Díky tomu
můžeme snižovat náklady na provoz organizace, abychom mohli více darů
používat na přímou péči.
Provozní náklady

Do provozních nákladů zahrnujeme vyhledávání nových dárců, péči o aktuální
dárce, administrativu, účetnictví, webovou prezentaci, software a technické
vybavení jako notebooky, mobily nebo tiskárny.
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Finanční
analýza

Přímá péče o zvířata

Tento rok jsme vedli mimo individuální dočasné péče tři hlavní azyly a to
v Kadlíně, v Praze a v Hoření Vinici. V přímé péči jsou zahrnuté chovatelské
potřeby, náklady na pečovatele, náklady na provoz azylů včetně nájmů,
veterinární náklady a vybavení typu klece, škrabadla a věcí, které lze používat
opakovaně dlouhodobě.
Jelikož se dlouhodobě snažíme o nákup nemovitosti, abychom nemuseli
využívat pronájmů a mohli vybudovat vlastní centrum, vytvořili jsme Fond
nemovitostí, do kterého vkládáme finance na budoucí nákup nemovitosti,
kterou aktivně hledáme.
Nejvyšší výdaje máme za veterinární péči, kterou realizujeme na několika
klinikách, nejvíce navštěvujeme veterinu Visvet a veterinu Nusle.
Kvůli povodním, které zasáhly Slovensko a během kterých došlo ke zničení
útulku v Rožnavě, jsme útulku zaslali příspěvek na opravy ve výši 31 438 Kč.
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Sociální sítě
a kde nás najdete

Facebook:
Anglický Facebook Handipet Rescue: facebook.com/handipetrescue/
Český Facebook Handipet Rescue: facebook.com/handipetcz/
Facebook Pet Heroes: facebook.com/czpetheroes/
Facebook Destiny Paws: facebook.com/destinypawscz/
Facebook Nekupuj. Adoptuj!: facebook.com/NekupujAdoptuj/
Facebook Psí přání: facebook.com/psiprani/
Facebook Štěně v nouzi: facebook.com/stene.v.nouzi/
Web Psí přání: www.psiprani.cz
Web Handipet Rescue: www.handipet.org
Web Pet heroes: www.petheroes.cz
Web e-shopu: shop.petheroes.cz
Český Instagram Handipet Rescue: instagram.com/handipetcz/
Anglický Instagram Handipet Rescue: instagram.com/handipetrescue/
Instagram Pet Heroes: instagram.com/petheroes.cz/
Youtube Handipet Rescue: https://www.youtube.com/channel/UCmdalTN1TGkvSZF5unWIdA
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Lidé v Pet Heroes

Nikol Burešová
předsedkyně Pet Heroes z.s.

Honza Moravec
pomocník

Eva Matejovičová
ilustrátorka, dočaskářka

Soňa Schneiderová
sociální sítě, spolupráce
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Lidé v Pet Heroes

Jana Bednárová
místopředsedkyně, Handipet Rescue

Rachel a Rishi
dočaskáři

Jana Bartáková
grafička

Tereza Peřinová
Destiny Paws
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Lidé v Pet Heroes

Zuzana Ježdíková
administrativa, hospodářka

Kristýna Zámostná
administrativa

Dagmar Pavlov
dočaskářka, péče o dárce

Denisa Falešníková
sociální sítě
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Lidé v Pet Heroes

Jaq
Handipet Rescue - Kadlín

Verča
dobrovolnice, správa webu

... A MNOHO DALŠÍCH ÚŽASNÝCH
DOBROVOLNÍKŮ A DÁRCŮ. DĚKUJEME!

