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Slovo ředitelky
Vážení přátelé zvířat a spolku Pet Heroes,
každý rok připravuji výroční zprávu a každý rok se
snažím najít někoho, kdo ji udělá za mě, protože
mám problém chvíli posedět na jednom místě. Ani
tento rok se to nepovedlo, nikdo nepodlehl mým
psím očím a tak mě tady zase máte.
Shrnutím celého roku budiž tato zpráva.
Vážení čtenáři, mám na vás důležitý
dotaz.
Čtete to?
Jestli ano, napište mi zpětnou vazbu na
nikol@petheroes.cz, ať mám dobrý pocit,
že výroční zprávy nejsou ztráta času.
Protože kdo by chtěl psát něco, co nikdo
nečte, že?
Určitě mě to bude motivovat do dalších
let pro vás opět něco pěkného napsat.

Výslovně bych chtěla poděkovat všem dárcům, firmám,
dobrovolníkům, Pet Heroes týmu, podporovatelům. Díky vám
Pet Heroes žije. Spolu s vámi pomáháme zvířatům každý den.
Děkuji a těším se na další společná hrdinská dobrodružství.
Nikol Burešová
ředitelka Pet Heroes z.s.
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Chceme bezpečí, lásku a dobrý život
pro každého psa a každou kočku.
Pomáháme kočkám a psům v nouzi.
Pracujeme na systémových změnách,
které budou trvalé, ať už na změně
legislativy, povědomí lidí o ochraně
a péči o zvířata, vzdělávání laické
i odborné veřejnosti, tak i dodržování
předpisů ze strany obcí.

Proto pracujeme na zapojení
dobrovolníků do péče o zvířata,
edukujeme veřejnost o handicapovaných
a týraných zvířatech a pomáháme
ostatním organizacím v rámci
konzultační činnosti.

Směřujeme k tomu, aby útulky byly
prázdné a sloužily jen jako záchytná
místa pro zvířata, která utekla, aby
na ulicích nezůstávalo žádné zvíře
bez pomoci a snížilo se týrání zvířat.

„Pomáháme společně“
S tímto heslem Pet Heroes vzniklo
a nese ho po celou dobu. Pomoc
zvířatům je postavená na lidech. Lidé
jsou ti, kdo zvířatům ubližují a mohou
to být jedině oni, kdo jim pomohou.

Tento rok jsme realizovali projekty:
Štěně v nouzi
Handipet Rescue
Zvířata na úřadě
Free shop
Pomoc navazující na covid akci
Pet Heroes Day
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Každý život má smysl
Naší filozofií je, že každý narozený tvor má právo na život, lásku a bezpečí. Pečujeme
o zvířata jako o vlastní. Handicapovaná zvířata nenecháváme uspat, poskytujeme jim
to nejlepší zázemí, které jsme schopni poskytnout a přizpůsobit ho pro jejich další
bezbolestný život. Učíme lidi, že i slepý pes nebo kočka mohou žít plnohodnotný život.
Chceme vybudovat centrum, ve kterém najdou útočiště právě zvířata nemocná, která
potřebují léčbu, pochopení, operace, mají chronická onemocnění nebo potřebují
vyléčit šrámy na duši.

Co děláme
1

2

3

4

04

Advokační činnost a osvěta
Sledujeme změny v legislativě
a upozorňujeme na věci, které by mohly
zvířatům ublížit. Edukujeme veřejnost o péči
o zvířata a problematice jejich ochrany.
Pomoc a záchrana zvířat
Pečujeme přímo o zvířata týraná
a handicapovaná, která byla v nouzi.

Prevence
Pomáháme majitelům zvířat, kteří se dostali
do finanční tísně, aby se nemuseli vzdát
svého zvířete a dát ho do útulku.
Podpora
Nabízíme konzultace organizacím a útulkům
v oblasti péče, fundraisingu a managementu,
aby se mohly zlepšovat a tím se zlepšovala
ochrana zvířat napříč republikou.

Jak nás můžete podpořit
Přidejte se do Klubu hrdinů
Dává vám pomoc zvířatům smysl? Naše
činnost z velké části závisí na podpoře
individuálních dárců. Přidejte se k nám
a zachraňujte životy zvířat, která si
sama pomoci nedokážou.
Registraci vyplňte na webu
www.klubhrdinu.cz

Staňte se dobrovolníkem
Pomáhejte svým časem a energií
v terénu nebo v kanceláři. Práce je
různorodá od úklidů přes balení zásilek
v dobročinném obchůdku, převozy věcí
a zvířat až po dočasné péče o zvířátka.
Vyplňte registrační formulář na
www.petheroes.cz/zapojte-se/

Uspořádejte sbírku
Můžete spojit síly se svými přáteli nebo
kolegy v práci a vytvořit třeba strom
splněných přání nebo uspořádat kulturní
akci. Fantazii a pomoci se meze
nekladou.
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Projekty
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Handipet Rescue
„Každý život má smysl“
Handipet Rescue je projekt, který se soustředí na pomoc handicapovaným
nebo týraným psům a kočkám v nouzi. Věříme, že má každý život smysl,
a proto v naší péči najdete zvířata slepá, dvounohá, s cukrovkou nebo jinými
dlouhodobými nebo krátkodobými potížemi. Zaměřujeme se především
na pomoc psům a kočkám, kterým mnoho jiných nemůže nebo nedokáže
pomoct. Často u nás dostávají šanci ti, kterým jinde hrozilo utracení.
K péči o zvířátka jsme využívali
dočasné péče. Dobrovolníci nebo
brigádníci si berou zvířátka k sobě
domů a zde o ně pečují. Díky tomu
jsou zvířátka ve větší pohodě, lépe
se jim hledají domovy a mají
intenzivnější kontakt s člověkem.

Zavedli jsme také „trvalky“, trvalé
péče o zvířátka se specifickými
potřebami, kterým by bylo jinak
velmi složité hledat domovy.
Takovým potom hradíme veterinární
náklady nebo pomůcky.

Adoptováno koček: 47
Adoptováno pejsků: 27
Zemřelo zvířátek: 13
Za duhový most odešly hlavně nemocné kočičky,
které se bohužel nepodařilo zachránit včas.
Tři kočičky odešly na FIP.
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Příběhy z Handipet Rescue

RASTY
Přišel od majitelky, která nedokázala řešit jeho problémy s kůží. Neustále
se drbal a drbal, až mu tekla krev. Byl to pohled plný zoufalství, který neměl
konce. Nakonec se podařilo Rastyho alergii dostat pod kontrolu. Krásně zarostl
a pravidelně chodí na injekci cytopointu. Usmálo se na něj štěstí v podobě
nového domova.
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BAILEY
Bailey srazilo auto, střet způsobil závažné poškození zadní části těla. Po operaci
jsme nevěděli, jestli se ji ještě podaří postavit na nohy. Byla totiž ochrnutá.
Naštěstí hydroterapie, pravidelné cvičení a čas udělaly svoje a Bailey
se pomalu rozchodila. Bohužel vylučování se jí nikdy plně neobnovilo jako
normálnímu pejskovi, ale léky jí pomáhají. Bailey odešla do svého domova
do režimu „trvalé péče“. Rodina jí má moc ráda a vše s přehledem zvládají.
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BLUE IVY A BLUE IRIS
Blue Iris a Ivy byla dvě malá koťátka, která si už v nízkém věku zažila spoustu
nepříjemností. Potrápila je hlavně očička. Ta nevypadala moc dobře a dlouho
jsme nevěděli, zda se je povede zachránit. Díky nasazené léčbě se naštěstí jejich
stav začal postupně zlepšovat, naděje na uzdravení tu byla. Holčičky pěkně
baštily a dokonce brzy začaly i lumpačit. Snad najdou své doma v příštím roce.
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STEPHEN
Vyhladovělý, špinavý, kost a kůže. A do toho mu selhávaly ledviny. V takovém
stavu jsme přijali Stephena. Naštěstí se ukázalo, že je Stephen velký bojovník
a díky kapačkám, lékům a speciální dietě se mu brzy udělalo lépe. I krevní testy
ukázaly zlepšení. Z dočasné tety i nového prostředí byl Stephen zkraje hodně
nervózní a bál se. Dočasná teta byla ale velmi trpělivá a nakonec Stephen
pochopil, že se není čeho bát. Postupně dokonce začal přicházet na chuť
i drbání a mazlení.
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VIKI
Viki přišla s ohromnou a hlavně bolestivou boulí na bříšku a nutně potřebovala
pomoc. Majitelé ji nechávali nekastrovanou volně běhat venku, byla jen otázka
času, než se tohle stane. Ještě v den příjmu podstoupila náročnou operaci,
která trvala několik hodin. Trnuli jsme hrůzou, když nás pak pan doktor
o průběhu operace informoval – kočička měla naprosto zdeformované orgány.
Trvalo několik měsíců rekonvalescence, než se dalo říct, že je Viki stabilizovaná
a bude v pořádku.
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RARITY
Prohnutá páteř, posunutá pánev, špatná chůze a bolest – Rarity měla opravdu
spoustu trápení. Nevěděli jsme, co se malé Rarity přesně stalo, ale bylo nám
jasné, že potřebuje pomoc. Byli jsme rádi, že alespoň dokázala sama vylučovat
a hýbat ocáskem. Klidový režim nařízený panem doktorem zafungoval
a Raritina chůze se postupně zlepšila. Teď už je v tomto ohledu úplně
bez problémů. Dokonce dočasné tetě utíká a schovává se, když zavětří,
že ji chce dát do přepravky a vzít na veterinu.
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MOJITO
Tento rok jsme se konečně dočkali také nových nožiček pro Mojita. Bohužel kvůli
covidu byl zastavený provoz firmy Beznoska, která měla protézky dělat. Nakonec
se povedlo a nové titanové nožky přišly k panu MVDr. Dobrikovi. Operace byla
úspěšná a Mojitovi se zvedla kvalita života o 200 %. Nyní dokáže vyskočit až na
kuchyňskou linku. Navíc je nedostižný. Se svým bráškou Alvinem řádí po celém
bytě ve svém milujícím domově.
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Centrum pro handicapovaná
a týraná zvířata v nouzi
Tento rok jsme zakoupili nemovitost
v Hrabří u Sedlčan, kde budeme
v dalších letech budovat centrum pro
handicapované psy a kočky. Chceme tak
navázat na naši dlouhodobou specializaci
v Handipet Rescue. Stále se setkáváme
s tím, že není místo pro ochrnutá,
nemocná a trvale handicapovaná
zvířátka v nouzi.

Nemovitost jsme zakoupili za
4 000 000 Kč. Částku jsme získali díky
individuálním dárcům, kteří nám
přispívali pravidelně i nepravidelně
několik let. Nyní nás čeká dlouhá cesta
projektování a stavby. Stavební řízení
jsou bohužel zdlouhavá a rekonstrukce
budou finančně náročné, ale my se
rozhodně nebojíme.
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Centrum pro handicapovaná
a týraná zvířata v nouzi
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Centrum pro handicapovaná
a týraná zvířata v nouzi
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Dočasky
Používáme formu dočasných péčí,
kde se dobrovolníci a brigádníci starají
o zvířátka, která to potřebují. Díky tomu
se mohou pejskové socializovat a kočky
mají větší psychickou pohodu při
rekonvalescenci. Následně se zvířátkům
hledají domovy. Někdy si „dočaskář“
zvířátko nechá a adoptuje.

Trvalky
Zavedli jsme také trvalé péče, kde
hradíme buď veterinární nebo plné
náklady. Jde o zvířátka, která jsou trvale
handicapovaná a budou mít zvýšené
náklady, ať už berou drahé léky nebo
potřebují dořešit nějaké zdravotní potíže
dlouhodobého charakteru. V tomto roce
se jedná hlavně o Bailey, která bere
doživotně léky a potřebovala vyšetření
jejích potíží.
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Film Azyl
Eva Matejovičová je nadaná
animátorka a ochránkyně zvířat. Jako
studentka FAMU vytvořila film
o činnosti Handipet Rescue. V hlavní
roli je naše dočasková teta Jana
a její příběhy o zvířátkách, která
s námi zachránila. Film je vysílán
na festivalech, kde sbírá prestižní
ocenění a vysílala ho také Česká
televize.

Annual Diagram
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Útulek v Lanškrouně
Vstoupili jsme do jednání o nového provozovatele útulku v Lanškrouně. Aktuální
provozovatel se rozhodl skončit a předat útulek někomu dalšímu. Protože jsme se
s vedoucí útulku dlouho znali a spolupracovali v několika případech, rozhodli jsme se,
že pomůžeme.
Od předchozího provozovatele jsme odkoupili vybavení útulku a podepsali smlouvu
o pronájmu. Do péče o zvířata jsme se vrhli po hlavě a rovnou zařídili operaci pro fenku
Maju.
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Pomoc při tornádu
Moravu zasáhlo tornádo, které mělo katastrofální následky. Nabídli jsme pomoc organizaci
Dočasky.cz, která byla na místě a pomáhala zvířatům, která se ocitla bez střechy nad
hlavou.
Pomohli jsme se sbírkou pro pana Ivana, kterému tornádo zničilo domek. Měl kočičky
a pejska a potřeboval pro ně opět vybudovat zázemí. Pomohli jsme také paní, které vytopila
bouře sklad krmení pro venkovní a zachráněné kočičky.

Annual Diagram
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Pomoc pro majitele
a jejich zvířata v nouzi
Při covidové krizi jsme vytvořili dárcovskou výzvu pro majitele, kteří se dostali do finanční tísně
a jejich zvířátka potřebovala akutní veterinární péči. Nechtěli jsme, aby se zvířata zbytečně
dostávala do útulků a musela tak odcházet z rodin, které je milují, ale dostali se do tísně.
V projektu jsme pokračovali i tento rok a pomáhali nejen těm, kdo byli zasažení covidovou krizí,
ale také dalším majitelům v problémech.

BRÁCHA
Jeden z příběhů, které jsme řešili.
Kocourek Brácha byl nejdřív velmi plachý
a svou majitelku si v podstatě sám
našel. Klasická venkovní kočka. Jednoho
dne přišel hledat pomoc v nemoci. Měl
velký absces u ucha. Paní ho vzala na
veterinu, aby se kocour zbavil trápení.
Bohužel ani ošetření abscesu nestačilo
a bylo potřeba CT vyšetření. To bylo pro
majitelku velmi nákladné. Pomohli jsme
proto Bráchu vyšetřit a zjistit, co se mu
v oušku děje. Byl to nádor.
Náš pan doktor útvar odstranil a Brácha
se vrátil ke své majitelce. Mohl si prožít
ještě poslední pěkné chvíle v teple
a lásce domova. Nakonec odešel
za duhový most.
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AMI

Ami se dostala do úzkých a zachránila
ji její nová dočasková teta. Ta za
sebou ale neměla žádnou organizaci,
která by jí pomohla. Ami měla
pahýlek, který byl zlomený
a potřeboval ošetřit, proto nakonec
oslovila o pomoc nás.
Operace dopadla úspěšně. Díky
zkrácení pahýlku se Amina chůze
stabilizovala, odešla bolest a stal se
z ní spokojený pejsek. Nakonec našla
také domov.
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Zvířata na úřadě
Protože cítíme velkou potřebu dlouhodobých změn, věnujeme se také systémovým řešením.
Ať už se jedná o legislativu nebo o obce a jejich péči o toulavá a opuštěná zvířata.

PEDRO
Na sociálních sítích jsme našli
příspěvek, ve kterém byly vyfocené
Přeštické noviny a v nich pejskové
ze zdejších záchytných kotců. Někteří
pejskové byli v kotcích už spoustu let.
Kontaktovali jsme místní obyvatele,
abychom zjistili situaci. Následně
jsme se spojili se starostou
a městskou policií. Probrali jsme, jaké
problémy místní zařízení trápí a jak
bychom mohli být nápomocni.
Poskytli jsme Pedrovi a dalším dvěma
pejskům dočasné péče a následně jim
našli domovy. Díky tomu se záchytné
kotce vyprázdnily. Městské policii jsme
také ukázali portál Pesweb.cz, aby
měli možnost zvířátka inzerovat
a hledat jim domovy efektivněji.
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Pomoc ostatním organizacím
Řídíme se heslem „Pomáháme společně“ a víme, že pomoc musí být komplexní. Proto jsme
vytvořili free shop, do kterého mohou ostatní organizace nebo dočaskáři přijet a odvézt si,
co zrovna potřebují a my máme navíc. Také jim poskytujeme konzultace a mentoring
v oblasti fundraisingu, managementu a péče o nemocná zvířata.

FREE SHOP

Pomohli jsme tento rok například paní Jolantě, která krmí venkovní kočičky. Pro krmení si
přijely také Dočasky De De, útulek Olomouc, útulek Tibet a spolek Felisicat.

KONZULTACE
Konzultace jsme poskytli FELITI club, z.s., Destiny Pet, z.s., Šance zvířatům, z.s., Charitativní
kočičí spolek Kryšpín, z.s.
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Dobročinný e-shop

Provozujeme dobročinný e-shop a kamenný obchůdek v pražských Nuslích. Otevřeno máme
dvakrát týdně. Prodáváme oblečení, doplňky, dárkové zboží a věci, které nám dárci přinesou
na prodej jako třeba knížky nebo dekorace.
Bohužel se obchůdku nevede tak dobře jako v minulých letech, ale zatím se daří z něj
hradit část provozních nákladů organizace.

Děkujeme za fotografie vašich radostí z obchůdku.
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Psí přání
S Nadačním fondem Pes v nouzi vedeme projekt Psí přání, do kterého útulky a organizace
vkládají zvířátka, která zatím nemají domov a dárci jim mohou plnit mističky nebo hlavní
přání. Každý dárce potom obdrží fotografii pejska s dárky.
V tomto roce se podařilo naplnit mističky a splnit přání v hodnotě 3 781 301 Kč.
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Finance
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Příjmy
Děkujeme všem našim dárcům, kteří
tento rok přispěli. Také firmám,
spolkům, uskupením, partám
a přátelům, kteří nás podporují.
Většina příspěvků přichází
od individuálních dárců.
Firmy a organizace, které nás
podpořily:
Čiči shop
Zverimex Háje
Příběhy zítřka z.s.
Nadační fond PES V NOUZI
Shopsys s.r.o.
Behavio Labs s.r.o., Trendaro.cz
Support Centrum SONET s.r.o.
Holek_Spolek z.s.
Pharma-Service International s.r.o.
OSKI.CZ
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Maky AmazINK a Viktorie AmazINK
With Hope Clothing
DJ ReOrder
Dreamdee_tattoo

Děkujeme také všem, kdo pro nás dělali materiální
a zaměstnanecké sbírky a podporují nás také skrz své
produkty jako Shoptet, Smartemailing, GrandVital,
Superzoo, Nadační fond Staň se srdcařem, Click and
Feed, Dárcovství Váš chovatel, Giving Tuesday a další.
Ohlášené máme tři sbírky s účelem:
- „Na vznik zařízení určených pro potřeby pomoci
zvířatům“
- „Pomoc zvířatům v nouzi, opuštěným, týraným“
- „Zajištění kastračního programu, osvěta adopcí
zvířat“

Choco Coeur
PrimeVigilance
BSJ servis s.r.o
SILROC CZ,A.S.
Accace s.r.o.
GOMproduction s.r.o.
Nadační fond Propolis

Využíváme fundraisingové platformy Donio.cz
a platební bránu pro neziskové organizace
Darujme.cz. Se zvířátky se účastníme našeho
projektu Psí přání.
Přes Techsoup využíváme podpory zdarma
od Microsoftu a Google.
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Výdaje
Používáme Salesforce od CRM pro neziskovky pro péči o dárce a finanční řízení. Ze softwaru
používáme dále Freelo, Buffer, Animal Shelter Manager, Shoptet, Wordpress.
Péči o zvířata jsme realizovali skrz dočasné péče. Zároveň jsme na konci roku vyjednali provoz
útulku v Lanškrouně a začali pečovat o zvířata, která v útulku již jsou.
V tomto roce jsme zakoupili nemovitost v Hrabří u Sedlčan, kde chceme vystavit centrum pro
handicapované a týrané psy a kočky a obecně zvířata v nouzi. Začali jsme na ní ještě tento rok
pracovat a vyklízet.
*

Nejvyšší položkou v péči o zvířata je veterinární péče. Do krmení, chovatelských potřeb počítáme
spotřební materiál a drobné položky jako podestýlka, vodítka, obojky, granule, konzervy, maso
a další. V tomto roce jsme měli pronajatý sklad na materiální dary. Začali jsme s opravami
v útulku v Lanškrouně. Do vybavení počítáme věci k dlouhodobému užívání jako jsou klece,
odchytové pomůcky nebo čtečka čipů, ale i pračku se sušičkou, karavan pro dobrovolníky do Hrabří,
vybavení ke stavbě a údržbě.
*

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

30

Kontakty
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Sociální sítě a kde nás najdete
FACEBOOK:
ČESKÝ FACEBOOK PET HEROES: https://www.facebook.com/czpetheroes
ČESKÝ FACEBOOK HANDIPET RESCUE: https://www.facebook.com/handipetcz
ANGLICKÝ FACEBOOK PET HEROES: https://www.facebook.com/petheroeseng
FACEBOOK PSÍ PŘÁNÍ: https://www.facebook.com/psiprani/
FACEBOOK ŠTĚNĚ V NOUZI: https://www.facebook.com/stene.v.nouzi
WEBY:
WEB PSÍ PŘÁNÍ: WWW.PSIPRANI.CZ
WEB HANDIPET RESCUE: WWW.HANDIPET.ORG
WEB PET HEROES: WWW.PETHEROES.CZ
WEB E-SHOPU: SHOP.PETHEROES.CZ
INSTAGRAM:
ČESKÝ INSTAGRAM HANDIPET RESCUE: https://www.instagram.com/handipetcz/
ANGLICKÝ INSTAGRAM PET HEROES: https://www.instagram.com/petheroeseng/
ČESKÝ INSTAGRAM PET HEROES: https://www.instagram.com/petheroes.cz/
YOUTUBE:
YOUTUBE PET HEROES:
https://www.youtube.com/channel/UCOIHmg1cud87JD_0mG_VzfA
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Lidé v Pet Heroes

Nikol Burešová

Michaela Belanová

Eva Matejovičová

Soňa Schneiderová

Ředitelka

Back office manager

Dočaskářka

Péče o dárce

Kateřina Šelepská

Rachel M. Orr

Markéta Miltová

Honza Moravec

Dočaskářka

Dočaskářka

Koordinátor péče o kočky

Čestný dobrovolník

Denisa Falešníková

Jana Bednárová

Jana Bartáková

Zuzana Ježdíková

Fundraising Handipetu

Místopředsedkyně

Čestná dobrovolnice

Revizorka

Lucie Klimentová

Martina Milarová

Renata Kristková

Koordinátorka
dobrovolníků

Správa e-shopu

Vedoucí útulku Laškroun

33

