VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadačního fondu PES V NOUZI
za rok 2010

Vážení přátelé fondu,

S radostí vám předkládáme další výroční zprávu o činnosti Nadačního fondu PES V NOUZI,
tentokrát za rok 2010.
Fond vznikl v červenci 2009 a svou činnost zaměřuje na opuštěné a týrané psy, a na podporu
psích útulků v České republice.
Posláním fondu je především shromažďování finančních prostředků a hledání dobrovolníků
potřebných k zajištění hmotné i nehmotné pomoci útulkům a psům bez domova, psům
týraným či jinak ohroženým. Dále vynakládá prostředky a především své snažení na aktivní
hledání nových adoptivních rodin, a to pomocí plošné online inzerce, inzerce v tištěných
médiích a webových stránek. Další činností je podpora umisťovacích výstav či jiných akcí,
které svým účelem či záměrem naplňují účel fondu.

Zdrojem finančních prostředků fondu jsou individuální a firemní dárci. Fond v roce 2010
neobdržel žádné příspěvky od státních orgánů či institucí.

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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Nadační fond PES v NOUZI vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 752, dne 15.7.2009.
Identifikační číslo fondu je 289 32 421.

I. Orgány a informace o fondu

V čele fondu stojí tříčlenná správní rada ve složení:
Monika Lendrová. MBA, K Sídlišti 31, Praha 4 (předseda)
Eva Šteklová, Marty Krásové 920/6, 196 00 Praha 9 (člen správní rady)
Aneta Dragulová, Hořičky 8, Hořičky, 552 05 (člen správní rady)
Revizorem fondu je:
Ing. Lukáš Matějů, Famfulíkova 1137/6, Praha 8
Adresa sídla:
Za Rybníkem 675
252 42 Jesenice
Ostatní informace:
Tel: +420 724 063 218
IČ: 289 32 421
www.pesvnouzi.cz
info@pesvnouzi.cz
Vznik:
Nadační fond vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného u
Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 752, dne 15.7.2009.

II. Zpráva o činnosti za rok 2010

Úvodní slovo
Rok 2010 byl pro Nadační fond PES v NOUZI již druhým rokem činnosti. Fond byl založen
v červenci 2009 a hlavním podnětem k jeho založení byl neutěšený stav útulků, které mají
problém s financemi a tím jsou ohroženy podmínky chovu psů bez domova.
Další důvod pro založení je fakt, že většině útulků nezbývají finance ani čas na kvalitní a
plošnou inzerci psů. Na základě toho zůstávají psy v útulcích příliš dlouho a dochází
k utrácení psů z důvodu regulace namísto toho, aby se jim aktivně hledal nový a odpovídající
domov a nabídl by se jim tak kvalitní psí život.
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Neposledním důvodem pro založení fondu byl záměr vytvořit stránky, které by sdružovaly lidi
se společným kladným zájmem o psy, upozorňovaly na problémy v této tématice, pomáhaly
s nahlašováním týrání či pomáhaly a radily lidem, kteří našli či ztratili psa, nebo zachránili psa
a nemohou si ho nechat, či vědí o špatném chování lidí vůči psům a jiným zvířatům v jejich
okolí a jiné.
Většinu z těchto důvodů, proč jsme fond založili, jsme již svojí činností z velké části pokryli a
další spustu nápadů, jak pomáhat, nosíme v hlavě. Dovolte nám vás s naší činností za
uplynulý rok seznámit o něco podrobněji.

Informace o aktivitách fondu v roce 2010
V roce 2010 se činnost fondu rozšířila o několik nových forem pomoci a služeb veřejnosti.
Rádi bychom upozornili především na několik z nich:

•

Materiální pomoc útulkům

V roce 2010 jsme poskytly materiální pomoc těmto
spolupracujícím útulkům: Caniscentrum s.r.o., Útulek
u Šmudliny – Tachov, Záchranný a zájmový Chov
Hněvice, Psí Domov Lukavice, OS Toulavé Tlapky,
Centrum Archa Liberec (pomoc útulkům zasažených
povodněmi).
Součástí pomoci bylo především krmivo, dezinfekce,
pelíšky, hračky, pamlsky, misky, vodítka, obojky, deky
na zateplení kotců, ručníky a další.
Přesné informace o poskytnutné pomoci je možno najít na našich stránkách
www.pesvnouzi.cz

•

Veterinární a jiná pomoc pejskům bez domova

I přesto, že v první polovině roku fond neměl k dispozici ještě mnoho finančních prostředků,
zajistili jsme již veterinární péči a ošetření několika pejskům bez domova:
-

základní ošetření + nalezení nového domova – 4 pejsci (Besi, Akina, Rex a Dougles)
základní ošetření, vyšetření projevů epilepsie, léky + nalezení nového domova – 1
pejsek (Bad)
ošetření poraněné čelisti po autohavárii + nalezení nového domova – 1 pejsek (Oliver)

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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•

-

ošetření fenky nalezené u popelnic - rozsáhlejší poranění (zlomená moha, hlava a
jiné) po napadení člověkem, zjištěna pokročilá březost fenky, porod a péče o štěňátka
+ nalezení nového domova fence i štěnátkům – 3 pejsci (Mikri, Lilly a Denny)

-

zajištění místa ve spolupracujícím útulku, hrazení nákladů a převoz 4 psů, kteří byli
odebráni z velice nevyhovujících podmínek a ve velice bídném stavu (následná pomoc
s hledáním nových domovů - v tuto chvíli mají již 3 z těchto 4 psů nový domov).

Webové stránky www.PESVNOUZI.cz

Spolu se založením fondu vznikla i webová stránka www.pesvnouzi.cz, jejímž záměrem bylo
stát se hlavním informačním a inzertním portálem fondu.
Na stránkách je možné dočíst vše o činnosti fondu, o tom kam putují věci z materiální sbírky,
komu a kde jsme pomohly či na čem právě pracujeme. Dále zde zveřejňujeme pejsky bez
domova, pejsky ztracené či nalezené. Také na stránkách informujeme o možnosti čerpání
příspěvků z fondu a podmínkách spolupráce.
Stránky si postupně nalézají nové a nové příznivce a každý měsíc se zvýšil počet
návštěvníků stránek. Za rok 2010 přesáhl cekový počet unikátních návštěv 20000, celkový
počet návštěv byl pak 33000. Celkem návštěvníci stáhly ze stránek přes 53GB dat.
Stránku vnímáme jako jeden z hlavních komunikačních a informačních kanálů fondu a do
budoucna ji plánujeme rozšířit o další veřejnosti užitečné funkce (viz bod VI. – Záměry pro rok
2011).

Obr. 1 – Statistiky návštěvnosti stránek www.pesvnouzi.cz za rok 2010
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•

Založení webové stránky na Facebooku – inzertní, pátrací a informační portál

Krátce po založení fondu jsme založili i tématickou stránku na sociální síti Facebook se
záměrem vyhledávání domovů pro psy z útulků a pátrání po ztracených psech za pomocí
veřejnosti. Projekt zaznamenal velký ohlas a během jednoho roku se k nám připojilo přes
3500 aktivních fanoušků z celé ČR, kteří nám denně píší, pomáhají hledat ztracené pejsky,
nové domovy i depozita.
Tuto stránku z důvodu velké návštěvnosti začali využívat i útulky a organizace, které nám
pravidelně posílají žádosti o zveřejnění urgentních případů, které je nutné co nejrychleji
dostat mezi veřejnost. Úspěchy jsme zaznamenali také v mnoha případech hledání
ztracených psů, kdy díky stránce se dokázali spojit nálezce i hledající a pejsek byl ještě tentýž
den doma. Též se nám díky této stránce podařilo najít domov desítkám psů jak ze
spolupracujících útulků, tak domácích depozit a spolků. Stránky používáme například i
k hledání kojících fen v případě úmrtí feny-matky při porodu či těsně po porodu, shánění
invalidních vozíků pro pejsky, převozy pejsků do depozit a jiné nouzové případy.

Obr. 2 – Statistiky návštěvnosti stránek fondu na sociální síti Facebook za rok 2010

•

Slevový program pro registrované dárce

V roce 2010 jsme vytvořili motivační program pro registrované dárce, kteří fond podporují
pravidelně, tedy trvalým příkazem. Součástí programu je možnost čerpat slevy u
domluvených partnerů fondu (v tuto chvíli jsou to www.psipotreby.cz, www.tojezradlo.cz a
www.neztratimse.cz ). Program hodláme dále rozšiřovat.

•

Poradenství v oblasti kynologických a jiných lidsko-psích problémů

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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Od samého založení fondu jsme pravidelně dostávali žádosti pejskařů ohledně výchovy psa a
dále ohledně nahlášení týrání zvířat, především psů. Lidé se často ptali jakým způsobem a
kam mohou takové jednání vůči zvířeti nahlásit. Snažili jsme se jim veškeré dotazy v rámci
našich znalostí a možností zodpovědět či jim předat kontakty na odborníky či instituce.

•

Inzertní činnost pro útulky, organizace i jednotlivce

Za pomocí téměř desítky dobrovolnic pomáháme i nadále pravidelně inzerovat pejsky
bez domova všem spolupracujícím útulkům a organizacím, a to na všech běžně dostupných
online serverech - jmenovitě například bazos.cz, ifauna.cz, annonce.cz, hafici.cz a jiné.
Inzerce je neustále aktualizována a dle útulků přináší hmatatelnou odezvu a pejsci nachází
rychleji vhodný domov.
V příštím roce plánujeme spustit na našich nových webových stránkách interaktivní inzertní
portál pro ověřené a spolupracující útulky, kde bude možné pejsky vyhledávat dle lokality,
věku, velikost a jiných parametrů. Věříme, že tuto možnost útulky i veřejnost přivítají a bude
pro ně mnohem snažší najít si v útulku toho pravého kamaráda.

•

Veřejná finanční sbírka

V lednu roku 2010 nám skončila první zkušební sbírka, která se konala
prostřednictvím
pokladničky ve Vetcentru Stodůlky a jedné putovní
pokladničky. Hrubý výtěžek sbírky činil 14.378,- Kč, čistý výtěžek 14352,Kč, za které byly po dohodě s útulky nakoupeny veterinární potřeby,
obvazy, rukavice, dezinfekční prostředky a další věci, které byly útulkům
zaslány. Vyúčtování sbírky bylo schváleno Krajským soudem.

Od 1.9.2010 byla spuštěna nová sbírka, tentokrát s dobou trvání 1 rok a účelem obecné
pomoci psům bez domova a v útulcích. Sbírka probíhá opět pomocí pokladniček a prodejem
nadačních předmětů prostřednictvím online chovatelských obchodů. Sbírky v ulicích Prahy či
jiných měst fond neplánuje!

•

Veřejná sbírka psích potřeb, dek a krmiva

Od 1.1.2010 je spuštěna Veřejná sbírka použitých potřeb pro útulky a psy bez domova.
Z důvodu velkého zájmu veřejnosti jsme museli pronajmout sklad, kde veškeré potřeby a
krmivo shromažďujeme a odkud je mohou útulky čerpat. Tento projekt má u veřejnosti
úspěch a zasílají či osobně vozí především deky, krmivo, pelíšky starší, obojky, vodítka,
hračky a další předměty po svých pejscích a kočičkách. Díky nim jsme například mohli poslat
celé auto pomoci útulkům zasažených srpnovými povodněmi.
"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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•

Účast fondu na akcích
V roce 2010 se fond se svoji sbírkou zúčastnil těchto velkých pejskařských akcí:
- Největší umisťovací výstava v ČR - Sen zvířat 2010
- Psí láska – největší sraz psů v ČR 2010
- Umisťovací výstava – Útulek Caniscentrum, Lanškroun

III. Zpráva o hospodaření
Ke dni 31.12.2010 fond nevlastní žádný majetek. Zdrojem peněžních prostředků byli
individuální a firemní dárci. Fond v roce 2010 neobdržel žádné příspěvky od státních orgánů
a institucí, ani od jiných nadací či nadačních fondů. Fond trvale nezaměstnává žádné
pracovníky, drtivou většinu činností spojené s provozem fondu zajišťují bezplatně členové
správní rady, revizor a dobrovolníci.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2010
- Rozvaha k 31.12.2010 (Kč)
A.

Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku

0,0,0,0,-

Krátkodobý majetek:
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (pokladna + banka)
Jiná aktiva

0,8 217,78 686,0,-

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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Aktiva celkem

B.

86 903,-

Pasiva

Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Neuhrazená ztráta z minulých let

0,0,32 152,- 7 953,-

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

0,0,62 704,-

(dluh vůči zakladatelům spojený se založením fondu a financováním pomoci psům v začátcích existence fondu, kdy fond neměl ještě peníze.
Zakladatelé se hodlají tohoto nároku na vrácení půjčky fondu v roce 2011 vzdát ve prospěch fondu)

Jiná pasiva

0,-

Pasiva celkem

86 903,-

- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 (Kč)

Náklady
Spotřeba materiálu a energie (léky a potřeby pro psy)
Služby (veterinární ošetření, poštovné, web. stránky)
Osobní náklady (brigádníci)
Ostatní náklady (poskytnuté fin. dary, bank. popl apd..)

45 835,42 443,4 449,30 435,-

Náklady celkem

127 866,-

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a zboží
Úroky
Přijaté dary (finanční i materiální)

0,168,159 850,-

Výnosy celkem

160 018,-

Hospodářský výsledek roku 2010
32 152,- část zisku roku 2010 bude použita na úhradu ztráty z roku 2009

Režijní náklady (náklady na správu fondu):
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Fond za rok 2010 dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou podle
§22 zák. č. 227/1997 Sb. A stanov fondu, stanovující, že Celkové roční náklady Nadačního
fondu souvisejících se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 25% majetku Nadačního
fondu podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

IV. Poděkování dárcům a dobrovolníkům

Finanční dary jednotlivců
Beliako N. Katharina
Černochová Eva
Dvořáková Veronika
Gottwaldová Martina
Helbich Petr MUDr.
Horáková Eva
Julius Karel
Kejhová Lucie
Krasi Anastásia Mgr
Kristiánová Sylva Mgr

Kučerová Markéta
Kulhánová Milena
Lehovcová Alena
Maradová Alžběta
Pivokonská Eva
Rabiňáková Jaroslava
Sádlová Jana
Sejvlová Ivana
Ševčíková Hana
Špelinová Ivana

Štěpánková Simona
Stresková Jana
Tesařová Hana
Valčíková Marcela
Valný Václav
Vlachová Veronika
Vondrušková Monika
Vránová Petra

Těmto i všem ostatním dárcům, které zde z důvodu prostoru uvedeny nemáme, za
veškerou finanční i morální podporu velice děkujeme!

Materiální dary firem:
Dibaq a.s.
Veterinární klinika Maradovi, Mělník

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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Podpora firem formou poskytování služeb:
Veterinární klinika Maradovi
ZZSV PET-MEDIC – Záchranná služba veterinární
Zigzum.eu
Psipotreby.cz
PetVagon.cz – komfortní převoz psů
Psí kusy – časopis pro pejskaře

Poděkování dobrovolníkům:
Beata Hrinová, Lucie Kostková, Veronika Sabolová, Jana Nývltová, Tereza Dulavová, Tereza
Tůmová, Michaela Kašpárková, Kateřina Faltýnová, Petra Jánská, Františka Zverková,
Markéta Sedláková, Simona Mýtniková, Lenka Rošková

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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V. Záměry pro rok 2011

V roce 2011 bychom radi zprovoznili nové webové stránky fondu, které budou poskytovat
následující důležité a užitečné služby veřejnosti zdarma:

1. Portál nalezenců a ztracenců, kde bude možné vyhledávat ztracené psy pomocí filtrů
(např. lokalita, rasa, velikost, barva, pozn. znamení apd.) Součástí této služby by byl i
příjem hlášení o ztracení či nálezu psa telefonicky (realizace asi až v roce 2012
z důvodu financí)
2. Možnost inzerce psů pro prověřené a kvalitní spolupracující útulky

3. Poradnu ohledně výchovy či péče o psa, kde by na dotazy odpovídal odborník
z oblasti kynologie a výchovy psů
4. Kalendárium psích akcí (voříškiády, umisťovací výstavy apod.)

Dále bychom chtěli rozšířit počet dobrovolných inzerentek, které pomáhají umisťovat
pejsky bez domova a z útulků do inzerce na internetu. Máme v plánu rozšířit i spolupráci
v oblasti inzerce psů bez domova v tištěných médiích, a to pokud možno zdarma (za
zveřejnění loga apd.).

Dále bychom rádi rozšířili nabídku nadačních předmětů a nabídli je většímu počtu online
obchodů s chovatelskými potřebami. Tím by bylo možné získat větší objem financí na
realizaci zamýšlených projektů či pro poskytnutí většího množství příspěvků na operace či
jiné potřebné aktivity.

Našim dalšim úkolem je informovat útulky a organizace, které pomáhají opuštěným či týraným
psům, že získat příspěvek fondu není tak složité, jak si myslí, a podpořit je ve spolupráci
s námi. Máme informace, že organizace často dělají vlastní malé sbírky na pomoc
zachráněným a zbídačeným psíkům, namísto aby se obrátili na nás a operace se mohla
provést ihned a bez zbytečné prodlevy a utrpení.

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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Pomocí Facebooku a webových stránek chceme přispět k osvětě veřejnosti v otázce čipování
psů, zodpovědnosti z držení psa, zodpovědnost vůči psovi samému a další aktuální i palčivá
témata.

A v neposlední řadě chceme i nadále šířit myšlenku, že pomáhat slabším a těm, kteří si
pomoci sami nedovedou, je přirozené – ať už jde o psy, kočky, nebo lidi. Pomozte nám
pomáhat!

V Praze dne 22. června 2011

……………………………………………..
Monika Lendrová

………………………………………..
Eva Šteklová

……………………………………………..
Aneta Dragulová

………………………………………..
Lukáš Matějů

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
- Rozvaha ke dni 31.12.2010
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2010

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
www.pesvnouzi.cz
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