VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadačního fondu PES V NOUZI
za rok 2011
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Vážení přátelé fondu,

s radostí vám předkládáme další výroční zprávu o činnosti Nadačního fondu PES V NOUZI, tentokrát za rok
2011.
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:
1. Shromažďování finančních prostředků a materiální pomoci pro psí útulky, azyly a depozita, které se
starají o opuštěné, týrané, odhozené a zachráněnné bezprizorní psy. Tato pomoc spočívá především v
příspěvcích na akutní veterinární zákroky a zajištění základních potřeb pro útulky (odčervení, krmivo,
očkování, desinfekce a jiné). Dále přispíváme i na neodkladné rekonstrukce (zateplení apod.).
2. Aktivní hledání nových adoptivních rodin pro opuštěné či nechtěné psy, a to především pomocí
vlastního interaktivního portálu PESVNOUZI.cz, a dále pomocí sítě Facebook, plošné online inzerce a
inzerce v tištěných médiích (Psí Kusy, Blesk a další).
3. Hledání ztracených psů a jiných zvířátek pomocí svého portálu PESVNOUZI.cz a sítě facebook, kde nám
s hledáním pomáhá aktivně veřejnost a spřátelené organizace.
4. Podpora umisťovacích výstav či vzdělávacích akcí, které svým účelem či záměrem naplňují účel fondu.
5. Poradenská činnost pro páníčky v nouzi či zprostředkování odborné rady pro pejskaře i nepejskaře na
mnohá psí témata.

Zdrojem finančních prostředků fondu jsou individuální a firemní dárci. Fond v roce 2011 neobdržel žádné
příspěvky od státních orgánů či institucí.

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.
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1. 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.

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011
2.1. ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2011 byl pro Nadační fond PES v NOUZI již třetím rokem jeho činnosti a současně byl i rokem nejrušnějším.
Spustili jsme náš pejskařský interaktivní portál PES V NOUZI s nabídkou pejsků z útulků a prostorem pro
nalezence a ztracence, otevřeli jsme náš malý online charitativní obchůdek a e-bazárek, svěřili jsme naše čím
dál tím složitější účetnictví do rukou odborníků a rozšířili partnerskou síť Klubu přispěvatelů. Ale to už
předbíháme, začněme tedy pěkně popořádku:

Proč jsme založili fond PES V NOUZI?
Ačkoliv to většina z Vás už jistě ví, dovolte mi i v letošní zprávě zmínit základní důvody pro vznik našeho fondu.
Fond byl založen v červenci 2009 a hlavním podnětem k jeho založení byl neutěšený stav psích útulků a
záchytných kotců, které mají problém s kapacitou psů, nezodpovědnými majiteli, nedostačujícími financemi a
často i nepochopením obcí a měst, pro které je starost o toulavé psy v katastru spíše jen zátěží než čímkoliv
jiným. Výsledkem jsou často nevyhovují podmínky chovu psů bez domova, utrácení z důvodu regulace počtu
psů v útulcích a nedostatečná adopce zpět do rodin.
Zaměřili jsme proto svoji činnost především na materiální a finanční podporu nestátních útulků, psích azylů a
depozit. Dále se snažíme o veřejnou osvětu ohledně adopce pejsků z útulků a adopci podporujeme i pomocí
našeho interaktivního portálu PESVNOUZI.cz a inzerce útulkových psů v médiích. Chceme tak dát útulkáčům
větší šanci na plnohodnotný život v nové rodině.
Neposledním důvodem pro založení fondu byl záměr vytvořit stránky, které by sdružovaly lidi se společným
kladným zájmem o psy. Tyto stránky by upozorňovaly na problémy v psí tématice, pomáhaly s nahlašováním
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týrán psů a zvířat obecně, pomáhaly a radily lidem, kteří našli či ztratili psa, případně kteří zachránili psa a
nemohou si ho nechat a mnoho dalšího.

2.2. INFORMACE O AKTIVITÁCH FONDU
V roce 2011 jsme pokračovali ve vytyčeném směru a činnost fondu se rozšířila i o další zajímavé aktivity a
služby veřejnosti. Pojďme si o tom říci více:

• NÁŠ NOVÝ PEJSKAŘSKÝ PORTÁL www.PESVNOUZI.cz
Našim největším počinem letošního roku bylo spuštění nového charitativního pejskařského portálu
"PES V NOUZI", jehož smyslem je především podpora adopce psů z útulků do nových domovů, pomoc s
hledáním ztracených pejsků a páníčků, a v neposlední řadě informovat o dění a činnosti fondu.

• PODPORA ADOPCE – jedním z hlavním cílů vzniku nového portálu je pomoc útulkům s hledáním nových
domovů pro jejich psí svěřence. Registrované útulky mají své “profily”, které si sami spravují. U každého
pejska jsou uvedeny klíčové informace o jeho povaze, zdraví, věku, velikost, snášenlivosti s dětmi či jinými
zvířaty i lokalita, kde se nachází. Dle těchto informací je možné na portále hledat a nechat si “předvést” pouze
pejsky, které se k dané osobě hodí a které by jinak dlouhe hledali. Toto zjednodušuje adopci na minimum,
oproti dřívějšímu několikadennímu serfování na internetu a hledání stránek jednotlivých útuků v okolí. Útulky
si tuto službu velice chválí a již ji využívá několik desítek z nich, a jejich počet stale stoupá. Služba je určena
pouze útukům, azylům a depozitům, v žádném případě ne komerční inzerci, a je zdarma.
• ZTRACENCI A NALEZENCI – další službou, kterou portal nabízí, je pomoc veřejnosti s hledáním jejich
ztracených zvířat, především psů. Na portál je možné zadat jednoduchý inzerát s informacemi kdy a kde se
ztratil můj pes či jiné zvíře. Formulář pro vložení inzerce obsahuje možnost vložení fotografie i další důležité
informace, na základě kterých pak probíhá vyhledávání napříč inzeráty. Odpadá tak nutnost každodenního
ručního pro hledávání desítek inzerátů, zda se právě můj pejsek nenašel, ale je možné ho dle locality, pohlaví,
rasy či datumu ztráty jednoduše vyhledávat. Stejně tak služba funguje v případě nálezu zvířete.
Kromě tohoto je možné zadat tzv. Hlídacího psa, který hlídá nově vložené inzeráty dle Vašich kritérií za
Vás. V případě, že nově vložený inzerát odpovídá některému z Vašich kriterií, přepošle Vám odkaz na
inzerát na Váš email. Nemůže se tak stat, že byste ani po půl roce, když už hledání vzdáte, svého
pejska v případě nálezu a zadání na portal “prošvihnul”.

• STRÁNKY NADAČNÍHO FONDU – nový portal take nabídl nové místo pro naše nadační stránky, kde je
například nově možné zadat online žádost o příspěvky či pomoc fondu, nakoupit v našem charitativním
obchůdku či se dozvědět vice o činnosti fondu. Dále zde informujeme podrobně o poskytnutých příspěvcích i
obdržených darech, a to jak finančního tak materiálního charakteru. Pořádáme zde take soutěže,
zveřejňujeme zajímavé odkazy na psí stránky, představujeme své partnery, dárce i dobrovolníky.
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•

CHARITATIVNÍ E-OBCHŮDEK A E-BAZÁREK
V roce 2011 jsme spustili i náš malý online charitativní obchůdek. Zde je možné zakoupit
nejrůznější předměty pro radost i pro praktické užití s logem našeho fondu či s motivem psů.
Výtažek z prodeje jde kompletně na naše sbírkové konto a následně za něj pořídíme vše,
čeho se útulkům a psům v útulcích nedostává.
Ke konci roku též pracujeme na projektu E-bazárku, který je postaven čistě na
předmětech nejrůznějšího charakteru (knihy, dárkové předměty, chovatelské předměty, CD a
PC hry a mnoho dalšího), které získáváme zdarma od veřejnosti, a které se mnohým lidem budou ještě hodit.
Pro tento project jsme se nechali inspirovat jinými malými sdruženími na ochranu zvířat, kterým v praxi velice
dobře tento system funguje.

•

PES V NOUZI A FACEBOOK – náš inzertní, pátrací a informační pomocník
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 pomoci široké veřejnosti.
Projekt zaznamenal velký ohlas a v tuto chvíli již stranku sdílí a naše příspěvky každodenně sleduje
téměř 8000 lidí, kteří nám denně píší, pomáhají hledat ztracené pejsky či nové domovy, jezdí na psí brigády
do útulků či jen v případě akutní nouze zakoupí krmivo či přivezou materiální pomoc do skladu. Díky
facebooku se nám tak daří řešit i jinak těžko řešitelné situace, jako například hledání náhradních kojných fen
v daném okolí, úmrtí majitele a bezprizorní pejsek, kterého nikdo nechce, akutní nedostatek krmiva, záplavy
a další.
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. Sdílení
na facebooku nám tak často hodně pomáhá.

• KLUB PŘISPĚVATELŮ
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 a umístit fotku
svého zvířecího kamaráda na našem webu a facebooku mezi čestné patrony fondu. V tuto chvíli již máme
přes 9 partnerů, kteří nabízejí své služby a zboží pro naše dárce za výhodnější ceny!

•

PORADENSTVÍ V OBLASTI KYNOLOGICKÝCH A JINÝCH LIDSKO-PSÍCH VZTAHŮ A PROBLÉMŮ

Od samého založení fondu jsme pravidelně dostávali dotazy pejskařů ohledně výchovy psa, postupu při nálezu/
ztráty psa, způsobu nahlášení týrání zvířat či založení občanského sdružení a jiné. Nyní jsme na všechny tyto
dotazy připraven lépe, než na začátku činnosti fondu, a většinu z nich jich dokážeme obratem zodpovědět.
Pokud by tomu tak nebylo, rádi předáme kontakty na znalce v oboru – nebojte se nás proto na cokoliv zeptat.

•

INZERTNÍ ČINNOST PRO ÚTULKY, ORGANIZACE I JEDNOTLIVCE

I přes spuštění našeho vlastního inzertního portálu i nadále pravidelně inzerujeme akutní případy a
pejsky bez domova 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
tak nachází rychleji vhodný domov.
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2.3. NAŠE VEŘEJNÉ SBÍRKY
•

VEŘEJNÁ FINANČNÍ SBÍRKA
Dne 1.9.2010 byla spuštěna nová obecná sbírka fondu, která má trvání až do
poloviny roku 2013. Účel sbírky je materiální i finanční pomoc útulkům,
azylům a psím depozitům, především v oblasti krmiva, veterinárních výdajů
či nevyhovujících podmínek.
Na výnosu sbírky se podílí především tržby z našeho online charitativního
obchůdku, přenosné kasičky, které vozíme na různé psí akce a kasičky umístěné u
našich partnerů. Dále pak výtěžek z různých akcí pořádaných našimi dárci či partnery. Sbírky v ulicích Prahy
či jiných měst fond neplánuje!
Z této sbírky během roku průběžně nakupujeme chybějící potřeby pro útulky (antiparazitika, léky,
odčervovací preparáty a jiné) či financujeme akutní veterinární péči. Více o přesném užití darů lze zjistit na
našich stránkách či ve výkazech o hospodaření fondu.

•

VEŘEJNÁ SBÍRKA PSÍCH POTŘEB, DEK A KRMIVA
Již druhým rokem běží naše Veřejná sbírka potřeb pro útulky a psy bez domova. Do sbírky je možné
poskytnout jak nové, tak i použití chovatelské potřeby. Dále pro útulky především krmivo a pamlsky, dale pak
hračky, desinfekce, úklidové prostředky, deky na zimu a mnoho dalšího. Přesný rozpis můžete najít u nás na
stránkách.
Z důvodu velkého zájmu veřejnosti jsme na veškeré materiální dary museli pronajmout sklad na Praze 4,
kde veškeré potřeby a krmivo shromažďujeme a kam si je jezdí útulky na základě žádosti a smlouvy o
poskytnutí pomoci vyzvednout.

2.4. KDE A JAK JSME POMÁHALI
•

MATERIÁLNÍ POMOC ÚTULKŮM

Ani v roce letošním jsme nelenili a sháněly pro útulky a depozita tolik potřebné materiální vybavení a granulky. V
roce 2011 jsme tak psím útulkům, azylům a depozitům věnovali dary, krmivo, granulky a potřeby za
celkovou částku 33.782,- Kč.
Materiální pomoc v roce 2011 byla poskytnuta následujícím žadatelům:
-

Depozitum Happy Dogs Bránice
Útulek U Šmudliny Tachov
ZS pro handicapované živočichy, Tachov
DogPoint Praha (útulek)
Útulek Bzenec
O.s. Azyl Dej Pac!
Útulek Tibet o.s.
Canis centrum s.r.o. (Útulek Lankšroun)
Zájmový a záchranný chov Hněvice u Štětí

Přesné informace o poskytnutné pomoci a detailní přehled darů je možno najít na našich stránkách http://
www.pesvnouzi.cz/nadacni-fond-pes-v-nouzi/pouziti-vasich-daru
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•

VETERINÁRNÍ A JINÁ POMOC ÚTULKŮM A PEJSKŮM BEZ DOMOVA

V roce 2011 jsme poskytli finanční dar na veterinární ošetření a akutní operace
celkem 6 pejskům bez domova, a to za celkovou částku 25.774,- Kč. Jedná se o
tyto pejsky:
-

Zuzanka, Happy Dogs Bránice – operace kýly
César jezevčík, ZS pro handicapované živočichy Tachov – ošetření úrazu a
operaci nohy po střetu s autem
Belinka, kříženec – operace ml. nádoru (project podpora adopce)
Missy, kříženečka retrívra – Diagnostika a léčba Leishmaniózy
Emička, am. Kokřička zachráněná z množírny – akutní operace a odstranění očíčka
Dixi, kříženec retrívra, nalezenec – odstranění velkého nádoru

Přesné informace o poskytnutné pomoci a detailní přehled darů je možno najít na našich stránkách http://
www.pesvnouzi.cz/nadacni-fond-pes-v-nouzi/pouziti-vasich-daru/na-veterinarni-peci

•

PŘÍPĚVKY NA PROJEKTY A REKONSTRUKCI

Díky značné podpoře našich dárců jsme v roce 2011 mohli i poprvé poskytnout
příspěvky na rekonstrukci či zakoupení kotce, a to v celkové hodnotě 30.000,Kč. Jedná se o tyto dva projekty:
-

Dogpoint Praha – částka 15.000,- Kč na nákup chybějících dvoukotců pro
pejsky na zimu
O.s. Azyl Pes Krásný Les – částka 15.000,- Kč na opravu 4ks kotců, které již byly ve velmi špatném a
nebezpečném stavu.
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3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011
Ke dni 31.12.2011 fond nevlastní žádný majetek. Zdrojem peněžních prostředků byli individuální a firemní dárci.
Fond v roce 2011 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.

SUMARIZACE VÝSLEDKŮ FONDU
VZZ PvN 2009 – 2011
(není-li uvedeno jinak, údaje jsou za období 2009 až 2011)

Přijatá půjčka
finanční ve výši 133.705,95 Kč
bezúročná půjčka od zakladatelky fondu

Přijaté nadační dary
finanční ve výši 277.945,00 Kč
Za tyto prostředky vděčíme Vám, našim milým dárcům.
službové ve výši 6.000,00 Kč
Jednalo se zejména o grafické služby a o převoz psa.
věcné ve výši 75.988,56 Kč
Jednalo se zejména o krmivo, léky, hračky a další potřeby pro psy.

Poskytnuté nadační příspěvky
finanční ve výši 44.584,69 Kč
Jednalo se zejména o příspěvky na nákup a rekonstrukci kotců v útulcích a úhradu nákladů na veterinární léčbu.
věcné pořízené z přijatých finančních nadačních darů ve výši 5.730,00 Kč
Jednalo se zejména o krmivo a přípravky na odčervení.
věcné pořízené jako věcný nadační dar ve výši 53.716,52 Kč
Výčet jednotlivých typů věcných darů je uveden u jejich příjmu.

Veřejná sbírka
příjem finančních prostředků ve výši 44.808,59 Kč
Jednalo se zejména o prodej sbírkových předmětů a výtěžků z pořádaných aukcí.
výdej finančních prostředků ve výši 17.096,00 Kč
Jednalo se zejména o nákup potřeb pro psy a úhradu nákladů na veterinární ošetření.
náklady související s pořádanou sbírkou ve výši 1.486,00 Kč
Jednalo se zejména o bankovní poplatky a poštovné.
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Ostatní náklady a výnosy
náklady související s naplněním účelu n.f. ve výši 48.570,00 Kč
Jednalo se zejména o úhradu veterinárních ošetření a převozy pejsků.
náklady související se správou n.f. ve výši 202.737,43 Kč
Skutečné správní náklady převýšili o 118.679,43 Kč statutem n.f. povolené správní náklady (každoroční kritérium
správních nákladů je 25% nadačního jmění k poslednímu dni roku), důvodem byly vysoké náklady na tvorbu
interaktivního portálu www.pesvnouzi.cz pro útulkové a ztracené psy v ČR.
ostatní výnosy n.f. ve výši 1.823,88 Kč
Jednalo se zejména o bankovní úroky a poštovné.

Stav majetku, financí, závaků a jmění k 31.12.2011
dlouhodobým hmotným majetkem je výstavní stánek za 10.668,00 Kč; účetně odepsaný
n.f. získané a dosud nepředané věcné dary ve výši 22.272,04 Kč
na sbírkových prostředcích zbývá částka ve výši 26.226,59 Kč, vč. pořízených a dosud neprodaných sbírkových
předmětů, viz dále
pořízené sbírkové předměty určené k prodeji v rámci veřejné sbírky jsou ve výši 12.330,00 Kč
na provozních finančních prostředcích zbývá částka ve výši 136.684,32 Kč
n.f. dluží na svých závazcích částku ve výši 29.150,40 Kč
n.f. dluží splacení půjčky ve výši 133.705,95 Kč
budoucí náklady n.f. činí částku ve výši 988,78 Kč
celkovým výsledkem hospodaření (od založení n.f.) je ztráta 15.853,24 Kč; tento rozdíl mezi výnosy a náklady
uvažujeme pokrýt z výnosů budoucích let

Kompletní Účetní závěrka n.f. k 31.12.2011 je k dispozici zde.

Nákladové kritérium pro nadace a nadační fondy - Celkové roční náklady na správu nadačního fondu nesmí
dle statutu našeho fondu překročit 25% majetku nadačního fondu. Za rok 2011 fond toto kritérium nedodržel
vzhledem k jednorázové investici do nového interaktivního portálu www.pesvnouzi.cz. Tento portál pouze za rok
2011 pomohl najít desítky ztracených psů a domov pro desítky pejsků z útulků. Tuto investici tak hodnotíme jako
velice dobrou. V roce 2012 plánujeme omezit náklady na minimum.
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4. PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A DOBROVOLNÍKŮM
Finanční dary jednotlivců
PŘIJATÉ DARY
FINANČNÍ:
Nad 10 000 Kč:
White Sharks Promotion – 21.645,00 Kč (výtěžek z tomboly)
Bar Mazanej Králíček – 21.500,00 Kč
Milan Baranovský – 10.000,00 Kč
Nad 5 000 – do 10 000 Kč:
Martin Dušek – 6.524,00 Kč
Miroslava Mišíková – 6.000,00 Kč
Andrea Danielová – 5.500,00 Kč
Do 5 000 Kč:
105.673,00 Kč
SLUŽBOVÉ:
Grafické služby - Nakladatelství Lynx – 4.500,00 Kč
VĚCNÉ:
16.276,00 Kč
(není žádná materiální pomoc nad 5 000 Kč, ale samé menší částky)

POSKYTNUTÉ DARY
FINANČNÍ:
Nad 10 000 Kč:
Kateřina Vojáčková – Azyl Pes Krásný Les – 15.000,00 Kč
Dogpoint – 15.000,00 Kč
Nad 5 000 – do 10 000 Kč:
Anna Rožňová – operace – 5.482,00 Kč
Do 5 000 Kč:
7.950,00 Kč

VĚCNÉ (KRMIVO, LÉKY):
Nad 5 000 Kč – do 10 000 Kč:
Tachovský ornitologický spolek – 5.356,80 Kč
Do 5 000 Kč:
10.976,40 Kč

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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Těmto i všem ostatním dárcům, které zde z důvodu prostoru uvedeny nemáme, za veškerou finanční i
morální podporu velice děkujeme!

Poděkování dobrovolníkům:
Markéta Pulkrabová, Lucie Bobková, Veronika Šafaříková, Kristýna Maulerová, Veronika Šteflová, Karolína
Valentová, Markéta Pulkrabová, Aneta Kašparová, Lenka Hlobilová, Kristýna Holánková, Lucie Štěpánová, Lucie
Kostková, Veronika Sabolová, Jana Nývltová, Tereza Dulavová, Michaela Kašpárková, Františka Zverková,

"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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5. ZÁMĚRY PRO ROK 2012
V roce 2012 bychom chtěli dle ohlasů na náš nový portál www.pesvnouzi.cz tyto stránky upravit či zpřehlednit
dle aktuální potřeby, případně rozšířčit jejich služby.
Ještě stale jsme se nevzdali myšlenky provozovat naší vlastní poradnu, kde bychom měli nasmlouvány
odborníky na psí témata jako jsou výchova, výživa a další. Bohužel stale jsme ještě nenašli kvalitní a vyhovující
softwarové řešení poradny za rozumnou cenu.

Velká fluktuace dobrovolníků, kteří nám zajišťují inzerci pejsků plošně na internetu, nás také nepřestala trápit.
Během roku 2012 bychom chtěli získat min. 5 stálých dobrovolníků, kteží by si k fondu vytvořili takový vztah, aby
je práce bavila a byla pro ně posláním stejně, jako je pro členy správní rady. Jen tak se nám podaří zajistit
aktuální a fungující inzerci pejsků a využít pro ni maximální množství volně dostupných prostředků na internetu.

Ani v roce 2011 se nám nepodařilo získat uspokojující množství mediálních partnerů, kteří by nám pravidelně
inzerovali pejsky bez domova a nabídli je tak i “neinternetové” generaci. Uděláme tedy maximum proto, aby se
tato skutečnost v roce 2012 změnila.

Postupně se dostáváme vice do povědomí a mnoho útulků už ví, v čem spočívá naše činnost a jak jim můžeme
pomoci. I nadále však chceme toto povědomí mezi útulky a organizacemi posilovat tak, aby v případě akutních
případů bez prodlení kontaktovali fond o pomoc, na místo uspávání zvířat z důvodu nedostatku peněz, živoření
z důvodu nedostatku krmiva a podobně.

I nadále chceme pomocí Facebooku a webových stránek přispět k osvětě veřejnosti v otázce čipování psů,
zodpovědnosti z držení psa, zodpovědnost vůči psovi samému a další aktuální i palčivá témata. Součástí tohoto
je i šíření případných petic, které dle uvážení fondu jsou znalostněn podloženy a bojují za

A i letos 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 i vy tuto myšlenku šířit dál a pomáhat!

V Praze dne 22. červnence 2012

……………………………………………..
Monika Lendrová
0
0

………………………………………..
Eva Šteklová

……………………………………………..
Aneta Dragulová
0
0

………………………………………..
Lukáš Matějů

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
-

Roční účetní závěrka v plném rozsahu ke dni 31.12.2011

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

12

