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„Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.“
František z Assisi

Vážení a milí přátelé,
dovolujeme si Vás tímto dopisem před blížícími se Vánoci pozdravit a opět Vás informovat o aktivitách, kampaních a projektech
Nadace na ochranu zvířat.
Na úvod bychom chtěli poděkovat všem našim dárcům, kteří nám v uplynulém čtvrtletí poslali finanční dary. Děkujeme! Díky
Vašim darům jsme v období od září do listopadu letošního roku opět mohli přerozdělit finanční pomoc mezi záchranné stanice
pro volně žijící živočichy a útulky pečující o opuštěná a týraná zvířata (viz TAB níže).

PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH DARŮ MEZI ÚTULKY A ZÁCHRANNÉ STANICE V ČR
Název organizace

RAFAEL o.p.s.
FELIX GREY o.s.
Fousek o.s.
Srdcem pro kočky z.s.
Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava
Psí domov Lukavice
ZO ČSOP Nyctalus
Azyl opuštěných zvířat v Libni
Záchytná stanice pro koně - Na volno
Útulek pro opuštěná zvířata Jimlín

Účel daru

veterinární úkony a péče o týrané psy
veterinární úkony a péče o kočky
veterinární úkony a péče o kočky
příspěvek na kastrační programy
veterinární úkony a péče o zvířata
veterinární úkony a péče o psy
veterinární úkony a péče o netopýry
veterinární úkony a péče o zvířata
veterinární úkony a péče o koně
veterinární úkony a péče o zvířata

Dar

10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
56 000 Kč

EVALUACE 6. ROČNÍKU KAMPANĚ „POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH“ 2014
Dne 2. 11. 2014 jsme úspěšně uzavřeli v pořadí již 6. ročník kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“. Pořadateli této kampaně
jsou Nadace a společnost Mars Czech s.r.o., výrobce krmiva a pochoutek pro psy a kočky. Kampaň probíhala téměř ve všech
obchodních řetězcích v České republice. Podmínkou zařazení útulku do této kampaně byla registrace Státní veterinární správou ČR
(SVS ČR) a účast útulku v dotazníkovém průzkumu. Do dotazníkového průzkumu se v tomto roce přihlásilo celkem 48 útulků,
z nichž výběrová komise složená z přizvaných odborníků vybrala 32 útulků, jimž bude přerozděleno do konce roku celkem 45 tun
krmiva značek Pedigree a Whiskas. Děkujeme všem, kteří se do této charitativní kampaně zapojili.

SOS ZVÍŘE – SAMICE ORLA MOŘSKÉHO
Nadace pravidelně přerozděluje finanční příspěvky z Vašich darů nejen útulkům pro opuštěná
a týraná zvířata, ale také např. záchranným stanicím pro volně žijící živočichy. Nadace poskytla
finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč Záchranné stanici v Pátku u Poděbrad, která se díky němu
mohla postarat o samici orla mořského, popálenou na sloupech elektrického vedení. Samice orla
mořského se do záchranné stanice v Pátku u Poděbrad dostala poté, co utrpěla zranění po úrazu
elektrickým proudem. Tkáň na křídle začala silně nekrotizovat a část křídla musela být amputována.
V tomto příběhu patří ohromné díky také hasičům z Brandýsa nad Labem, kteří museli vyprostit orla zachyceného o větev ve velké
výšce. Celková léčba byla velmi náročná a trvala více než měsíc a půl. Orlice však vše statečně zvládla.

Nyní ale musí zůstat v záchranné stanici, jelikož již nikdy nebude létat a její návrat do volné přírody není možný. Na léčbu a péči
o tuto orlici mohla Nadace na ochranu zvířat záchranné stanici přispět díky Vašim finančním darům! Moc děkujeme!

NAŠE ZVÍŘE
Rádi bychom Vás touto cestou upozornili také na naši spolupráci na projektu „NAŠE ZVÍŘE“,
kterou jsme uzavřeli se společností Mediaplanet Czech s.r.o., tvůrcem a distributorem
mnoha multimediálních platforem, mimo jiné tištěné přílohy Lidových novin. V příloze
tohoto deníku, který vyjde dne 5. 12. 2014 bude – kromě dalších článků a rozhovorů věnovaných
zvířecí tematice – publikován také text o naší Nadaci. Od stejného data bude mít Nadace
také prostor pro prezentaci na internetových stránkách www.nase-zvirata.cz
www.nase-zvirata.cz.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Nadaci na ochranu zvířat můžete podporovat i nadále (jako náš registrovaný dárce), a to pravidelně nebo jednorázově. I malá částka,
která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Umožní lépe plánovat naši práci a jednotlivé projekty.
Finanční příspěvek můžete posílat bankovním převodem na náš fundraisingový účet vedený u ČSOB a.s., číslo účtu:
208077066/0300, nebo složenkou přiloženou k tomuto dopisu.
Podpořit nás můžete také přes platební službu PaySec na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz. Na požádání Vám
vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.
Předem Vám děkujeme za Vaši finanční podporu, které si velice ceníme. Děkujeme!

Děkujeme všem našim dárcům, příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají hájit
práva a zájmy zvířat a zajišťovat jejich přijatelné životní podmínky. Naše práce a úsilí se
neobejde bez Vaší podpory. Děkujeme!
Děkujeme a zároveň připojujeme přání, aby se Vám v příštím roce Vaše dobrosrdečnost
mnohonásobně vrátila.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015!
Dejte nám, prosím, vědět, zda by bylo možné Vám další dopisy posílat emailem. Pokud ano, poprosili bychom Vás o zaslání
nadace@ochranazvirat.cz. Děkujeme.
Vašeho emailového kontaktu na adresu: nadace@ochranazvirat.cz
Pokud by měl tento náš dopis skončit v koši, můžete si z něj složit vánoční ORIGAMI JEŘÁBA podle návodu níže.

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI
POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

Marcela Lund
předsedkyně správní rady

Marta Kubišová
čestná členka správní rady

