Pujmanové 1219/8
140 00 Praha 4
Tel. +420 222 135 460
Tel./Fax +420 222 135 461
Email: nadace@ochranazvirat.cz
http: www.ochranazvirat.cz
Vážení a milí přátelé zvířat,
dovolujeme si Vás 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 června do začátku září 2016 mohli přerozdělit finanční příspěvky mezi záchranné stanice pro volně žijící živočichy
a útulky pro opuštěná a týraná zvířata (viz TAB níže).

PŘEROZDĚLENÍ FINANČNÍCH DARŮ MEZI ÚTULKY A ZÁCHRANNÉ STANICE V ČR
Název organizace
Kočičí Azyl CZ
Chlupáči v nouzi, z.s.
Záchranná stanice Spálené Poříčí
Stanice Pavlov o.p.s.
Útulek pro opuštěná zvířata BONA, o.p.s.
Záchranná stanice Makov
Záchranná stanice Buchlovice
Český nadační fond pro vydru
Záchranná stanice Nový Jičín
Záchranná stanice Vlašim

POZVÁNKA NA FESTIVAL ZVÍŘAT

Účel daru
kastrační program + veterinární péče
nákup specializovaného krmiva
péče o trvale hendikepované živočichy
veterinární péče o zraněné živočichy
kastrační program + veterinární péče
zakoupení mrazicího boxu na krmivo
péče o trvale hendikepované živočichy
oprava výběhů pro vydry
péče o trvale hendikepované živočichy
nákup speciální odchytové techniky

Dar
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč

Srdečně Vás zveme na FESTIVAL ZVÍŘAT, který se
uskuteční ve dnech 1. a 2. října 2016, na Výstavišti Praha
Holešovice. Pořadateli Festivalu zvířat jsou: Nadace na ochranu
zvířat, Incheba Expo Praha spol. s.r.o., Haf & Mňau a Cool Cats.
Nadace na ochranu zvířat pořádá Světový den zvířat 2016, který
proběhne v rámci Festivalu zvířat v Křižíkově pavilonu B a na
venkovních plochách areálu výstaviště.
Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října na počest
Sv. Františka z Assisi, který se věnoval péči o nemocná a
opuštěná zvířata. Poprvé byl tento den vyhlášen jako
Světový den zvířat | World Animal Day v roce 1931 ve Florencii a má
lidem především připomenout, že i zvířata jsou součástí naší
planety a naše chování k nim by mělo být ohleduplné. S odkazem
na toto poselství bude probíhat také Festival zvířat a Světový den
zvířat 2016.
Nadace připravila pestrý a zábavný program pro širokou
veřejnost, jehož součástí budou mimo jiné ukázky
zájmových, sportovních a volnočasových disciplín (nejen) se psy
(Agility, Dogdancing, Dogfrisbee, Hersenwerk, Puller sport aj.),
ukázky výcviku asistenčních a záchranářských psů, ukázky práce
psovodů Celní správy ČR, ukázky odchytu zvířat a také
zdravotnické záchranné služby veterinární, prezentace útulků
pro opuštěná domácí zvířata a záchranných stanic pro volně žijící
živočichy (netopýři, draví ptáci, ježci aj.). Divácky atraktivní jistě
budou i přehlídky a ukázky miniaturních, fríských a huculských
koní, ukázky disciplíny Králičí hop, biatlon se psy, ukázky prasátek
chovaných v domácnosti, 1. Národní výstava adoptovaných psů
a Svatováclavská umisťovací výstava koček bez domova.
Součástí programu budou také bezplatné odborné poradny pro
veřejnost a Charitativní sbírka krmiv, pamlsků, chovatelských
potřeb a vybavení pro útulky a záchranné stanice pro volně žijící
živočichy v ČR. Světový den zvířat 2016 v rámci Festivalu zvířat se
koná za finanční podpory městské části Praha 4.

SOS ZVÍŘE

V rámci naší poradny SOS Zvíře jsme v letním období řešili
zejména problematiku nalezených mláďat volně žijících
živočichů, obavy o zdroje vody pro zvířata a přemnožení
populace toulavých koček.
Na kastrace populace toulavých koček v rámci našich finančních
možností kontinuálně přispíváme útulkům v ČR. Bohužel není
možné nalézt nový domov pro všechny toulavé a opuštěné kočky,
proto je třeba účinně regulovat jejich nekontrolované množení.
Na toto téma jsme v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje
(ETUR) uspořádali přednášku pro odbornou a laickou veřejnost.
Sledujte naše internetové stránky www.ochranazvirat.cz, možná
Vás zaujme některá z dalších přednášek, které chystáme.

POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH

V srpnu jsme spustili již 8. ročník kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“, kterou již od roku 2009 pořádáme se společností
Mars Czech, s.r.o., výrobcem krmiva značek Pedigree a Whiskas. Útulky, které se zapojí do této unikátní kampaně, mohou opět získat
darem krmivo pro své psí a kočičí svěřence. Útulky mají také možnost zapojit se do doprovodných aktivit k této kampani, jejichž
prostřednictvím mohou získat další krmivo a pamlsky, finanční a materiální dary a zároveň podpořit adopce svých zvířat a cíleně
zviditelnit svůj útulek. Díky kampani a jejím doprovodným aktivitám bylo od roku 2009 útulkům v ČR darováno více než 285 tun
krmiva Pedigree a Whiskas. Letošní ročník kampaně do Vánoc naplní misky zvířat v útulcích dalšími desítkami tun krmiva.

FUNKY DOG BOW TIES

V červenci 2016 jsme odstartovali spolupráci s Funky Dog Bow Ties na kampani „Motýlci
sluší i pomáhají“. Elegantní psí motýlky Funky Dog Bow Ties se stávají symbolem podpory útulků.
Prostřednictvím kampaně je 30 % z prodeje těchto slušivých módních doplňků věnováno
na podporu ochrany zvířat k přerozdělení útulkům v ČR.
Od června 2016 psí motýlky vyrábí chráněná dílna Fokus Praha v Mělníku u Prahy. Do výroby motýlků je zapojen také azylový dům
ve Vsetíně. Motýlky tak pomáhají nejen zvířatům, ale i lidem v nouzi.

ZOOLOVE POMÁHÁ ZVÍŘATŮM

V únoru 2015 byla na český trh zavedena charitativní značka ZOOLOVE, díky níž má každý z nás
možnost přispět na ochranu zvířat v ČR. Pořadateli projektu „ZOOLOVE pomáhá“ jsou nadace
a společnost ZOOPLUS AG, provozující internetový obchod ZOOHIT.cz. Pod značkou ZOOLOVE je
nabízeno krmivo, pamlsky i kvalitní doplňky stravy pro psy a kočky. Z každého nákupu produktů
značky ZOOLOVE je 10 % z prodejní ceny věnováno nadaci. Za první pololetí roku 2016 se podařilo
na ochranu zvířat vybrat částku ve výši 46 112,- Kč. Děkujeme ZOOPLUS AG.

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 pomocí služby DMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT, poslané na číslo 87 777, nebo 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 zájmy a práva zvířat a zajišťovat jejich
přijatelné životní podmínky. Naše práce a úsilí se neobejde bez Vaší podpory. Děkujeme!

PŘEJEME VÁM BAREVNÝ A ODPOČINKOVÝ PODZIM.
DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

Marcela Lund
předsedkyně správní rady

Marta Kubišová
čestná členka správní rady

