Pujmanové 1219/8
140 00 Praha 4
Tel. +420 222 135 460
Tel./Fax +420 222 135 461
Email: nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz
Vážení a milí dárci, příznivci a přátelé,
v souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data
Protection Regulation neboli zkráceně GDPR), které je v účinnosti od 25. 5. 2018, Vás tímto informujeme, že Vás vedeme v našem
nadačním adresáři, evidujeme / zpracováváme Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, emailová a/nebo poštovní adresa, bankovní
spojení, příp. IČ / DIČ), a to v souladu s nařízením GDPR na základě oprávněného zájmu a výhradně pro potřeby naší činnosti a také
abychom Vám mohli zasílat občasné informace o naší činnosti, ať již prostřednictvím newsletteru, emailových zpráv nebo jiných
marketingových nástrojů a komunikací.
Pokud si nepřejete, abychom dále evidovali / zpracovávali Vaše údaje nebo Vám zasílali informace o naší činnosti / aktivitách,
ať již prostřednictvím newsletteru, emailových zpráv nebo jiných marketingových nástrojů a komunikací, nečtěte dále
a napište nám. Můžete nám poslat emailovou zprávu na adresu nadace@ochranazvirat.cz nebo dopis na adresu Nadace
na ochranu zvířat, Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4.
S nástupem letního období si Vás dovolujeme pozdravit a opět Vás informovat o aktivitách, kampaních a projektech Nadace na ochranu
zvířat. Chtěli bychom tímto poděkovat všem našim dárcům, partnerům a podporovatelům, kteří nám v uplynulém čtvrtletí poslali
finanční dary. Děkujeme. V období od dubna do června 2018 jsme přerozdělili finanční příspěvky mezi následující organizace pečující
o opuštěná, týraná nebo hendikepovaná zvířata (viz TAB níže).

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

Účel daru

Dar

Další šance z.s.

veterinární péče a hmotné zajištění koček

5 000 Kč

Chlupáči v nouzi, z.s.

veterinární péče a hmotné zajištění koček

5 000 Kč

Zookontakt Rebeka, z.s.

hmotné zajištění svěřených zvířat

5 000 Kč

„RAFAEL“ První dočasný domov pro týrané psy
- terapie, léčení a osvěta o.p.s.

zajištění veterinární péče svěřených psů

5 000 Kč

Rolinka - Koňský domov důchodců, z.s.

hmotné zajištění svěřených koňů

10 000 Kč

Stanice Pavlov, o.p.s.

veterinární péče o svěřená zvířata

10 000 Kč

Psí záležitosti z.s.

veterinární péče a hmotné zajištění svěřených psů

5 000 Kč

Azyl pes Krásný Les, z.s.

veterinární péče a hmotné zajištění svěřených psů

5 000 Kč

Spolek na ochranu opuštěných zvířat

osvětový projekt zaměřený na informování veřejnosti o vhodném postupu při koupi psa

5 000 Kč
55 000 Kč

POZVÁNKY NA AKCE

Srdečně Vás zveme na PES FEST 2018. V pořadí již 6. ročník se
koná v neděli 17. 6. 2018, od 11 do 17 hodin, v parku Na Pankráci,
v Praze 4. Akci tradičně pořádá městská část Praha 4 a moderovat
ji bude Patricie Solaříková. Zakladatelkou PesFestu je Lucie
Michková, zastupitelka MČ Praha 4. Nadace na ochranu zvířat je
od 1. ročníku hlavním a hrdým partnerem této báječné akce.
Program PesFestu bude opět velmi nabitý. Můžete se těšit
na moderované ukázky rozličných sportovních, zájmových
a volnočasových disciplín se psy, na agility parkur, psí poradny
a vystoupení odborníků. Na programu akce jsou také oblíbené
psí soutěže – např. Sympaťák PesFestu 2018, bezplatná psí poradna
nadace nebo registrace psů do PET FAMILY – centrálního registru
zvířat, který ve spolupráci s odborníky vybudovala a provozuje
nadace. Návštěvníci se na nás budou moci obracet v otázkách
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problémového chování psů, výcviku a výchovy, péče a výživy apod. Na akci bude opět velký výběr vystavovatelů, v jejich stáncích si
můžete zakoupit krmivo, pamlsky nebo chovatelské potřeby a vybavení pro své psy. Těšíme se na setkání s Vámi na PesFestu 2018.
Tímto bychom Vás chtěli pozvat na úplně novou akci – Den pro zdraví psa & jeho člověka, která se koná v sobotu 16. 6. 2018 v areálu
Pesoparku v Uhříněvsi. Pořadatelem akce je Haf & Mňau a hlavním partnerem je Nadace na ochranu zvířat. Program bude pestrý,
naučný i zábavný. Těšit se můžete na moderované ukázky a vystoupení se psy, přednášky napříč spektrem témat – např. o zdravé
/ vhodné výživě vašeho psa, o Dornově metodě, o soužití se psem v městské aglomeraci (Pes ve městě – Nadace na ochranu zvířat).
I na této akci bude nadace nabízet bezplatnou registraci psů (a jiných zájmových zvířat) do PET FAMILY – centrálního registru zvířat
(www.centralniregistrzvirat.cz). Více informací o registru najdete níže – viz Kampaně a projekty. Nadace bude na této akci poskytovat
bezplatnou psí poradnu pro veřejnost. Těšíme se na Vás na akci v Uhříněvsi.

SOS ZVÍŘE a PETICE

Od počátku roku řešíme otřesné případy týrání zvířat, přičemž se nám vysloveně množí případy týrání zvířat v problémových chovech
– tzv. „množírnách“ (např. psi z Kamenice nad Lipou). Takové případy jsou bohužel časté a také z toho důvodu se nadace dlouhodobě
snaží o úpravu legislativy, která by umožnila nejen účinněji postihovat trýznitele, množitele nebo ilegální obchodníky se štěňaty
a koťaty, ale také zajistila povinnost trvalého nezaměnitelného značení psů (později i koček a fretek) a povinnost registrace označeného
psa. V reakci na „kamenickou kauzu“ jsme pomohli sestavit „PETICI za návrh změny zákona na ochranu zvířat proti týrání ve věci
problémových chovů zájmových zvířat – tzv. množíren“. Petiční iniciativu vede Tomáš M. Mittka, který je spolupracujícím dobrovolníkem
nadace. Přesně znění petice naleznete na našich internetových stránkách (www.ochranazvirat.cz), v sekci Projekty. Prosíme, podpořte
tuto petici, ať společně zamezíme zbytečnému utrpení zvířat v problémových chovech – „množírnách“.

KAMPANĚ A PROJEKTY
PET FAMILY – centrální registr zvířat

Na veletrhu FOR PETS 2018 byl představen náš PET FAMILY – centrální registr zvířat.
Jedná se o jeden z projektů Nadace na ochranu zvířat, na němž jsme téměř 2 roky
spolupracovali s odborníky.
Registr je specifický tím, že do něho lze bezplatně registrovat nejen psy a kočky, ale také
hlodavce, později i fretky, ptáky, terarijní a jiná zvířata v zájmovém chovu. K registru
nabízíme také chytrou mobilní aplikaci (nejen) pro ztráty a nálezy zvířat, rozšířenou
funkcionalitu a nástroje – například úložiště dat, kam si můžete nahrát veškeré
zdravotní a jiné dokumenty ke zvířeti v digitální podobě, můžete si zde vést zdravotní kartu
zvířete s jeho veškerými zdravotními záznamy, pro chovatele přijde vhod možnost evidence
odchovu (karta vrhů). Registr nabízí komfortní uživatelské prostředí a nástroje pro
správu a editaci záznamů o zvířeti, přičemž při převodu zvířete na nového majitele nemusíte
„mazat“ jeho záznamy, pouze je přesunete novému majiteli, včetně vybraných zdravotních
a jiných záznamů.
PET FAMILY – centrální registr zvířat nabízí a poskytuje mnohem více než jen
registraci zvířat, a to nejen pro majitele zvířat, ale také pro útulky, veterinární lékaře a zařízení,
chovatelské stanice, profesní a zájmové organizace a později i pro obce / města. Více
informací o registru – www.centralniregistrzvirat.cz.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?

Nadaci na ochranu zvířat můžete podporovat pravidelně jako náš registrovaný dárce nebo jednorázově.
I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Umožní lépe plánovat naši práci a
jednotlivé projekty.
Přispívat můžete na náš fundraisingový účet u ČSOB a.s. číslo: 208077066/0300, nebo složenkou
přiloženou k tomuto dopisu.
Podpořit nás můžete také pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT 60, poslané na číslo
87 777, nebo přes platební službu PaySec na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz.
Předem Vám děkujeme za Vaši finanční podporu, které si velice ceníme. Děkujeme!
Marcela Lund, prezidentka a Marta Kubišová,
patronka, Nadace na ochranu zvířat

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!
Děkujeme, že máte rádi zvířata. Máme VÁS rádi.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO.
DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

