Výroční zpráva 2011-12

1. Úvodní slovo zakladatelky fondu:
Vážení přátelé
Máme za sebou rok a kousek fungování Nadačního fondu Psí Naděje. Mám obrovskou radost
z toho, kolik z Vás projevilo o naší činnost zájem a kolik z Vás přispělo na pejsky u nás. Mám
obrovskou radost také z toho, že jste podpořili pejsky na Ukrajině v rámci naší sbírky Psí pláč
z Ukrajiny, kde docházelo v rámci příprav na fotbalové EURO 2012 k likvidaci toulavých psů ve
velkém a to buď upalováním zaživa v pojízdných krematoriích, nebo jejich střílením a trávením.
Rozhodli jsme se proto podpořit organizaci Friend, která se snaží zvířatům na ulicích pomáhat,
ovšem jejich finanční možnosti na veterinární péči, kastraci a ubytování jsou velmi omezené.
Jsem moc ráda, že kontext těchto neveselých událostí vyvažujete právě Vy, svým zájmem,
účastí a štědrostí.
S úctou, Martina Kreysová

2. Základní informace o fondu
Název:
Sídlo:
Telefon:
Email:
Webové stránky:

Nadační Fond Psí Naděje
Rašínovo nábřeží 409/34
128 00 Praha 2
602 119 463
info@psinadeje.cz
martina@psinadeje.cz
www.psinadeje.cz, www.pesweb.cz

3. Účel nadačního fondu
"Chceme psům vrátit lásku, kterou nám lidem dávají. A chceme se jim omluvit za to, jak se k
nim někteří z nás chovají".
Nadační fond Psí naděje vznikl v září 2011 v Praze a jeho hlavním cílem je pomáhat opuštěným
nebo týraným psům, stejně jako podporovat psí domovy, útulky a osoby z řad soukromých
ochránců zvířat, kterým není lhostejný osud našich nejlepších čtyřnohých přátel.
Fond je přísně neziskový, všichni členové fondu se pomoci psům věnují ve svém volném čase
a bez nároku na honorář. Do fondu zakladatelka vložila vlastní finanční prostředky, které byly
částečně použity na založení fondu, na tvorbu webových stránek, právní poradenství a v
nemalé míře budou čerpány i na pomoc útulkům a organizaci akcí. Chod fondu je zajišťován
v rámci soukromé firmy zakladatelky fondu, tudíž nevznikají a nebudou vznikat žádné vedlejší
náklady. Veškeré finance, které fond svými aktivitami získá, jsou použity jen a jen na pomoc
opuštěným a týraným psům, respektive na charitativní účely.
Obrátit se na nás může každý - ti, kdo chtějí psům pomáhat, ale nevědí jak, stejně jako ti,
kteří již aktivně pomáhají, ale chybí jim materiální nebo finanční prostředky.

4. Správní rada nadačního fondu
Předseda správní rady:
Člen správní rady:
Člen správní rady:

Martina Kreysová
Ing. Patrik Kreysa
Andrea Běhounková

5. Projekty Nadačního fondu
V dubnu 2011 jsme pro Vás spustili a od té doby spravujeme unikátní databázi psů k adopci na
Facebooku – Pejskové k adopci v ČR.
V roce 2012 jsme začali pracovat na přípravách rozsáhlého projektu na podporu útulkových
psů. Spuštění je naplánováno na leden 2014. Tento projekt je zcela výjimečný a bude sloužit
k pomoci útulkovým psům a zároveň nabízet zajímavý obsah pro majitele a příznivce psů.
Nákupem zboží s psí tématikou na našich webových stránkách můžete pomoci přispět psům
v útulcích.
V roce 2012 jsme se účastnili umisťovací výstavy Sen zvířat, kde probíhal prodej zboží a
nabízeny byly letáčky „Stop množírnám“.

6. Finanční aktivity a příjmy Nadačního fondu – rok 2011-12
Vypsané sbírky
 Sbírka Bára
 Sbírka Hněvice – Boudy
 Psí pláč z Ukrajiny
Příjmy
 V rámci přímých dárcovských příspěvků bylo za období od 15.12.2011 do 31.12.2012
dosaženo částky 351 625,54-Kč.
 V rámci prodeje nadačních předmětů činí příjmy z prodeje 107 798,75,-Kč.
Výdaje





V roce 2011 byl poskytnuty příspěvky ve výši 3 000,-Kč
V roce 2012 byl poskytnuty příspěvky ve výši 185 326,-Kč
Celkem bylo poskytnuto na finančních darech 154 792,-Kč.
Na materiální pomoci bylo vyplaceno celkem 33 534,-Kč.

Finanční příspěvky na veterinární péči a materiální pomoc – 2011-12
Datum platby
19.12.2011
11.05.2012
22.05.2012
18.06.2012
26.06.2012
13.08.2012
14.09.2012
17.10.2012
18.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
16.11.2012
28.11.2012
11.12.2012
19.12.2012

Příjemce
Útulek Němčovice - Oly
Útulek Friend - Ukrajina
Útulek Friend - Ukrajina
Objednávka pro útulky
Objednávka pro Depozitum Beruška
Útulek Friend - Ukrajina
Objednávka pro útulky
Azyl Tylda - Ivana Stejskalová
Útulek Friend - Ukrajina
Útulek Velký Meder, Dogazyl - SR
Přísvěvek - Jana Kahounová - fenka Bára
Přísvěvek - Jana Kahounová - fenka Bára
Přísvěvek - Jana Kahounová - fenka Bára
zájmový Chov Hněvice o.s. - boudy
zájmový Chov Hněvice o.s. - boudy

Účel
Příspěvek - veterinární péče
Finanční příspěvek
Finanční příspěvek
Materiální pomoc
Materiální pomoc
Finanční příspěvek
Materiální pomoc
Materiální pomoc
Finanční příspěvek
Finanční příspěvek
Příspěvek - veterinární péče
Příspěvek - veterinární péče
Příspěvek - veterinární péče
Finanční příspěvek
Finanční příspěvek

Bilance příjmů a výdajů 15.12.2011 – 31.12.2012

Druh příjmu
Zůstatek předchozího období
Příjmy od přispěvatelů na bank. účet
Příjmy prodejem nadačních předmětů
Materiální, finanční a veterinární pomoc – vyplaceno z tr. účtu
Zůstatek k dalšímu použití (k 31.12.2012)

Příjem v Kč
0,-Kč
351 625,54,-Kč
107 798,75,-Kč
184 107,-Kč
268 386,70,-Kč

Částka
3 000 Kč
8 950 Kč
24 012 Kč
20 352 Kč
1 947 Kč
17 874 Kč
2 698 Kč
4 318 Kč
33 040 Kč
25 000 Kč
4 062 Kč
2 230 Kč
1 374 Kč
22 200 Kč
13 050 Kč

Výkaz zisku a ztráty 1.1.-31.12.2013

Rozvaha 2012

