Feliti kastruje

Výroční zpráva za 2018

Únor 2019

FELITI KASTRUJE
výroční zpráva - shrnutí roku 2018

Výsledek 2018
Za rok 2018 se nám podařilo
vykastrovat celkem 809
koček/kocourů. Pro některé
se našlo jejich "doma", někteří
byli vypuštěni zpět do lokality
odchytu a jsou monitorováni a
krmeni.

Financování
Program FELITI zajišťuje
finanční prostředky
prostřednictvím dárců,
partnerů a sponzorských darů.
Jeho hospodaření je plně
transparentní. Celý rok 2018
jsme zajišťovali kastrační
činnost pouze na
dobrovolnické bázi a nemáme
žádné placené zaměstnance.
Veškeré peníze, které
dostaneme jako dar, nebo
získáme z aukcí, jsou určeny
pouze na kastrace a léčbu
odchycených koček.

Informace o činnosti spolku
Feliti Club, z.s. se zaměřuje na kastrace toulavých a
opuštěných koček, osvětu a propagaci důstojného života
koček bez domova. Jeho působnost je po celé České
republice.
Feliti působí na českém trhu již třetím rokem. Stále jsou pro
nás kastrace toulavých a opuštěných koček prioritou číslo
jedna a bude to tak i do dalších let. Stále jsou v ulicích tisíce
přemnožených koček, které nikdo nechce, koček, které trpí
hladem, jsou sužovány nemocemi, koček bez domova a
lidského pohlazení. Koček, které se narodily díky lidskému
nezájmu, neznalosti a absenci osvěty a informací. Přesto, že
kočky bez domova žijí volně, stále jsou závislé na péči a
zdravému úsudku lidí. Naším nosným programem je od
počátku regulace přemnožených koček a to co možná
nejhumánnější cestou – kastrací.
Projekt FELITI funguje již 30 měsíců. Za tuto dobu se nám
podařilo informovat širokou veřejnost o tomto projektu,
navázat spolupráci se skupinami lidí, kteří milují kočky a
chtějí jim pomáhat, dále s útulky, s lidmi, kteří neváhají
obětovat svůj čas, energii, své pohodlí, peníze a někdy i vlastní
zdraví proto, aby těmto bezbranným tvorům pomohli. Bez
těchto lidí by náš projekt nebyl úspěšný.

www.felitikastruje.cz
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Pokračujeme v projektu „FELITI
krmí“. V loňském roce se velmi
osvědčil a věříme, že se nám
podařilo naplnit mnoho bříšek
kvalitními granulemi a pomoci tak
těmto ubohým kočkám na ulici
důstojně přežít zimu.

Velký kus práce jsme udělali na úpravě našich www stránek.
Tyto jsme zpřehlednili, dostali nový kabátek, najdete zde
velmi přehledně informace o veškerém dění spolku, postupu
pro žadatele o kastraci, odkazů na transparentní účet, přehled
veterinárních partnerů, dárců i všech vykastrovaných koček,
krmičskou mapu, kastrační mapu.

Na tento projekt je navázána
KRMIČSKÁ MAPA, na které
můžete dohledat krmičská místa
včetně jmen krmiček a
telefonního kontaktu na ně. Jsme
rádi, že jsme na mapu přidali
plno dalších krmných míst. A jak
to funguje? V případě, že máte
doma nějaké krmení, konzervy,
pasty, které vaše kočky nechtějí,
můžete se s krmičkou spojit a
přilepšit tak těmto strádajícím
kočkám. Dále můžete sami
nakoupit kvalitní krmení a
krmičkám ho předat (lépe se s
nimi domluvit, jaké krmení by
uvítali). Opět jsme oslovili
dovozce, výrobce a prodejce
krmiv v ČR a požádali je o pomoc
se zajištěním krmiva a společně
tak pomoci kočkám důstojně
přečkat zimu. Náš kastrační
program řeší přemnožení
stávajících koček, ale už nemůže
stoprocentně zajistit plná bříška
kvalitními granulemi těmto našim
"svěřencům". Proto prosíme i o
Vaši pomoc kočičkám na ulicích.

www.felitikastruje.cz
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Veterinární spolupráce
Ke konci roku 2018 jsme měli na naší „mapě spolupracujících
veterinářů“ již přes 120 veterinárních pracovišť z celé ČR, kde
chápou problém přemnožených koček a na kastračním
programu s námi spolupracují.
Tímto jim děkujeme za vstřícnost a velkou pomoc.

Osvěta kastrací
Jako velmi důležitou činnost vnímáme osvětu týkající se
prevence množení toulavých a bezprizorních koček a Feliti
kastruje ji má na svém programu. Snažíme se šířit mezi
spoluobčany povědomí o prospěšnosti kastrací a přizvat je ke
spolupráci na tomto kastračním programu. Podařilo se nám
zpracovat přehlednou brožuru, ve které najdete mnoho
užitečných informací o kastracích koček, mýtů, odkazů a rad,
na koho se obrátit. Úkolem do dalšího roku je tuto brožuru
dostat „mezi lidi“.
KASTRAČNÍ MAPA - jeden z úkolů, které jsme si
předsevzali se podařil. Světlo spatřila kastrační mapa, která
pomůže všem, kteří se zajímají o problematiku kastrací.
Najdou v ní mnoho veterinárních pracovišť a z mapy mohou
vyčíst, od jakého věku / váhy zde kočky kastrují a také za
jakou cenu. Dále na mapě je seznam veterinárních správ.
Za přínosné
považujeme i
seznam obcí,
které mají
kastrační
program, i
když jich v
současné
době není
mnoho.
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Další velký úspěch považujeme odstartování FELITI E-SHOPU, který je
nabitý krásnými věcmi, které pro Vás hledáme napříč všemi výrobci a dovozci,
ale hlavně do eshopu přispívají velmi šikovné dobrovolnice svým skvostnými
handmade výrobky. Neváhejte, nakoukněte a nakupujte. Pomůžete nám tím s
kastracemi opuštěných koček a zároveň získáte krásné věci.

Za skvělou zprávu považujeme,
že se nám podařilo od července
2018 vyřídit dárcovskou SMS.
Skrze tyto DMS se nám
podařilo do konce roku 2018
vybrat celkovou částku ve výši
135 432 Kč.

V neposlední řadě chci za FELITI poděkovat všem spolupracovníkům, dárcům,
příznivcům a partnerům, kteří nás na naší cestě podporují a věří našemu snažení.

www.felitikastruje.cz
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