FELITI KASTRUJE – VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK
2019

INFORMACE O ČINNOSTI SPOLKU
Feliti club, z.s. – organizace, která shání a poskytuje finanční prostředky na kastrace
toulavých a opuštěných koček a zlepšuje tak kvalitu jejich života a zaměřuje se také na
osvětu a propagaci důstojného života koček bez domova. Její působnost je po celé České
republice.

FELITI KASTRUJE

CÍLE PROJEKTU
Feliti působí na českém trhu již čtvrtým rokem a je v současné době největším kastračním
programem v ČR. Komplexně zajišťuje péči o kočky na ulicích. 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. Koťat, která se narodila JEN
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proto, aby živořila, hladověla nebo ZEMŘELA. Přesto, že kočky bez domova žijí volně, stále
jsou závislé na péči a pomoc člověka. Naším nosným programem je od počátku regulace
přemnožených koček a to co možná nejhumánnější cestou – kastrací.
PROČ JE LEPŠÍ TOULAVÉ KOČKY KASTROVAT, NEŽ ZAVÍRAT DO ÚTULKŮ?
V současné době je situace přemnožených koček v ČR kritická, většina útulků a depozit je
přeplněných a má stop stav. Je nutno také dodat, že v ČR funguje velmi málo státem
dotovaných útulků. Drtivá většina útulků a depozit v ČR jsou organizace, které založili lidé,
kteří se snaží situaci bezprizorních koček řešit a finanční prostředky na provoz, krmení,
léčení zvířat si shánějí sami, většinou prostřednictvím sbírek od drobných dárců, výrobou a
prodejem předmětů, v aukcích apod. Není absolutně možné při počtu toulavých koček do
těchto zařízení umístit všechna zvířata, která pomoc potřebují. Druhé hledisko je to, že
většinu koček, které jsou zvyklé žít venku, svobodně, jsou divoké nebo polodivoké, není
vhodné zavírat do útulku, kde trpí stresem, zvyšuje se tedy možnost oslabení imunity a pak
nákazy od jiných koček v útulku. Kočky, které jsou vysloveně divoké, nemají šanci najít nový
domov, jsou v tomto případě odsouzené žít v pro ně nepřirozeném prostředí – tedy
doživotně v uzavřeném prostoru útulku. A to jako divoká kočka nechcete – žít ve „zlatém
vězení“. Kastrace jsou proto hlavním humánním řešení situace přemnožených koček u nás.
FELITI KASTRUJE 2019 V ČÍSLECH
•
•
•

za období 1. ledna – 31. prosince 2019 bylo vykastrováno 2 329 zvířat, z toho 1 625
koček a 704 kocourů
dárci na účet přispěli celkem: 1 154 338,87 CZK
za kastrace jsme celkem uhradili: 1 153 211,74 CZK

KE KONCI ROKU 2019 BYLO VYKASTROVÁNO CELKEM 3600 KOČEK A KOCOURŮ.

Příjmy a výdaje za rok 2019 jsou zveřejněny na transparentních účtech spolku a jsou
k veřejnému nahlédnutí.

WWW.FELITI.CZ

TROCHA STATISTIKY
Počet vykastrovaných koček/kocourů

Počet vykastrovaných koček podle krajů:

Srovnání počtu vykastrovaných koček v roce 2018 a 2019:
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Srovnání finančních prostředků vynaložených na kastrace v roce 2018 a 2019:

ČASOVĚ OMEZENÉ AKCE
Projekt Feliti je prioritně zaměřen na kastrace toulavých a opuštěných koček. V letošním
roce jsme začali pomáhat i sociálně slabým lidem s kastrací jejich zvířat. Na podzim
probíhalo několik časově omezených akcí se smluvními veterináři pro sociálně slabší osoby,
které si nemohou dovolit hradit plnou cenu kastrace, kdy za časově stanovenou dobu daný
veterinář kastroval za symbolickou cenu (400 Kč/kočka, 200 Kč/kocour) a zbytek částky do
smluvní ceny dotovalo Feliti.
ČASOVĚ OMEZENÉ AKCE V ČÍSLECH
•
•

za září a říjen 2019 bylo vykastrováno 505 zvířat
za časově omezené akce jsme celkem uhradili: 103 900,00 CZK
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FELITI KRMÍ

JAK JSME KRMILI V ROCE 2019
Původním záměrem programu FELITI kastruje, byly pouze kastrace koček bez domova. Ale
protože život je jedna velká proměnná, objevily se další situace, které je potřeba řešit.
Nedostatek krmení pro volně žijící kočky je velkým problémem. Proto jsme se rozhodli
snažit zajistit pomoc lokalitám, kde náš projekt kočky kastruje. Zatím jsme vykastrovali více
než 4 000 koček a velká většina z nich byla vrácena zpět do lokality odchytu, kde jim
"krmičky" zajištují ze svých prostředků krmení. Částečně cítíme zodpovědnost za kočky,
které jsme vykastrovali a vrátili zpět do lokality. Na rozdíl od zvířat, které se nachází v
útulcích a v depozitech, kde mají péči a stálé krmení, o většinu bezprizorních koček se
NIKDO nestará. Musí se vyrovnat s nepřízní počasí a s nulovou možností zajistit si potravu
vlastními silami. V průběhu prvních let jsme zajišťovali krmení pro tyto lokality pouze
v průběhu zimního období. Od letošního roku se nezaměřujeme na plnění bříšek toulavých
koček pouze přes zimu, ale již celoročně.
Na tento projekt je navázána KRMIČSKÁ MAPA, na které můžete dohledat krmičská místa
včetně jmen krmiček a telefonního kontaktu na ně. Jsme rádi, že na tuto mapu jsme přidali
nespočet 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 v tomto roce oslovili dovozce, výrobce
a prodejce krmiv v ČR a požádali je o pomoc se zajištěním krmiva a společně tak pomoci
kočkám důstojně přečkat nadcházející zimu. Náš kastrační program řeší přemnožení
stávajících koček, ale už nemůže zjistiti plná bříška kvalitních granulí těmto našim
"svěřencům". Proto prosíme, POMOZTE nám, vlastně KOČIČKÁM na ULICI.
Krmičská mapa:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=49.20740643497853%2C16.6868100000000
37&hl=cs&z=13&mid=1sCproSkPgZSFW9px4gTbwaNyOI0XfeOH
FELITI KRMÍ 2019 V ČÍSLECH:
•
•
•

za rok 2019 jsme do krmných lokalit zajistili a distribuovali 6 000 kg krmiva
na účet jsme na krmení přijali: 129 073,39 CZK
za krmivo jsme vydali celkem: 118 673,64 CZK + dary od výrobců
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OSVĚTA

Vedle samotných kastrací vnímáme důležitost osvěty, týkající se prevence množení
toulavých a bezprizorních koček. V roce 2019 jsme vytvořily tři formy propagačních letáků a
brožur, které jsme na konci roku začali distribuovat do celé ČR. Snažíme se touto formou
šířit mezi spoluobčany povědomí o prospěšnosti kastrací a přizvat je ke spolupráci na tomto
kastračním programu.
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KDO JSOU NAŠI PARTNEŘI

Za poslední rok jsme se posunuli o kus dál a začali jsme spolupracovat se deseti útulky z celé
České republiky, které jsme si pečlivě vybrali a kteří mají stejnou filozofii a vize jako projekt
Feliti. Dále pokrčujeme ve spolupráci s milovníky koček, kteří se snaží ve svém volném čase
jim pomáhat. A v neposlední řadě každý drobní dárci, bez nichž bych se pomoc neobešla.
Bez těchto lidí by náš projekt nebyl úspěšný.
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SPOLUPRÁCE S VETERINÁŘI

Ke konci roku 2019 na naší „mapě spolupracujících veterinářů“ již cca 140 veterinárních
pracovišť z celé ČR, kde chápou problém přemnožených koček a na kastračním programu
s námi spolupracují a tímto jim děkujeme za vstřícnost a velkou pomoc. Bez těchto
obětavých a vstřícných veterinářů a veterinářek by náš projekt mohl jen stěží fungovat.
Během roku jsme se ale s některými veterináři rozloučili, ale naopak vás oslovili nové
ordinace s velkým zájmem o spolupráci s programem Feliti.

Mapa smluvních veterinárních partnerů:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1NExV6WbxnvcMHJClXfLa4AiPpzo&ll=4
9.81978255648339%2C15.320798700000068&z=7
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KASTRAČNÍ MAPA

Feliti vytvořil první KASTRAČNÍ MAPU, která slouží všem, kteří se zajímají o problematiku
kastrací a kteří se rozhodnou vykastrovat kočky na své náklady, nikoliv prostřednictvím
FELITI. V této mapě naleznete kontakty na veterinární lékaře ve vašem okolí včetně a cen
kastrací, za které úkony provádějí a věku kočky/kocoura, od kterého provádějí kastrace. Na
mapě je také uveden seznam veterinárních správ. Za přínosné považujeme i seznam
organizací, které provozují kastrační programy aOBCÍ, které mají kastrační program, i když
jich v současné době není mnoho. Na mapě se průběžně pracuje, s jejím plněním nám
můžete pomoci i vy. Ozvěte se nám.
Kastrační mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140SyrYLx0EHo7d5h75AET83SxqzRny9&ll=50.4125244808488%2C13.376619910937507&z=9

Naše cíle do MAGICKÉHO roku 2020

Naše cíle SE NEMĚNÍ. Budeme pokračovat v započaté cestě pomoci kočkám bez domova,
kočkám na ulici, ve vnitroblocích, zahrádkách, na venkově. O tom, že jdeme správnou
cestou, svědčí obrovská podpora lidí kolem nás. Stále pracujeme na doplňování
veterinárních pracoviště do KASTRAČNÍ MAPY. Budeme pokračovat v doplňování
KRMIČSKÉ MAPY o místa, kde se zdržují kolonie bezprizorních a opuštěných koček a těm
plnit bříška. Jsou to „naše venkovky“, tedy kočky, které byly z programu Feliti vykastrovány
a vráceny zpět do lokality odchytu. S ještě větší intenzitou se chceme pustit do osvěty –
propagace, distribuce našich informačních letáků, prezentace kastračního programu ve
všech mediích a sociálních sítích, přednášková a osvětová činnost. A také si začínáme plnit
velký sen Feliti, ale s tím Vás budeme postupně seznamovat během roku.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, dík jejichž štědrosti a
podpoře můžeme existovat. Též bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, kteří
věnují svůj volný čas a energii pomoci našemu spolku v jeho činnosti.

za organizaci Feliti:
Prezident: Alena Pávková

webové stránky:
www.feliti.cz

facebookové stránky:
https://www.facebook.com/felitikastruje/?fref=ts

instagram:
https://www.instagram.com/felitikastruje/

DĚKUJEME, BEZ VÁS BY TO NEŠLO!
WWW.FELITI.CZ

