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Účelem spolku je ochrana opuštěných, týraných a nalezených zvířat a péče o tato
zvířata, hledání vhodných trvalých domovů pro tato zvířata, osvětová činnost v
oblasti ochrany zvířat, ochrana přírody a krajiny.

Poslání a význam spolku
V červenci 2017 jsme za
účelem převzetí útulku v
obci Žim založili spolek
ANIDEF z.s., který stal k 1.
září 2017 oficiálním
provozovatelem zdejšího
útulku pro psy a kočky.

Od počátku existence
našeho spolku probíhá
rekonstrukce objektu
útulku, pomalu, ale jistě.
Díky mnohým
dobrovolníkům se nám
podařilo připravit našim
zvířátkům důstojné prostory
a potřebné zázemí pro naše
fungování.

Našim cílem je vybudovat v
malebném prostředí okolní
krajiny hezký, příjemný,
bezpečný a láskyplný
přechodný domov pro naše
pejsky a kočičky.
Prioritou je celková péče o
nalezená zvířata, zajištění
kvalitní veterinární péče a
především jejich následné
umístění v pěstounských
rodinách.

Naše velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří nelitovali času a
podíleli se na dosavadních rekonstrukcích prostor pro naše
svěřence (na fotce nahoře místnost po převzetí útulku v březnu
2017, dole hotový pokoj pro kočky po rekonstrukci, podzim 2017).

Pro naše
zvířátka
realizujeme
mnoho akcí.

17. října 2017 jsme se zúčastnili akce Se psem mne baví běh, kde
se nám podařilo umístit do nových rodin dva pejsky.

Je pro nás vždy srdeční záležitostí, když se podaří najít zvířatům
dobré rodiny a zajistit jim tak domov plný lásky.
V roce 2017 se nám podařilo umístit nebo vrátit původnímu
majiteli cca 250 psů a cca 40 koček. Považujeme takový začátek
naší činnosti za úspěch, ale neusínáme na vavřínech. Snažíme se
více realizovat dočasné pobyty, adopce a zároveň u odchycených
pejsků a koček intenzivně hledáme původní majitele, aby se
zvířátka vrátila do svých domovů.
Další naše akce jsou víkendová společná venčení našich pejsků,
probíhající každý víkend.

Zúčastnili jsme
se s nimi akce
Sen zvířat,
největší
umisťovací
výstavy zvířat v
České republice,
která proběhla
10. září 2017
v pražské Vinoři.
Úspěšně jsme
tam do skvělé
rodiny umístili
našeho v té době
nejdéle
čekajícího psího
svěřence.

Ekonomická stránka spolku:

Příjmy roku 2017:
✓
✓
✓
✓

Odchyty obce
Dary transparentní účet
Dary přijaté v hotovosti
Ostatní dary

96.100
447.082
160.665
39.703

Výdaje roku 2017:
✓ Veterinární vyšetření
✓ Provozní náklady
✓ Dlouhodobý HM

341.813
253.991
39.000

Významnou položkou nákladů jsou veterinární vyšetření a ošetření pejsků a
kočiček, a jejich krmivo. Dalším výdajem jsou spotřebované energie (elektrická
energie, vodné + výdaje na vytápění budovy), provoz automobilu, kancelářské,
hygienické potřeby, svoz odpadu.

Závěr:
Pro rok 2018 připravujeme novinky, například akci „Vítání jara“, účast na Mezinárodní
výstavě psů v Litoměřicích, Voříškyádě v Telci, Rtyňských slavnostech Rtyně nad Bílinou, Snu
zvířat, oslavu ročního výročí provozu našeho útulku, Vánoce pro chlupáče a zůstává tradičně
pravidelné víkendové venčení pejsků.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají a podporují nás.
Našim dobrovolníků, sponzorům, venčitelům, spřáteleným organizacím, našim andělům.
Velmi si toho vážíme, bez pomoci Vás všech bychom neušli tak dlouhou a náročnou cestu.

Naše motto:

„Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět“ - Mahátmá Gándhí

