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Stručná historie
Spolek PES NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL, z.s. je neziskovou organizací, kterou 23. 3.
2015 založila Simona Štěpánková.
Společně s dobrovolníky se snažíme pomáhat týraným, odloženým, starým a
nemocným pejskům. Zabezpečujeme jim veterinární péči a kvalitní krmení.
Přebíráme psy z nevhodných podmínek, zajišťujeme jim dočasný domov, ze
kterého jim hledáme nové domovy.
Provoz spolku a veškeré náklady s tím spojené jsou kompletně financované z
dobrovolných příspěvků a darů. Za 4 roky činnosti spolek pomohl s umístěním,
dočasnou péči a také doživotní péčí stovkám pejsků a to hlavně díky příspěvkům
dobrovolných dárců a sponzorů. Bez nich by se spolek nemohl fungovat.
Spolek Pes nejvěrnější přítel, z.s. působí v rámci celé České republiky.

Čeho jsme v roce 2019 dosáhli?
- v tomto roce jsme do péče přijali 100 pejsků a domovy našlo 98 pejsků.
- proběhl 4. sraz adopťáčků spolku a 4. umísťovací výstava Psí Hvězdy.
- v říjnu proběhl první ročník běhu na podporu spolku „Běh v Zápech“.
- podruhé jsme měli možnost se s našim stánkem účastnit Vánočních trhů na
Staroměstském náměstí.
- spolek podporuje již několik let pejsky v nouzi, kteří nejsou v naší péči. Díky
povolené veřejné sbírce děláme finanční sbírky na veterinární péči. Za tímto
účelem jsme založili projekt „Pes nejvěrnější přítel pomáhá psím Andělům“.
Spolek v tomto projektu pomohl již devíti pejskům a kočičkám.

Velké poděkování patří všem dočaskářům, dobrovolníkům, soukromým dárcům
i firmám a v neposlední řadě také těm kteří si adoptovali nového člena rodiny,
všem kteří se podíleli ať materiálně, finančně nebo věnovali svůj volný čas.
Velice si každé takové pomoci vážíme.

z našich
akcí

Z příběhů našich adopťáčků....

FIDO

15.6.2019 jsme do dočasné péče spolku přijali Fidouška, který byl 9.6.2019
nalezen v Moravské Třebové na Olomoucké ulici, kde byl zřejmě sražen autem a
bojoval o život. Nálezce pejska ihned naložil a odvezl do veterinární ordinace.
Zde byl zjištěn těžký otřes mozku, rána na hlavě a prokousnutý jazyk, k čemuž
zřejmě došlo při nárazu s autem. Krevní odběry prokázaly špatné hodnoty
jaterních a ledvinových testů. Pejsek měl na krku řetízek, který byl ihned
odstraněn. Špatně mu sloužili zadní nožičky a srst měl silně zadredovanou. Majitel
o nálezu zraněného pejska věděl, ale nehlásil se k němu. Fida jsme přijali ve
stabilizovaném zdravotnímu stavu, kdy byl několik dní hospitalizován po nálezu.
Po příjmu byl zpočátku hodně oddaný a o nic se nezajímal. Ovšem dva dny po
příjmu do naší péče, nás všechny vyděsil, když opět přestal chodit. Byl to
důsledek zhmoždění a otoku páteře po sražení a nešťastného došlápnutí.
Veterinář doporučil klidový režim a opravdu po dvou dnech odpočinku, nošení a
držení na venčení a občerstvování v pelíšku, se Fidoušek opět sám od sebe
postavil na nohy. Byl mu proveden kontrolní rtg a rozbor krve, dle rtg bylo vše již
v pořádku a z krve jsme měli také radost, protože se upravily výsledky jater a
ledvin, které byly před týdnem katastrofální.
Fidoušek u nás prošel velikou proměnou a šrámy na těle i na duši se postupně
vytráceli a stal se z něj obrovský miláček. Postupně se dostával do kondice a
začal být veselý pejsek, který si dokonce začal i hrát. Neznáme jeho minulost, ale
asi nebyla moc hezká.
Na Fida se usmálo v pátek 13.9.2019 štěstí a bydlí jako jedináček u mladé rodiny
v domečku se zahradou na okraji Prahy.

Jak jsme v roce 2019 hospodařili ?
PˇŘÍJMY 1 998 000 Kč
z toho od DÁRCŮ 98 %
příjmy OBCHŮDKU 2%
VÝDAJE 1 949 000 Kč
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Jaké cíle máme v roce 2020?
V roce 2020 bychom rádi pokročili v budování psího AZYLU pomocí sbírky na
jeho dostavbu.
Nadále se budeme snažit pomoci co největšímu počtu pejsků s umístěním do
nových rodin a více rozvíjet nový projekt "Pes nejvěrnější přítel pomáhá psím
ANDĚLŮM ". Věříme že nové projekty budou úspěšné a podaří se nám i v tomto
roce získat dostatek finančních prostředků na zajištění veškeré péče.

