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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 5 let činnosti spolek pomohl s umístěním,
dočasnou péči a také doživotní péčí stovkám pejsků a to hlavně díky příspěvkům již
zmiňovaných dobrovolných dárců a sponzorů.
Spolek Pes nejvěrnější přítel, z.s. působí v rámci celé České republiky.
Naším dlouhodobým projektem je vybudování a provoz psího AZYLU.
Do rady spolku byla přijata Lenka Krbcová.

Čeho jsme v roce 2020 dosáhli?
Tento rok byl výrazně ovlivněn covidovou pandemií a některé akce se musely
odkládat a přesouvat na náhradní termíny. I přes tuto složitou situaci se podařilo
udělat zejména co se týká našeho psího Azylu PNP obrovský kus práce. Vnitřní
prostory již začínají být částečně obytné. Dělají se podlahy, stropy, obklady,
malby…
Z akcí které se uskutečnily bychom rádi zmínili pátý sraz adopťáčků, pátý ročník
PSÍCH HVĚZD nebo 2. běh na podporu spolku „Charitativní běh Satalickou
oborou“.
Podařilo se nám zachránit dalších 136 pejsků tím, že jsme je přijali pod křídla
spolku a mohli jim tak poskytnout potřebnou péči a lásku, která jim chyběla.
Další desítky pejsků našli své nové domovy na našich stránkách.
123 pejsků nám letos odešlo z dočasných péčí do nových domovů a nyní si užívají
v náručí svých nových páníčků.
Přijali jsme také 12 starých nemocných pejsků do trvalé doživotní péče.
Náš OBCHŮDEK dosáhl meziročně 5% nárůstu tržeb.
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Hospodaření v roce 2020
PŘÍJMY 1 895 000 Kč
z toho DÁRCI 93%
příjmy z OBCHŮDKU 7 %
VÝDAJE 1 763 000 Kč
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Tým dobrovolníků PNP
Za dobu fungování spolku se na jeho činnosti podíleli desítky a desítky
dobrovolníků, kteří pomáhají nezištně a bez nároku na odměnu a věnují svůj čas a
energii záslužné pomoci pejskům. Je to mnohdy náročné, nejen fyzicky ale i po
psychické stránce. Mnoho pejsků přichází v nedobrém stavu a je na našich
dobrovolných dočaskářích a také členech užšího i širšího vedení spolku , aby
řešili mnoho situací, které vyžadují okamžitou pomoc, například návštěvu
veterináře. Tato dobrovolnická činnost není příliš vidět, ale je nedílnou a velmi
důležitou součástí fungování spolku, společně se stovkami dárců, kteří neváhají (
mnohdy opakovaně) přispívat finančními částkami. Bez příspěvků od dárců jež
tvoří většinu příjmů spolku a bez dobrovolníků by spolek nemohl existovat a
pomoc pejskům by nemohla být poskytnuta.

Všem patří velké - obrovské DÍKY
Největší a jedinou odměnou je pak spokojený pejsek, který nalezl skutečné,
láskyplné a hlavně trvalé DOMA.
Děkujeme za stovky šťastných příběhů, které s námi pomáháte psát.

Plány na rok 2021
Po poměrně náročném roce 2020 vyhlížíme rok 2021 s nadějí, že se již situace
kolem covidu uklidní a budeme moci fungovat bez omezení a rušení plánovaných
akcí. Za hlavní cíl považujeme dostavbu psího AZYLU, jehož dokončení a
uvedení do provozu velmi pomůže v našem poslání. Věříme, že se nám podaří co
nejvíce se přiblížit jeho zprovoznění.

