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Andělé tlapek,z.s.

Mlýny 33,417 04 Hrob,IČO 08013403

Předseda rady spolku: Pavlína Žitňanská
Místopředseda rady spolku: Nicol Brožovská
Člen: Jan Salák

Vážené dámy,vážení pánové,vážení spolupracovníci a příznivci 
spolku Andělé tlapek,z.s.Rok 2019 byl pro nás velmi klíčový.
Z facebookové skupiny se stala nezisková společnost.
Navázali jsme spolupráci se spolkem Pejsci a kočičky v urgentní 
nouzi,z.s..Tato spolupráce trvá stále a neustále pracujeme na 
dalším prohloubení vztahů.

Za necelý rok naší činnosti jsme pomohli najít nový domov mnoha
pejskům a  kočičkám.Všechna zvířata od nás odchází očkovaná a 
čipovaná.

Díky štědrým sponzorům jsme mohli i do jiných organizací poslat 
materiální pomoc,jednalo se hlavně o krmení pro psy a 
kočky,čistící a dezinfekční prostředky.Celkem tak odjelo od nás 3t 
krmení a 1,2t čistících a úklidových prostředků.

Díky sponzorům máme dostatečnou zásobu kvalitního krmiva a 
díky dárcům můžeme zvířatům poskytnou kvalitní veterinární 
péči.
Abychom nebyli odkázáni jen na dárce,pořádáne internetové 
aukce a účastníme se různých akcí jako jsou vánoční a velikonoční
trhy,dny dětí,trhy a jarmarky.
Nezapomínáme ani na osvětu.Pořádáme besedy pro děti,kde je 



seznamujeme s činností spolku,učíme je kontaktu se 
zvířaty,protože mnozí nemají možnost kontaktu se psem nebo 
kočkou.

Cíle pro rok 2020

Pokračovat v činnosti spolku,tak jak je stanoveno ve stanovách 
spolku.
Pomáhat zvířatům v nouzi,poskytnout jim veterinární péči a 
následně jim najít nový domov.
Rádi bychom v co nejbližším termínu našli vhodnou
 nemovitost ,kde bychom mohli vybudovat azyl pro opuštěná nebo
týraná zvířata,a kde bychom mohli pořádat akce jako třeba setkání
adopťáčků,bazárky a samozřejmě návštěvy a venčení .
Také se otevře charitativní krámek.
Pokračovat samozřejmně budeme i v pořádání aukcí a v osvětové 
činnosti.

Na závěr bych chtěla poděkovat  spolupracovníkům za obětavou a 
časově i finančně náročnou práci ,kterou pro spolek dělají zcela 
zdarma.Velké poděkování patří všem našim dárcům,
ať už jsou to dary materiální nebo finanční,bez vás bychom 
pomáhat nemohli.A samozřejmě sponzorům,kteří nás zásobují 
kvalitním krmivem.

Za Andělé tlapek,z.s.
Pavlína Žitňanská
předseda rady spolku

V Hrobě 14.5.2020




