Správa o činnosti 2014
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TÚLAVÉ ŠŤASTIE
HOSPODÁRENIE v roku 2014

Výnosy:
Z darov a príspevkov fyzických osôb 973,66 € Príspevky zo zbierok 52,10 €
Výnosy celkom: 1025,76 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady:
Náklady na veterinárne ošetrenie
(čipovanie, sterilizácie, kastrácie, operácie) 411,75 €
Vybavenie (čítačka mikročipov...) 100 €
Školenia 289,80 €
Administratíva 134,08 €
Náklady celkom: 935,63 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zostatok na účtoch: 90,13 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------V uplynulom roku sme v OZ Túlavé Šťastie prijali 39 túlavých a opustených zvierat. Z toho 29 mačiek a 10 psov. Poskytli sme
dočasnú opateru 18 mačkám, zabezpečili sme 9 kastrácií a 23 sme našli nový domov. 9 psov našlo v OZ Túlavé Šťastie
dočasnú opateru, zabezpečili sme 2 kastrácie, 4 psy boli vrátený pôvodnému majiteľovi a 4 psom sme našli nový domov. Podľa
potreby bola zabezpečovaná veterinárna starostlivosť. Zakúpili sme čítačku mikročipov v hodnote 100€. Za školenia (Odchyt
túlavých zvierat a preprava zvierat) sme zaplatili 289,80€. Webové služby stáli 100€ a administratíva 34,08€.
PROPAGÁCIA
Zabezpečili sme založenie webovej stránky www.tulavestastie.sk najviac sme sa však snažili zverejňovať príspevky
nawww.facebook.com/groups/tulavestastie/ kde máme momentálne cez 1.200 členov.
05.10.2014 sme usporiadali prvý ročník súťaže „Martinský oriešok“ ktorého cieľom bolo strávenie príjemného dňa spojeného so
súťažami psov všetkých plemien bez rozdielu na rasu, vek, šikovnosť atď. Oslovili sme viacerých sponzorov, ktorý nám pomohli
s vecnými cenami a propagáciou. Na prvom ročníku sme uskutočnili aj verejnú zbierku v ktorej sme získali 52,10€ a tento
výťažok bol použitý na veterinárnu starostlivosť pre túlavé, nechcené a opustené zvieratá. V budúcich rokoch chceme aj naďalej
organizovať ďalšie ročníky „Martinského orieška“.
ĎALŠIE AKTIVITY
Naďalej stále venujeme pozornosť kontrolám adopcií, snažíme sa prehlbovať spoluprácu so starostami obcí nášho okresu.
Rozmiestnili sme aj 33 pokladničiek ktoré sú na 1rok, takže príspevky z nich budú vyzbierané v auguste 2015.
ZÁVER – POĎAKOVANIE SPONZOROM A DARCOM
Uvedomujeme si, že to, čo naše občianske združenie dosiahlo v uplynulom období v oblasti záchrany a ochrany spoločenských
zvierat - hlavne psíkov a mačičiek by sa neuskutočnilo bez pomoci našich prispievateľov, darcov, sympatizantov a sponzorov.
Všetkým patrí naša srdečná vďaka.
Vypracoval: Róbert Šimčisko, Mgr. Barbora Šimčisková
Martin, 11. 01. 2015

