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Úvodem
Naši cestu za poskytováním pomoci toulavým a opuštěným kočičkám jsme započali koncem 
roku 2020 založením spolku Pomáháme útulkům z. s. 

Původním cílem bylo hlavně pořádání aukcí pro podporu činností již existujících útulků a 
spolků. 

Postupem času jsme stále více pronikali do problematiky opuštěných koček a začali jsme 
sami vykonávat odchyty a kastrace koček. Navíc jsme začali zřizovat krmná místa pro 
opuštěné kočky. 

Začátkem roku 2022 jsme se dostali do bodu, kdy pomoc ostatním byla na úkor našich 
aktivit. Proto jsme se rozhodli ukončit podporu jiných organizací a začali jsme se výhradně 
soustředit na činnosti ve vlastní režii.

Celkově zatím působíme v 7 lokalitách různě po Praze a v 2 lokalitách ve Středočeském 
kraji. Náš původní název Pomáháme útulkům z. s. se stal nevyhovujícím a proto od června 
2022 působíme pod názvem TLAPRO = PROjekt TLApka. V následujícím období plánujeme 
naše činnosti nadále rozšiřovat.
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Na co se zaměřujeme

• Naší prioritou je zlepšení života volně žijících opuštěných koček.

• Tohoto cíle dosahujeme odchytáváním, kastrováním, budováním krmných míst a 
poskytováním potřebné veterinární péče.

• Krmná místa jsou efektivním nástrojem jak monitorovat volně žijící opuštěné 
kočky, a to jak z hlediska jejich množství, tak i zdraví. 

• Tento monitoring zajišťují naši dobrovolníci – krmiči. 
• Prostřednictvím dárců se také snažíme dodávat krmení na naše krmná místa. Co 

nedodáme, platí krmiči ze svého rodinného rozpočtu.

• V případě, že nalezneme kočku, pro kterou není život venku vhodný (z důvodu 
nemoci, je mazlivá, ...), umístíme ji do dočasné péče, zajistíme jí veterinární péči a 
následně se jí snažíme najít trvalý domov.

Kastrace a krmná místa vnímáme jako jedinou a spolehlivou cestu, jak omezit 
nekontrolované množení opuštěných koček a zajistit jejich zdravou populaci.
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Naše dosavadní výsledky

Vybrané statistiky:

• Zaplatili jsme kastraci 
23 bezprizorním kočičkám.

• Uspořádali jsme 24 aukcí s 
celkovou vydraženou částkou 
514 292 Kč.

• Celkově jsme finančně podpořili 
21 útulků nebo konkrétních 
zvířat, částkou 345 649 Kč.

• 4 kočičky jsme umístili do nových 
domovů.
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• V Praze se staráme o opuštěné 
kočičky v lokalitách: Řepy, Olšany, 
Žižkov, Jarov, Malá Strana, Nové 
Město a Vinohrady.

• Ve Středočeském kraji se staráme o 
opuštěné kočičky v lokalitách: 
Opočnice a Bečváry.

• Celkově se již staráme o více než 
100 koček.

Naše krmná místa:



Kdo za tím vším stojí

Adéla

• Většího milovníka koček 
nenajdete. Kočky odchytává, vozí 
k veterináři a sama má v 
dočasné péči převážně nemocné 
kočky, pro které život venku již 
není vhodný. Navíc ještě stíhá 
pravidelné krmení opuštěných 
koček na 6 lokalitách různě po 
Praze. Adél je prostě kočičí 
máma tělem i duší ☺
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Pavla

• Pokud jste nám někdy napsali 
nebo zavolali, tak jste určitě 
mluvili s Pavlou ☺ Je takovým 
„principálem“ našeho spolku a 
jsme jí za to neskutečně vděční. 
Bez ní by spolek ani nemohl 
fungovat, veškerá administrativa, 
komunikace a financování je v 
jejích rukách.



Kdo za tím vším stojí

Lucie

• Za většinou našich aukcí na 
Facebooku stojí Lucka. Vše 
pečlivě nafotí, každou aukci 
řádně vyhodnotí, každý předmět 
důkladně zabalí a zajistí předání 
přepravci, který vše bezpečně 
doručí k novým majitelům. 
Nemá problém kdykoliv s 
čímkoliv pomoci. Je skvělým 
parťákem do nepohody ☺
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Lenka

• Naše Lenka je taková tichá voda, 
no ve skutečnosti se věnuje 
spoustě aktivit. Je milovníkem a 
ochranářem všeho živého. 
Soustředí se hlavně na 
odchytávání koček ke kastracím 
a také zajišťuje dočasnou péči 
pro kočičky. K tomu všemu ještě 
stíhá vypomáhat s krmením 
kolonie asi 30 koček v Praze -
Řepy.



Je nás mnohem víc a pořád rosteme

• Práce máme opravdu hodně a 
každým rokem jí přibývá. 

• Proto nám také pomáhají naše 
rodiny, přátelé a známí.

• Neskutečně si jejich podpory 
vážíme a jsme vděční za jejich 
nezištnou pomoc a empatii za 
každé situace. Třeba když večer 
nestihneme připravit teplou večeři, 
či místo nákupu přivezeme domů 
nemocnou kočičku. 
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Bez dárců by to nešlo

• Každý dar nám dodává naději, že 
naše práce má smysl. A že stále 
jsou mezi námi lidé, kterým 
záleží i na opuštěných zvířátkách. 

• Žádný příspěvek nebereme jako 
samozřejmost. Za všechnu 
důvěru moc děkujeme.
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• Vše co děláme by nešlo bez 
našich dárců a podporovatelů.

• Jako spolek máme zřízené pouze 
transparentní účty, protože nám 
to přijde důvěryhodnější pro 
všechny, kteří nás podporují 
nebo chtějí podpořit. 

• Náš transparentní sbírkový účet 
2602014740 / 2010

• Náš transparentní provozní účet 
2501865247 / 2010



Účetní závěrky
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Máme spoustu nápadů a cílů, 
kam až chceme dojít. 

Pomáhejte s námi, má to smysl.

Více informací na tlapro.cz
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