Veřejná sbírka
Akce Pytel aneb spojenými silami na pomoc útulkům
Podmínky pro poskytování pomoci z této sbírky
•

Účel sbírky

Finanční prostředky veřejné sbírky Akce Pytel jsou určeny na nákup krmiva pro soukromé útulky,
depozita i soukromé osoby dlouhodobě pečující o opuštěné a týrané kočky a tyto následně umisťují do
nových domovů (dále jen „útulky“)

•

Nákup krmiva

Pro útulky je poskytováno především suché krmivo v prémiové kvalitě a ve velkých baleních (10 - 20 kg).
Hodnota jednoho pytle nesmí přesáhnout výborem dohodnutou peněžní částku. Je dodáváno především
toto krmivo: dle zásad uvedených v dodatku č. 2/1. Krmivo je nakupováno u dodavatelů za co
nejvýhodnějších podmínek. O nákupu rozhoduje výbor. Preferovanými dodavateli jsou ti, kteří
poskytnou dopravu zdarma.
V odůvodněných případech je možné poskytnout jiné, než suché krmivo dle přání útulku. Jedná se např.
o poskytnutí speciální strany pro větší počet kojených koťat bez matky, speciální značky z důvodu
výskytu zdravotních problémů, žádost o poskytnutí mokré stravy atd. Hodnota poskytnutého krmiva
nesmí přesáhnout výborem dohodnutou peněžní částku.
- Zařazení a vyřazení útulku
Z akce Pytel jsou vyloučeny útulky zřizované městem či státem

-

Zařazení útulku

Návrh na zařazení útulku do akce Pytel může podat jakýkoliv člen OS nebo dobrovolník OS
Návrh na zařazení útulku do Akce Pytel musí obsahovat:
- Název útulku, popř. soukromé osoby,
- přesnou adresu, kde se útulek nalézá
- adresu, kam má být krmivo doručeno,
- kontaktní osobu a kontakt – telefonický a je-li možné emailový.
druh a značku preferovaného krmiva.
O zařazení útulku rozhoduje výbor

-

Vyřazení útulku

Návrh na vyřazení útulku z akce Pytel může podat jakýkoliv člen OS
Důvodem k vyloučení útulku je především:
- Důvodné podezření, že útulek neplní své základní poslání a zvířata pouze shromažďuje
- Útulek požaduje pouze superprémiová krmiva
- Útulek nemá zájem o spolupráci s OS
- Útulek poškozuje zájmy a dobré jméno O.S. Na pomoc kočkám
- Útulek má zajištěn dostatečný zdroj krmiva např. sponzoringem od výrobce či dovozce krmiv
O vyloučení ze seznamu útulků rozhoduje výbor

•

Pořadí útulků
Do akce jsou zařazeny tyto útulky v pořadí dle dodatku č. 1/1
Ve zcela mimořádných případech může dojít ke změně pořadí. O tomto musí rozhodnout výbor.
Za mimořádné případy lze považovat:
o Živelná pohroma, která zasáhla útulek
o Mimořádně výhodný nákup konkrétního krmiva pro konkrétní útulek
o Jiné mimořádné události (potřeba záchrany velkého množství zvířat - projedná výbor)
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