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Ohlédněme se společně za tím, co rok 2020
přinesl Kolektivu pro zvířata
zvířata, z. s.
Kolektiv pro zvířata V
Vám přednáší
dnáší výroční zprávu za rok 2020.
2020 V této zprávě
můžete nahlédnout do aktivit, kterým jsme se v tomto roce věnovali.
Ze všeho nejdřív bychom chtěli poděkovat našim příznivcům
příznivcům, dobrovolníkům
a dárcům. Bez Vás
ás bychom nedokázali naplňovat naše cíle za lepší budoucnost
pro zvířata.
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Happeningy
Aktivity Kolektivu pro zvířata stály vždycky z obrovské části na fyzických
aktivitách. Bohužel s příchodem pandemie v roce 2020 byly naše “pouliční”
aktivity velice osekané. V roce 2020 se nám tedy povedlo uspořádat pouze tři
veřejné osvětové akce mezi které spadá například únorová společenská
veganská večeře, brigáda na azylové farmě Jarikhanda nebo protest před
cirkusem Jo-Joo. Přestože jsme v roce 2019 byli schopni uspořádat více než
20 veganských pouličních ochutnávek a několik happeningů, tento rok jsme
kvůli pandemii tyto aktivity realizovat nemohli.
Přes léto a začátek podzimu 2020 vláda zrušila veškerá protipandemická
opatření. Samotné léto měla naše organizace vždycky pauzu od aktivit. Je to
kvůli nedostatku dobrovolníků a samotných členů, kteří jsou často na
dovolené. Proto nezbývalo začít plánovat až na konci léta. To nám bohužel
také nevyšlo. Přestože se uspořádala již zmíněná demonstrace před cirkusem
Jo-Joo, která reagovala na končící kampaň organizace Svoboda zvířat, tak
další naplánované happeningy jsme museli zrušit.
Situaci kolem pandemie bereme vážně a přišlo nám nezodpovědné
zrealizovat například veganské ochutnávky nebo smuteční pochod, když jsme
viděli, jak Covid-19 začíná zase nabírat na síle a kolik lidských životů již stál.
Chvíli po našem rozhodnutí zrušit všechny následující happeningy přišla opět
vláda s novými protipandemickými opatřeními.
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VeganFest

zylové

Jak již možná tušíte, tak VeganFest jsme bohužel v roce 2020 nemohli
uskutečnit z důvodu šíření nemoci CovidD-19. Jistě si dokážete představit,
jak smutné pro nás bylo, když jsme se necelý týden před konáním celého
festivalu dozvěděli, že jej nesmíme zrealizovat. Velmi rychle jsme se začali
řešit přesun celého festivalu na náhradní podzimní termín. Na jaře by nás
vůbec nenapadlo, že ani v říjnu nebude možné festival uspořádat.
Ačkoliv jste bohužel nemohli reálně vidět výsledek naší práce, tak za tímto
festivalem bylo mnoho hodin práce všech členů naší organizace a dalších
dobrovolníků. Festivalu se všichni věnujeme zcela zdarma ve svém volném
čase vedle svých běžných zaměstnání. Kromě našeho času bohužel padla
vniveč i část financí, která již byla pro realizaci festivalu vynaložena,
převážně se jednalo o výdaje na propagaci festivalu.
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Jak jsme se přizpůsobili pandemii?
Jedna z mála možností, jak jsme se mohli přizpůsobit pandemii, byl
přechod do online prostoru. A to hned několika způsoby.
Překlad online článků

V prvné čtvrtině roku jsme začali pravidelně publikovat články na našich
webech www.veganfest.cz a www.kolektivprozvirata.cz. Tyto články mají
osvětovou formu a zabývají se jak etikou, tak rostlinou stravou. Díky
grantu na reklamy od společnosti Google jsme tyto články mohli více
propagovat a tím je dostat mezi běžné lidi skrz vyhledávací síť Google.
Síla soucitu

Rok 2020 a celá pandemie přinesla na světlo světa seriál Síla soucitu, který
Kolektiv pro zvířata produkoval. Seriál se sice začal natáčet už ke konci
roku 2019, ale největší práce byly udělány teprve až v roce 2020. Tento
seriál začal vycházet v říjnu 2020 volně na internetu a díky úspěšené
fundraisingové kampani a několika grantům byl marketingovým úspěchem.
Na facebooku měl seriál více než 600 000 zhlédnutí dohromady, na
YouTube kolem 150 000. Samotný seriál je jeden z největších projektů KPZ
a jsme hrdí, že počtem zhlédnutí zasáhl mnoho diváků. O celém projektu si
můžete přečíst více informací na internetových stránkách https://
silasoucitu.cz.
Instagram
V roce 2020 se nám na Instagramu povedlo získat přes 6000 nových
followers. Naše osobité osvětové “memy” měly velký dosah a často svých
dosahem převyšovaly výsledky z facebooku. V dnešní době internetu jsou
dobře zvládnuté sociální sítě velice důležité. Věříme, že na Instagramu se
nám to daří na jedničku.
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Náročný rok 2020
Tento rok byl pro nás nesmírně složitý, asi jako pro všechny z Vás. Museli jsme

se naučit fungovat v "novém světě." Z důvodu onemocnění Covid-19
jsme nemohli uskutečnit náš tradiční festival a ani se věnovat našim běžným
veřejným činnostem.
Na podzim jsme doufali, že již bude situace o trochu lepší, proto jsme chtěli
uspořádat tradiční smuteční průvod, nad jehož přípravou jsme také strávili
nějaký ten čas. S ohledem na aktuální situaci bohužel ani tato akce
neproběhla. Snažili jsme se ale hledat nové způsoby, jakými můžeme šířit
osvětu i v současných podmínkách.
Zaměřili jsme se na seriál Síla soucitu, snažili jsme se více věnovat práci se
sociálními sítěmi a zveřejňovali zajímavé články. Dále jsme se věnovali
vymýšlení nových projektů pro další rok, které bude možné realizovat i v době
„covidové“.
Všem Vám moc děkujeme za přízeň, které si neskutečně moc vážíme a
doufáme, že se již brzo budeme opět moci setkávat tak, jak tomu bylo dříve.
Váš Kolektiv pro zvířata
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FINANČNÍ
ZPRÁVA
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PŘÍJMY

Dary
Prodej triček

 Dary = 232 971,1 Kč
 Prodej triček = 13 280
280,- Kč

Celkem = 246 251,1 Kč

Možná se ptáte, proč máme v tomto roce vyšší příjmy než výdaje. Důvod je prostý, zbyla
nám část prostředků, která nám byla darována na uspořádání VeganFestu a tuto částku
máme stále „odloženou“ do doby, než budeme moci festival uspořádat.
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VÝDAJE

Reklama
Poplatky
Pronájem prostor
Propagační materiály
Doprava
Materiál








Reklama (online, pronájem rek
reklamních ploch, atd.) = 81 497,44 Kč
Poplatky (bankovní,
ovní, registrační poplatky, licence, atd.) = 6187,49 Kč
Pronájem (skladu
ladu) = 9 600,- Kč
Propagační materiály (výroba placek, letáčk
letáčků,
ů, triček a bannerů) = 71 834,30 Kč
Náklady na dopravu = 5241,36 Kč
Materiál (průběžné nákupy drobnějších materiálních věcí pro realizaci
pořádaných akcí) = 10 564,- Kč

Celkem = 184 924,59 Kč
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Kolektiv pro zvířata, z. s.
Nové Sady 988/2, 602 00 Staré Brno
IČO: 07570601
E-mail: info@kolektivprozvirata.cz
Telefon: +420 604 338 040
www.kolektivprozvirata.cz
facebook.com/kolektivprozvirata
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