
Sekce na ochranu koček 
při Svobodě zvířat v Plzni
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JAK KOČKÁM POMÁHÁME?
Odchycené nebo přijaté kočky umísťujeme do depozit 
(naše byty, rodinné domy a chalupy). Snažíme se, aby 
si zvykly na soužití s lidmi, učíme je čistotě a staráme 
se o jejich zdraví (léčba, odstranění všech parazitů, 
kastrace). Takto ošetřená zvířata nabízíme k adopci 
a následně umísťujeme do nových domovů.

CO SE NÁM JIŽ PODAŘILO?
• od r. 2003 umístěno do nových domovů 651 zvířat
• 10 umísťovacích výstav opuštěných koček, kocourů 

a koťat, kde našlo nové domovy 302 zvířat
• 25 rozmístěných zateplených přístřešků a krmítek 

pro kočky v různých částech Plzně
• osvěta o nutnosti kastrací, odčervování a očkování 

koček
• výstava fotografi í koček z našich depozit
• každoroční prezentace naší činnosti a osvětová 

činnost na infostánku v centru města 
• koordinace sbírky pro opuštěné kočky

Na webu www.kocici.cz informujeme o našich 
aktivitách, nabízíme kočky k adopci – ať už skutečné, 
nebo virtuální – a najdete zde také ztracené či 
nalezené kočky.

NÁŠ ZDROJ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Jsme nezisková organizace, fungujeme ze sponzor-
ských darů materiálních i fi nančních, projektů, sbírek 
a příspěvků členů. Někdy přispívají i městské obvody 
či Fond životního prostředí. Naši práci, energii 
a dopravu poskytujeme zdarma.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
• Osvojte si kočičku a nabídněte jí nový domov!
• Nejvíce potřebujeme nová depozita – tj. lidi, 

kteří jsou ochotni a schopni se o nalezenou kočku 
(nebo více koček) postarat od odchytu až do 
adopce.

• Podpořte nás fi nančně na číslo účtu 
235 379 860/0300 nebo materiálně 
(krmení, pelíšky, škrabadla…).

• Svobodě zvířat můžete pomoci také odesláním 
dárcovské SMS ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT 
na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, 
Svoboda zvířat obdrží 27 Kč. Přispívat můžete také 
pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. 
Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS 
ROK SVOBODAZVIRAT na číslo 
87 777 a každý měsíc Vám bude 
automaticky odečtena částka 
30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Za jakoukoliv formu podpory děkujeme!

Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat, 
Bzenecká 1, Plzeň Vinice
Tel: 606 511 018
info@kocici.cz

www.kocici.cz 

Sekce na ochranu koček funguje od února 2003. Naším cílem je najít domov 
co největšímu počtu opuštěných a bezprizorních koček, kocourů a koťat.


