
Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás/Vaši firmu oslovit s žádostí o pomoc se sponzorováním dobročinné akce Plesu psího 
útulku AzylPes. 

   Jsme soukromý útulek pro psy, který byl založen v roce 1992 a působí ve frýdlantském výběžku i mimo
něj - celkem v 33 městech a obcích. Za dobu naší existence se nám podařilo umístit do nových rodin okolo
4 900 psů a  220 koček. Zajišťujeme odchyty psů na základě telefonické objednávky od obce,  města  či
policie. Ze zmíněných 33 měst a obcí hradí pobyt psa u nás (do té doby než se než se umístí) pouze 3 města.
Zbytek obcí hradí za psa paušální poplatek, který pokryje jeho pobyt v útulku jen na měsíc. Vzhledem k
tomu, že někteří psi v útulku setrvávají podstatně déle, je veškerá péče o ně (nákup krmení, veterinární péče,
oprava kotců atd.) hrazena z našich prostředků.

   Snažíme se tedy na provoz útulku neustále shánět finance, a rozhodli jsme se pro pořádání  Plesu psího
útulku Azyl Pes. Letos v sobotu 10. března chystáme již 6. ročník. Ples se koná pod osobní záštitou
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Prvního ročníku naší dobročinné akce se zúčastnilo na 100
osob. Další rok to již bylo zhruba 200 návštěvníků, a v loňském roce náš ples navštívilo již 308 osob. Proto
věříme, že ten letošní bude neméně úspěšný. 

   Snahou našeho útulku je tedy nejenom umístění psů a koček do nových domovů, ale také hledání partnerů,
kteří by nás podpořili a zároveň tak svou firmu zviditelnili. Kromě plesu pořádáme akce Den dětí nebo Den
otevřených  dveří.,  které  jsou  také  hojně  navštěvovány.  Naším  dlouhodobým  partnerem  je  Okresní
hospodářská komora Liberec.  Mediálním partnerem akce jsou  Kalendář Liberecka a Český rozhlas
Liberec. 

   Byli  bychom Vám velmi  vděční,  kdybyste  nám pomohli  sponzorovat  tuto  událost,  případně s  námi
spolupracovat  na dalších aktivitách útulku.  Nabízíme Vám možnost umístění  banneru na konkrétní  akci
nebo nastálo v areálu útulku. Uvedení Vaší firmy na webových a FB stránkách útulku je samozřejmostí.

Sponzorský dar uvítáme ve finanční nebo materiální podobě. 

Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný této žádosti.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci se, prosím, ozvěte na níže uvedené kontakty.

 Za AzylPes

Kateřina Vojáčková 

Krásný Les 3, 464 01 Frýdlant. Telefon 606 345 536.



info@azylpes.cz  
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