VÝROČNÍ ZPRÁVA

Otevři oči, z.s.
Otevři oči je spolek usilující o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím
podpory a propagace veganství. Spolek působí na čistě dobrovolnické bázi a nemá
žádné zaměstnance, jeho činnost je financována zejména dary drobných přispěvatelů
z řad individuálních příznivců.
Mezi aktivity spolku patří pořádání veřejných akcí, jako jsou veganské ochutnávky,
demonstrace, přednášky nebo informační kampaně. Dále pak tvorba a distribuce
informačních brožur a letáků.

Otevři oči v roce 2020
Rok 2020 byl ovlivněn pandemií koronaviru, což se projevilo omezením pořádání veřejných akcí. Naši činnost jsme proto zaměřili na online aktivity. V letních měsících jsme
využili příznivější epidemiologické situace a zaměřili se na venkovní akce. Navštívili jsme
několik festivalů s naším infostánkem, uspořádali Řetěz za zvířata a veganské
ochutnávky.

Bílé minus
V rámci kampaně Bílé minus jsme si pronajali reklamní plochy v několika
českých městech (Brno, Pardubice, Olomouc, Ústí nad Labem). Díky
informacím na velkoplošných plakátech přímo na vlakových nástupištích
se mohli cestující informovat o temných stránkách mlékárenského průmyslu. Billboardy jsme financovali pomocí crowdfundingové sbírky.
Současně funguje také e-mailová Bezmléčná výzva, do které se přihlašují lidé s cílem omezit či vyřadit mléko a mléčné výrobky z jídelníčku.
Informace v e-mailech jim poskytují informace, jak na to.

BILEMINUS.CZ

Venkovní akce
V letních měsících jsme využili příznivější epidemiologické
situace a zaměřili se na venkovní akce. Navštívili jsme několik
festivalů s naším infostánkem a pořádali veganské
ochutnávky.
Veganské ochutnávky patří obecně mezi naši stěžejní činnost.
Během této akce kolemjdoucí získají pozitivní zkušenost s
veganstvím - ochutnají rostlinné verze běžných jídel a
dostanou k nim recepty, aby si je mohli vyzkoušet doma.
Formou rozhovoru s našimi dobrovolnicemi a dobrovolníky
nebo brýlí s virtuální realitou se zároveň dozví, jak se žije (a
umírá) zvířatům v živočišném průmyslu.

Komunitní
veganské večeře
Díky tradičním veganským večeřím pořádaným první neděli v
měsíci mají začínající či osamělí vegani příležitost seznámit se
s podobně smýšlejícími lidmi a inspirovat se novými recepty.
Kvůli zákazu veřejných akcí během pandemických vln se večeře v roce 2020 konaly celkem sedmkrát, a sice od ledna do
března a od července do října.

Řetěz
za zvířata
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme upustili od pořádání
tradičního letního pochodu a místo něj uspořádali symbolický
lidský řetěz. Účastníci s tematickými transparenty se v
pravidelných dvoumetrových rozestupech rozmístili podél pražského Václavského náměstí. Cílem akce bylo upozornit na absurdní částky, které tečou do živočišného průmyslu ve formě
zemědělských dotací.

„Mezi roky 2015 a 2017 bylo do živočišné výroby vyplaceno celkem 21 miliard Kč. I přes obrovské částky,
které do živočišné výroby plynou (často i na tzv.
welfare) zvířata stále trpí, jsou zneužívána a zabíjena.“
-- Petr Beneš

Světový den
hospodářských
zvířat
2. říjen je vedle narozenin Mahátmy Gándhího také Světový
den hospodářských zvířat. Osudy obětí živočišného průmyslu si každoročně připomínáme smutečním průvodem.
Vedle uctění památky zabitých zvířat je účelem akce upozornit kolemjdoucí a média na problematiku živočišného
průmyslu.

Vánoce bez násilí
Kampaň Vánoce bez násilí upozorňuje na krutou tradici, při
které jsou ve jménu vánočních svátků doslova masakrovány tisíce kaprů v ulicích českých měst. Kromě akcentace
tohoto problému nabízíme veřejnosti také řešení v podobě
rostlinných variant tradičních vánočních jídel.
V rámci kampaně odkazujeme na
informační webové stránky a vytváříme videa a vizuální příspěvky s cílem
oslovit širokou veřejnost. V roce 2020
jsme natočili poutavé video o utrpení
kaprů, které se stalo virálním.
Epidemiologická situace nám nedovolila uspořádat vánoční veganské
ochutnávky, které zaměřujeme na cukroví a alternativní pokrmy ke štědrovečerní večeři. Vytvořili jsme tedy tři
videorecepty na hlívu a la kapr, sojový
řízek a nekapra ovesného.
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Soucitně
Soucitně je portál soucitného přístupu ke zvířatům, etického
spotřebitelství, veganství a aktivismu, který byl založen v roce
2010 a od roku 2015 je součástí neziskové organizace Otevři oči.
Po deseti letech fungování stránky dostaly zcela nový vzhled a
přibyly nové funkce. Nejvýraznější inovací jsou nové interaktivní
mapy restaurací, prodejen a ubytování, které díky napojení na
Google Maps zobrazují vždy aktuální otevírací dobu.
Nový web je optimalizovaný pro mobilní telefony a nabízi i
možnost instalace do mobilu jako PWA aplikace.
Web se dlouhodobě těší vysoké navštěvnosti. V roce 2020 ho
navštívilo celkem 260 875 unikátních uživatelů (z celkových
403 483 návštěv). V průměru měly webové stránky každý den
1 105 návštěv.

Výhled na rok
2021
Chystáme se pokračovat ve stávajících kampaních a doplňovat je o nový obsah. Dále plánujeme spustit novou
kampaň zaměřenou na vaječný průmysl.
Doufáme, že v příštím roce se budeme v co největším
měřítku moci vrátit k venkovním akcím jako jsou
veganské ochutnávky a stánky na festivalech.
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Finanční přehled
Příjmy za rok 2020:
188 720 Kč
Výdaje:
186 751 Kč
Bilance:
1 970 Kč

Výdaje podle kategorie
Drobné operativní náklady

5 451 Kč

Marketing a propagace

61 934 Kč

Poštovné

1 479 Kč

Pronájem skladu a kanceláře
Školení

28 000 Kč
1 500 Kč

Tisk a výroba

19 068 Kč

Výroba triček

21 871 Kč

Vývoj webu Soucitně.cz
Webhosting a domény

40 000 Kč
7 448 Kč
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Kancelář:
Václavská 2073/20
Praha 2 - Nové Město
120 00
Sídlo spolku:
Družstevní 1376/3
Praha 4 - Nusle
140 00

Transparentní účet Otevři oči, z.s.:

Transparentní účet Soucitně.cz:

2700 19 15 99 / 2010 (Fio banka)

2700 56 77 28 / 2010 (Fio banka)

IBAN: CZ3320100000002700191599

IBAN: CZ6220100000002700567728

Web: otevrioci.cz

Transparentní účet Bílé minus:

FB: facebook.com/otevrioci.official

2101 38 60 44 / 2010 (Fio banka)

IG: instagram.com/otevriociofficial

IBAN: CZ2320100000002101386044

E-mail: info@otevrioci.cz

Výroční zpráva Otevři oči, z.s. za rok 2020
Zhotovil: Petr Beneš

