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 2021
Rok 2021 byl ovlivněn pokračující 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 přesunuli pozornost na venkovní akce.
Navštívili jsme několik festivalů s naším infostánkem, uspořádali Pochod za zvířata,
přednášky na Veganských hodech a veganské ochutnávky.

KONECVAJEC.CZ

Konec vajec
O Velikonocích jsme spustili novou informační kampaň zaměřenou na vaječný průmysl - Konec vajec (konecvajec.cz).
Kromě obsáhlých webových stránek jsme vytvořili také
kampaňové video a obrázkové příspěvky, které sloužily ke
sdílení na sociálních sítích.
Na příští rok chystáme i tištěné brožury.

Bílé minus
V rámci kampaně Bílé minus jsme vyrobili a rozeslali několik velkých
bannerů na ploty či balkony. Tyto bannery posíláme zájemcům
o umístění zdarma díky crowdfundingové sbírce, kterou je kampaň
Bílé minus financována.
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.

Pochod za
zvířata
Největší akcí roku 2021 byl srpnový Pochod za zvířata, na který dorazilo okolo 350 účastníků a účastnic. Oproti minulým ročníkům se
jednalo o výrazně nižší účast, kterou si vysvětlujeme sníženým zájmem o tento typ akcí v období pandemie.
Zakončení pochodu proběhlo na Veganských hodech, kde jsme
uspořádali několik vzdělávacích přednášek ve spolupráci s dalšími
organizacemi.

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,
který tento rok proběhl za doprovodu živé
pohřební kapely.

„Lidé v obchodech vidí jen
úhledně zabalené maso
a živočišný průmysl jim
nedovolí ani pomyslet na to,
odkud tyto balíčky pocházejí.“
-- Tereza Vandrovcová

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.
Epidemiologická situace nám nedovolila
uspořádat vánoční veganské ochutnávky, které zaměřujeme na cukroví a alternativní pokrmy ke štědrovečerní večeři.

VANOCEBEZNASILI.CZ

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.
Na webu Soucitně.cz jsme v letošním roce publikovali více než
40 článků.
Nově jsme zavedli redakční schůze, které se konají 1x měsíčně
a pomáhají nám při přípravě publikačního plánu a plánování
dalších aktivit.
Web se dlouhodobě těší vysoké navštěvnosti. V roce 2021 ho
navštívilo celkem 280 112 unikátních uživatelů (z celkových
411 441 návštěv). V průměru měly webové stránky každý den
1 127 návštěv.

Výhled na rok
2022
V průběhu celého roku jsme pracovali na nových informačních
brožurách. Receptový leták nahradí zcela nová a mnohem obsáhlejší
brožura Recepty. Aktualizace se dočká brožura Veganská strava pro
děti a kojící ženy, kterou vydáme ve spolupráci s ProVeg Česko.
V rámci kampaně Konec vajec připravujeme brožuru s informacemi
o vaječném průmyslu a recepty na bezvaječné alternativy. Chystáme také nástupce již dlouho rozebrané brožury Veganství - soucitná
volba.
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Finanční přehled
Příjmy za rok 2021:
179 860 Kč
Z toho dary:

158 852 Kč

Granty:

21 008 Kč

Výdaje:
91 023 Kč
Bilance:
88 837 Kč

Výdaje podle kategorie
Marketing a propagace

35 586 Kč

Drobné operativní náklady

1 850 Kč

Tisk a výroba

24 520 Kč

Poštovné

2 663 Kč

Pronájem skladu a kanceláře
Webhosting a domény

18 000 Kč
8 404 Kč

Foto: Tom Woollard / We Animals Media

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 2021
Zhotovil: Petr Beneš

