VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Občanské sdružení PROCYON představuje stanovené cíle :
- Vedení svých členů k dodržování etických, estetických a morálních pravidel
- Participace dětí a mládeže na rozvojových aktivitách v obci a okolí
- Organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých vč. zdravotně postižených
dětí a jejich rodičů
- Hipoterapie, canisterapie
- Pořádání kulturních a sportovních akcí
- Obnova a udržování lidových tradic včetně ochrany památek, kult. hodnot a krajinného rázu
- Výchova občanů ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - ochrana přírody a krajiny
- Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni - mezisektorové spolupráce
- Vzdělávací, poradenská a lektorská činnost
- Budování, provozování a údržba zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti

Závěry z Výroční členské schůze 26.1.2009
Přijetí 4 nových členů ke 12 stávajícím. Celkový počet členů – 16.
Věkový průměr členské základny – 34,62 roku.
Na schůzi byli zvoleni členové nové výkonné rady sdružení (dále jen rady) ve složení :
předseda sdružení : Ing.Pospíšil Jiří
člen rady sdružení : Ing.Ivana Hofmanová
člen rady sdružení : Mgr.Hana Kantorová
člen rady sdružení : Pospíšilová Daniela
člen rady sdružení : Marek Chelík
a revizor sdružení : Ladislav Pospíšil

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2008 - stručný přehled aktivit
- vystoupení dětí s tříkrálovou besídkou v Domově Hvězda ve Hvězdlicích
- každoroční účast zejména malých členů (MRAVENCŮ) na Tříkrálové sbírce 2008
- výstavba ohrazení volnočasového areálu,
- pravidelné schůzky s Mravenci (cvičení, úklid okolí, výsadba stromků)
- účast na přípravě a řízení partnerského projektu Obce Letonice – „Naše šance prevence“
(organizace setkání se zajímavými lidmi – cyklistika, cestování, armáda, historie)
- zahájení zkušebního provozu na lezecké stěně, lanové dráze a lezeckém trenažéru
- uspořádání Prvního mistrovství Obce v lezení na umělé stěně
- pořízení sekačky a údržba technického vybavení
- uspořádání a odeslání výtěžku Sbírky brýlí pro Afriku
- zajištění kurzu výuky práce na počítači pro seniory
- pomoc při realizaci partnerských projektů – výstavba ubytovny TJ Letonice a pořízení
stanového vybavení pro ŘK farnost
- nabídka spolupráce ostatním organizacím v obci na přípravě projektů zaměřených na SPL
Leader v rámci MAS Za humny
- výzva k mládeži a metodická pomoc při seznámení se s pravidly a programem –PŘIPOJ SE
- zdárné absolvování akreditovaného školení zdravotníků a certifikovaného kurzu instruktorů
lezení na umělé stěně
- příprava projektových žádostí pro rok 2009
- účast na vzdělávacích aktivitách spojených s rozvojem venkova


Přehled připravovaných, realizovaných a nepodpořených projektů
Úprava povrchu kolbiště, jakožto víceúčelové hrací - JMK zkvalitnění sportovního prostředí
Příprava společného projektu - Partnerství pro rozvoj a využití potenciálu obce Letonice –podpora
aktivit neziskových organizací v obci
1.KOŃSKÁ REGIONÁLNÍ – výstavba 19,5 km dlouhé regionální hipostezky s naučnou stezkou
o místních zajímavostech – PRV 2007-2013
Kdo si hraje … nevraždí – dostavba klubovny ve strážní věži s lezeckou stěnou – JMK program
prevence kriminality
Příprava projektů na rok 2009 – prevence kriminality „Kdo si hraje a pracuje, nevraždí“
z programu JMK
Příprava projektu z programu MŠMT pak projekt „Koňská stopa v dětských srdcích“
Technická pomoc při realizaci projektů TJ Letonice


Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2008
Plán
PŘÍJMY
Členské příspěvky
Poradenství-administrace
Dary (A-pool,P&Š)
Investiční dotace (50% úspěšnost)
Provozní dotace ( ostatní příjmy, dary)
Půjčka
Ostatní (převody na pokladnu)
VÝDAJE
Investiční výdaje-projekty (50% úspěšnost)

511 500
2 000
34 500
20 000
395 000
60 000
0
561 500
425 500

Skutečnost Plnění
925 436
2 400
0
30 000
478 000
64 929
300 000
50 107
888 536
797 671

181%
120%
0%
150%
121%
108%

Správní, poštovní a ostatní poplatky

5 000

3 330

67%

8 500

70 792

833%

1 380

1 770

128%

121 120
-50 000

14 974
36 900

Ostatní (dary, splátky půjček, převody)
DOSAŽENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Máte doma staré nerozbité dioptrické brýle, které vám už prostě nesedí a vy nevíte, co s nimi? Zapojte se tedy s občanským
sdružením PROCYON Letonice a Základní školou Letonice do projektu „Brýle pro Afriku“, který organizuje SIRIRI o.p.s..
Jedná se o veřejnou sbírku použitých dioptrických brýlí.

158%
187%

PHM, opravy strojů, ost.nakoupený maj.
Režije vč.pojištění

Brýle pro Afriku

12%

Pokud se i vy chcete do tohoto projektu zapojit, pošlete po dětech, či doneste své nepoužívané dioptrické brýle do ZŠ
Letonice, případně do nákupního střediska paní Šmedkové, a to nejpozději do 15. dubna 2008.


Prezentace záměrů na rok 2009
- podpora rozvoje obce Letonice a jejích NNO v rámci partnerství
- realizace projektu - „ Kdo si hraje a pracuje..nevraždí „ (prevence kriminality JMK)
- realizace projektu - „Koňská stopa v dětských srdcích“ (MŠMT – mládež)
- oficiální zahájení provozu areálu na jaře 2009
- ohrazení pískového kolbiště a skokové vybavení
- výstavba koňské stanice - ustájení, kruhová jízdárna, příjezdová komunikace, skladové
prostory
- vybavení volnočasového areálu - lavičky a ostatní mobiliář, hlediště pro diváky
- údržba všeho již zbudovaného
- založení Klubů – jezdecký, maminek, volnočasových aktivit
- spolupráce na připravovaných partnerských projektech – In-line turistický přivaděč Letonice
a dostavba ubytovny TJ Letonice

Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2008
Za partnerství a finanční podporu našich projektů formou dotací a darů děkujeme :
Jihomoravskému kraji, obcím Letonice, Dražovice, Lysovice, Němčany a ŘK farnosti Letonice.
Za finanční dary pak firmě A-pool, s.r.o. Brno a společnosti Pospíšil&Švejnoha, spol.s.r.o.
Za účast na aktivitách sdružení pak všem členům sdružením a jejich rodinám, stejně jako
příznivcům sdružení z řad fyzických i právnických osob v obci Letonice a dodavatelům prací.

Heslo pro rok 2009

…

Více tepla od srdce

…

nejen pro Letonice

