Schválena usnesením VČS ze dne 19.2.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2011
Cíle občanského sdružení PROCYON :
www.procyonletonice.cz
- 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
Členská základna a zvolené vedení pro rok 2011 (po VČS 27.2.2011)
Celkový počet členů – 16, beze změny.
Věkový průměr členské základny – 39,88 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 : Pospíšilová Daniela
člen rady sdružení : Marek Chelík
člen rady sdružení : Petra Chelíková
a revizor sdružení : Ladislav Pospíšil
























Zpráva o činnosti sdružení za rok 2011 - stručný přehled aktivit
Dokončení klubovny a venkovních úprav pro předčasné užívání stavby
Tradiční účast zejména malých členů (MRAVENCŮ) na Tříkrálové sbírce 2011
Taneční pro dospívající a dospělé aneb rejdění na dědině
Zahájení provozu areálu - DoZáDveří (Den otevřených závor a dveří)
Oprava vlečky a příprava techniky na sezónu
Údržba značení 30 km hipostezky a odpočívadel vč.okolí
Realizace projektu Třígeneračního pečení
Zahájení keramických a rukodělných dílniček v nové klubovně pro malé i dospělé
Absolvování školení ve Tarožné Lhotě-inspirace
Realizace projektu „Lípa most generací s nadací Partnerství
Společný výlet rodin s dětmi v rámci Dne dětí
Výsadba stromů za pomoci dětí (oskoruše, lípy, jeřáb) v prostoru areálu
Zapojení se do akce Sbírka školních tašek pro KONGO
Účast na LEADERFESTu ve Štramberku v rámci MAS Společná cesta
Technické a materiální vybavení Komunitního centra díky prorodinnému programu JMK
Zahájení výcviku koní a jezdců pro voltižní ježdění
Uspořádání Čtvrtého otevřeného mistrovství Obce v lezení na umělé stěně
Organizování brigád na údržbě areálu a při výstavbě nové stodoly
Propagace Větrnického propadání vč. iniciace ochrany a údržby NPR Větrníky
Podpora obecních akcí naší účastí a zapůjčením stanového vybavení
Aktivní účast v řídících strukturách MAS Společná cesta a SO Větrník
Nabídka spolupráce pro ostatní organizace na přípravě projektů financovatelných ze
SPL (Strategický plán Leader) v rámci MAS Společná cesta a SO Větrník

Přehled realizovaných a nerealizovaných (nepodpořených) projektů v roce 2011







Taneční aneb rejdění na dědině (vl.zdroje)
PROVOZ 2010-11 (program podpory NNO JMK)
Komunitní centrum Letonice (podpora rodičovských kompetencí JMK)
Lípa – most generací (Nadace VIA)
TřígeneračnÍ pečení (vl.zdroje)
Materiálně technické vybavení volnočasového areálu PROCYON (EAFRD- PRV MAS)

Přiravované projekty na rok 2012 :
-

Nemít střechu? .. jó to vadí! - zastřešená víceúčelová hala (EAFRD - PRV MAS, Obec)
Rejdění na dědině 2 - pokračovací taneční pro mládež a dospěláky (vl.zdroje+partneři)
Komunitní centrum PROCYON (JMK prorodinná politika)
Chválím tě země má - brigády na pomoc Větrníkům (EVVO JMK)
Materiálně technické vybavení 2012 (JMK, Obec)
Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011
Návrh rozpočtu

plán 2011

PŘÍJMY
Členské příspěvky
Poradenství-administrace-vlastní č innost
Dary (partneři)
Dotace /projekty)
Ostatní příj my- ost.dotace-PNČ
Půjč ka
Ostatní (převody, úroky)
VÝDAJE
Reali zace proj ektů
Správní, poštovní a ostatní popl atky
Režij e vč .poji štění,PHM,opravy strojů, ost.
Provozní výdaje (mi mo hrazené z projektů)
Ostatní (spl átky půj č ek, převody, výběry)
DOSAŽENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Závazky a pohledávky

skutečnost

plán 2012
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Prezentace záměrů na rok 2012
- podpora komunitního rozvoje obce Letonice a jejích NNO
- zahájení činnosti a provozu areálu i v rámci školy obnovy venkova (prezentace a lektorská činnost)
- neformální vzdělávací aktivity, obnovení a rozšíření oprávnění na činnosti
- zefektivnění partnerství – společné projekty i v rámci Přeshraniční spolupráce ČR-SR
- zkvalitnění výcviku jízdy na koni a voltižního ježdění
- organizace pátého mistrovství v lezení na umělé stěně
- organizace oslav svátku sv.Huberta 2012
- údržba a rozvoj prvků volnočasového areálu
- zkvalitnění prezentačních materiálů vč. webových stránek sdružení
Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2011
Za partnerství a finanční podporu našich projektů formou dotací a darů děkujeme : Evropské unii, ČR,
Jihomoravskému kraji, obci Letonice, MŠMT, NADACI PARTNERSTVÍ, MAS Společná cesta,
ŘKF Letonice, A-POOL,s.r.o., ZOD Letonice, st.f.Kohoutek, Pospíšil&Švejnoha,spol.s.r.o.
Za účast na aktivitách sdružení členům sdružení, zejména členům Výkonné rady o.s., dále pak všem
příznivcům sdružení z řad fyzických i právnických osob a také maminkám a dětem za jejich aktivity
v klubech. Zvláštní poděkování patří za odvahu a výdrž malým voltižérkám a jejich koním.

Heslo pro rok 2012

…

chválím tě země má

…

