Schválena usnesením VČS ze dne 3.4.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2015
Cíle spolku 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 2015 (po VČS 2.2.2015)
Celkový počet členů – 24, jedna členka vystoupila
Věkový průměr členské základny – 38 roků.
Na schůzi byli zvoleni členové nové Výkonné rady sdružení (dále jen rady) ve složení :
předseda : Ing. Jiří Pospíšil
místopředsedkyně : ing. Eva Míčová, PhD.
člen rady : Dana Kolozsiová
člen rady : Pospíšilová Daniela
člen rady : Ing. Michaela Ředinová
revizor sdružení : Marek Chelík
Zpráva o činnosti sdružení za rok 2015 - stručný přehled aktivit

















Jarní brigádnická činnost na opláštění hospodářské části a
veřejného prostranství v okolí volnočasového areálu
Celoroční činnost klubu maminek MÁaJÁ a dramatického kroužku
Spoluorganizace a účast na Pomlázkové besedě
Organizace prvního ročníku akce Ukliďme Letonice
Organizování besed cestovatelů (Turecko, kajaky na Aljašce,
N.Zéland, Austrálie, ..)
Údržba značení hipostezky a odpočívadel vč.okolí
Vácvik lezení na umělé stěně a péče o koně – volnočas.aktivity
Údržba areálu, sečení, opravy el.ohradníků, ..l
Hlídání dětí – prázdninová miniškolka
Přívesnický tábor 2015 – hledání historických kořenů obce,
výuka původních rukodělných řemesel, divadelní představení
Rukodělné dílny – keramika, točení na kruhu, pletení,..
Opravy a údržba odpočívadla Jarmilka a okolí
Dostavba hospodářské části – práce s koňmi, výcvik koní a jezdců
Návštěva volnočasového areálu dětmi z Ježkovic a ZŠ Bučovice
Adventní sousedské a rodinné posezení na téma historie rodů
Zapojení se na přípravě a realizaci projektů partnerských
organizací – vzdělávání zástupců NNO, prevence kriminality, ..

Přehled realizovaných, NEREALIZOVANÝCH a NEPODPOŘENÝCH projektů v roce 2015






Pomlázková beseda - spoluobnovování zapomenutých tradic (vl.zdroje+partneři)
Koně na dědině - prohlubování znalostí a umění našich předků (vl.zdroje)
MTZ Procyon 2015 – údržba a rozvoj areálu (JMK, obec, vl.zdroje)
Kořeny dědiny tvoří její rodiny – podpora rodinných vazeb (JMK, obec, vl.zdroje)
Přívesnický tábor 2015 (vl.zdroje)




TAK SÓSEDE, JAK BYLO - besedy s cetovateli – (vlastní zdroje+partneři)
Dramatický kroužek – LETODIV

Připravované projekty na rok 2016 :
- MTZ Procyon 2016 – údržba a rozvoj areálu a aktivit spolku vč.stavby zastřešené haly
- Draní peří - podpora prorodinných aktivit
- NPR Větrníky, Jarmilka – součást naší vesnice, našich životů
- Přívesnický tábor 2016 – bezpečí a bezpečnost
- Obnova křížů našich dědů vč.kaple sv.Floriána
- TAK SÓSEDE, JAK BYLO – pokračování besed
- Tvořivý venkov – podpora volného času mládeže
Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2015
Rozpočet
VÝNOSY
členské příspěvky

Plán 2015

Skutečnost 2015

260 000

218 188

Plán 2016
277 800

4 800

4 800

4 800

40 000

52 205

40 000

1 200

1 000

1 000

dotace / příspěvky - projekty

147 000

129 000

195 000

dotace / příspěvky - činnost

65 000

30 000

35 000

ost.příjmy dle stanov,úroky,..

2 000

1 183

2 000

NÁKLADY

260 000

211 465

277 800

190 000

129 269

195 000

2 000

0

2 000

provozní výdaje, vl.činnost

50 000

47 728

45 000

režijní výdaje-pojištění,PHM,opravy,…

15 000

30 735

32 800

3 000

3 733

3 000

0

6 723

0

vlastní činnost
dary - vedlejší činnost

realizace projektů v daném roce (z dotace)
ost.fin.poplatky - vedlejší činnost

ost.náklady (bank.popl., dary,..)
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
stav peněžních prostř.

27 912

pohledávky

0

1 948

0

závazky

0

0

0

Prezentace dalších záměrů a aktivit na rok 2016
- intenzivnější spolupráce s rodinami v obci v rámci EVVO
- kolaudace hospodářské části a přestěhování koní. Rozvoj aktivit dětí okolo koní
- zvýšení aktivit a činností na areálu – profeisionalizace správy a managementu
Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2015
Za partnerství a finanční podporu našich projektů děkujeme : obci Letonice, Jihomoravskému
kraji, Pospíšil&Švejnoha, spol.s r.o., A-POOL, s.r.o., BALŠÍNEK PETR-TELEKOMUNIKAČNÍ
MONTÁŽE, OREL Jednota Letonice
Za účast na aktivitách sdružení v roce 2015 děkujeme zejména těm členům rodin, kteří se zapojili do naší snahy zaměřit naše
aktivity na rodinnou pospolitost. Čím dál více si v dnešní době uvědomujeme potřebu zajištění bezpečí rodinných příslušníků
nejen v rodinách, ale i potřeba zajištění bezpečnosti v okolí. Právě na toto téma bychom se chtěli zaměřit a pokusit se s partnery
začít měnit vzorec chování jednotlivců i skupin - vesnické komunity, pomocí kroků upřesněných po společné diskuzi na toto téma.

Heslo pro rok 2016

…

bezpečí a bezpečnost pro rodiny i vesnici …

