Schválena usnesením VČS ze dne 25.2.2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2017
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 2017 (po VČS 26.3.2017)
Celkový počet členů – 21, jeden člen v roce 2016 ukončil členství, jeden přistoupil
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 : Mgr. Lenka Urbancová
revizor sdružení : Marek Chelík
Zpráva o činnosti sdružení za rok 2017 - stručný přehled aktivit





Jarní brigádnická činnost na úklidu areálu a okolí před zahájením sezóny
Celoroční činnost klubu maminek MÁaJÁ a dramatického kroužku
Organizování besedy cestovatelů – Divočinou Aljašky
Údržba značení hipostezky a odpočívadel vč.okolí








Rukodělné aktivity žen –pletení, keramika
Údržba areálu, sečení, opravy el.ohradníků, přístřešek nad pecí, pec, udírna
Přívesnický tábor 2017 – dva běhy
Uskutečnění adaptačních kurzů Základní školy Bučovice
Vystoupení dětí v rámci DolnoKounických slavností
Rukodělné dílny v rámci Tvořivý venkov 2017 – hliněné stavitelství,
točení na kruhu, pletení, vaření, dramatické kroužky
Živý Betlém a pečení chleba v hliněné peci
Konference desetileté činnosti spolku




Přehled realizovaných, NEREALIZOVANÝCH a NEPODPOŘENÝCH projektů v roce 2017









MTZ Procyon 2017 – údržba a rozvoj areálu
Výstavba zastřešené haly v rámci neformálního vzdělávání-IROP
Draní peří 2017- podpora prorodinných aktivit
NPR Větrníky, Jarmilka – součást naší vesnice, našich životů
Přívesnický tábor 2017
TAK SÓSEDE, JAK BYLO – pokračování besed
Tvořivý venkov 2017– podpora volného času mládeže
Konference v rámci Oslav 10 leté existence PROCYONu

Připravované projekty na rok 2018 :
- MTZ Procyon 2018 – údržba a rozvoj areálu a aktivit spolku
- Neformální vzdělávání-IROP/MAS vč.výstavby víceúčelové haly
-

Draní peří 2018 - podpora prorodinných aktivit
NPR Větrníky, Jarmilka – součást naší vesnice, našich životů
Přívesnický tábor 2018
TAK SÓSEDE, JAK BYLO – pokračování besed
Tvořivý venkov 2018 – podpora volného času mládeže

Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017
Rozpočet

Plán 2017

VÝNOSY
Hlavní činnost
členské příspěvky
vlastní činnost
dotace
příspěvek obce
ostatní (úroky,b.bonusy,…)
Vedlejší činnost

86 000
4 000
40 000
40 000
2 000
0

86 000

291 300

85 600

73 000
0
40 000
30 000
3 000

Kč
238 717
142 500
72 064
22 941
1 212
0

73 000
0
40 000
30 000
3 000

73 000
13 000

238 717
52 583

73 000
12 600

NÁKLADY
Hlavní činnost
realiz.projektů
vlastní činnost
režijní nákl.
ost.náklady (bank.pop.,repre,..)
Vedlejší činnost

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
stav peněžních prostředků
pohledávky
závazky

Skutečnost
Plán 2018
2017
Kč
285 300
85 600
4 000
3 600
106 800
40 000
77 500
65 000
40 000
32 000
2 000
6 000
0

76 522
0
0

Prezentace dalších záměrů a aktivit na rok 2018
- intenzivnější spolupráce s rodinami v obci v rámci EVVO
- kolaudace hospodářské části a přestěhování koní
- zvýšení aktivit a činností na areálu – profeisionalizace
správy a managementu
Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2017
Za partnerství a finanční podporu našich projektů děkujeme : obci Letonice, Jihomoravskému kraji, OREL Jednota Letonice.
Děkujeme všem, kteří nás podporovali v uplynulých deseti „stavitelských“ letech plných „tvrdých“ investičních projektů,
spojených většinou s výstavbou jednotlivých staveb volnočasového areálu, a také těm, kteří se aktivně zapojili do nabíhajících
tzv. „měkkých“ projektových vzdělávacích aktivit, které v roce 2017 byly realizovány zejména prostřednictvím aktivit projektu
Tvořivý venkov. Těšíme se na setkávání buď na PROCYONu, či na našich společných akcích.

Heslo pro rok 2018

…

nemusí pršet, stačí když kape …

