Schválena usnesením VČS ze dne 24.3.2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2018
www.procyonletonice.cz

Cíle spolku PROCYON :

- 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 2018 (po VČS 25.2.2018)
Celkový počet členů 16 , šest členů v roce 2017 ukončilo členství, jeden přistoupil
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 : Pospíšilová Daniela
člen rady : Mgr. Lenka Urbancová
člen rady : Mgr. Vojtech Baláž
revizor sdružení : Marek Chelík
Zpráva o činnosti sdružení za rok 2018 - stručný přehled aktivit
 Údržba areálu, sečení, opravy areálu, úklid Letonic
 Přívesnický tábor 2018 – dva běhy
 Setkávání žen při rukodělném vzdělávání
 Odborný kurz maminek a celoroční práce klubu MÁaJÁ
 Rukodělné dílny dětí a mládeže v rámci Tvořivý venkov 2018 –
točení na kruhu, šití a pletení, dramatické kroužky, dřevořezba
 Divadelní vystoupení a Živý Betlém
VÝNOSY

Přehled realizovaných, NEREALIZOVANÝCH a NEPODPOŘENÝCH
projektů v roce 2018
 MTZ Procyon 2018 – údržba a rozvoj areálu
 Výstavba zastřešené haly v rámci neformálního vzdělávání-IROP



Draní peří 2018- podpora prorodinných aktivit
Tvořivý venkov 2018– podpora volného času mládeže

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

VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY

Připravované projekty a témata na rok 2019 :
 Rodina a řemeslo
 MTZ Procyon 2019
 Zadržování a využívání dešťových vod, výsadba zeleně
Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018

Heslo pro rok 2019

…

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

Kč
223 835
3 200
69 435
76 200
75 000
0
12 000

235 835
Kč
221 880
115 040
58 960
44 118
3 762

Vedlejší činnost

0

NÁKLADY CELKEM

221 880

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

když něco končí, něco začíná …

13 955

