
 

Závěrečná zpráva projektu 
 

Název projektu :            Draní peří 2017 

Předkladatel žádosti :      PROCYON, z.s.  Letonice 

Časový harmonogram realizace :   01-12/2017 

Výše poskytnuté dotace :   20.000,-Kč 

Položkový rozpis výdajů rozepsaný v tabulkové příloze :  (viz.příloha) 

 

Popis aktivit projektu 

 

V rámci projektu Draní peří 2017 byly zorganizovány 2 tvořivé dílny. První tvořivou aktivitou byla 

výuka výroby vánočních ozdob z ovčího rouna, na kterou navázala v druhé aktivitě výroba 

vánočních ozdob z filcu.  Na obě dvě dílny byl k dispozici pořízený výtvarný materiál, který dával 

prostor pro originalitu a jedinečnost výtvorů. Uskutečnění tvořivých dílen předcházela příprava 

obsahu, tisky manuálů a návrhů, vyjednaný nájem a příprava prostor, včetně prostor pro vyžití dětí 

maminek, které absolvovaly tvořivé dílny. 

 

Závěrečné zhodnocení 

 

Základní myšlenkou projektu "Draní peří" bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor pro ženy, 

maminky, tchýně, dcery..., kde by vedle tvoření byla možnost sdílení, všedního i nevšedního. V 

dnešní době jsou lidé často uzavření ve svých domech, ve svých všednostech, radostech, 

problémech i starostech, a tak společné setkání s přidaným bonusem rukodělně vytvořeného 

výrobku nám připadalo vhodné, ne-li léčivé. 

Projekt byl realizován v omezeném rozsahu, tedy 2 tvořivé dílny pod vedením zkušeného lektora 

Docházka do tvořivých dílen byla cca  90 procentní. Výtvarné tvoření je pro ženy často bezpečnou 

jistotou, známým světem, ze kterého nemají strach. Myslíme si, že tento faktor byl v naší obci velmi 

silný a ovlivnil návštěvnost dílen a semináře. Strach z něčeho nového, z toho, že půjdu se svou kůží 

na trh, je pro mnohé ženy limitující. Věříme, že se nám akce podobného typu podaří pro obec a 

ženy v ní zorganizovat i v dalších letech a že zájem a otevřenost žen pro tyto aktivity poroste. 

 

Fotodokumentace činností a aktivit v rámci projektu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě výše uvedeného si dovolujeme tvrdit, že náš projekt splnil a i nadále bude plnit účel 

na který byla Dotace poskytnuta.                     

Za pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vyúčtování odpovídá : 

 

V Letonicích dne 13.1.2017 

                   Ing. Jiří Pospíšil - předseda PROCYON, z.s. 

Přílohy : 

 

- formulář finančního vyúčtování dotace, kopie dokladů a provedených úhrad 


