
 
Závěrečná zpráva projektu 

 
Název projektu :            Draní peří 
Předkladatel žádosti :      PROCYON, o.s.  Letonice 
Časový harmonogram realizace :   01-12/2016 
Výše poskytnuté dotace :   20.000,-Kč 
Položkový rozpis výdajů rozepsaný v tabulkové příloze :  (viz.příloha) 
 
Popis aktivit projektu 
V rámci projektu Draní peří byly v roce 2016 zorganizovány 4 tvořivostní dílny a jeden seminář. 
První tvořivou aktivitou bylo plstění, výroba panenky nebo domácí ochranné víly z různobarevné 
plsti. Tato aktivita proběhla na jaře a dala tušit, že o podzimní blok tvoření bude ze stran žen v 
Letonicích zájem. Podzimní tvořivý blok začal výrobou adventního kalendáře. Šlo o techniku z plsti 
nebo z papíru, kdy hotový výrobek obsahoval 24 kapsiček pro dobroty či maličkosti. Další aktivitou 
byla výroba vánočních ozdob na stromeček a hvězd z drátků a korálků. Poslední tvořivou aktivitou 
pak bylo malování na sklo, technika kontury a vybarvování. Na všechny dílny bylo veliké množství 
výtvarného materiálu, který dával prostor pro originalitu a jedinečnost výtvorů. V mezičase byl 
zorganizován seminář na téma Vliv psychiky na lidské tělo. Do jaké míry ovlivňujeme své zdraví  
svými myšlenkami a životním přístupem vůbec? Jak s námi tělo komunikuje a jaké máme možnosti 
samoléčby? Toto a další aktivity byly náplní semináře. 
 
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 4 tvořivé dílny pod vedením zkušeného lektora 
(plstění, adventní kalendář, drátkování, malování na sklo) a jeden seminář (vliv psychiky na lidské 
tělo). Obsazenost tvořivých dílen byla takřka 100 procentní, u semináře pouze poloviční, než bylo 
očekáváno. 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 8.1.2016 

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

- formulář finančního vyúčtování dotace, kopie dokladů a provedených úhrad 


