VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Kontaktní údaje
Sdružení PROTEBE
IČO: 604 58 879
ADRESA:
Jedličkův ústav a školy
V Pevnosti 4
128 41 Praha 2 – Vyšehrad
Tel.kancelář: +420 261 211 105
+420 261 211 384
Vedoucí kanceláře: +420 604 739 121
Předs. Správní rady: +420 602 768 813
e-mail: protebeh@seznam.cz
www: http://aktivity.protebe.or g/
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, pob. Na Pankráci, Praha 4
č.ú.: 182973726/0300

Sponzoři a partneři za rok 2014
Hl.město Praha
MČ Praha 2
MČ Praha 4
MČ Praha 12
MČ Praha - Libuš
Reklamax, s.r.o.
Český svaz včelařů, o.s.
ČEPS, a.s.
Národní institut dětí
a mládeže
Nivea
Net4gas, s.r.o.
Nadace JÚŠ
Manifaktura, o.p.s.
Antikvariát
Armor, s.r.o.
KIKA,
Křižíkova fontána
Ahold Czech republic, a.s.
Tiskárna F&F – Pavel Flodr
Print, a.s.

FINANČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Příjmy 2014
Účastnické poplatky
Dary
Dotace MČ Praha 2
Dotace HMP
Dotace MČ Praha 12
Nadace JÚ
Grant Dům zahraniční spoluúčasti
Prodej služeb
Úroky
CELKEM

679 530 Kč
204 600 Kč
35 000 Kč
69 000 Kč
48 000 Kč
50 500 Kč
102 559 Kč
15 300 Kč
1 429 Kč
1 205 918 Kč

Výdaje 2014
Materiál
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
DPP
CELKEM

202 586 Kč
93 375 Kč
561 404 Kč
70 181 Kč
2 042 Kč
6 051 Kč
70 098 Kč
12 295 Kč
113 761 Kč
130 325 Kč
1 262 118 Kč

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou dvacáté vydání Výroční zprávy
občanského sdružení PROTEBE.
Hlavní činnosti stavíme na tom, že lidé s tělesným a
kombinovaným postižením mají stejné zájmy a potřeby jako zdraví
lidé. Pořádáme různé integrační aktivity, vzdělávací akce a naší
hlavní myšlenkou je nabídnout těmto lidem pomoc v uskutečňování
plánů a cílů zejména v oblasti volnočasových aktivit.
Základem úspěchu je nalezení vhodných cest, správných
partnerů a také financí, abychom mohli náš záměr uskutečňovat.
Upřímně proto děkujeme dárcům, sponzorům a všem, kteří sdružení
podpořili. Velké poděkování patří všem členům sdružení, ať už
pracují přímo s klienty nebo vytvářejí optimální zázemí pro
fungování našeho sdružení. V této zprávě Vám nabízíme malé
ohlédnutí za naším rokem 2014.

Zdeňka Kapicová
předsedkyně sdružení

Finanční ztráta byla pokryta z finanční rezervy sdružení
PROTEBE.
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CÍLOVÁ SKUPINA
* handicapované děti a mládež * široká veřejnost * zdravé děti

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

CÍLE ORGANIZACE
Integrace zdravotně či sociálně handicapovaných dětí a mládeže
Podpora využití volného času dětí a mládeže
Vzdělávaní dětí a mládeže
Setkávání dětí a mládeže z různých evropských zemí

20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE
Ve dnech 25.11. – 27.11. 2014 se v areálu Jedličkova ústavu konal již 20.
ročník Mezinárodního šachového turnaje pro děti a mládež i se zdravotním
handicapem v počtu 42 hráčů. Účastníci získávají aktivní zkušenost z
mezinárodního setkání, což je pro ně výjimečná příležitost. Letošního ročníku se
zúčastnili hráči z Polska, Belgie, Holandska, Slovenska a Čech. Turnaj byl
doprovázen zábavným programem (viz. přiložené foto).

OBLASTI ČINNOSTI
Pobytové akce (letní dětské tábory, víkendové pobyt v přírodě)
Jednodenní akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost (výlety,
dětský den)
Mezinárodní setkání mládeže (šachový turnaj, setkání včelařské
mládeže)
Přednášková a propagační činnost (včelařství a ochrana přírody)
Výtvarné akce a soutěže
Akce
udržující
lidové
tradice
(Velikonoce,
čarodějnice,
Mikulášská nadílka)
Sportovní a pohybové akce

ORGANIZACE SDRUŽENÍ PROTEBE - SPRÁVNÍ RADA
Vrcholný orgán sdružení se schází k jednání 10 x ročně a zabývá se
koncepčními, poradními a kontrolními činnostmi. Členové se aktivně snaží
vyhledávat sponzory a udržovat komunikaci s nimi ve prospěch OS PROTEBE.
Podílejí se na plánování.
Statutární zástupce:
Zdena Kapicová – předsedkyně SR
Mgr. Jiří Holátko, PhD. – místopředseda
Složení správní rady k 31.12. 2014:
-2Jiří Cafourek-vedoucí kanceláře
Alena Nádeníková
Petr Baláž
Ing. Aleš Chytka, CSc.
Ing. Ondřej Staněk, PhD.
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VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI

AKTIVITY 2014

Vedoucí: Jiří Cafourek

•
•
•
•

Celoroční projekt, který v sobě zahrnuje:
Přednáškovou činnost
Organizaci celostátní soutěže „Zlatá včela“
Kurzy
Péči o ukázkové včelí stanoviště

Kroužek mladých včelařů „VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI“ vznikl v roce
2008. V roce 2014 pokračoval v pravidelné schůzkové činnosti ve své klubovně v
budově Jedličkova ústavu. Jeho členové jsou již ve věku středoškoláků a podle
toho byla také upravena činnost kroužku. Již nebylo prioritou odborná výchova v
oblasti včelařství, přesto ale členka kroužku Maruška Machačová obhájila první
místo v celostátním kole včelařské vědomostní soutěže „ZLATÁ VČELA“. Tato
soutěž proběhla v květnu 2014 v Praze v rámci Celostátního setkání mladých
včelařů „MEDOJEDI“, jehož spoluorganizátory byli také členové kroužku.
Koordinace „náctiletých včelaříků“ z celé republiky byla v roce 2014 významnou
aktivitou kroužku. Zorganizován byl například výměnný pobyt mladých českých
včelařů v německém Norimberku s recipročním pobytem mladých členů
německého včelařského kroužku v Praze. Významnou kroužkem pořádanou akcí
byl celodenní program pro 800 žáků a studentů pražských škol – „DEN VČELY“,
který proběhl ku příležitosti Mezinárodního dne včelařství (20.květen) v
Kongresovém sále v Praze.
Členové kroužku se starají o čtyři ukázková včelí stanoviště. Kromě již
veřejnosti známých stanovišť v areálu Jedličkova ústavu, na střeše Obchodního
centra Chodov a v Botanické zahradě v Tróji přibylo v roce 2014 i další včelí
stanoviště na střechu centrály Raiffeisen stavební spořitelny. Všechna tato místa
sloužila nejenom k výuce včelaření členů kroužku, ale byla především místem
ukázek pro školní a laickou veřejnost – například v rámci „veřejných medobraní“.
Členové VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ uspořádali v rámci propagace
včelařství mezi pražskou mládeží v roce 2014 celkem 19 přednášek na MŠ, ZŠ a
SŠ v Praze. Nejenom za tuto činnost se umístili na druhém místě v celostátní
soutěži včelařských kroužků „O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA
ZEMĚDĚLSTVÍ.“
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Zaměřujeme se na činnosti v samostatných projektech. Každý projekt má
svého dlouholetého vedoucího a profesionální tým spolupracovníků, vlastní náplň
a většinou i stálý okruh zájemců.
V roce 2014 bylo realizováno šest projektů:

1.

Tradiční letní tábory pro děti a mládež s handicapy i pro ostatní děti:
Sportovní tábor (děti s lehčím zdravotním a mentálním handicapem)

2.

Integrovaný tábor (těžší děti s těžším zdravotním a mentálním
handicapem)

3.

Vodácký tábor (děti s fyzickým handicapem).

Aktivní pobyt u dětí a mládeže v přírodě má pozitivní vliv na rozvoj
osobnosti a snižuje výskyt problémového chování. Při hrách v lese, sportu i řadou
tvořivých aktivit si osvojují nové dovednosti. Děti mají zajištěn neustálý dohled
pedagogů, asistentů i psychologů, připraveny jsou pro ně různé druhy terapií a
rehabilitací. Vodácký tábor nabízí jedinečnou možnost pro tělesně handicapované
děti a mládež získat vodácké dovednosti a vyzkoušet si sjezd některé z českých
řek pod pečlivým dozorem a s pomocí asistentů.
4.
Šach pro tebe - šach pro každého (celoroční šachový projekt)
Integrace dětí a mládeže s handicapem prostřednictvím výuky a hry šachu s
možností zúčastnit se mezinárodních turnajů. Projekt je realizován formou
šachových kroužků v ZŠ (Prahy 2, 3 , 9).
5.

Integrované aktivity
Projekt se zaměřuje na začlenění mládeže a dětí s různými druhy
handicapu. Nabízí k výběru nejrůznější typy akcí dle zdravotního stavu dítěte, jeho
zájmů, délky pobytu i dle finančních možností rodičů. Akce jsou zaměřené na
poznávání nových míst v ČR, pobyty v přírodě a také podporují uchování lidových
tradic.
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6.

Vyšehradští včelaříci

INTEGROVANÉ AKTIVITY

V rámci projektu zaměřeného na propagaci včelařství a ochranu přírody
provozuje pravidelnou činností kroužek v JÚŠ. Členové se zúčastňují různých
akcí, soutěží a přírodovědných olympiád, např. celostátního setkání s názvem
„Zlatá včela“.

7.

Mezinárodní setkání dětí a mládeže „Šach pro Každého“

Vedoucí: Zdeňka Kapicová
•
•
•
•

Celoroční projekt, který v sobě zahrnuje:
Víkendové pobyty pro děti a mládež s handicapem
Společenské akce – integrační ples, výstavy
Turistiku
Program pro rodiny a veřejnost

V roce 2014 jsme navázali spolupráci s taneční školou Šerákových z
Dolních Břežan, v níž lektoři učí společenskému tanci děti již od 4 let věku, a na
integračním plese proběhlo sólové vystoupení dvou párů (věk 12 let), kteří jsou na
úrovni mezinárodní výkonnostní třídy v oblasti standardních a latinskoamerických tanců. Dále jsme na plese umožnili prezentaci kouzelnické školy
Praha 12 pana Pavla Dolejšky, který dovedl svého žáka, také již 12 letého, až k
samostatnému vystoupení. Malý kouzelník i tanečníci všem ukázali, jak je důležité
navštěvovat nějaký zájmový kroužek. K propagaci jsme využili internetový portál
„Helpnet Prahy 12“ a dále jsme byli otištěni v časopisu „Tučnák“. Dobrá
propagace se odrazila i na počtu účastníků, kterých bylo přes 250. Byly osloveny
především sociální služby městské části Prahy 12 – včetně zařízení Modrý klič
P12, kde pozvání přijali celé rodiny s postiženým členem. Náš v pořadí již
6.ročník plesu se konal v duchu maškarního reje v pronajatých prostorách ve
speciálně vybraném středisku „Kulturní centrum Novodvorská“, které je
koncipované jako bezbariérové kulturní středisko. Nechyběla živá hudba, tombola,
občerstvení - zábavný program si vytvářeli sami účastníci. Promenáda v maskách
se konala při tanci zvaném „Mazurka“ – nejlepší masky porota odměnila vtipnými
cenami.

Uspořádali jsme již tradiční 20. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ s názvem
„Velká rošáda“ za účasti týmů z Polska, Slovenska, Holandska, Belgie a České
republiky. Zúčastnili jsme se v tomto roce i turnaje v Polsku, kde naši zástupci ze
šachových kroužků reprezentovali Českou republiku.
Rok 2014 jsme uzavřeli VI. reprezentačním plesem našeho sdružení v
KC Novodvorská, kde jsme malou prezentací veřejně zrekapitulovali naši práci za
celý rok a veřejně poděkovali všem našim donátorům a přátelům našeho sdružení.
-4-
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ŠACH PRO TEBE - ŠACH PRO KAŽDÉHO
Vedoucí: Antonín Ambrož

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
INTEGROVANÝ TÁBOR

Výuka: 1x týdně kvalifikovaní trenéři vyučují šachy ve Speciální škole v
Mochovské ulici (P-14) a Jedličkově ústavu a škole (P-2)

Hlavní vedoucí: Zdena Kapicová

Turnaje: Praha, Košumberk, Brno, Lanškroun, Zlín, Litovel, Bydgoszcz

Místo: RS Lažánky

Šachový kroužek je pravidelná rozvojová aktivita, která sice není
vyloženě sportovní (i když je hra v šach mezi sporty zařazována), ale má
nepopíratelný pozitivní účinek na lidský organismus. Má vliv na potlačení agrese a
problémového chování. Na Speciálních školách s tím máme velice dobré
výsledky, velmi se nám to osvědčilo. V hráčích se dále rozvíjí logické myšlení,
soutěživost, koncentrace a formou hry mohou hráči svoje dovednosti zdokonalovat
při svých partiích s trenéry i ostatními hráči. Velkou motivací pro účastníky je
poměření svých sil s ostatními hráči na větších turnajích. Již 20 let v našem
sdružení probíhá možnost výměnných pobytů, které jsou zaměřené na hru v šach a
tím pádem je i pro účastníky této specifické skupiny dalším motivačním faktorem
zdokonalování se v anglickém jazyce. Čím více se hráč účastní oblastních turnajů,
tím více postupuje do vyšší hráčské kategorie a dostává se mu i možnost cestovat
do zahraničí na výměnné aktivity.

Termín: 9.8. – 23.8. 2014
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Typ tábora: chatičkový
Téma celotáborové hry: Cesta kolem světa
Táborníků: 80 osob
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SPORTOVNÍ TÁBOR

VODÁCKÝ TÁBOR

Hlavní vedoucí: Ondřej Staněk

Hlavní vedoucí: Martina Picková

Místo: Klepákův mlýn, okr. Jindř. Hradec

Místo: Lužnice

Termín: 9. – 23.8. 2014

Termín: 30.6. – 1.7. 2014

Typ tábora: chatičkový a stanový

Typ tábora: putovní

Táborníků: 30

Táborníků : 16
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