Občanské sdružení pro přátele, rodiče a děti
s poruchou autistického spektra
Plzeň, Západočeský kraj

ZÁPIS O JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení ProCit
DATUM KONÁNÍ VALNÉ HROMADY: DNE 15.5.2013 od 18:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ: restaurace UCTÍVANÝ VELBLOUD, Americká 20, Plzeň
Jednání byli přítomni:
Irena Vítovcová, předsedkyně o.s. ProCit, člen Rady o.s. ProCit
Mgr. Hana Marková, člen Rady o.s. ProCit
Anna Korděnková, člen Rady o.s. ProCit
Mgr. Jana Ždimerová, Mgr. Pavla Skaláková, Šárka Dvořáková, Jana Makovcová, Pavel
Makovec, Martina Šourková, Petra Brožková, Ilona Žáková, Petra Duliškovičová
TÉMATA/ PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) VYHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO/ UPLYNULÉHO OBDOBÍ
FINANCOVÁNÍ NÁKLADU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ


Prosinec 2012 – Proběhlo jednání (schůzka) s radním pro sociální věci Plzeňského kraje =
tzn., jednání o dotaci na provoz o.s.



Leden 2013 - Občanské sdružení obdrželo rozhodnutí o schválení dotace Plzeňského kraje,
tzn., že byly zajištěny finanční prostředky na provozní náklady o.s.
Leden 2013 - Obdržení dotace z „Výboru dobré vůle“, Nadace Olgy Havlové, tzn., zajištění
alespoň minimálních finančních prostředků na kancelářské potřeby





Aktuálně - čekáme na výsledky dalších grantů, vypracovaných projektů:
ÚMO1, ÚMO3, Plzeňský kraj MC, MMP – sociální služby, VIZE 97 – Nadace Dagmar a
Václava Havlových, ČT - Adventní koncerty, GSK společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o.,
Nadační fond „Kolowrátek“



na měsíc květen je naplánována příprava projektu „Pomozte dětem“, bude podáno do
konce června (výsledky sbírkového fondu budou k dispozici do konce roku 2013), podané
EU projekty nebyly úspěšné
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DALŠÍ AKTIVITY RADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Během uplynulého období proběhlo zejména:


Jednání se zástupci ZOO Plzeň: Byla dojednána vzájemná spolupráce, členům Sdružení
bude zejména k dispozici „permanentní vstupenka“ na období 12-ti měsíců za symbolickou
cenu 300,-kč. Občanské sdružení ProCit a ZOO Plzeň společně zrealizují „společnou akci“,
kdy Sdružení bude „patronem“ vybraného zvířete („modře zbarvený holub korunáč“).
V dalším jednání je také možnost umístění pokladničky „Veřejné sbírky“ a loga ProCit
v prostorách ZOO.



Spolupráce s Muzeem loutek: Na základě předchozí spolupráce, zejména společně
realizované přednášky (MUDr. Rumlová, Mgr. Marková), je naplánována další případná
kooperace v rámci realizace nových aktivit Sdružení – zejména „Nácviků sociálních
dovedností“ u dětí s PAS. Nácviky by v některých případech mohly probíhat také právě
pomocí loutek, v příjemném prostředí Muzea Loutek. Členům Sdružení je kdykoliv k dispozici
„permanentní vstupenka do Muzea Loutek“.



Prezentace o.s.: V rámci další propagace činnosti Sdružení probíhala spolupráce s medii,
vyšly články v regionálním tisku i na webu. Významnou akcí byla zejména návštěva hokejistů
HC Škoda Plzeň a radního Honze z Plzeňského kraje.



Pokladničky „Veřejné sbírky“: Bohužel došlo ke krádeži pokladničky VS o.s. ProCit,
umístěné v areálu plaveckého bazénu na Slovanech. O události byl zveřejněn článek na
webu i na portálu iDnes. V krátkém období se ale podařilo umístit v areálu bazénu na
Lochotíně další – novou pokladničku. Pokladničky „Veřejné sbírky“ o. s. ProCit jsou tedy
aktuálně umístěné na těchto místech: Muzeum loutek, Muzeum strašidel, Streetcafé,
plavecký bazén Slovany a plavecký bazén Lochotín.



Spolupráce s dalšími organizacemi – zejména APLA Praha, TOTEM, ZČU, Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň o.s. – bazén Slovany a dobrovolníci z řad studentů ZČU Plzeň



Zajišťování praxe studentů: Od počátku roku 2013 absolvovaly v o.s. ProCit povinnou praxí
2 studentky, další studentka nastupuje souvislou praxi v měsíci červnu. Rodiče mají možnost
navázat se studenty spolupráci, zejména získat pomoc při přípravě speciálních didaktických
materiálů a pomůcek.

2) AKTIVITY PLÁNOVANÉ PRO DALŠÍ/ NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ


„Sanitární den ve spolupráci s Deloitte Praha“: Na měsíc červen - srpen je v o.s. ProCit
opět naplánován (již druhý) sanitární den, ve spolupráci s organizací Deloitte Praha.
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Proběhne kompletní úklid prostorů Sdružení, čistění koberců, oken, všech sedacích i hracích
prostorů, hraček i úprava – údržba atria, včetně sečení trávy.


Vzdělávací a „odlehčovací aktivity“, organizované ve spolupráci s APLA Praha: V rámci
navázání cenné spolupráce s APLA Praha proběhl v lednu 2013 dvoudenní kurz, který byl
pro všechny účastníky organizován zcela zdarma! Ve dnech 13 a 14 září proběhne
v prostorách o. s. ProCit další dvoudenní kurz, který povede vedoucí služby rané péče APLA
Praha. Další nabídkou pro rodiče je „Společný víkend“ v měsíci červnu 2013, pořádaný APLA
Praha. Víkend je organizovaný pro 8 rodin s dětmi s PAS zcela zdarma, v rámci projektu
„Nevědomost ubližuje“. Kapacita je v současné chvíli již zcela naplněna. Možné je přijímat
pouze přihlášky pro „náhradníky“.



„Zpoplatnění vybraných aktivit o.s. ProCit: Od září 2013 bude vzhledem k finanční situaci
Sdružení nezbytné zpoplatnit vybrané aktivity. Aby bylo možné i nadále zajišťovat kvalitní
odborně vedené aktivity, je nezbytné alespoň symbolicky uhradit práci lektorů, odborníků.
Proto je nutné alespoň některé aktivity zpoplatnit! Jedná se zejména o tyto aktivity:
Plavání + Cvičení pod vedením lektorů ZČU Plzeň (4 x do měsíce 60 minut)
= Kurzovné na školní rok (10 měsíců: září - červen 2013/2014)
1.400,-kč + úhrada členského poplatku 1.000,- kč.
= celkem 2 800,- kč, to vychází 70,- kč/ 60 minut odborně vedené aktivity
Besedy + kazuistiky pod vedením speciálního pedagoga nebo jiného odborníka
= kurzovné za „sezení“, 120 minut: 300,- kč.
Individuální konzultace se speciálním pedagogem, etopedem
= úhrada (60 minut): 600,- kč.
Nově připravovaná odborná aktivita „Nácviky sociálních dovedností“ – aktuálně probíhá
mapování zájmu rodičů a jednání s odborníky….cílem nácviků je zdokonalit - rozvíjet sociální
kompetence dětí s PAS, nabídnout rodičům možnost lépe pochopit potřeby dětí - ve vztahu k
PAS... nácviky budou probíhat dle edukačního plánu (individuálně vypracovaná zakázka
dítěte, rodiče + doporučení spec. pedagoga), individuální i skupinová práce bude probíhat v
týdenním intervalu, cca. 6-10 sezení (dle dohody - zakázka), cca. 60 minut....(skupina se
otevře při minimálním počtu 4 zájemců).



Vzdělávání pracovníků (dobrovolníků) o.s. ProCit: IVCP, os.: Nový občanský zákoník a
občanská sdružení – Tereza Vápeníková



PR akce ProCit + SKŘIVÁNEK, aktuálně v jednání: Probíhají jednání, která mají dojednat
podmínky spolupráce v rámci rozsáhlé reklamní akce. Výstupem by měly být letáky, kalendář.
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Příprava Vánoční benefice (koncert): Aktuálně probíhají jednání o podmínkách – možnosti
zrealizovat Vánoční benefiční koncert v důstojných prostorách.

Dne 15.5.2013, zapsala předsedkyně o.s. ProCit, Irena Vítovcová
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