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Vážení podporovatelé, kolegové, přátelé ProCitu,
představujeme vám výroční zprávu našeho spolku za rok 2017.
Úvodem bych ráda zmínila, že jsme v minulém roce zrealizovali mnoho projektů ve spolupráci s Plzeňským
krajem, Magistrátem města Plzně, odborem sociálních služeb, odborem kultury a sportu. Také nás
podpořili městské části ÚMO1 a ÚMO3 a v neposlední řadě nadační fondy Tesco, Agrofert, Nadace ČEZ,
Česká Lékárna Holding, Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně a donátoři, firmy a fyzické osoby, které stojí
po boku ProCitu od jeho založení před osmi lety a my si jejich přízně a podpory velice vážíme.

Díky vám všem mohly rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) z celého Plzeňského kraje
poprvé vycestovat na celý týden za hranice krajského města Plzně do Střelských Hoštic a prožít krásný
„ Vzdělávací a sportovně-relaxační pobyt “ s kamarády a celou rodinou. V zimě mohly děti vyjet na Šumavu
na první víkend s lyžařským výcvikem „Lyže s ProCitem“.

Vzdělávací a sportovně-relaxační týdenní pobyt
- Střelské Hoštice

Lyže S ProCitem - Železná Ruda

Arboretum Sofronka a první podzimní procházka

Společná procházka na Chlum

Realizovali jsme také počtvrté „Léto s ProCitem“ oblíbené dva týdny během letních prázdnin s celodenním
programem jen pro děti s PAS a jejich sourozence. Během celého roku děti cvičily, plavaly, zdokonalovaly se
v sociálních dovednostech a druhým rokem mohly navštěvovat kroužek logopedie. Uskutečnili jsme mnoho
výletů v okolí Plzně a dokonce sjeli na raftech řeku Střelu.
Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity, a to zejména s Mgr. Věrou Knappovou,
Ph.D., se také naše děti s PAS zúčastnily závodů v plavání a atletice v rámci Speciálních olympiád a byly velice
úspěšné!

Vánoční plavání - lektorka Mgr. Petra Koukolíková

Muzikoterapie pod vedením Mgr. Radka Harvánka

Léto s ProCitem - Odpolední cvičení v Borském parku

Fitness Hulk Plzeň

Připravili jsme pestrou škálu seminářů, besed a workshopů nejen pro rodiče, ale i pedagogické pracovníky a
další odborníky, studenty a spolupracující dobrovolníky. Speciální pedagožka Mgr. Alena Siváková realizovala
mnoho konzultací s rodiči a přednášek pro širokou veřejnost.

Nácviky sociálních dovedností pod vedením
Mgr. Aleny Sivákové

Léto s ProCitem - Logopedický kroužek pod vedením
Mgr. Petry Koukolíkové

Vánoční pečení pro celou rodinu - Mezigenerační
a dobrovolnické centrum TOTEM

Vánoční pečení pro celou rodinu-Mezigenerační
a dobrovolnické centrum TOTEM

Ráda bych poděkovala i všem sponzorům, kteří podpořili kulturní akce věnované osvětové činnosti. Jen díky
nim jsme uskutečnili druhý ročník charitativního rodinného běhu RUN for ProCit, pátý Benefiční koncert ve
Staré Synagoze a Plzeňanům mohli představit ojedinělý divadelní soubor amatérů nejen s Aspergerovým
syndromem Dr.amAS z Prahy.

2. ročník charitativního běhu Run for ProCit
- Prášková zóna

2. ročník charitatovního běhu Run for ProCit

Benefiční koncert pro ProCit 5. ročník
- Prodej Bohoušů

Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem

Jsme hrdí na naše lektory i dobrovolníky z řad studentů, kteří obdrželi cenu Anděl a Křesadlo za svojí činnost
a pomoc dětem s PAS.
Závěrem bych s radostí zmínila, že ProCit převzal od Národního ústavu pro autismus – Nautis cenu APLAUS
2017 za nejlepší organizaci roku, která se angažuje v osvětě porozumění autismu a pomáhá lidem s autismem.
Nadcházející rok je pro nás další výzva a my se moc těšíme na zážitky, které nás cestou potkají.
Irena Vítovcová, předsedkyně, ředitelka Občanského sdružení ProCit, z.s.

APLAUS 2017 - Praha Poslanecká sněmovna

Výnosy

Náklady

Zisk

2 193 389 Kč

2 193 389 Kč

0 Kč

519 000 Kč

519 000 Kč

0 Kč

2 712 389 Kč

2 712 389 Kč

0 Kč

11 000 Kč

11 000 Kč

0 Kč

Dary

273 481 Kč

146 196,80 Kč

0 Kč

Veřejná sbírka

212 926 Kč

94 563 Kč

0 Kč

Prodej služeb

132 300 Kč

130 488,96 Kč

1 811,04 Kč

Kurz plavání 2017

35 480 Kč

0 Kč

35 480 Kč

Cvičení s dětmi 2017

27 800 Kč

9 129 Kč

18 671 Kč

Nácviky sociálních dovedností 2017

14 900 Kč

1 269 Kč

13 631 Kč

Léto s ProCitem 2017

20 500 Kč

2 950 Kč

17 550 Kč

Logopedický kroužek 2017

12 340 Kč

0 Kč

12 340 Kč

Vzdělávací pobyt 2017

43 259 Kč

13 932 Kč

29 327 Kč

270 Kč

0 Kč

270 Kč

784 256 Kč

409 528,76 Kč

3 496 645 Kč

3 121 917,76 Kč

Dotace Plzeňského kraje
Dotace Statutární město Plzeň
Dotace celkem
Členské příspěvky

Ostatní
Celkem dary, příspěvky a kurzy
Celkem

Za rok 2017 vykazuje Občanské sdružení ProCit, z.s. v hlavní činnosti SAS ztrátu ve výši 2 887,14 Kč. Ve vedlejších
ekonomických činnostech vytvořilo sdružení zisk, kterého se podařilo dosáhnout díky dotacím a darům získaným na
tuto činnost. Celkový zisk sdružení za rok 2017 je 374 727,24 Kč.
V roce 2017 došlo ke změně účelu veřejné sbírky: Vzdělávací a sportovně - relaxační pobyty pro rodiny s dětmi s PAS
a podařilo se zrealizovat dva pobyty. Z členských příspěvků se hradily odměny pro děti, občerstvení pro klienty a drobné
příslušenství k PC.

DĚKUJEME!

Za tisk výroční zprávy děkujeme:

Přednášková místnost

Terapeutická místnost

Ambulance spec. pedagoga

Terapeutická místnost - interaktivní tabule

