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Vážení podporovatelé, kolegové, přátelé ProCitu,
představujeme vám výroční zprávu našeho spolku za rok 2018.
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 podpořily
městské části ÚMO1 a ÚMO3 a v neposlední řadě nadační fondy Tesco, Agrofert, Nadace ČEZ, ČSOB pomáhá
regionům, Vodafone, Česká lékárna holding, Nadace 700 let města Plzně, Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně
a donátoři, firmy a fyzické osoby, které stojí po boku ProCitu od jeho založení před 9ti 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
podruhé vycestovat na celý týden do krásného prostředí zámeckých Nečtin a prožít Vzdělávací a sportovněrelaxační pobyt s kamarády a celou rodinou. Na podzim jsme strávili společný víkend na Božím Daru
a v zimě mohly děti opět vyjet na Šumavu na víkend s lyžařským výcvikem „Lyže s ProCitem“.

Vzdělávací a sportovně - relaxační pobyt
- Železná Ruda, Alpský dům

Vzdělávací a sportovně - relaxační týdenní
pobyt zámek Nečtiny

Vzdělávací a sportovně - relaxační víkendový
pobyt Boží dar

Realizovali jsme také popáté „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, navštěvovaly lekce muzikoterapie a třetím rokem mohly navštěvovat kroužek
logopedie.

Léto s ProCitem - Rafťáci

Kurz plavání

Léto s ProCitem - V ZOO

Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS
- Praktická část

Děti při aktivitách mohly používat široké spektrum nových muzikoterapeutických a rehabilitačních
pomůcek, které jsme pořídili díky dotacím a darům. Uskutečnili jsme mnoho výletů v okolí Plzně, navštívili
hlavní město Prahu, sjeli na raftech řeku Berounku a dokonce jsme si zabruslili s plzeňskou Vlčí smečkou.

Nácviky sociálních dovedností - Vánoční trhy

Nácviky sociálních dovedností - Výlet na Kozel

Nácviky sociálních dovedností - Muzikoterapie

Vlčí smečka bruslí s ProCitem

Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity a to zejména s Mgr. Věrou Knappovou,
Ph.D. v rámci Speciálních olympiád děti v oddíle Spirála pravidelně trénovaly a byly velice úspěšné.
Připravili jsme mnoho seminářů, besed a workshopů nejen pro rodiče, ale i pedagogické pracovníky a další
odborníky, studenty a spolupracující dobrovolníky. Jako novinku jsme veřejnosti představili prožitkový
workshop „Cesta k našim emocím“.

Kurz cvičení

NIDV Vzdělávání

Prožitkový workshop - Cesta k našim emocím

Nácviky sociálních dovedností DEPO2015 - Peníze

Speciální pedagožka Mgr. Alena Siváková realizovala mnoho konzultací s rodiči, rodičovských skupin
a přednášek pro širokou veřejnost, na konferenci Autismus v praxi, která byla pořádaná organizací NAUTIS
Praha, prezentovala kazuistický příspěvek a na konferenci pořádané ZČU Plzeň s názvem Dobrá praxe
přispěla svojí přednáškou. Dále jsme rozšířili péči o rodiče dětí s PAS o pravidelné individuální i párové
terapie psycholožky Mgr. Kateřiny Šámalové.

Ráda bych poděkovala i všem sponzorům, kteří podpořili kulturní akce věnované osvětové činnosti. Jen díky
nim jsme uskutečnili třetí ročník charitativního rodinného běhu RUN for ProCit, šestý Benefiční koncert
ve Staré Synagoze a Plzeňanům mohli přiblížit problematiku autismu díky charitativnímu nohejbalovému
turnaji, který pro ProCit uspořádala firma High Security. Zúčastnili jsme se také již potřetí Festivalu sportu.

Run for ProCit

Benefiční koncert

Festival sportu

Benefiční koncert

Jsme hrdí na naše lektory i dobrovolníky z řad studentů, kteří obdrželi cenu Anděl a Křesadlo za svoji
činnost a pomoc dětem s PAS.
Závěrem bych s radostí zmínila, že jsem převzala v rámci veřejně prospěšné soutěže z rukou hejtmana
Plzeňského kraje titul Žena regionu. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky
a Asociace krajů České republiky.

V příštím roce připravujeme další novinky, a to herní klub pro děti, zážitkový víkendový pobyt pro děti bez
přítomnosti rodičů, cvičení pro rodiče ve spolupráci se ZČU Pedagogickou fakultou v Plzni.
Nadcházející rok je pro nás další výzvou a my se moc těšíme na zážitky, které nás cestou potkají.
Irena Vítovcová, předsedkyně, ředitelka Občanského sdružení ProCit, z.s.

Výnosy

Náklady

Zisk

2 575 009 Kč

2 575 009 Kč

0 Kč

474 750 Kč

474 750 Kč

0 Kč

3 049 759 Kč

3 049 759 Kč

0 Kč

12 000 Kč

12 000 Kč

0 Kč

370 530 Kč

370 530 Kč

0 Kč

Veřejná sbírka

167 573 Kč

144 981 Kč

0 Kč

Prodej služeb

187 272 Kč

208 266 Kč

-20 994 Kč

Kurz plavání 2018

49 620 Kč

0 Kč

49 620 Kč

Cvičení s dětmi 2018

33 000 Kč

1 000 Kč

32 000 Kč

11 500 Kč

1 000 Kč

10 500 Kč

Léto s ProCitem 2018

15 000 Kč

7 353 Kč

7 647 Kč

Logopedický kroužek 2018

22 710 Kč

0 Kč

22 710 Kč

26 400 Kč

38 087 Kč

-11 687 Kč

895 605 Kč

246 353 Kč

3 945 364 Kč

3 296 112 Kč

Dotace Plzeňského kraje
Dotace Statutární město Plzeň
Dotace celkem
Členské příspěvky
Dary

Nácviky sociálních dovedností 2018

Vzdělávací pobyt 2018
Celkem dary, příspěvky a kurzy
Celkem

Občanské sdružení ProCit, z.s. vytvořilo za rok 2018 celkový zisk ve výši 112 388 Kč. Ve své hlavní činnosti vytvořilo
ztrátu ve výši -117.816 Kč.

DĚKUJEME!

Za tisk výroční zprávy děkujeme:

Přednášková místnost

Terapeutická místnost

Ambulance spec. pedagoga

Terapeutická místnost - interaktivní tabule

