VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
V roce 2016 zorganizoval spolek PROSEN již IV. ročník charitativní akce YOU DREAM
WE RUN, která se konala v Blansku ve fotbalovém areálu Mlýnská ve dnech 10. – 11. 6. 2016
pod záštitou starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka. Cílem projektu bylo splnit „sen“ dvanácti
dětem a dospělým s postižením. Nově byla navázána spolupráce s Domovem Olga – stacionářem
pro dospělé s postižením.
Stěžejní náplní této charitativní akce byl 24 hodinový štafetový běh družstev na
atletickém ovále s bohatým doprovodným kulturním programem. Nejedná se o závod s přesnými
pravidly, ale spíše jde o sportovně-společenské setkání lidí všech generací, kteří si chtějí
zasportovat a zároveň podpořit konkrétní spoluobčany s handikepem. Na základě ohlasů z
minulých ročníků byl letos poprvé zapůjčen a nainstalován systém, který počítal kola
jednotlivých družstev.
Na pódiu vystoupily jednak celorepublikově známé celebrity (Marek Ztracený s kapelou,
O5 a Radeček, Pavel Callta), jednak regionální kapely, seskupení i jednotlivci. Pro děti bylo
připraveno malování na obličej, workshop na hrnčířském kruhu, ukázka canisterapie, ohnivá
show, přílet helikoptéry, divadlo pro děti a jiné.
„Sny“ handicapovaným dětem a dospělým byly plněny z výnosu prodeje účastnických
triček aktivních běžců a samotných návštěvníků akce. Během dvou dnů navštívilo YOU
DREAM WE RUN přibližně tři tisíce lidí, kteří s necelými dvěma tisíci přihlášenými běžci
pomohli splnit „sny“ dvanácti dětem a dospělým.
Všechny „sny“ v celkové hodnotě 286 000 Kč byly předány dětem a dospělým při
ukončení akce v sobotu 11. 6. 2016. Přítomni byli zastupitelé města Blanska a sponzoři.
Členové rady se shodli, že akce byla úspěšná, pomohla zkvalitnit život dvanácti občanům
s postižením a posílila charitativní myšlení občanů.

PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně
a zdravotně znevýhodněných
V Zahradách 400
679 71 Lysice

IČO: 037 22 163
E: prosen-spolek@seznam.cz
web: youdreamwerun.cz

PŘÍLOHA F – SHRNUTÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2016
Zůstatek 2015
Sponzorské dary
Dotace
Členské příspěvky

7 304,00 Kč Zbylé prostředky z roku 2015
128 000,00 Kč

Nejsou zahrnuty nefinanční dary jako pronájem sportoviště,
pronájem a stavba pódia, sponzorská cena triček atd.

64 411,00 Kč Dotace od města Blanska a Jihomoravského kraje
1 100,00 Kč Příspěvky od členů spolku PROSEN
Prostředky získané prodejem účastnických triček, náramků
a dalších příspěvků od účastníků akce You Dream We Run

Výtěžek YDWR

333 377,00 Kč

Náklady YDWR

-209 675,70 Kč

Sny YDWR

-260 441,00 Kč Celková hodnota splněných „snů“

Prostředky vynaložené na propagaci a uskutečnění
charitativní akce You Dream We Run

Provozní náklady

-1 087,00 Kč Náklady nutné na provoz spolku PROSEN

Zůstatek 2016

63 068,64 Kč Převod do roku 2017
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