VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
V červnu 2017 zorganizoval spolek PROSEN již V. ročník charitativní akce YOU
DREAM WE RUN, která se konala v Blansku ve sportovním areálu Mlýnská ve dnech 9. – 10.
6. 2017 pod záštitou starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka. Cílem projektu bylo splnit „sen“
deseti dětem a dospělým s postižením. Spolek PROSEN navázal na výbornou spolupráci
z předešlých ročníků, a to se Speciální školou Blansko pro děti s kombinovaným postižením a
Domovem Olga – stacionářem pro dospělé postižené. Nově spolek PROSEN navázal partnerství
s ČKD Blansko Holding, Nemocnicí Blansko a společností Fotbaltour.
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 hendikepem. I letos organizátoři
využívali měřící systém k měření počtu kol jednotlivých týmů, což zatraktivnilo tento běh.
Na pódiu vystoupily jak české, tak i zahraniční celebrity (Laďa Křížek, Martin Harich,
Nebe, Peter Cmorik a Laďa Kerndl), tak regionální kapely (např. Pohledy, Auband), seskupení i
jednotlivci (Vašek Kolář – mistr světa v biketrialu, NoGravity, Pulse Family, Nemocvična,
iluzionista Magic Soukup, a jiní). Pro děti bylo připraveno sobotní dopoledne, kdy Aneta
Kuklínková se svými aktivitami a workshopy přitáhla děti všeho věku. Dále bylo pro děti
připraveno malování na obličej, ukázka canisterapie, seskoky parašutistů Parahospody,
nafukovaní atrakce, 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 více než pět tisíc lidí. Více než dva tisíce dvě stě přihlášených běžců pomohlo
splnit „sny“ deseti dětem a dospělým.
Všechny „sny“ v celkové hodnotě 340 000 Kč byly předány dětem a dospělým při
ukončení akce v sobotu 10. 6. 2017. Přítomni byli zastupitelé města Blanska, Jihomoravského
kraje a generálního sponzora společnosti Synthon.
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V září 2017 se spolek PROSEN podílel na organizaci I. ročníku sportovně charitativní
akce Světový den shybů. Společně s komunitou NoGravity v neděli 10. září 2017 nabídli
veřejnosti možnost otestovat svoji fyzickou zdatnost při vykonání základního cvičebního prvku
– shybu. Tato akce byla součástí celosvětových oslav Dne shybů.
Cílem tohoto projektu je zapojit veřejnost do jednoduché fyzické aktivity a pomoci počtu
vykonaných shybů pomoci dvěma dětem s postižením.
Spolek PROSEN se na akci podílel nejen jako spoluorganizátor, ale i finanční patron. Za
každý provedený shyb věnoval postiženým dětem 2 Kč.
Celkově bylo provedeno 16 083 shybů, což odpovídalo částce 32 166 Kč na splnění
potřeb postižených chlapců Čestmíra a Matěje.
Členové rady se shodli, že obě akce byly úspěšné, pomohly zkvalitnit život deseti
občanům s postižením a posílily charitativní myšlení občanů.
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PŘÍLOHA F – SHRNUTÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2017
(zahrnuty transakce do 31. 1. 2018)

Zůstatek 2016

63 068,64 Kč Zbylé prostředky z roku 2016

Sny YDWR 2016

-15 877,00 Kč Doplatek „snů“ z akce YDWR z roku 2016

Sponzorské dary

279 811,00 Kč

Dotace

134 900,00 Kč Dotace od města Blanska a Jihomoravského kraje

Výtěžek YDWR

494 198,00 Kč

Náklady YDWR

-478 683,47 Kč

Sny YDWR

-340 777,00 Kč Celková hodnota splněných „snů“ z akce YDWR

Výtěžek SDS

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

Prostředky získané prodejem účastnických triček, náramků
a dalších příspěvků od účastníků akce You Dream We Run
Prostředky vynaložené na propagaci a uskutečnění
charitativní akce You Dream We Run

6 790,00 Kč Veřejná sbírka na Světovém dni shybů
Prostředky vynaložené na uskutečnění akce Světový den
shybů

Náklady SDS

-10 949,00 Kč

Sny SDS

-35 178,00 Kč Vyplacená částka za „sny“ z akce Světový den shybů

Provozní náklady

-15 209,00 Kč Náklady nutné na provoz a propagaci spolku PROSEN

Poskytnuté dary

-46 676,00 Kč

Zůstatek 2017

Dary poskytnuté organizacím pečujícím o mládež a
hendikepované spoluobčany

26 237,17 Kč Převod do roku 2018
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