VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Ve dnech 8. – 9. června tohoto roku organizoval spolek PROSEN šestý ročník
charitativního běhu s názvem You Dream We Run. Akce se konala pod záštitou starosty
města Blanska Mgr. Ivo Poláka. Místem konání byl atletický ovál na Sportovním ostrově
Ludvíka Daňka a přilehlé prostory, které sloužily jako zázemí pro účastníky a kde zároveň
probíhal doprovodný kulturní program.
Projekt si klade za cíl především setkání lidí s dobrou vůlí, kteří zakoupením
účastnického trika přispějí ke splnění přání – snu dětí i dospělých s mentálním či fyzickým
postižením. Letos při výběru těchto lidí spolek PROSEN opět spolupracoval se Speciální školou
Blansko pro děti s kombinovaným postižením a s Domovem Olga – stacionářem pro dospělé
postižené.
Hlavní myšlenkou celé akce je, že při setkávání s lidmi, kteří mají těžký životní úděl
v podobě nějakého postižení, má vždycky smysl něco pro ně vykonat. Proto účastník, který si
zakoupí tričko, se zároveň účastní 24hodinového štafetového běhu. Nejedná se o závod, každý
běží podle svých možností a schopností. Běhu se účastní sportovně založení lidé zároveň se
spoluobčany, kteří celou akci vnímají spíše charitativně a společensky. Jde o setkání sportovců i
nesportovců. Ze strany sportovně založených lidí s chutí změřit si své síly vzešlo v minulých
letech přání, aby počet kol byl lépe monitorován. Proto jim spolek PROSEN vyšel vstříc a zavedl
od roku 2016 měřicí čipový systém RACE RESULT, který si půjčuje od stejnojmenné firmy.
Celá akce je každoročně zpestřena bohatým kulturním doprovodným programem. Letos
zde vystoupili kromě místních kapel a hudebníků také zpěváci Anna K., ATMO Music, U2
Revival, Zakázaný ovoce a další. Kromě hudebních produkcí mohli návštěvníci zhlédnout také
exhibice sportovní – No Gravity (workout) a Pulse Family (parkour) předvedené místními
sportovci. Staly se již tradicí také všemi napjatě očekávané seskoky parašutistů – Parahospody.
Pro děti bylo připraven program s cvičením a tanečky.
V letošním roce poprvé dostali účastníci akce možnost nechat se zapsat do registru dárců
kostní dřeně.
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Běh přišlo svou účastí podpořit aktivně či pasivně okolo 5000 lidí, kteří pomohli splnit
sen 11 postiženým dětským i dospělým spoluobčanům. Celková suma peněz, kterou se díky
velké účasti běžců podařilo na financování snů získat, činí přes 600 000 Kč. Většina snů již byla
předána, prožita a splněna. Zbývá ještě uskutečnit sen Rudolfa Martínka, který si svůj pobyt u
moře v Chorvatsku vybere až příští rok.
Při závěrečném předávání snů byli přítomni představitelé města, Jihomoravského kraje a
generálního sponzora společnosti Synthon, která každoročně akci podporuje.
Dne 1. 9. 2018 organizoval spolek PROSEN společně s workoutovou komunitou No
Gravity Blansko II. ročník sportovně charitativní akce s názvem Světový den shybu, a to v rámci
celosvětové akce „World pull-up day“. Akce se konala pod záštitou starosty města Ivo Poláka,
za podpory senátorky Jaromíry Vítkové a podpory Jihomoravského kraje. Kvůli nepřízni počasí
byla akce zorganizovaná jako mokrá varianta, tedy v hale ASK naproti lázním, v Blansku.
Projekt mladých lidí spočívá v podpoře handicapovaných v podobě shybu a zakoupených triček
či jiných propagačních materiálů s logem akce. Při výběru handicapovaného jedince jsme
vybírali z řad lidí, kterým se v letošním roce na YDWR nepodařilo splnit sen, tak i za pomoci
sociálního odboru Městského úřadu Blansko.
Myšlenka celé akce je poznat nové přátele se srdíčkem na správném místě, zasportovat
si a právě tímto pohybem, případně navíc koupením nějakého propagačního předmětu, pomoci
lidem s těžkým životním osudem. I přes letošní improvizaci skrze nepřízeň počasí se akce
povedla, udělalo se krásných 46 573 shybů a vybralo necelých 60 000 dohromady. V letošním
roce jsme poprvé spolupracovali s registrem dárců kostní dřeně, kdy dostala celá široká veřejnost
možnost se zapsat. Sen byl již předán a zbylé peníze má rodina na našem transparentním účtu.
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PŘÍLOHA F – SHRNUTÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2018
Zůstatek 2017

26 237,17 Kč Zbylé prostředky z roku 2017

Sny SDS 2017

-3 800,00 Kč Doplatek „snů“ z akce Světový den shybu z roku 2017
Nejsou zahrnuty nefinanční dary jako pronájem sportoviště,
pronájem a stavba pódia, sponzorská cena triček atd.

Sponzorské dary

291 800,00 Kč

Dotace

219 000,00 Kč Dotace od města Blanska a Jihomoravského kraje

Výtěžek YDWR

916 983,00 Kč

Náklady YDWR

-704 580,34 Kč

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

Sny YDWR

-568 119,00 Kč

Celková hodnota splněných „snů“ z akce YDWR (nejsou
zahrnuty doplatky, které se budou platit v roce 2019)

Výtěžek SDS
Náklady SDS
Sny SDS

Prostředky získané prodejem účastnických triček, náramků
a dalších příspěvků od účastníků akce You Dream We Run

26 693,00 Kč Veřejná sbírka na Světovém dni shybů
-33 242,00 Kč
39 128,00 Kč

Prostředky vynaložené na uskutečnění akce Světový den
shybů
Vyplacená částka za „sny“ z akce Světový den shybů (ještě
bude doplatek v roce 2019)

Provozní náklady

-23 171,49 Kč Náklady nutné na provoz a propagaci spolku PROSEN

Zůstatek 2018

108 672,34 Kč Převod do roku 2019
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