VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Spolek PROSEN, spolek na podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných
vznikl začátkem roku 2015. Registrován byl 19. 1. 2015 u Krajského soudu v Brně, který
spolku přidělil IČO – 03722163. Sídlo spolku je V Zahradách 400, Lysice, 679 71. Ke dni 31.
12. 2015 má 5 členů.
Dne 25. 2. 2015 se konala první členská schůze, na které členové podepsali přihlášky
do spolku, odhlasovala se výše ročního členského příspěvku (100,- Kč) a bylo zvoleno 5
členů rady spolku: Roman Jančiar, Hana Hřebíčková, Jiří Babka, Andrea Babková, Jiří Grim.
Ve stejný den byl předsedou spolku jednohlasně zvolen Roman Jančiar, místopředsedkyní
byla jednohlasně zvolena Mgr. Hana Hřebíčková, hospodářem byl jednohlasně zvolen Ing. Jiří
Babka.
Během prvních měsíců zařídila rada spolku mnoho nezbytností, které jsou nezbytné
k provozu této organizace. Byl založen transparentní bankovní účet spolku u Fio banky, a.s.
Ve spolupráci s blanenským malířem a grafikem Bohumilem Nečasem bylo vytvořeno logo
spolku. V neposlední řadě byla založena mailová adresa spolku (prosen-spolek@seznam.cz),
webová stránka (www.youdreamwerun.cz), oficiální razítko a smlouvy směrem k případným
sponzorským darům, apod.
První aktivní činností spolku PROSEN byla organizace již III. ročníku charitativní
akce YOU DREAM WE RUN, která se konala v Blansku ve dnech 12. – 13. 6. 2015 pod
záštitou starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka, jejíž cílem bylo splnit „sen“ pěti dětem
s postižením. Stěžejní náplní této charitativní akce byl 24 hodinový štafetový běh družstev
s bohatým doprovodným kulturním programem.
„Sny“ handicapovaným dětem byly plněny z výnosu prodeje účastnických triček
aktivních běžců a samotných návštěvníků akce. Během dvou dnů navštívilo YOU DREAM
WE RUN kolem třech tisícovek lidí, kteří s osmi stovkami přihlášených běžců pomohly splnit
„sny“ těmto pěti dětem: Emičče – rodinný týdenní pobyt v termálních lázních Zalakaros
v hodnotě 40 000 Kč, Liborkovi – rodinný týdenní pobyt v hotelu Vitality v Beskydech
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v hodnotě 25 000 Kč, Šimonkovi – tablet v hodnotě 18 000 Kč a bratrům Tomášovi a
Martinovi dvě trojkolky v hodnotě 20 000 Kč.
Všechny „sny“ v celkové hodnotě 103 000 Kč byly předány dětem při ukončení akce
v sobotu 13. 6. 2015. Přítomni byli zastupitelé města Blanska a sponzoři.
Členové rady se shodli, že akce byla úspěšná, pomohla zkvalitnit život pěti dětem
s postižením a posílila charitativní myšlení občanů.
Ze zbylého výtěžku akce You Dream We Run předali zástupci spolku PROSEN a
firmy Synthon dne 16. prosince 2015 vedení Domova Olga koberec k vybavení jejich taneční
místnosti v hodnotě 12 500 Kč. Ve stejné hodnotě a stejný den jsme předali řediteli Základní
školy speciální v Blansku odrážedla, koloběžku, hudební nástroje a další hračky a pomůcky
pro děti jejich školy. Věříme, že tyto dárky zpříjemní pobyt a výuku v těchto zařízeních.
Shrnutí příjmů a výdajů za rok 2015 je uvedeno v příloze F, která je součástí této
zprávy.
Záměr, s kterým byl spolek PROSEN založen, a to zkvalitňovat život osobám se
zdravotním či sociálním znevýhodněním, se daří naplňovat.

Zpracovala: Hřebíčková
Správnost ověřil: Jančiar
Výroční zpráva za rok 2015 byla schválena radou spolku PROSEN dne 21. 1. 2016.
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PŘÍLOHA F – SHRNUTÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015
Zůstatek 2014

691,00 Kč Zbylé prostředky z roku 2014

Sponzorské dary

26 000,00 Kč

Dotace

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

5 000,00 Kč Dotace od města Blanska

Výtěžek YDWR

191 663,00 Kč

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

Náklady YDWR

–86 011,00 Kč

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

Sny YDWR

–103 247,00 Kč Celková hodnota splněných „snů“

Poskytnuté dary

–25 000,00 Kč Dary Domovu Olga a ZŠ speciální Blansko

Provozní náklady

–1 792,00 Kč Náklady nutné na provoz spolku PROSEN

Zůstatek 2015

7 304,00 Kč Převod do roku 2016

Zpracoval: Jiří Babka
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