VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Úvodem…
Vážení čtenáři,
Těší nás, že Vás můžeme informovat o celé škále našich aktivit touto
Výroční zprávou Občanského Sdružení PROTEBE, která vychází již po
sedmnácté. Zaměřuje svoji činnost na práci s dětmi a naším cílem je integrovat
tělesně, mentálně a sociálně handicapované děti a mládež mezi nehandicapované
vrstevníky.
V loňském roce 2011 jsem kvalitně zpracovali dlouhodobé projekty a
prohloubili spolupráci s organizacemi, věnující se integračním zájmovým aktivitám
pro děti a mládež nejen v Čr, ale i v zahraničí. V druhém pololetí jsme otevřeli
nové šachové kroužky ( v Praze 2, 3).
Rádi bychom zvláště poděkovali firmě Čeps a.s., která nám pomáhá již pět
let stálou částkou 50.000,- Kč a Nadaci Jedličkova ústavu a škol za finanční
podporu našeho Mezinárodního setkání. Také musíme zmínit výbornou
spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami.

Zdena Kapicová
předsedkyně správní
rady
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CÍLOVÁ SKUPINA
* handicapované děti a mládež
* široká veřejnost
* zdravé děti

CÍLE ORGANIZACE





Integrace zdravotně či sociálně
handicapovaných dětí a mládeže
Podpora využití volného času dětí a mládeže
Vzdělávaní dětí a mládeže
Setkávání dětí a mládeže z různých
evropských zemí

OBLASTI ČINNOSTI








Pobytové akce (letní dětské tábory,
víkendové pobyty v přírodě)
Jednodenní akce pro rodiny s dětmi a
širokou veřejnost (výlety, dětský den)
Mezinárodní setkání mládeže (šachový
turnaj, setkání včelařské mládeže)
Přednášková a propagační činnost
(včelařství a ochrana přírody)
Výtvarné akce a soutěže
Akce udržující lidové tradice (Velikonoce,
čarodějnice, Mikulášská nadílka)
Sportovní a pohybové akce (vodácký tábor,
zumba)

ORGANIZACE SDRUŽENÍ PROTEBE
- SPRÁVNÍ RADA
Vrcholný orgán sdružení se schází k jednání 10
x ročně a zabývá se koncepčními, poradními a
kontrolními činnostmi. Členové se aktivně snaží
vyhledávat sponzory a udržovat komunikaci
s nimi ve prospěch OS PROTEBE..Podílejí se na
plánování.
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Statutární zástupce:
Zdena Kapicová – předsedkyně SR
Petr Baláž – místopředseda
Složení správní rady k 31.12. 2011:
Jiří Cafourek-vedoucí kanceláře
Alena Nádeníková
Ing. Ondřej Staněk
Mgr. Jiří Holátko, PhD.
Ing. Aleš Chytka, CSc.

Aktivity 2011
Zaměřujeme se na činnosti v samostatných
projektech. Každý projekt má svého
dlouholetého vedoucího a profesionální tým
spolupracovníků, vlastní náplň a většinou i stálý
okruh zájemců.
V roce 2011 bylo realizováno sedm projektů:
Tradiční letní tábory pro děti a mládež s
handicapy i pro ostatní děti:
1.
Vodácký tábor (pro děti s těžším
zdravotním a mentálním handicapem)
2. Sportovní tábor (děti s lehčím
zdravotním a mentálním handicapem)
3. Integrovaný tábor (těžší zdravotní a
mentální handicap)
Aktivní pobyt u dětí a mládeže v přírodě
má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti a snižuje
výskyt problémového chování. Při hrách v lese,
sportu i řadou tvořivých aktivit si osvojí nové
dovednosti. Děti mají zajištěn neustálý dohled
pedagogů, asistentů i psychologů, připraveny jsou
pro ně různé druhy terapií a rehabilitací.
Vodácký tábor nabízí jedinečnou možnost pro
tělesně handicapované děti a mládež, získat
vodácké dovednosti a vyzkoušet si sjezd
některých z českých řek pod pečlivým dozorem
a pomocí asistentů.
4.
Šach pro tebe - šach pro každého
(celoroční šachový projekt)
Integrace dětí a mládeže s handicapem
prostřednictvím výuky a hry šachu s možností
zúčastnit se mezinárodních turnajů. Projekt je
realizován formou šachových kroužků v ZŠ (
Prahy 2, 3 , 9 )
5.
Integrované aktivity:
Projekt se zaměřuje na začlenění mládeže a dětí
s různými druhy handicapu. Nabízí k výběru
nejrůznější typy akcí dle zdravotního stavu
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dítěte, jeho zájmů, délky pobytu i dle finančních
možností rodičů. Akce jsou zaměřené na
poznávání nových míst v ČR, pobyty v přírodě a
také podporující uchování lidových tradic.
6.
Vyšehradští včelaříci:
V rámci projektu zaměřeného na propagaci
včelařství a ochranu přírody vznikl

1. pražský kroužek včelařské mládeže VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI. Další náplní
jsou přednášky o včelařství i praktické ukázky včelích úlů.
7.
Mezinárodní setkání mládeže:
Několikadenní podzimní akce zahrnuje dvě setkání dětí a mládeže z několika
evropských zemí: setkání tělesně handicapované i zdravé šachové mládeže na
XVII. Mezinárodním šachovém turnaji a Setkání včelařské mládeže MEDOJEDI
2011. Společně se obě skupiny účastní bohatého doprovodného programu
v podobě her, kulturních představení a společenského večera na parníku.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
Letní tábory aneb s vozíčkem do loďky či do lesa …
INTEGROVANÝ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Zdena Kapicová
typ tábora: chatičkový
Místo: RS Míreč, okres Strakonice téma celotáborové hry: Indiana Jones
Termín: 7.8. – 21.8. 2011
táborníků : 58
http://www.protebe.org/integrovany-ozdravny-tabor/
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Zdraví vás všichni nadšení účastníci Integrovaného tábora a zvou na další ročník

SPORTOVNÍ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Ondřej Staněk
Místo: Klepákův mlýn, okr. Jindř. Hradec
Termín: 13.8. – 27.8. 2011
http://www.protebe.org/sportovni-tabor/

typ tábora: chatičkový a stanový
téma celotáborové hry: Pán prstenů
táborníků : 14

„Tím směrem za dalším dobrodružstvím!“ – Sportovní tábor
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VODÁCKÝ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Petr Baláž
Místo: Lužnice
Termín: 30.6. -7.7. 2011

typ tábora: vodácký putovní
táborníků : 14

http://www.protebe.org/vodacky-tabor/

Vodácký tábor pro každého, kdo se nebojí vody

ŠACH PRO TEBE - ŠACH PRO KAŽDÉHO
Vedoucí: Antonín Ambrož

Šachové kroužky se schází 1x týdně v délce 1,5 až 2 hodiny

Dlouhodobě fungují na ZŠ v Mochovské ulici (Praha 9) a v Jedličkově ústavu
a školách (Praha 2), od roku 2011 také na ZŠ ve Slovenské ulici (Praha 2),
ZŠ v Londýnské (Praha 2) a v Lupáčové (Praha 3)

Počet dětí se v roce 2011 významně zvýšil, nyní přes 80 hráčů

Organizace XVII. mezinárodního šachového turnaje v JÚŠ, říjen 2011

Organizace či spolupořádání cca 10 místních turnajů ročně

Účast na zahraničních turnajích v Budapešti a v Bydgoszcz (Polsko)
http://www.protebe.org/sachove-aktivity/

Vánoční šachový turnaj v JÚŠ

Členové šachového kroužku a jejich vedoucí

INTEGROVANÉ AKTIVITY

-6-

Vedoucí: Zdena Kapicová
Celoroční projekt, jehož cíle jsou:

pomocí terapií zlepšit stav dětí a mládeže po fyzické a psychické stránce

integrace handicapovaných a zdravých dětí a mládeže

utvoření milé komunity pro rodiče

„Setkání na aktivitách dávají poznat, že v tom člověk není sám. Každý má nějaký
handicap. Záleží , ale na tom, jak se s ním dokážeme vyrovnat.“


Vedle dlouhé řady aktivit se nejlepší novinkou roku stal Víkend se zumbou

http://www.protebe.org/integrovane-aktivity/

Oslava Mezinárodního dne dětí v Loděnici – Pojďte s námi do týpý

Bloudění v labyrintech Loučeň
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VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
Vedoucí: Jiří Cafourek

Pravidelné schůzky v klubovně v JÚŠ a nebo v Botanické zahradě v Troji

Péče o šest včelstev: 3 v JÚŠ a 3 v Botanické zahradě Praha 7 – Troja

Spoluorganizace celostátní výtvarné soutěže O pohár včelky Máji a
celostátní fotografické soutěže MEDfoto 2011

Vzdělávací akce pro mládež a aktivity zaměřené na propagaci včelařství
pořádané členy kroužku se setkaly s velkým zájmem veřejnosti:
21.-3.1.2011
4.-6.2.2011
18.20.2.2011
18.20.3.2011
25.27.3.2011
12.4.2011
14.4.2011
10.5.2011
29.4.1.5.2011
6.-8.5.2011
13.14.5.2011
27.29.5.2011
4.-5.6.2011
8.6.2011
10.12.6.2011
13.14.7.2011
8.-16.8.2011
14.22.8.2011
20.23.10.2011
26.29.10.2011
10.12.2011

propagační akce v Prostějově
propagační akce v Jičíně a Kopidlně
propagační akce v Domažlicích
propagační akce v Národním muzeu v Praze
propagační akce v Ústí nad Orlicí
beseda o včelách pro žáky ZŠ
Den země na Praze 4 – Libuš
beseda o včelách pro žáky ZŠ
propagační akce v rámci Leteckého dne v Plasích
účast na Oblastním kole soutěže Zlatá včela ( získáno 1. a 4.
místo)
propagační akce v rámci Abilympiády v JÚŠ Praha
účast na celostátním kole soutěže Zlatá včela (získáno 5. místo)
organizace Dětského dne v Botanické zahradě Praha 7 – Troja
veřejné vytáčení medu a beseda o včelách pro žáky ZŠ v JÚŠ
propagační akce na Martinském mlýně u Domažlic
Medobraní – BZ Praha, JÚŠ Praha
realizace Školení pro mladé včelaře v Praze
organizace včelařské výstavní expozice v BZ Praha
účast na TV natáčení „Medového pořadu“ v Českých Budějovicích
organizace Mezinárodního setkání včelařské mládeže MEDOJEDI
2011
organizace Včelařského plesu

http://www.protebe.org/projekty/krouzek-mladych-vcelaru-2/

-8-

Botanická zahrada - Včelka Mája 2011

Abilympiáda 2011 JÚŠ – Vyšehradští včelaříci

3. včelařský ples – Společenské setkání přátel medu
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Mezinárodní setkání mládeže 2011 v prostorách JÚŠ

26. října – 28. října 2011, Jedličkův ústav a školy, Praha 4, Na Topolce 1




V rámci setkání proběhly 2 akce: XVII.
MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ a mezinárodní
setkání včelařské mládeže MEDOJEDI 2011
Celkem přes 120 účastníků obou akcí z ČR, Polska,
Maďarska, Holandska, Belgie, Itálie, Rakouska, USA,
Německa, Švýcarska, Turecka

XVII. MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ:









Třídenní integrovaný šachový turnaj ve spolupráci s JÚŠ tvořily vlastní
turnaj a simultánky
Největšího zájem vzbudila simultánka nejlepšího českého šachisty Davida
Navary proti 20 soupeřům a také simultánka mistra šachu Miloslava Netušila
42 hráčů z Holandska (9 hráčů), z Belgie (7), z Maďarska (6) a z ČR (20)
2 kategorie: do 16 let (skupina A, 16 hráčů) a do 30 let (skupina B)
Švýcarský herní systém na 9 kol, každý hráč měl 30 min. na partii
Vítěz kategorie A: nevidomý Zsombor Godollei (Maďarsko), 9 bodů z 9
Vítěz kategorie B: Michal Hanus (Lázně Košumberk, ČR), 8 bodů
Soutěž týmů vyhrálo družstvo z Budapešti, v soutěži v řešení šachových úloh
z nástěnných šachovnic získali vítězství tři hráči: Jílek, Chmelik, Vik (ČR)

MEDOJEDI 2011:





Třídenní setkání více než 80 dětí, mládeže a zájemců o včely a včelařství
Součástí programu návštěva Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic
n. Vltavou, Pražské ZOO, pražských památek, noční prohlídka včelích úlů
Projekt financován z prostředků evropské unie a české republiky
Společenské kulturní akce pro účastníky obou setkání:

1. den – zahajovací a seznamovací večer s kouzelníkem a tanečním vystoupením
2. den - „Medový večer“ – beseda o medu a včelařství na palubě parníku
3. den – slavnostní zakončení s oceněním vítězů turnaje a bohatým tanečním a
divadelním představením



Doprava v během akce, stravování, ubytovaní zajištěny sdružením PROTEBE
Dokladem spokojenosti všech účastníků byly i kladné ohlasy zahraničních
výprav z Holandska, Belgie a Německa

http://www.protebe.org/projekty/msm2010/mezinarodni-sachovy-turnaj/
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Slavnostní zahájení Mezinárodního setkání mládeže 2011 v prostorách JÚŠ

XVII. MŠT 2011: Belgicko-holandská šachistická výprava na prohlídce Vyšehradu
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PLÁNY 2012






Tradiční akce v Praze: Velikonoce, Vítání jara – Čarodějnice, Mezinárodní
den dětí, podzimní prázdniny, Advent – Mikulášská nadílka
Rodinné výlety, víkendové pobyty a zábavná odpoledne
Účast na mezinárodních šachových turnajích v Holandsku
Možnost realizace nového šachového kroužku na Praze 3 / Praze 2
Otevření nového stanoviště Vyšehradských včelaříků na střeše
obchodního centra Chodov

Integrovaný dětský tábor 2012
KDE: RS Blatnice (Mladá Vožice)
KDY: 11.8. až 25.8. 2012

Pokud se vám stýská po příbězích se strašlivým, ale hodným zeleným
zlobrem Shrekem, pojeďte s námi na tábor, neboť ten se nachází
nedaleko jeho domovské bažiny. A to by snad ani
nebyl Shrek, kdyby ho toto léto nepotkaly nějaké komplikace. Pojeďte proto s námi a
setkejte se tváří v tvář se Shrekem a společně s ním, Fionou, Oslíkem, Kocourem a dalšími
jeho přáteli prožijte další jeho nezapomenutelné dobrodružství na vlastní oči.
UBYTOVÁNÍ A VYBAVENÍ: dřevěné 4-lůžkové chatičky, sociální
zařízení společné. V areálu jsou hřiště pro míčové sporty, stolní
tenis, koupání, lodičky
STRAVA: 5x denně, celodenní pitný režim
PROGRAM: Hry v přírodě, sportovní aktivity, jízdy na lodičkách,
koupání, táboráky, výlety, diskotéky, večerní zábava.
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: Zdena Kapicová, Za Hřištěm 728, Dolní Břežany, 252
41, e-mail: zdenka.kapicova@seznam.cz, tel.: 777 603 883, 241 410 421

Sportovní tábor 2012
KDE: Klepákův mlýn

KDY: 11.8. až 25.8. 2012

UBYTOVÁNÍ: chatky, stany (zázemí v budově)
STRAVA: 5x denně, plně vybavená kuchyně v areálu tábora
PROGRAM TÁBORA: sportovní aktivity, výuka šachu, celotáborová hra
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: Ondřej Staněk, Letovská 552, Praha 9, 199 00, e-mail:
stanekondrej@seznam.cz, tel.: 777 125 981, 605 973 771
Více informací o dalších akcích a naší činnosti najdete na webu sdružení: www.protebe.org
Osobní konzultace: předsedkyně sdružení Zdena Kapicová, tel: 777 603 883
Kontaktní adresa: Za hřištěm 728, Dolní Břežany, 252 41
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Rádi bychom zvláště poděkovali firmě Čeps a.s., která nám pomáhá
již pět let stálou částkou 50.000,- Kč a Nadaci Jedličkova ústavu a škol za
finanční podporu našeho Mezinárodního setkání. Také musíme zmínit výbornou
spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami.
Celkové výnosy sdružení v roce 2010 činily
Celkové náklady sdružení v roce 2011 dosáhly výše

Sponzoři a partneři za rok
2010

Příjmy 2011
Účastnické poplatky
Dary
Nadace Jedličkova ústavu
MČ Praha 2

425 000 Kč
70 015 Kč
20 000 Kč
120 000 Kč

MHMP
MČ Praha 1
MČ Praha 4
MČ Praha 14
MČ Praha 5
Prodej služeb
Úroky

110 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
2 000 Kč
531 500 Kč
5 812 Kč

CELKEM

1 339 327 Kč

Výdaje 2011
Materiál
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
DPP
CELKEM

1 339 327 Kč
1 338 502 Kč

69 397 Kč
106 333 Kč
538 720 Kč
98 559 Kč
3 915 Kč
5 407 Kč
70 670 Kč
900 Kč
261 601 Kč
183 000 Kč
1 338 502
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Hlavní město Praha
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 4
Městská část Praha 4 –
Libuš
Městská část Praha 5
Městská část Praha 10
Městská část Praha 12
Městská část Praha 14
Reklamax, s.r.o.
Český svaz včelařů, o. s.
Medocentrum – Jan
Löfelmann
Borůvka o. s.
ČEPS, a.s.
Holiday Inn
Šachový svaz ČR
NET4GAS s.r.o.
Segafredo Zanetti
MEDIVET International
Botanická zahrada Praha
HEINZ s.r.o.
INTER SNACK a.s.
Vladimír Vyskočil – Koršach
Jana Barnová
Šimon Jenšovský

Kč
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