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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Úvodní slovo:
Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou již 19. výroční zprávu sdružení PROTEBE za rok 2012.
Dovolte nám představit Vám humanitární sdružení PROTEBE, které se již 19 let
zaměřuje na práci s dětmi a mládeží při pravidelných i jednorázových
volnočasových činnostech a akcích, které mají za cíl odstranit pomyslné bariéry
mezi tělesně, mentálně a sociálně handicapovanými jedinci. Naší snahou je také
oživit české tradice patřící nejen na venkov, ale i do města. A proto se věnujeme
pořádání sportovně kulturních akcí pro děti, mládež a dospělé, a to i se
zdravotním handicapem nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Činnost všech projektů byla naplněna v maximální možné míře vzhledem
k získaným financím a odborným pracovníkům i dobrovolníkům kteří přijali
pozvání na tyto akce a vytvořili nové aktivity, které byly velice oblíbené u
uživatelů bez rozdílu věku a postižení. Děkuji všem dárcům, sponzorům za
podporu sdružení PROTEBE za dlouholetou spolupráci a firmě Manufaktura s.r.o,
že si nás nově mezi podporované organizace vybrala. Můj dík patří především
rodičům za jejich důvěru s kterou nám svěřují své dítěti a za ocenění práce
vedoucích i dobrovolníků na naších akcích v roce 2012.

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

* zdravé děti *

* široká veřejnost *

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 s 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)
Přednášková činnost 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, schází se k jednání 10 x ročně
Zabývá se koncepčními, poradními a kontrolními činnostmi
Členové pomáhají při vyhledávání sponzorů a při komunikaci s nimi
Zúčastňují se organizování důležitých aktivit sdružení

Složení správní rady k 31.12. 2012

Statutární zástupce:
Zdena Kapicová – předsedkyně SR
Alena Nádeníková
Jiří Cafourek
Ing. Ondřej Staněk, PhD.
Mgr. Jiří Holátko, PhD.
Ing. Aleš Chytka, CSc.
Vedoucí kanceláře – Jiří Cafourek
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OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTY REALIZOVANÝMI V ROCE 2012
Činnost sdružení PROTEBE se realizuje v samostatných projektech. Každý
projekt má svého dlouholetého vedoucího se zkušeným týmem spolupracovníků,
vlastní náplň a většinou i stálý okruh zájemců.
V roce 2012 byly realizováno sedm tradičních projektů a jeden nový:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sportovní tábor (děti s lehčím zdravotním a mentálním handicapem)
Integrovaný tábor (těžší zdravotní a mentální handicap)
Vodácký tábor (pro děti s těžším zdravotním a mentálním handicapem)
Šach pro tebe - šach pro každého (celoroční šachový projekt)
Integrované kluby (začlenění mládeže a dětí s handicapy do kolektivu)
Vyšehradští včelaříci (1. pražský kroužek včelařské mládeže, propagace
včelařství a ochrany přírody, přednášky o včelařství i ukázky včelích úlů)
Mezinárodní šachový turnaj (setkání tělesně handicapované i zdravé
šachové mládeže)
Nově! - Příměstský tábor (ve spolupráci s JÚŠ, Sevřená ul., Praha 2)

OHLÉDNUTÍ ZA TÁBOROVÝMI PROJEKTY
Tábory jsou vrcholem naší celoroční činnosti v jednotlivých zájmových
kroužcích sdružení PROTEBE. Setkávají se na nich děti a mládež z rozdílných
sociálních vrstev a s různým mentálním a zdravotním postižením. Uplatní zde své
zkušenosti a získávají nové, jsou vedeny k samostatnosti a týmové práci, i přes
jejich handicapy. Formou her, sportem a pobytem v přírodě se je snažíme vést ke
vzájemnému porozumění a respektu. Veškerou přípravu i průběh táborů zajišťují
zkušení vedoucí a praktikanti a po zdravotní stránce jsou akce zabezpečeny
školenými zdravotníky. Do kolektivu jsou začleněny děti a mládež se zdravotním
postižením různého stupně i děti s mentálním či kombinovaným postižením. Tyto
tábory přinášejí již 19 let radost i poučení a rodičům poskytují záruku dobré
péče v době prázdninového volna na klasických i speciálních školách a zařízeních.

Letní tábory aneb s vozíčkem do loďky či do lesa …
SPORTOVNÍ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Ondřej Staněk
Místo: Klepákův mlýn,
okres Jindřichův Hradec
Termín: 11.8. – 25.8. 2011

typ tábora: chatičkový a stanový
Celotáborová hra: Piráti z Karibiku
počet táborníků : 20
Děti zdravé a s lehčím postižením

http://www.protebe.org/sportovni-tabor/
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INTEGROVANÝ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Zdena Kapicová
Místo: RZ Blatnice
Termín: 11.8. – 25.8. 2012
Děti postižené, asistenti, zdravé děti

typ tábora: chatičkový
Celotáborová hra: Shrek 5
počet táborníků : 60
počet vedoucích : 11

http://www.protebe.org/integrovany-ozdravny-tabor/
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VODÁCKÝ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Petr Baláž
typ tábora: vodácký putovní
Místo: Berounka
počet táborníků : 16
Termín: 30.6. -7.7. 2013
počet vedoucích : 16
Děti s těžším zdravotním postižením, mentálně postižené děti
http://www.protebe.org/vodacky-tabor/
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (sdružení PROTEBE ve spolupráci s JÚŠ a TJ Sokol Strašnice )
typ tábora: příměstský, v prostorách
Hlavní vedoucí: Václav Bernard
JÚŠ na pražském Vyšehradě
Místo: Praha 2 a okolí
Termín: 7.7. – 27.7. 2012 (3 turnusy) Předškolní i školní děti
http://www.protebe.org/projekty/primestsky-tabor/

ŠACH PRO TEBE - ŠACH PRO KAŽDÉHO
Vedoucí: Antonín Ambrož
•
Pravidelná výuka šachu za přítomnosti kvalifikovaných trenérů
•
Šachové kroužky (přes 80 hráčů) se schází 1x týdně v délce 1 až 2 hodiny
•
ZŠ v Mochovské ulici (Praha 14), JÚŠ (Praha 2), ZŠ ve Slovenské ulici
(Praha 2), ZŠ v Londýnské (Praha 2) a v Lupáčové (Praha 3)
•
Organizace XVIII. mezinárodního šachového turnaje v JÚŠ, listopad 2012
•
Organizace či spolupořádání místních turnajů např. Putovní věž města
Lanškrouna, turnaj O Šemíka, Vánoční turnaj
•
Účast na Mezinárodním šachovém turnaji v Holandsku
http://www.protebe.org/sachove-aktivity/
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INTEGROVANÉ KLUBY
Vedoucí: Zdena Kapicová
•
Celoroční projekt s cílem zlepšit stav dětí a mládeže po fyzické a psychické
stránce, propojit handicapované a zdravé děti (mládež) a odvést mladé lidi z
rizikového prostředí sídliště.
•
Víkendové pobyty jsou organizovány zážitkovou formou s minimální finanční
spoluúčastí členů klubů, z nichž mnozí si nemohou vzhledem ke své sociální
či zdravotní situaci výjezdy mimo město (bez asistentské dopomoci) dovolit.
•
Alternativou pobytů jsou jednodenní výlety „za poznáním“ mimo Prahu.
•
Na pobytech je velká pozornost věnována rovněž péči o rodiče či
opatrovníky, kteří nepřetržitě věnují svoji pozornost svým handicapovým
dětem. Úspěšné byly relaxační pobyty pro rodiče dětí = držitelů ZTP/P „Péče o pečující“ - s přednáškami a cvičeními jógy.
•
Zde jsou některé z aktivit v roce 2012:
březen 2012
7-9.4.2012
26.4.2012
26.5.2012
26.-28.10.2012
28.12.2012-1.1.2013

přespání v Klubu Junior 2012 – návštěva Matějské pouti
Velikonoční pobyt 2012 – Lhotka u Mělníka
Zlatá včela 2012
výlet rodičů a dětí Kolín – Kutná Hora
pobyt s jógou pro rodiče s dětmi v Mozolově
Silvestr 2012 v Roudném - společný pobyt a oslava

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

Přednáška pro rodiče,
opatrovníky a pěstouny

Cvičení jógy
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VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
Vedoucí: Jiří Cafourek
•
Každých 14 dní se schází členové kroužku v klubovně v JÚŠ
•
Péče o včelstva: 3 v JÚŠ, 3 v Botanické zahradě Praha 7 – Troja a nově na
střese OC Chodov – Praha 4
•
8 besed o včelách a včelaření pro žáky MŠ a ZŠ z Prahy v roce 2012
•

Vzdělávací akce pro mládež a aktivity zaměřené na propagaci včelařství
pořádané členy kroužku se setkaly s velkým zájmem veřejnosti:

19.4.2012
21.-22.4.2012
26.4.2012
3.5.2012
11.5.2012
16.5.2012
18.5.2012
1.-3.6.2012
16.6.2012
30.6.2012
26.-29.7.2012

4.8.2012
14.9.2012
15.9.2012
12.10.2012
24.-28.10.2012
30.11.2012
8.12.2012
15.12.2012
26.12.2012

Den země (Juniorklub Praha 4) – akce pro veřejnost
Den země v Botanické zahradě Praha – Troja
organizační zajištění Oblastního kola soutěže Zlatá včela – JÚŠ
otevření nového včelího stanoviště na OC Chodov, Praha 4
slavnostní zahájení včelího stanoviště na střeše OC Chodov Praha 4
účast na akci pro veřejnost organizovanou Lesy hl. m. Praha
zahájení spolupráce s Ochránci přírody na společné tiskové
konferenci
spoluorganizování celostátního kola soutěže Zlatá včela
v Nasavrkách
organizační zajištění Medové soboty v Botanické zahradě Praha –
Troja
exkurze členů kroužku ve včelařském muzeu v Hulicích
organizační zajištění Mezinárodního setkání včelařské mládeže
v Praze (členka kroužku Maruška Machačová se umístila na 2.
místě v mezinárodní včelařské soutěži)
návštěva hradu Houska a Kokořín s besedou o včelařství
účast na odborné včelařské konferenci v Litoměřicích
včelařská prezentace v rámci premiéry muzikálu KAPKA MEDU
PRO VERUNKU
účast na Medových farmářských trzích v Praze
organizační zajištění celostátního setkání včelařské mládeže
v Rakovníku
včelařská prezentace na tiskové konferenci na Letišti VH v Praze
organizační zajištění Včelařského plesu v Praze
včelařské soutěže pro veřejnost v rámci Medového víkendu
v Kladně
včelařská prezentace v rámci zimního plaveckého Memoriálu A.N. v
Praze

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

-7-

Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 – Vyšehrad
tel.: +420 261 211 105, +420 261 211 284, +420 604 739 121
e-mail: info@protebe.org, www.protebe.org, IČ: 604 58 879

Naše včely v OC Chodov

Soutěž Zlatá včela

Beseda pro školáky
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XVIII. MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
17. 11. 2012, Jedličkův ústav, Praha 4, Na Topolce 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Místo konání tradičně v tělocvičně Domova mládeže JÚŠ Praha Na Topolce 1
pořádalo humanitární sdružení „PROTEBE“ a Jedličkův ústav a školy
7 kol švýcarským systémem, 2 kategorie: do 16 let (20 dětí), do 26 let (11)
Ředitelem turnaje byl Antonín Ambrož, oba turnaje řídil mezinárodní
rozhodčí Lubomír Jakuš
6 mladých šachistů z Polska, 17 hráčů z Prahy, 8 hráčů mimopražských
Pořadí v kategorii do 16 let: 1. Dawid Chalas (Polsko), 2. Tomáš Kozbert
(Praha, ČR), 3. Matej Blocinski (Polsko)
Pořadí v kategorii do 26 let: 1. Pavla Samková (Košumberk, ČR), 2. Vít Barth
(Praha, ČR), 3. Zdeněk Štalnik (Praha, ČR)
První tři šachisté v každé kategorii obdrželi 3 poháry a diplomy, hráči na 4.-8.
místě další věcné ceny
Občerstvení formou bufetu, oběd v ceně vkladu do turnaje, ubytování (se
snídaní) hrazeno hráči

Hlavní herní místnost – tělocvična JÚŠ
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Lubomír Jakuš a Antonín Ambrož
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FINAČNÍ ZPRÁVA
Celkové výnosy sdružení v roce 2012 činily
Celkové náklady sdružení v roce 2012 dosáhly výše

1 077 860 Kč
1 085 152 Kč

Příjmy 2012
Účastnické poplatky
Dary
MČ Praha 2
MHMP
MČ Praha 4
MČ Praha 12
Prodej služeb
Úroky
CELKEM

538 670 Kč
123 019 Kč
80 000 Kč
119 000 Kč
15 000 Kč
45 000 Kč
152 300 Kč
4 871 Kč
1 077 860 Kč

Výdaje 2012
Materiál
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
DPP
CELKEM

185 889 Kč
121 335 Kč
239 295 Kč
200 503 Kč
5 148 Kč
4 669 Kč
87 689 Kč
5 450 Kč
103 994 Kč
131 180 Kč
1 085 152 Kč

- 12 -

