VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Kontaktní údaje
Sdružení PROTEBE
IČO: 604 58 879
ADRESA:
Jedličkův ústav a školy
V Pevnosti 4
128 41 Praha 2 – Vyšehrad
Tel.kancelář: +420 261 211 105
+420 261 211 384
Vedoucí kanceláře: +420 604 739 121
Předs. Správní rady: +420 602 768 813
e-mail: protebeh@seznam.cz
www: http://aktivity.protebe.or g/
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, pob. Na Pankráci, Praha 4
č.ú.: 182973726/0300

Vladimír Kropáček – Medium Group
Matějkovi

Holinovi

PRAGUE TAX SERVICES, a.s.

Piccollo

Dům zahraniční spoluúčasti
Partners

City

FINANČNÍ ZPRÁVA
Příjmy 2015
Účastnické poplatky
Dary
Dotace MČ Praha 2
Dotace HMP
Dotace MČ Praha 12
Dotace MČ Praha 4
Nadace JÚ
Grant Dům zahraniční spoluúčasti
Prodej služeb
Úroky
CELKEM

711 569 Kč
239 140 Kč
25 000 Kč
85 000 Kč
10 000 Kč
55 000 Kč
66 500 Kč
616 693 Kč
270 300 Kč
406 Kč
2 079 608 Kč

Výdaje 2015
Materiál
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
DPP
Internetové služby
CELKEM

337 721 Kč
277 795 Kč
628 856 Kč
120 026 Kč
5 308 Kč
3 549 Kč
63 230 Kč
11 473 Kč
403 995 Kč
216 774 Kč
4 492 Kč
2 073 219 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé
rok 2015 byl dvacátým prvním rokem činnosti sdružení PROTEBE.
Sdružení
opět
prokázalo
svoji
stabilitu
ve
vztazích
i v připravovaných akcích, které se těší oblibě veřejnosti.
V uvedeném období sdružení provozovalo aktivity dle ročního plánu a
v závislosti na množství podpořených projektů.
Na základě vlastní žádosti ukončil svoji činnost ve funkci člena
správní rady sdružení PROTEBE jeho zakladatel Ing. Aleš Chytka, a to k
30.6.2015.
Sdružení PROTEBE každoročně žádá o finanční příspěvky na
realizaci projektů určených k integraci zdravých a zdravotním postižením
oslabených dětí a mládeže z veřejných zdrojů v rámci grantových řízení
vyhlašovaných Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem školství ČR
a finanční zdroje jsou získávány také prostřednictvím nadací, nadačních fondů
a dalších institucí, firem a jednotlivých drobných dárců.
Za podporu také děkujeme členům správní rady sdružení, institucím,
firmám a lidem, jejichž pomoci si velice vážíme.
Sdružení je složeno z externích spolupracovníků a dobrovolníků.
Někteří se věnují práci s handicapovanými profesně v různých oblastech a
jiným
se
tato
činnost
stala
životním
koníčkem.

Zdeňka Kapicová
předsedkyně sdružení

6 389 Kč

Uvedený zisk bude výhradně použit na podporu aktivit
organizovaných sdružením v roce2016.
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CÍLE A POSLÁNÍ SDRUŽENÍ
•
•
•
•
•
•

Vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj dětí a
mládeže s handicapem a jejich rodin pravidelnou zájmovou činností.
Napomáhání realizace při vzdělávání této cílové skupiny.
Vytváření podmínek pro snazší integraci těchto dětí do společnosti.
Navázání kontaktů a začlenění společnosti do mezinárodního rámce.
Poradenství v sociální, vzdělávací a ekologické oblasti.

OBLASTI ČINNOSTI
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Činnost spolku se realizuje na základě projektů.
Hlavními činnostmi spolku jsou přednášky, poradenství, vedení zájmových
kroužků, turistické akce, kulturní akce, ekologické aktivity. Veškeré aktivity jsou
zaměřeny na integraci zdravé a handicapované mládeže.
Vedlejší činnost je zaměřena na doplňkovou cílovou skupinu – rodiny
handicapované mládeže, dále na spolupráci s organizacemi obdobného zaměření a
na mezinárodní aktivity.
Pobytové akce (letní dětské tábory, víkendový pobyt 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

SPRÁVNÍ RADA
Správní rada se schází
pravidelně
1x
za
měsíc
(s výjimkou letních prázdnin) a
zabývá
se
koncepčními,
poradními
a
kontrolními
činnostmi. Členové se také
aktivně snaží vyhledávat sponzory
sdružení. Podílejí se na plánování.

Statutární zástupce:
Zdena Kapicová – předsedkyně SR
Složení správní rady k 31.12. 2015:
Jiří Cafourek – místopředseda SR
Ing. Ondřej Staněk, PhD.
Alena Nádeníková
a udržovat komunikaci s nimi ve prospěch
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SEZNAM SPONZORŮ ROKU 2015:
Rok 2015 jsme uzavřeli VII. reprezentačním plesem našeho
sdružení v Kulturním centru Novodvorská, kde jsme malou
prezentací veřejně zrekapitulovali naši práci za celý rok a veřejně
poděkovali všem našim donátorům a přátelům našeho sdružení.
•
•
•
•
•

•

Efko, český výrobce hraček
a her

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NET4GAS
Hamé
Olma
Oxalis
Medocentrum.cz
Igráček
Levné knihy
ŠkoFin
Breno
Lesy ČR
Bohemia Energy
Ministerstvo zemědělství
SBERBANK
Kapela Riviéra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partners – Jindřich
Prokop, recepce Lužiny
Piccollo
City
Kika Nábytek s.r.o Jakub
Střeštík –
Apelby Communications
s.r.o.-Michal Kutzendorfer
Medium Group Vladimír Kropáček
Dům zahraniční
spoluúčasti
ČEPS, a.s.
CHICCO
SLUSNY TM
Nivea
Wüstenrot
Yoyostore
Kofola original
Rossmann
Zlatá včela
Pepa.cz
Holinovi
Matějkovi

•

PRAGUE TAX SERVICES, a.s.

•
•

Hlavní město Praha
•
Městská část Praha 2
Městská část Praha 4
Městská část Praha Libuš
Dopravní podnik
hl.města Prahy
Raiffeisen stavební
spořitelna
Nadace Jedličkova
ústavu
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•
•
•
•
•

Tímto společenským setkáním se již sedm let prezentuje naše sdružení a
děkuje svým podporovatelům a uživatelům a sponzorům za možnost realizace naší
činnosti, která je určená pro zdravé i zdravotně handicapované lidi a jejich rodiny.

AKTIVITY 2015
V roce 2015 bylo realizováno devět projektů. Každý projekt řídí zkušený
dlouholetý vedoucí se svým okruhem spolupracovníků. Každá akce má svou
vlastní specifickou náplň zaměřenou na potřeby jednotlivých účastníků.
V roce 2015 bylo realizováno osm projektů:
1. Sportovní tábor (děti s lehčím zdravotním a mentálním handicapem)
2. Integrovaný tábor (děti s těžším mentálním a zdravotním handicapem)
3. Vodácký tábor (děti s fyzickým handicapem)
Aktivní pobyt v přírodě má u dětí a mládeže pozitivní vliv na rozvoj osobnosti a
snižuje výskyt problémového chování. Při hrách v lese, sportu i řadou tvořivých aktivit si
osvojuje 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 některé z českých řek pod pečlivým dozorem a s 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
(Praha 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 dítěte, jeho zájmů, délky pobytu i dle
finančních možností rodičů. Akce jsou zaměřené na poznávání nových míst v ČR, pobyty v
přírodě a také podporují uchovávání lidových tradic.

6.

Vyšehradští včelaříci

V rámci projektu zaměřeného na propagaci včelařství a ochranu přírody provozuje
pravidelnou činnost kroužek v Jedličkově ústavu a školách na Vyšehradě. Členové se
zúčastňují různých akcí, soutěží a přírodovědných olympiád, např. celostátního setkání s
názvem „Zlatá včela“.

7.

Mezinárodní setkání mládeže „Friends Over Chess“

Uspořádali jsme již tradiční 21. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ s názvem „Friends Over
Chess“ za účasti týmů z Polska, Slovenska, Holandska, Belgie, Maďarska a České
republiky. Zúčastnili jsme se v tomto roce i turnaje v Polsku, kde naši zástupci ze
šachových kroužků reprezentovali Českou republiku.
8. Integrační ples
Rok 2015 jsme uzavřeli VII. reprezentačním plesem (letos na téma „Květinový ples“)
v KC Novodvorská, kde jsme malou prezentací veřejně zrekapitulovali naši práci za celý
rok a veřejně poděkovali všem našim donátorům a přátelům našeho sdružení.
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INTEGRAČNÍ PLES

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ

Hlavní vedoucí: Zdena Kapicová
SPORTOVNÍ TÁBOR
Místo: KD Novodvorská, Praha 4
Hlavní vedoucí: Ondřej Staněk
Termín: 21.11.2015
Místo: Klepákův mlýn, okr. Jindř. Hradec
Účastníci: 250 osob
Termín: 15. - 29. 8. 2015
Typ tábora: chatičkový, pevná budova
Téma celotáborové hry: putování českou historií
Táborníků: 31

Sdružení PROTEBE, sídlící v prostorách ředitelství Jedličkova ústavu
(V Pevnosti 4, Praha 2 – Vyšehrad), již jednadvacátým rokem pracuje s fyzicky,
psychicky i sociálně znevýhodněnou mládeží. V rámci aktivní pomoci svým
členům (cca 155 osob) se zabývá klubovou činností, organizováním kulturních a
sportovních akcí, pořádáním letních pobytových táborů, vzdělávacími a
motivačními aktivitami, asistenční službou apod.
Přirozenou cestou, vycházející z prvotního zájmu svých členů, se činnost
sdružení rozšířila i o oblast společenské výchovy. Účastníci aktivit sdružení
projevovali zájem o tuto oblast, ve které postrádali jim dostupné formy
seberealizace. Hlavním cílem projektu byl rozvoj umění tančit a pohybovat se ve
společnosti. V dnešní době je to stejně důležité jako znalosti získané studiem na
školách. Naše integrační plesy učí mládež a širokou veřejnost poznání, že tančit
může být příjemné či zábavné třeba i na vozíku.
Další významnou složkou projektu je integrační setkávání, které učí
rozvoji komunitního života a napomáhá vytvářet sousedské vztahy mezi lidmi i
městskými částmi. Plesového setkání si mohli užít jak profesionální tanečníci, tak
i lidé na vozíčku, neboť prostory kulturního centra Novodvorská, kde se ples
konal, umožňuje bezbariérový vstup v celé budově včetně sociálního zařízení a
občerstvení.
Skladba programu se účastníkům velmi líbila a byla vytvořená
harmonická a přátelská atmosféra, neboť se na tomto setkání potkávají lidé
stejných zájmů, myšlení a pochopení jeden pro druhého.
-13-
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21. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
Friends Over Chess
Hlavní vedoucí: Zdena Kapicová
Místo konání: Jedličkův ústav a školy, Praha, Rakovník
Termín: 24.10.2015 – 30.10.2015
Účastníci: 50 účastníků ze 6 zemí – Česká republika, Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Nizozemí, Belgie
Pro účastníky z Belgie, Holandska, Polska, Maďarska, Slovenska a Česka
byl připraven bohatý program zaměřený na seberozvoj, integraci, rozšiřování
osobních hranic, poznávání jiných kultur a národů a rozvoj šachových dovedností.
Akce v takovém rozsahu pro tuto cílovou skupinu je jediná svého druhu v České
republice. Na 50 účastníků často s velmi těžkým zdravotním a fyzickým
postižením i na účastníky zdravé čekaly hry zaměřené na poznávání sebe sama i
druhých, na týmovou spolupráci, interaktivní hra v botanické zahradě, prohlídka
Prahy a hlavně šachový turnaj, na který se účastníci připravovali během celého
školního roku ve svých šachových kroužcích. Na setkání si pak mohli porovnat
síly s účastníky z jiných zemí. Pierre Keune, vedoucí holandského týmu, navštívil
toto setkání už po dvacátédruhé: „Jsme rádi, že do Prahy můžeme pravidelně
jezdit. Pro naše děti je to často zážitek na celý život. Zorganizovat takové setkání
není jednoduché, o to víc nás těší, že má akce tak dlouho tradici.“

INTEGROVANÝ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Zdena Kapicová
Místo: RS Lažánky v Jižních Čechách
Termín: 8.8.2015 – 22.8.2015
Typ tábora: chatičkový, pevná budova
Táborníků: 80 osob, z toho 25 se zdravotním handicapem různého
typu a stupně postižení
Cílem integrovaného letního prázdninového pobytu je
umožnit dětem a mládeži s mentálním, tělesným a sociálně slabým
dětem a jejich vedoucím účast na pobytu, podporovat zdravé vztahy
mezi dětmi a mládeží z různých společenských skupin nebo
zdravými či postiženými. Dále pak zabránit diskriminaci, šikaně
mezi dětmi a mládeží, vybudovat kamarádské vztahy, naučit děti a
mládež toleranci, empatii a respektu k druhým. Společným cílem je
pak naučit se během her spolupráce v týmu, dvojicích a ve skupině.
Přijímáme děti od 6 do 15 let, výjimečně jsou v oddíle i děti
mladší (děti známých). Děti jsou rozděleny do oddílů dle věku,
každý tak má možnost si najít kamaráda nebo kamarádku. Menším
dětem (6 – 8 let) je věnována větší péče, hry se často střídají, jsou
vděčni za pohádku na dobrou noc a mateřský přístup vedoucích. Je u
nich častější stesk po domově – v drtivé většině případů se jej daří
překonat a další rok už problém není žádný. Integrujeme i děti se
zdravotním postižením (mentální retardace bez věkového omezení).
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Vybíráme takové lokality, aby v bezprostředním okolí tábora
byly lesy, v nichž trávíme alespoň polovinu času hraním různých
her. Lesy jsou lehce prostupné a dají se v nich uskutečnit i hry na
poměrně velkém území. Rozsáhlé lesní oblasti protínají lesní cesty –
ty spolu s místními význačnými body umožňují jednoznačnou
orientaci. Lesem se dá dojít k vodním nádržím a rybníkům v okolí a
užívat si koupání a cachtání.
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VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
Hlavní vedoucí: Jiří Cafourek
Kroužek mladých včelařů (VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI) se v roce
2015 umístil na druhém místě v celostátní soutěži „O PUTOVNÍ POHÁR
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ“. Jeho členové se starají o 12 včelstev na 4 včelích
stanovištích (areál Jedličkova ústavu, botanická zahrada Praha-Trója, střecha
obchodního centra Chodov a střecha centrály RAIFFEISEN STAVEBNÍ
SPOŘITELNY). Kroužek uspořádal 19 besed a přednášek na téma „Včely a
ostatní opylovatelé“, které byly realizovány na jednotlivých včelích stanovištích
nebo přímo na pražských základních školách. Zorganizoval několik akcí pro
veřejnost (např. „Medobraní v Botanické zahradě“,“ Medové trhy na Jiřáku“,
„Medobraní na Raifce“, „Medobraní na Chodově“), na kterých byli návštěvníci
seznamováni se včelařením a s včelími produkty. Včelaříci byli spoluorganizátory
květnového celostátního setkání včelařských kroužků „MEDOJEDI 2015“ a
celostátního kola soutěže“ZLATÁ VČELA“ pro kategorii studentů středních škol.
Kroužek byl realizátorem celostátních včelařských soutěží „O POHÁR VČELKY
MÁJI“ (výtvarná soutěž), „MEDFOTO“ (fotografická soutěž), „VČELÍ LOUKA“
(botanická soutěž), „MEDÁK 2015“ (keramická soutěž). Dalšími projekty
kroužku byly například Mediální včelařská kampaň s Lesy ČR, projekt
ADOPTUJ SI VČELU, mediální včelařská kampaň s Dopravním podnikem Prahy.
Hlavním posláním kroužku zůstává propagace včelařství mezi mládeží.
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Děti mají možnost si podle nabídky volit akci podle svého zájmu, délky pobytu a
jeho zaměření, v neposlední řadě i podle finančních možností. Těší nás, že rodiče
často podmiňují účast na našich akcích dobrými výsledky ve škole, že náš dorost
obětuje vlastní kapesné či výdělek z brigády na úhradu pobytu, jen aby mohl být
mezi námi, mezi svými, no prostě…. mezi kamarády.

VODÁCKÝ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Matěj Hruška
Místo: sjíždění Vltavy
Termín: 30.6. – 7.7. 2015
Typ tábora: putovní
Táborníků: 16 účastníků z Jedličkova ústavu a škol a 16 asistentů
jako doprovod
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ŠACH PRO TEBE - ŠACH PRO KAŽDÉHO

INTEGROVANÉ AKTIVITY

Působnost projektu: území hl. města Prahy: ZŠ Londýnská, Praha 2, ZŠ
Slovenská, Praha 2, ZŠ Lupáčova, Praha 3, ZŠT Mochovská, Praha 9, Na

Hlavní vedoucí: Zdena Kapicová
Přehled aktivit:

Topolce 1, domov mládeže (JÚ).
Na všech výše uvedených místech jsou v činnosti šachové kroužky s
frekvenci 1x týdně v délce 1 až 2 hodiny (60min. jedna hodina). Náplní kroužků
jsou šachové turnaje (přebory kroužků) s půlročním vyhodnocením spojeným s
rozdělením drobných cen (sladkosti). Žáci v jednotlivých kroužcích při rozdílné
šachové výkonnosti jsou rozděleni do skupin. Každá má jiný tréninkový obsah.
Nejlepším hráčům je nabízena účast na turnajích pořádaných PROTEBE nebo PŠS
(Pražský šachový svaz). Ve všech kroužcích (kromě JÚ) jsou děti z I. stupně
základních škol. Pravidelně dochází do šachového kroužku v ZŠ Slovenská
(pondělí 13:45-15:45), kterého se ve 2. pololetí školního roku 2014-15 účastnilo
12 dětí, v 1. pololetí 2015-16 10 dětí. V ZŠT Mochovská (středa 13:30-15:00) 12
dětí, ve 2. pololetí 10 dětí. V ZŠ Lupáčova jsou v činnosti již mnoho let kroužky
dva. Jeden v úterý (14:00-16:00) a druhý v pátek (13:00-15:00). Na této škole je o
šachy největší zájem. V letošním školním roce (2015-16) je přihlášeno 26 dětí! V

ZŠ Londýnská chodí ve čtvrtek (14:00-15:00) 12 dětí.

28.12.2014 – 2.1.2015 - Silvestrovský pobyt zaměřený na sport,
turistiku, koupání v bazénu, hry, zábavu a tanec. Celkový počet: 35 dětí a mládeže,
z toho 15 s handicapem.
12.6. 2015 – 14.6. 2015 – Před-táborový sraz – adaptační víkendový
pobyt pro nové uchazeče o tábor, seznamovací hry, zapojení do nového kolektivu.
Celkový počet zúčastněných: 35, z toho 10 lidí s handicapem.
2.10.2015 – 4.10. 2015 – Po-táborový sraz byl spojen s prohlížením
fotografií z tábora, vzpomínánín na zážitky, se zhodnocením ročníku a přípravou
na další ročník. Obohacením pobytu byla drakiáda. Účastníků na srazu bylo 40, z
toho 10 s handicapem.
Spokojenost a důvěra rodičů, nadšení a spontánnost účastníků jsou
odměnou široké skupiny dobrovolníků, kteří akce integrovaných klubů
zabezpečují. S rodiči vždy předem konzultujeme zdravotní stav dítěte a jeho
možnosti pro začlenění do našeho kolektivu a snažíme se pro toto začlenění
vytvořit optimální podmínky.
Pokud forma a styl našich akcí není pro dítě vhodná, snažíme se poradit
či nabídnout jinou alternativu. Je samozřejmé, že informujeme rodiče po každé
ukončené akci o jejím průběhu a náplni, abychom tak předešli případným
pozdějším problémům či nedorozuměním. Z ohlasu spokojených rodičů, kteří si
informace o naší práci navzájem předávají a pomáhají tak rozšiřovat náš kolektiv,
víme, jak velmi jsou tyto akce důležité nejen pro relaxaci dětí a pro zlepšení jejich
fyzické kondice, ale též pro uvolnění psychické zátěže v rodině. Forma pravidelné
činnosti nabízí rodinám pocit klidu a jistoty, zejména však pomáhá adaptaci
problémových dětí v mimoškolním prostředí a v novém kolektivu.
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