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Vážení podporovatelé, kolegové, přátelé ProCitu, předsta-
vujeme vám výroční zprávu našeho spolku za rok 2019.

Úvodem bychom rádi zmínili, že jsme s velkou radostí zre-
alizovali mnoho projektů. Za spolupráci na nich děkuje-
me:

Plzeňskému kraji, odboru hejtmana, sociálnímu odboru, 
Magistrátu města Plzně, odboru sociálních služeb, odboru 
kultury a sportu, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 
městské části ÚMO1 a ÚMO3, nadačním fondům: Tesco, 
Nadace 700 let města Plzně, Nadace Rudolfa Löwyho (Ži-
dovská obec), Dobrý skutek.

Moc děkujeme rovněž  všem donátorům, firmám a fyzic-
kým osobám, které stojí po boku ProCitu od jeho založení 
před 10ti lety. Velmi si jejich přízně a podpory ceníme.

Díky vám všem mohly rodiny s dětmi s poruchou autistic-
kého spektra (PAS) z celého Plzeňského kraje již počtvr-
té vycestovat na celý týden do krásného prostředí v Ro-
hanově a prožít Vzdělávací a sportovně-relaxační pobyt s 
kamarády a celou rodinou. Umožnili jste nám také strávit 
dva víkendy s dětmi bez rodičů a v zimě opět zrealizovat 
na Šumavě víkend s lyžařským výcvikem „Lyže s ProCitem“.

Již pošesté se podařilo i oblíbené „Léto s Procitem“, kdy 
během letních prázdnin probíhal pro děti s PAS a jejich 
sourozence celodenní program. 

Během celého roku děti cvičily, plavaly, zdokonalovaly se 
v sociálních dovednostech, navštěvovaly lekce muzikote-
rapie a čtvrtým rokem i kroužek logopedie. 

Děti při aktivitách mohly používat široké spektrum no-
vých muzikoterapeutických či rehabilitačních pomůcek, 
které jsme pořídili díky dotacím a darům.

Uskutečnili jsme mnoho výletů v okolí Plzně, navštívili 
hlavní město Prahu, město Cheb, Sušici a dokonce jsme si 
již podruhé zabruslili s plzeňskou Vlčí smečkou a oslavili 
tak Mikuláše na ledě.

Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské 
univerzity, a to zejména s Mgr. Věrou Knappovou, Ph.D., 
děti v rámci Speciálních olympiád v oddíle Spirála pravi-

delně trénovaly. A byly velice úspěšné. Zkusily si dokonce 
základy tenisu pod taktovkou Tenisové akademie.

Připravili jsme mnoho seminářů, besed a work- shopů ne-
jen pro rodiče, studenty a spolupracující dobrovolníky, ale 
i pro pedagogické pracovníky i další odborníky. 
Péče o rodiče dětí s PAS se rozšířila o možnost pravidelné 
individuální i párové terapie s psycholožkou Mgr. Kateři-
nou Šámalovou.

Speciální pedagožka Mgr. Alena Siváková realizovala 
mnoho konzultací s rodiči, rodičovských skupin a předná-
šek pro širokou veřejnost. Koncem roku pak zaučovala no-
vou kolegyni, speciální pedagožku Mgr. Lenku Vaňačovou, 
která posílila tým ProCitu.

Ráda bych poděkovala i všem sponzorům, kteří podpořili 
kulturní akce věnované osvětové činnosti.

Jen díky nim jsme uskutečnili čtvrtý ročník charitativní-
ho rodinného běhu RUN for ProCit, kterého se v Borském 
parku zúčastnilo téměř 500 běžců, sedmý Benefiční kon-
cert ve Staré Synagoze a zúčastnili jsme se  již po čtvrté 
Festivalu sportu.

Jsme hrdí na naše lektory i dobrovolníky z řad studentů, 
kteří obdrželi cenu Anděl a Křesadlo za svoji činnost a po-
moc dětem s PAS. Bez jejich pravidelné práce plné nasa-
zení by to nešlo.

V příštím roce připravujeme další novinky, mezi které bu-
dou například patřit bezplatná poradna pro širokou veřej-
nost, bezplatná poradna pro rodiče dětí s nízkofunkčním 
autismem a sourozenecká skupina.

Nadcházející rok je pro nás další výzvou, rokem plným 
oslav. Moc se těšíme na zážitky, které nás cestou potkají. 

Irena Vítovcová
předsedkyně, ředitelka 
Občanského sdružení ProCit, z.s.



Náklady v tis. Kč hl. činnost celkem

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby

1 387 1387 

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 292 292 

Opravy a udržování 47 47

Náklady na cestovné 29 29

Náklady na reprezentaci 25 25

Ostatní služby 993 993

Osobní náklady 2 738 2 738

Mzdové náklady 2 342 2 342

Zákonné sociální pojištění 396 396

Zákonné sociální náklady 0 0

Daně a poplatky 0 0

Daně a poplatky 0 0

Ostatní náklady 20 20

Jiné ostatní náklady 20 20

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 14 14

Odpisy dlouhodobého majetku 14 14

Provozní dotace 2 856 2 586

Provozní dotace 2 856 2 856

Přijaté příspěvky 414 414

Přijaté příspěvky (dary) 398 398

Přijaté členské příspěvky 16 16

Tržby za vlastní výkony a za zboží 386 386

Ostatní výnosy 4 4

Jiné ostatní výnosy 4 4

Výnosy celkem 3 659 3 659

Výsledek hospodaření před zdaněním -500 -500

Výsledek hospodaření po zdanění -500 -500

DĚKUJEME!


