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Úvod a vlastní výroční zpráva:
Naše obecně prospěšná společnost byla založena na ustavující schůzi již dnem 20.11.2012 a následně
zapsaná u Krajského soudu v Brně 14.března 2013
Hlavním cílem naší společnosti je vyvíjet činnost pro děti a mládež a nejen pro ně, ale i pro
rodiny, dospělé i seniory a jako celek pro širokou veřejnost.
Máme k dispozici jezdecký oddíl, který funguje již 25 roků a na základě dlouholetých
zkušeností a odborné vybavenosti zajišťujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Po dlouholeté
činnosti jsme se rozhodli založit obecně prospěšnou společnost, abychom lépe uplatnili své znalosti,
dovednosti a profesionalitu celého týmu.
Jak naše činnost vlastně probíhá? Prostřednictvím jezdeckého oddílu jsme vytvořili malou
fungující farmu s domácími zvířaty, kde hlavním zvířetem jsou koně. Koně zajišťují každodenní zájem
o jejich péči a následně relaxační ježděním. Každý zájemce přichází kterýkoliv den a hodinu. Je
odborně a pedagogicky veden k úkonům potřebným k manipulaci se zvířaty. Zde musím podotknout,
že je velice nutné mít stálý dozor v rámci bezpečnosti účastníků. Do budoucna bychom chtěli zajistit
zaměstnance, který by byl správcem a odborným dozorem, pro tuto náročnou celoroční činnost. Po
seznámení se základní činností formou mimoškolního vzdělávání, dále pokračují manuální dovednosti
každého účastníka. Preferujeme aktivní účast účastníka nad komerčním přístupem, který je anonymní
a bez osobního přístupu.

V loňském roce, tedy v roce 2013, jsme zaznamenali zvyšující se zájem o naše služby v oblasti
obecně prospěšné společnosti. Nevýhodou naší činnosti je start v prvním roce založení bez finanční
pomoci a tak jsme museli často svoji činnost omezovat a nemohli jsme se plně rozvinout a rozšiřovat
naši nabídku a zkvalitňovat dosavadní činnost.
Naše činnost je každý den bez ohledu na roční období. Do naší činnosti též patří víkendová a
prázdninová činnost formou letních táborů. Letní tábory s koňmi jsou velmi atraktivní s bohatou
činnosti a těší se velkým zájmem. V loňském roce 2013 jsme zajistili tři turnusy příměstské varianty
táborů. Úspěšné jsou i víkendy pro rodiče a děti a skupiny spřátelených skupin dětí s jejich vedoucími
(pionýrské oddíly, církevní organizace a další). Oblíbená je i táborová činnost pro školská příspěvková
zařízení např. DDM Kuřim. Veškeré fotodokumentace naleznete na stránkách
www.jopalmaivancice.estranky.cz a nebo na www.vitr-v-hrive-o-p-s.cz . K dispozici jsou oba weby
z důvodu historického a dlouholeté činnosti původní organizace při ČJF.
Plán pro letošní rok 2014 na základě vypracovaného projektu, oslovit co nejvíce účastníků
z řad dětí a mládeže a aktivních skupin, které by rozvíjely další znalosti a dovednosti.

Závěr
Finanční zprávu nelze předložit, jelikož výsledek je nulový, z důvodu nečerpání žádné dotace.
Neobdrželi jsme ani žádné sponzorské a věcné dary.
Jakmile bude naše prospěšná činnost podpořena, výsledky se ihned dostaví. Klademe důraz
na smysluplné využití volného času pro děti a mládež a jejich zapojení do činnosti. Dětí a
mládeže s omezenými příležitostmi je v našem okolí mnoho a tak jsme schopni pro ně zajistit
volnočasové aktivity dle jejich představ.
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