Co je Run for ProCit?
Run for ProCit je charitativní rodinný běh na podporu dětí s autismem. Jeho cílem je získat
co nejvíce finančních prostředků na podporu občanského sdružení ProCit při zábavném
sportovním dopoledni pro celou rodinu, kde tím, že si zaplatíte startovné, nebo koupíte
drobný dárek, vyjádříte podporu dětí s autismem. Obliba a známost akce neustále stoupají.
V prvním roce, 2016, se běhu zúčastnilo 300 běžců o rok později už běželo 500 sportovních
nadšenců. V roce 2018 se pro ProCit podařilo vybrat skvělých 50 000 Kč.
V minulých ročnících nás podpořila řada plzeňských sportovců: házenkářské družstvo MAT
Plzeň, plzeňští hokejisté, plavci nebo známý plzeňský triatlonista Přemysl Švarc. Finančně
a organizačně naší akci tradičně pomáhají společnosti Skřivánek s.r.o., SUPTel a.s., Euroverlag
s.r.o., Spolek 28, Plzeňská teplárenská, a.s., Fitness Galerie, ÚMO3, Koření od Antonína,
Nakladatelství Fraus, Cryo Plzeň, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, Nero Drinks CZ/SK a Městská
policie Plzeň.
V sobotu 6. 4. 2019 se bude konat již 4. ročník běhu Run for ProCit. Očekáváme velkou běžeckou
účast, plánujeme rozšířit program doprovodných akcí a chceme běžcům nabídnout ještě
více příjemných vychytávek než v minulých ročnících. Základem Run for ProCit samozřejmě
zůstávají běžečtí borci. Pro ně připravujeme tradiční startovní balíčky, zázemí v šatnách a také
předzávodní protahovací rozcvičku.
Doprovodný program pro všechny fanoušky běhu a sdružení ProCit a pro rodinné příslušníky
závodníků bude bezesporu lákavý. Plánujeme zábavu pro děti: malování na obličej, skákací
hrad, dětskou překážkovou dráhu nebo golfový trenažér. Pro dospělé budou připraveny
ochutnávky gurmánských specialit, výběrové kávy a výborného piva z lokálního minipivovaru.
V roce 2019 bude novinkou tombola z dárků podporovatelů a přátel běhu pro registrované
běžce.

O ProCitu
Občanské sdružení ProCit je registrovaným poskytovatelem sociálně akvizičních služeb
pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Nabízí speciálněpedagogickou
diagnostiku a poradenství a také nácviky sociálních dovedností. Zajišťuje víkendové i týdenní
pobyty pro rodiny s dětmi, logopedický kroužek, plavecké kurzy a cvičení pod vedením
odborných lektorů. Pořádá besedy a semináře s odborníky na téma PAS. Veškeré aktivity
ProCitu jsou vždy přizpůsobeny individuální potřebě dětí a jejich rodin.

Chcete nám pomoci?
Na základě zkušeností z předchozích ročníků víme, že rozpočet pro Run for ProCit se pohybuje
okolo 200 000 Kč. Tato akce tak patří mezi nejnákladnější aktivity občanského sdružení ProCit
a bez pomoci a podpory partnerů ji není možné uskutečnit.

Líbí se vám náš projekt? Chcete se k nám přidat a pomoci dětem s poruchou autistického
spektra? Chcete pomoci ProCitu?
Zorganizovat sportovní akci tak, aby vše klapalo bez zádrhelů, není jednoduché. Vítáme
veškerou pomoc a podporu. Ať už nás podpoříte finančním darem, zajištěním potřebného
vybavení pro běh, nebo se stanete součástí doprovodného programu či posílíte náš tým jako
organizační dobrovolník na trati, jste vítáni.
Prosím, kontaktujte nás, abychom se mohli domluvit na způsobu vaší pomoci. Těšíme se na
vás a na naši vzájemnou součinnost při Run for ProCit 2019.
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