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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Občanské sdružení ORION vzniklo z potřeb rodičů na podzim roku 1998 registrací na 

Ministerstvu vnitra ČR, IČ 68246901. 

Sdružení je právnickou osobou a sdružuje členy na základě společného zájmu o 

handicapované děti, hájí práva těchto dětí. 

Finanční prostředky sdružení získává z členských příspěvků, dotací, grantů a také ze 

sponzorských darů. 

Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, která je obvykle svolávána jednou ročně. 

Činnost sdružení řídí předsednictvo volené na dva roky. 

V roce 2006 pracovalo předsednistvo v tomto složení: 

 

PharmDr. Ilona Mikušová – předseda sdružení 

Bc. Miroslava Červinková – místopředseda 

Lenka Jelínková – místopředseda 

 

Revizní komise: 

Plachetková, Rückerová, Kajšová 

 

Kronikář: 

Zuzana Šimečková 

 

ZAMĚŘENÍ A CÍLE OS ORION: 

 

➢ Vyhledávat, získávat a podporovat všechny aktivity zabezpečující trvalé zlepšení 

kvality života handicapovaných dětí 

➢ Napomáhat integraci handicapovaných dětí do společnosti a prosazovat jejich 

rovnoprávné postavení v majoritní společnosti 

➢ Pořádání rehabilitačně – rekondičních pobytů rodin s handicapovanými dětmi 

➢ Organizování  a pořádání volnočasových aktivit pro děti s handicapem i jejich rodiče 

➢ Nabídka  alternativních  terapií dětem s handicapem – hipoterapie, arteterapie atd. 

➢ Spolupráce s jinými organizacemi, úřady i soukromými osobami 

➢ Informování veřejnosti o problémech rodin s handicapovanými dětmi, odstraňování 

předsudků a nesprávných představ o vývojových i pracovních možnostech 

handicapovaných dětí 

➢ Umožnění výměny zkušeností – organizování setkání rodičů s handicapovanými dětmi 

k tomu, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o osoby 

s handicapem 

➢ Shromažďování informací a metodických materiálů v souvislosti s odlišnými 

handicapy dětí 

➢ Práce s dobrovolníky a jejich zapojování do činnosti organizace 

 

 

 

 

V roce 2006 OS ORION sdružovalo celkem 42 rodin s dětmi s postižením (bez rozdílu 

jejich diagnóz) z celého regionu Rychnov nad Kněžnou. 
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Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem  

ORION 

Javornická 1581 

516 01  Rychnov nad Kněžnou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČ 68246901 

 

tel. 

OS ORION  - 494 530 079 

PharmDr. Ilona Mikušová – 774 813 833 

Bc. Miroslava Červinková  - 775 369 434 

 

e-mail 

OS ORION@seznam.cz 
 

 

 

Bankovní spojení : 

Česká spořitelna a.s. Rychnov nad Kněžnou – č.ú. 1187749349/0800 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2006 
 

Mezi aktivity vyplývající z poslání a cílů sdružení patřily v roce 2006 mimo jiné i tyto : 

 

 

Arteterapeutické dny 

 probíhaly v průběhu celého roku, za účasti průměrně 12-15 rodin. Jedná se o psychoterapii, která 

dokáže nenásilnou formou procvičit  nejen jemnou motoriku, zlepšuje koncentraci pozornosti, vliv má také  na 

psychiku dětí, jejich  fantazii,  děti získávají nové zkušeností při výtvarných činnostech  s použitím různých 

materiálů….  

 

I  na víkendových rekondičních pobytech děti rády využijí příležitosti a ve volné chvilce vytváří dílka barvami 

na sklo,  připravují  vánoční ozdoby  či drátkují svíčky … 

 

 

Rekondiční plavání 

 

 

únor –  květen - sobotní plavání v krytém bazénu v České Třebové s možností využití nejrůznějších atrakcí 

(dětského i plaveckého bazénu, vířivé vany, parních lázní a oblíbeného tobogánu, 

                    

listopad -  poznávací zájezd do Hradce Králové. Návštěva Agaparku (plavání s možností využití dalších atrakcí), 

          

září – zájezd do zábavného centra BABYLON v Liberci. Návštěva Aguaparku, lunaparku, muzea kuriozit, patří 

již k tradičním akcím,  což potvrzuje i každoroční velký zájem účastníků. Děti zde mohou využít nejrůznějších 

atrakcí, které Aguapark nabízí (plavecké bazény, vířivé vany, parní lázně, masáže, tobogány, skluzavky …) 

 

Letní rekondiční pobyt  

- proběhl v červenci v lázeňském městečku Silvi Marina v regionu Albruzzo v Itálii. Písčitá pláž s pozvolným 

vstupem do moře umožnila dětem s postižením využívat léčebných účinků mořské vody. Tento druh rehabilitace 

je velkým přínosem pro handicapované děti (uvolnění spasmů, posílení svalové hmoty, zlepšení respiračních 

obtíží, ekzémů …) 

 

Hipoterapie 

 

Tento rok probíhala hipoterapie od dubna do listopadu již opakovaně v kryté jízdárně  v Doudlebách nad Orlicí u 

paní Prauzové, která umožní  jezdit i za nepříznivého počasí (tím je zajištěna pravidelnost, která je u tohoto 

druhu terapie velmi důležitá). Přínos pro děti s postižením je zlepšení především fyzické stránky, tzn. uvolnění 

těla, vzpřímení trupu, udržení rovnováhy, vliv má i na uvolnění mluvidel. U dětí s mentálním postižením je 

terapie zaměřena hlavně na celkové zklidnění dítěte, na zlepšení jeho psychické kondice, zvýšení sebevědomí při 

ovládání koně atd. Pro velký zájem hipoterapii nabízíme 2 x týdně . 

 

 

Jarní víkendový pobyt , ve dnech 19.5.06 – 21.5.06 v rekreačním  sportovní areálu Tesla v  Horním Bradle 

nedaleko Sečské přehrady. 

 Areál se nachází v malebném údolí na břehu řeky Chrudimky, obklopen jedinečnou přírodou CHKO Železné 

hory. Pobyt umožňuje především vzájemný kontakt rodin s dětmi s postižením a je zařazován program, který 

opět napomáhá ke zlepšení fyzické a psychické kondice (tj. vyjížďky na koních, spojené tentokrát i s návštěvou  

hřebčína ve Slatiňanech,  plavání ve vyhřívaném bazénu, tenis, fotbal, procházky v přírodě, návštěva zámku a 

muzea ve Slatiňanech, arteterapie, ale i společné posezení u táboráku s kytarou). 

 

  

 JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 

 Děti s postižením se vyvíjí především získáváním zkušeností, tzv. zážitkovými vjemy, proto je třeba jim co 

nejvíce podnětů zprostředkovat – k tomuto účelu se každoročně do programu zařazují poznávací zájezdy 

 

PRAHA – Divadlo Spejbla a hurvínka    

 

Jičín „MĚSTO  POHÁDEK“  

 

 Jičínské pohádkové náměstí přivítalo dětské účastníky jarmarkem s různými atrakcemi a tvořivými koutky 

(navlékání korálků, výroba strašidélek z brambor a dýní, zdobení klobouků, výroba obrázků z těstovin, 

modelování a jiné. Pro děti byl připraven i kulturní program s pohádkami a písničkami a mohly si potřást rukou 

s nejednou pohádkovou postavičkou. 
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Poznávací zájezd ZOO Dvůr Králové nad Labem 

 

Poznávací zájezd do Hradce Králové – hvězdárna  

  - dne 25.11.06 se rodiny s dětmi  vydaly na průzkum podzimní hvězdné oblohy s astronomickou pohádkou – 

exkurze   Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Autobusový zájezd byl doplněn i návštěvou Aguaparku 

v Hradci Králové,  

 

 

Dětský den v Kostelecké Lhotě – proběhl dne 23.6.2006. 

 Počasí se vydařilo a tak na hřišti vládlo veselí. Odpoledne provázené hudebním pořadem se soutěžemi a tanci  p. 

Martina Dohnálka, doplnila zvláště pro chlapce zajímavá prohlídka hasičské a zemědělské techniky. V průběhu  

celého odpoledne probíhala i hipoterapie a účastníci této akce měli možnost občerstvit se grilovanými kuřaty. 

 

 

ORION CUP 2006 

 Albrechtice nad Orlicí přivítaly 2.9.2006, za krásného slunečného počasí,  malé i velké sportovce již na 5. 

ročníku sportovního dne. Setkaly se zde rodiny s dětmi (kolem 50 osob), které se jako každoročně utkávali 

v tenisu, děti horlivě soutěžily v připravených disciplínách, za pomoci asistentů z Občanského  sdružení LUSK 

z Rychnova n. Kn., za které byly nakonec všechny odměněny. Program byl pestrý -  kromě ukázky historické 

vojenské techniky z II. světové války, byla připravena i ukázka  výcviku policejních psů. Pro maminky byla 

vyhlášena soutěž o nejlepší kuchařku – cukrářku a dětská porota si vybrala vítězku sama.  

 

 

COUNTRY  BÁL  -  11.listopadu.2006  

- kulturní akce, tento rok ve spolupráci s DDM v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnila ve Sporthotelu v Dlouhé 

Vsi u Rychnova n. Kn.. OS ORION ji pořádá již čtvrtým rokem – jejím účelem je nejen zviditelnění sdružení ale 

i  získání finančních prostředků na  další činnost.  K tanci a poslechu tradičně výtečně hrála kapela Kalumet, 

která věnovala svůj honorář  na zajištění aktivit našeho sdružení 

 

 

 

MIKULÁŠ  NA  HORÁCH  

O víkendový pobyt,  který se uskutečnil v termínu  od 1.12.06 do 3.12.06 v Deštném v Orlických horách 

v hotelu Alba, byl jako každoročně velký zájem. Rodiny si již tento pobyt velice oblíbily a děti vždy netrpělivě 

(některé  i trochu s obavami) očekávají příchod čerta, anděla a Mikuláše s nadílkou. V tomto roce nás zima 

trochu zradila, takže využít hory k zimním radovánkám na sněhu se nedalo, byl však zajištěn  náhradní program 

a tak nikdo nelenošil. Mimo hipoterapie, která zde každoročně na pobytu probíhá, se rodiny vydaly na výlet na 

Masarykovu chatu a Šerlišský mlýn. V podvečer proběhla beseda s pracovníkem Horské služby, panem 

Kubíčkem, spojená s prohlídkou diapozitivů, děti se dozvěděly mnohé zajímavosti o Orlických horách a práci 

Horské služby. Děti využily i příležitosti a ve volných chvilkách rády využily i arteterapie – malovaly obrázky 

barvami na sklo a drátkovaly svíčky.    

 

 

 

NAŠE PLÁNY NA ROK 2007  
 

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem se od roku 2007 stane poskytovatelem 

sociálních služeb v regionu Rychnov nad Kněžnou, a to v těchto oblastech: 

1. sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 

2. osobní asistence 

 

Příprava na toto nové období začala již v létě 2006, kdy jsme podali žádost o financování 

projektu „Chceme být s vámi“ z finančních prostředků OP RLZ. Tento projekt byl schválen 

komisí v plné výši, tj. 3.942.291,- Kč  –  realizace projektu pak začala již od listopadu 2006. 

 Evropská dotace umožní školení osobních asistentů - 3 z nich budou pracovat na plný úvazek (částečně i pro 

sdružení), dalších 10  asistentů bude pracovat na Dohody o provedení práce přímo u jednotlivých klientů dle 

potřeb a zájmu rodičů s handicapovanými dětmi.  

Dále byly získány finanční prostředky na školení rodičů dětí s postižením, které by jim mělo umožnit  návrat 

do zaměstnání. . Dvě maminky pak  budou pracovat od ledna pro sdružení na plný úvazek a jedna maminka 

na poloviční. 
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 Tento projekt zároveň umožnil zřízení Centra ORION  – od 18. prosince 2006 sídlí OS ORION v  budově 

České pojišťovny, a.s. v Rychnově nad Kněžnou, ul. Panská 1493. Z prostředků EU bude hrazen provoz 

Centra i jeho vybavení.  

 

Další žádost podaná naším sdružením  - jedná se o   Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze 

státního rozpočtu (MPSV) pro rok 2007 – byla schválena ve výši  500.000,- Kč. Umožní zřízení kanceláře 

pro odborníky  -  zpřístupní  tak sociální služby našim klientům  -  přímo v Centru budou nabídnuty služby 

logopeda, speciálního pedagoga, pracovníka rané péče, psychologa apod.. 

Současně s novými projekty  byly zaslány jako každoročně žádosti o dotace z města Rychnov nad Kněžnou, 

Kostelce nad Orlicí, Vamberka a Dobrušky na činnost sdružení v roce 2007 - tyto projekty umožní 

dofinancování činností a aktivit OS Orion tak, jak probíhaly až dosud .  Tyto aktivity jsou zároveň hrazeny i z 

členských příspěvků a částečných úhrad od rodičů. 

Další změnou, kterou naše sdružení  v roce 2006 prošlo, byla změna stanov. S novými stanovami pak úzce souvisí i  

nová adresa sdružení: 

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION, Javornická 1581, Rychnov nad Kněžnou 

Významnou změnou bylo zakomponování sociálních služeb, které bude  sdružení poskytovat od ledna 2007  do 

stanov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence).  

Dostali jsme také svolení k používání nového loga sdružení, tak jak je vidět na titulní straně. 

 

Zároveň však kromě těchto výše zmíněných projektů  bude činnost sdružení pokračovat ve stejném duchu tak jako 

dosud a aktivity, které se stále setkávají s velkým zájmem, zachová.  

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Za pomoc při uskutečňování  jednotlivých aktivit 

 

- Aktivním členům sdružení a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a zajišťování akcí, vedení agendy 

sdružení bez nároku na honorář. 

- Sdružení LUSK Rychnov nad Kněžnou za pomoc při zajištění soutěží pro děti s handicapem na sportovním 

dnu ORION CUP v Albrechticích nad Orlicí. 

 

Za  finanční podporu 

-  Krajskému  úřadu  Královéhradeckého kraje                       

-  Městu Rychnov nad Kněžnou                           

-  Městu Kostelec nad Orlicí                            

-  Městu Vamberk  

- Obci  Albretice nad Orlicí  

                             

Za finanční dary  

-  ŠKODA  AUTO  a.s., Mladá Boleslav                        

-  MERTLÍK s.r.o., Křovice                             

-  STROJMOTIV s.r.o, Borohrádek                      

-  Radek Sokol, Rybná nad Zdobnicí                        

-  ZES SILKO. s. r.o.                           

-  KALUMET, Rychnov nad Kněžnou                           

-  Lions Club, Rychnov nad Kněžnou                        
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   FINANČNÍ  ZPRÁVA – OS ORION 2006 
 
POKLADNA: 

Počáteční zůstatek k    1.1.2006:          445,50 Kč 

Konečný  zůstatek k 31.12.2006:               492,50 Kč  

              568,50 Kč – pokladna EU 

 

BĚŽNÝ  ÚČET - financování aktivit: 

Počáteční  zůstatek  k  1.1.2006 :             75 148,73 Kč   

Konečný zůstatek  k 31.12.2006:                   33 423,61 Kč 

   

 

BĚŽNÝ  ÚČET – EU:   

Počáteční zůstatek k 27.10.2006:  935 606,88 Kč 

Konečný zůstatek  k 31.12.2006:                           795 073,08 Kč 

 

 

 

BĚŽNÝ  ÚČET – financování osobní asistence: 

Počáteční zůstatek k 19.12.2006:              1 000,-   Kč  

Konečný zůstatek  k 31.12.2006:         894,53 Kč 
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 PŘÍJMY: 
 

Platby klientů za pobyty, akce, terapie:      208 552,84 Kč 

Členské příspěvky  :                                          3 900,-   Kč 

(vč. přijatých kladných úroků z BÚ) 

 

Dotace:   
-  Krajský úřad Královéhradeckého kraje                       50 000,-  Kč  

-  Město Rychnov nad Kněžnou                          80 000,-  Kč 

-  Město Kostelec nad Orlicí                           15 000,-  Kč 

-  Město Vamberk                                14 000,-  Kč 

-  Obec Albrechtice nad Orlicí                            3 000,-  Kč  

 

Dotace EU:                                        935 606,88 Kč  

 

Dary: 

-  ŠKODA  AUTO  a.s., Mladá Boleslav                       15 000,-   Kč 
-  MERTLÍK s.r.o., Křovice                            2 000,-   Kč 

-  STROJMOTIV s.r.o, Borohrádek                     2 000,-   Kč 

-  Radek Sokol, Rybná nad Zdobnicí                       1 500,-   Kč 

-  ZES SILKO. s. r.o.                          2 000,-   Kč 

-  KALUMET, Rychnov nad Kněžnou                          17 000,-   Kč 

-  Lions Club, Rychnov nad Kněžnou                       8 723,-   Kč  

-  Město Rychnov nad Kněžnou                            978,-  Kč   
 

 

Příjmy celkem:     1 359 260,72 Kč 
 

 

VÝDAJE: 
Spotřeba materiálu: 

- arteterapeutický materiál                15 804,-    Kč 

- didaktické pomůcky       6 000,-    Kč 

- odměny dětem za soutěže     15 137,50 Kč 

- provozní režie     29 329,-    Kč 
 

Hipoterapie:     43 001,-    Kč 

 

Dopravné:     29 008,-    Kč 
 

Rekondiční plavání:             17 825,-    Kč 
 

Rekondiční pobyt Itálie:                 205 720,-   Kč 
 

Víkendové pobyty, poznávací zájezdy, akce:    73 368,50  Kč 
 

 „Centrum OS ORION“                    142 883,50  Kč 

- nájemné 

- výpočetní technika 

 

Ostatní služby  (právní služby, inzerce, propagace) :     17 629,-    Kč 

 

Výdaje celkem:                                              595 705, 50 Kč 


