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a) Členská schůze:  
je vrcholným orgánem spolku
 
b) Výbor:  
je kolektivním statutárním orgánem
složení výboru:
Mgr. Miroslava Červinková, MBA
předsedkyně spolku 
(a ředitelka Centra Orion)
Lenka Jelínková, místopředsedkyně
spolku (a personalistka)
Lenka Löfflerová, členka výboru
 
c) Kontrolní komise:  
je kontrolním orgánem
složení kontrolní komise:
Alena Kotlářová, předseda komise,
Zuzana Šimečková, člen komise
(a administrativní pracovnice) 
Renata Vašáková, člen komise
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Název: Centrum Orion, z.s.
Sídlo: Centrum Orion,
Dlouhá Ves 116,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 68246901
 
www. centrum-orion.cz,
e-mail: orion@centrum-orion.cz,
facebook.com/CentrumOrionzs
 
registrace: spolkový rejstřík 
u Královéhradeckého krajského soudu 
(vl. L3505)

Orgány spolku:

Počet členů spolku v r.  2019: 
40 rodin (128 členů)

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O CENTRU ORION



 
 

 

 
 

 

 
vměstnat celý rok do pár stránek není
jednoduchý úkol. Jak se to povedlo, posuďte
sami :-)
 
Úvod by přitom mohl být velmi kraťoučký: 
rok 2019 byl, myslím, úspěšný, finančně 
i personálně stabilní a také velmi laskavý
díky mnoha dobrým lidem, kteří nám nezištně
pomáhají.
 
Poskytovali jsme v souladu s naším základním
posláním sociální služby dětem i dospělým
osobám s handicapem a také jsme, díky vaší
finanční i morální podpoře, mohli realizovat 
i další naplánované projekty. 
 
Za tímhle suchým textem se ale skrývá košatá
práce, plná každodenních událostí, lidských
osudů a naší snaze pomoci těm,  kdo se na nás
obrátí. 
 
 

VÁŽENÍ A MILÍ
PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI

CENTRA ORION,
 
Rok 2019 se vyznačoval především naší
snahou o rozjezd klasické terénní asistence.
Reagovali jsme tak na měnící se potřeby
našich klientů a v prosinci 2019 jsme na tuto
službu, kterou využilo 10 klientů,
zaměstnávali již 2 pracovníky.
 
Od března 2019 jsme také členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb – největší
profesní organizace sdružující poskytovatele
sociálních služeb v České republice. Členství
nám přináší hned několik výhod, tou
nejzásadnější je určitě lepší přehled
v celostátní sociální politice a tak možnost
reagovat na aktuální dění nebo se připravit
na to budoucí.

Podařilo se nám zahájit další zajímavý
projekt – a to spolupráci s firmou ALPHA
Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. v
oblasti zaměstnávání osob se zdravotním
omezením či maminek pečujících o dítě 
s postižením.
 
Ceníme si i nové spolupráce s dalšími
poskytovateli v regionu, díky nimž dochází
k vzájemným setkáváním našich klientů
s vrstevníky také mimo Centrum Orion.
 
Ukázali jsme také veřejnosti, že i lidé 
s handicapem mohou být prospěšní  
a pomáhat – klienti se např. aktivně 
účastnili akce „Ukliďme Česko“ či věnovali
drobné dárky ve formě granulí, dek či
pamlsků psímu útulku v Lukavici.
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Naše práce je o lidech – o těch, kteří
pomoc potřebují, i o těch, kteří jim
pomáhají. Jsem hrdá na svůj tým – na
kolegy, kteří jsou odborníky ve své profesi
a dokáží denně svojí prací, zkušeností 
a srdcem pomáhat těm, kteří měli v životě
menší štěstí a musí se potýkat s fyzickým
nebo mentálním postižením. 
 
Ráda bych poděkovala svým kolegům
za jejich úsilí, chuť, optimismus a skvěle
odvedenou celoroční práci. Je velké štěstí
a dar mít kolem sebe tolik pracovitých 
a pozitivních lidí.

 
Srdečně děkuji jménem našich klientů 
a jejich rodin také všem našim přátelům,
partnerům i příznivcům za laskavou a milou
spolupráci a za důvěru v nás, které si
nesmírně vážíme.
 
Poděkování patří Vám všem, kteří jste šli 
v r. 2019 na naší cestě společně s námi - také
díky Vám mají děti i dospělí s handicapem
a jejich rodiny svůj život pestrý, aktivní 
a naplněný nadějí.
 
Děkuji za krásný rok s vámi,
                                                                                                  
Mgr. Miroslava Červinková, MBA                                     
předsedkyně spolku a  ředitelka Centra Orion
 
 
v Dlouhé Vsi dne 24. ledna  2020
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Jako každý rok se v tomto čase již s týmem
zamýšlíme i nad tím, co je před námi,
stojíme před novými výzvami, vytyčujeme si
nové cíle... a také již nyní připravujeme
další projekty – některé z nich v krátkosti
představíme i v této Výroční zprávě.



Tato sociální služba je určena
pro osoby od 6 do 50 let
z Královéhradeckého                                      
a Pardubického kraje.

pomoc při osobní hygieně a zajištění
stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, např. kurz rozvoje osobnosti,
kurz techniky, pracovní terapie,
aktivity s výtvarnou nebo hudební
tématikou, rozvoj motorických
dovedností apod.,
pomoc při zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, při
uplatňování práv a oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

V rámci Centra denních služeb
poskytujeme tyto služby:
 

 

díky ní mohou trávit čas mimo domov,
v moderním, bezpečném a kompletně
bezbariérově upraveném prostředí,
díky ní mohou realizovat stejné
činnosti, jako jejich zdraví vrstevníci,
díky ní mohou být v kontaktu se svými
vrstevníky a aktivně se účastnit
plánování i realizování všech činností,
díky ní mohou uplatňovat vlastní vůli          
a jednat na základě vlastních
rozhodnutí,
díky ní mohou vést aktivní a nezávislý
způsob života.

Co přináší služba Centrum
denních služeb našim klientům?
 

 

Posláním centra denních služeb je
umožnit osobám s tělesným, mentálním
nebo kombinovaným postižením, které
jsou v nepříznivé sociální situaci, trávit
část dne ve společnosti svých vrstevníků    
a předcházet tak jejich sociálnímu
vyloučení, vytvářet jim příležitosti
k rozvíjení zájmů a dovedností podle
jejich individuálních potřeb 
a podporovat jejich samostatnost 
a soběstačnost.

 
kontakt pro zájemce o službu:
Bc. Gabriela Hrobařová, 
sociální pracovnice, 
e-mail: hrobarova@centrum-orion.cz,
mob. 774 155 180
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB



Celkové náklady služby CDS 
v roce 2019 = 6.592.236,- Kč
 
Na financování služby CDS se podílí
klienti, dále je služba hrazena
prostřednictvím dotací MPSV,
Královéhradeckého kraje, měst
a obcí regionu Rychnov nad
Kněžnou.  

zahájili jsme spolupráci s psycholožkou
Mgr. Martinou Vostřezovou a to besedou
určenou výhradně pro klienty - vyzkoušeli
jsme tak, že i naši klienti potřebují občas
probrat důležitá témata bez rodičů

navázali jsme spolupráci s dalšími
poskytovateli s cílem vzájemného
setkávání klientů,
účastníme se společenského života - klienti
navštěvují např. kino nebo výstavy, chodí
do bazénu...,
klienti Centra Orion se učí pomáhat
ostatním - poprvé se zapojili do
celorepublikové akce "Ukliďme Česko"

byla zahájena jednání s Krajem o volné
kapacitě CDS i pro klienty s autismem

a v bezpečném prostředí,

a společně se svými asistenty posbírali
odpadky v přilehlém okolí,
v předvánočním čase navštívili psí útulek 
v Lukavici a předali tak osobně místním
pejskům připravené dárky v podobě
granulí, konzerv i hraček, v Orionu
přivítali žáky ze speciální školy Na Láni
a učili je pracovat se zařízením na výrobu
buttonů, apod.,

a s těžšími postiženími.

NOVINKY V CDS v r. 2019:
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Počet pracovníků 
v přímé péči:

Počet klientů,
kteří službu CDS

využili:

Počet hodin
poskytnuté sociální

služby CDS:

19 50

17.764

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
 ROK 2019 V ČÍSLECH



Osobní asistence je terénní
služba, která je určena dětem
a dospělým ve věku od 3 do 50
let a je poskytována v rámci
okresu Rychnov nad Kněžnou.

díky ní mohou zůstat ve svém
domácím prostředí, které znají

díky ní mohou navštěvovat školu            
i odpolední aktivity,
díky ní mohou uplatňovat vlastní

díky ní mohou realizovat všechny
činnosti, jako jejich zdraví vrstevníci,
díky ní mohou vést aktivní a nezávislý
způsob života.

a jsou v něm spokojeni,

vůli  a jednat na základě vlastních
rozhodnutí,

Co přináší služba Osobní
asistence našim klientům?
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pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu,
pomoc při oblékání a svlékání, při
osobní hygieně i při zajištění stravy,
pomoc při výchovných, vzdělávacích

pomoc při zprostředkování kontaktu

pomoc při obstarávání osobních
záležitostí.

i aktivizačních činnostech,

se společenským prostředím a při
uplatňování práv a oprávněných
zájmů,

V rámci Osobní asistence
poskytujeme tyto služby:
 

 

Posláním sociální služby osobní
asistence je pomoci  dětem a mladým
dospělým osobám se zdravotním
postižením, u kterých existuje riziko
ohrožení vývoje, nebo je vývoj ohrožen
v důsledku nepříznivé sociální situace,
realizovat všechny činnosti, které
potřebují ke zkvalitnění života                   
a začlenění do přirozeného sociálního
prostředí.
 
 
 
kontakt pro zájemce o službu:
Mgr. Lucie Hudečková, 
sociální pracovnice, 
e-mail: hudeckova@centrum-orion.cz,
mob. 774 455 676

SOCIÁLNÍ SLUŽBA
 OSOBNÍ ASISTENCE



Celkové náklady služby OA
v roce 2019 = 4.606.758,- Kč
 
Na financování služby OA se podílí
klienti, dále je služba hrazena
prostřednictvím dotací MPSV,
Královéhradeckého kraje, měst
a obcí regionu Rychnov nad
Kněžnou.

od ledna 2019 poskytujeme asistenci
občanům od 3 až do 50 let věku,
od června jsme začali nabízet
asistenci přímo v terénu a během II.
pololetí, kdy služba byla zajištěna
dvěma pracovníky, ji využilo celkem
10 klientů, 
začínáme jednat s partnerem

i nadále prezentujeme sociální služby
Centra Orion, v r. 2019 hlavně v rámci
institucí, které také mají v péči tyto
rodiny - naší snahou je, aby úředníci
znali naše možnosti podpory rodiny

o možnosti získat služební automobil 
     na asistenci v terénu,

a mohli je při jednáních s nimi
předávat dále.

 

NOVINKY V OA v r. 2019:
 

 

Počet pracovníků 
v přímé péči:

Počet klientů,
kteří službu OA

využili:

Počet hodin
poskytnuté sociální

služby OA:

12 49

32.052

8

OSOBNÍ ASISTENCE
 ROK 2019 V ČÍSLECH



Ve spolupráci s firmou AudisBUS dovážíme
děti s handicapem speciálními autobusy na
odpolední aktivity do Centra Orion a poté
domů již od r. 2009. Právě zajištění dopravy je
přitom mnohdy klíčové pro to, aby mohlo dítě
odpolední aktivity v Centru Orion navštěvovat.
V roce 2019 jsme najezdili 11.174 km - důležitá
je přitom nejen pomoc pro rodiče, ale také
možnost dalších nácviků pro dítě – učí se tak
osamostatňovat, zvládat část dne bez podpory
rodiny…
Doprava probíhala díky významné finanční
pomoci v rámci Zaměstnaneckých sbírek 
ŠKODA AUTO.

Doprava dětí s postižením na
odpolední aktivity do Centra
Orion

 

Tato terapie patří mezi hlavní aktivity spolku
Centrum Orion a je určena jak pro děti 
s postižením či dalšími potížemi, tak ji
poskytujeme i dospělým, např. po mozkových
příhodách.
Neurofeedback (dříve EEG Biofeedback) je
speciální terapeutická počítačová metoda, která
pomáhá zlepšovat soustředění, paměť,
grafomotoriku i potíže s učením, zlepšuje spánek,
pomáhá zvládat hyperaktivitu a další výchovné
problémy  nebo emoční stavy (napětí, neklid, stres) 
a celkově zlepšuje kondici mozku. 
Terapii poskytujeme na dvou pracovištích,
hlavním terapeutem je Mgr. Taťána Brodská, která
zároveň poskytuje psychoterapeutické konzultace
a nově také nabízí terapii Acces Bars (během ní se
terapeut postupně lehce dotýká 32 specifických
bodů na hlavě klienta - tyto cílené dotyky aktivizují
elektromagnetickou složku myšlenek,
pocitů a emocí) -  dokážeme tedy rodinám
nabídnout komplexní pomoc při řešení jejich
problémů.
 
kontakt pro zájemce o terapii:
Mgr. Taťána Brodská, terapeut,
e-mail: brodska@centrum-orion.cz, 
mob. 603 950 472
 
 

Terapie Neurofeedback, 
Acces Bars a psychoterapeutická
pomoc rodinám

Také tuto aktivitu považujeme za velmi
důležitou - hlavně pro rodiče jsou tyto pobyty
velkou pomocí v jejich těžkém životním údělu.
Péče o těžce postižené dítě je velmi náročná
fyzicky i psychicky, navíc je nepřetržitá 
a proto rodiče nemají prakticky žádnou
možnost odpočinout si a načerpat síly. 
V roce 2019 proběhlo celkem devět
víkendovek v Centru Orion – každé z nich se
zúčastnilo 5 až 8 osob s handicapem, kterým
pomáhali vždy nejméně 4 asistenti.

Víkendové pobyty pro osoby         
s handicapem

 

 

 

 

Centrum Orion, z.s. je nezisková
organizace, která sdružuje rodiny
s dětmi s handicapem – pomáháme
vytvářet podmínky pro to, aby
osoby s handicapem mohly žít
stejný život jako jejich zdraví
vrstevníci.
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AKTIVITY SPOLKU
 



 

Krátký film s názvem "Malotraktor", který natočili
již v r. 2018 klienti počítačového kurzu společně
se svými asistenty a byl inspirován stejnojmennou
písní od skupiny MIG, se dostal do Prahy :-). 
Film jsme představili na mezinárodním filmovém
festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným
postižením MENTAL POWER PRAGUE FILM
FESTIVAL 2019 - a i když se neumístil
na medailových pozicích, přesto si klienti,
kteří měli možnost se festivalu přímo v Praze
zúčastnit, odnesli mnoho nových zážitků.

Autorský film klientů Centra Orion
"Malotraktor" na festivalu v Praze
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Také po celý rok 2019 probíhala kampaň "Sběr
papíru pro Orion", kdy bylo možno odevzdávat
papír a další druhotné suroviny ve sběrně 
KENVI CZ v Rychnově (pod Budínem) -  celkový
výtěžek je 22.078,- Kč a celý byl určen na zajištění
terapie Neurofeedback. Velmi nás těší zájem
firem i veřejnosti pomoci nám tímto způsobem.
Srdečně Vám všem děkujeme a věříme, že nám 
 budete moci takto pomáhat i v dalším roce.

Svozy papíru a kartonů v rámci
kampaně Sběr pro Orion

 
účast na akci Sportovec roku 

účast družstva našich klientů na Sportovní
olympiádě v přizpůsobených sportech pro
handicapované v Chocni,
letní rekondiční pobyt pro osoby s handicapem
v Bělči nad Orlicí,
prezentace našich výrobků na akci Rodinný den
se ŠKODA AUTO v Solnici,
účast na letním Rychnovském jarmarku a na
vánočních jarmarcích v Kostelci nad Orlicí

účast na tradiční předvánoční akci ve firmě
ASSA ABLOY „Pečení pro Orion“,
Den otevřených dveří v Centru Orion

v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou,

a v Javornici,

a přednáška pro rodiče a veřejnost pořádaná
v rámci projektu ÚP Rychnov „Týden vzdělávání
dospělých“. 

.

Další akce spolku v r. 2019

 
AKTIVITY SPOLKU 

 ROK 2019 V ČÍSLECH  

Počet klientů terapie
Neurofeedback:

Počet klientů, kteří
využili odpolední

dopravu:

Počet účastníků
víkendových pobytů

 v Centru Orion:

27 35

53



 

CO SE NÁM V ROCE 2019
POVEDLO

Úplně poprvé jsme si vyzkoušeli, jak náročná
je příprava módní přehlídky a jsme velmi
rádi, že jsme na to nebyli sami - ten největší
díl práce si na svá bedra vzala paní Tereza
Vojnarová, která ve spolupráci s Kulturním
centrem města Týniště nad Orlicí převzala
záštitu nad touto benefiční akcí. 
Předváděny byly modely Butiku Blue Lady,
nechyběla ani tombola o krásné ceny,
kulturní program nebo bohatý raut pro
všechny návštěvníky.
Generálním partnerem přehlídky  byla firma
KENVI CZ a výtěžek byl využit na zajištění
terapie Neurofeedback.

Benefiční Modní přehlídka

Slyšeli jste někdy o "Knihobudce"? Je to vlastně
taková malá veřejná knihovna, která je
umístěná někde ve veřejném prostoru a tudíž
volně přístupná všem - každý si v ní může půjčit
zdarma jakoukoli publikaci a pak ji vrátit,
případně vyměnit za jinou, kterou sám přinese... 
A právě takovou Knihobudku vyrobili v rámci
pracovních terapií klienti Centra Orion. Práce,
které trvaly 8 měsíců, klienty moc bavila
a mnoho se při ní také naučili. 
Do začátku věnovali do Knihobudky knížky
i časopisy jejich rodiče a od června jste ji mohli
najít na terase Toniovy kavárny v zámeckém
parku v Kostelci nad Orlicí. Ohlasy na tento
počin jsou výborné,  návštěvníci kavárny si
nejen odpočinou při dobré kávě a zákusku, ale
zároveň si půjčují a čtou, chodí vyměňovat... 
Již nyní klienti pracují na výrobě další
knihobudky, která bude také veřejně přístupná 
 - místo zatím tajíme :-).

Knihobudka

 

Tento doslovný překlad zcela přesně vystihuje,
co umí toto unikátní zařízení na procvičování
nejen motoriky, ale i pozornosti, soustředění,
paměti... Umožňuje různé možnosti nastavení
her i jejich obtížnosti dle možností jednotlivých
klientů díky vyměnitelným deskám, nechybí
ani zobrazení podrobných výsledků v průběhu
samotného cvičení. Pro klienty je to velmi
zajímavé zpestření, které je motivuje k pohybu
i přemýšlení a zařízení je proto v Centru plně
využíváno.
Rapael jsme mohli pořídit díky akci "Pečení pro
Orion", kterou pro nás již tradičně pořádá
jeden z našich hlavních partnerů - společnost
ASSA ABLOY v Rychnově. 

RAPAEL - Smart Pegboard =
"chytrá deska s kolíky"

Díky podpoře Agentury POINT a také díky
generálnímu partnerovi této akce - skupině
společností TTV jsme mohli divákům nejen
z rychnovského regionu nabídnout originální
hru Roba Beckera s názvem "Caveman".
Úžasnou show o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi i vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví před zcela
zaplněným sálem Pelclova divadla v Rychnov
brilantně předvedl herec Jakub Slach. 
Výtěžek představení byl využit na terapii
Neurofeedback.

Benefiční představení
Caveman
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CO SE NÁM V ROCE 2019 
POVEDLO
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Dlouholetá spolupráce s ASSA ABLOY Rychnov 
pokračovala i v r. 2019, a to hned dvěma akcemi. 
V dubnu se díky osmi dobrovolníkům z firmy
ASSA ABLOY, našim klientům i zaměstnancům
zahrada před Centrem Orion po zimě opět
probudila, aby nás po celý rok těšila i přinášela
užitek  Společně jsme vypleli všechny záhonky
se zeleninou, bylinkami i květinami, zasadili
nové rostliny, uhrabali celý parčík a zametli
všechny chodníky, a také jsme připravili
k příjemnému posezení všechny lavičky a altán.
V prosinci se pak mnoho zaměstnanců opět
zúčastnilo "Pečení pro Orion", jehož rekordní
výtěžek 62.000,- Kč, který firma ještě zdvojnáso-
bila, byl využit  na nákup zařízení RAPAEL -
Smart Pegboard a dále na vybudování a zařízení
multisenzoriské místnosti Snoezelen. 

Spolupráce s ASSA ABLOY

 

 

 

 

Giving Tuesday jsme oslavili v Centru Orion již
podruhé, tentokrát připadl na úterý 3. 12. 2019.
Centrum Orion připravilo na celý týden od 2. do
6. prosince společně s jedenácti partnery projekt
„Dárková šfateta“, v rámci kterého jsme
se všichni obdarovali vzájemně.
V čem tento projekt spočíval? Zákazníci, kteří
nakoupili v partnerských prodejnách, dostali
ke každému nákupu dárek a prodejny zase část
tržeb věnovali Centru Orion. 
Partnerské prodejny: podniková prodejna
Charvát a.s. a prodejna Nakup pivo, Pivovar
Clock, Multifoto-Lab v.o.s. a Pikart, butik
BlueLady, Rodinná firma Pleva, Obchodní dům
H+HEL s.r.o., Penzion a Kavárna Trnka Potštejn,
Zlatnictví Svobodová, prodejny Chlenské
uzeniny firmy ZOPOS, IndiGO Group s.r.o.
a  Knihařství Dyntar.
Giving Tuesday přinesl Centru Orion celkem
56.500,- Kč a celý výtěžek bude využit na
zařízení a vybavení speciální multisenzorické
místnosti Snoezelen.  Velké díky všem
zúčastněným a těšíme se na další ročník!

GIVING TUESDAY – Světový den
dárcovství s Centrem Orion

 

Také spolupráce s tímto partnerem trvá již
několik let - zcela zásadní pomocí  Centru Orion
je jeho účast v zaměstnaneckých sbírkách, díky
kterým pravidelně přispívají zaměstnanci ŠKODA
AUTO s podporou firmy, která tyto příspěvky
ještě navyšuje. V roce 2019 nás tímto způsobem
podpořilo celkem 412 zaměstnanců a celková
částka byla neuvěřitelných 683.626,- Kč – díky
nim jsme mohli zajistit speciální dopravu            
 na odpolední aktivity v Centru Orion a také
zajišťovat asistenci během víkendových pobytů
pro osoby s těžkým postižením v Centru Orion.
Obrovskou radost jsme měli v prosinci také
ze zprávy, že byla naše organizace zařazena
i do dalšího kola tohoto jedinečného projektu :-)!

Spolupráce se ŠKODA AUTO

 



Drobnou hospodářskou činností získáváme
finance např. na zajištění dalšího materiálu
pro vyrábění – ale hlavní motivací je
prezentace naší činnosti směrem
k veřejnosti.
 
Výrobky vznikají během pracovních terapií
a některé z nich jsou určeny
k prodeji – i lidé s handicapem chtějí
ukázat, že jsou schopni a ochotni se zapojit
do činností, které jsou běžné pro osoby
zdravé. 
 
S vyráběním výrobků nám pomáhají také
rodiče a zaměstnanci Centra Orion.

Na jarmarcích jsme v roce 2019 představili 
 mimo jiné i první výrobky, které vznikají 
v naší technické dílně - velký ohlas vzbudila
knihobudka, hmyzí domek nebo krmítko
pro ptáčky. Klienti vyrobili také stojan
z palet na kola nebo svícny, ale úplně
největší zájem byl před vánoci
o dřevěné sněhuláky :-). 
 
První zakázky tak nyní vyřizují klienti
i v rámci technické dílny - a jsou na to po
právu pyšní!  

Specializujeme se na výrobu placek
(butony, magnetky, zrcátka, otvíráky,
klíčenky apod.), kdy pracujeme hlavně na
základě individuálních objednávek  - v roce
2019 jsme vyrobili více než 11.000 placek.
Vyrábíme ale i další drobné propagační
a reklamní předměty  a také milé dárečky 
a další maličkosti pro potěšení Vás  a Vašich
blízkých.
 
Výrobky prodáváme na jarmarcích
či dalších vybraných akcích pro veřejnost, 
od r. 2018 je můžete koupit také v našem
obchůdku přímo v Centru Orion v Dlouhé
Vsi.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
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Papír pro Orion - projekt pokračuje! 
Sbírejte s námi druhotné suroviny - má to
smysl! Přidat se může úplně každý -
instituce i firmy, kolektivy i jednotlivci...
Odevzdejte papír nebo další druhotné
suroviny ve sběrně  KENVI CZ v Rychnově
n. Kn., Na Jamách 12 (Pod Budínem),
v kanceláři sběrny nahlásíte, kolik kilo jste
pro Orion odevzdali a peníze už přijdou na
náš účet (při větším množství můžeme
zajistit i svoz). 
Bližší informace podá:
Martina Plocková,  mob. 773 505 067.
 
Benefiční představení
I v r. 2020 chystáme benefici -  tentokrát
nabídneme fenomenální představení, které
proběhne na podzim  v Kulturním domě
v Solnici. Název neprozradíme, ale třeba
Vás napadne v souvislosti s tímto citátem:
"Buďte skeptičtí, protože většina toho, co
slyšíte, není pravda..."
 

 

Rostlinná štafeta - pilotní projekt
 
Úplně poprvé chystáme ve spolupráci 
s Městem Rychnov projekt, který proběhne
na náměstí v Rychnově před velikonocemi
- na zelený čtvrtek 9.4. 2020. V čem tento
projekt spočívá? Budete moci v tento den
přinést své rostlinné přebytky -  řízky,
sazenice, semena, rostliny  i keříčky nebo
nechtěné pokojovky a zcela zdarma si také
budete moci vybrat jiné, které třeba ještě
nemáte. Přinést rostlinu přitom není
podmínkou! Přebytky z komunitní
zahrady Centra Orion přinesou i klienti
Orionu, kteří Vám také pomohou 
s převzetím Vašich rostlin a zabalí Vám ty,
které si vyberete... 
Bližší informace podá:
Mirka Červinková, mob. 775 369 434.
 

CO CHYSTÁME V ROCE 2020?Webové stránky Centra Orion
Webové stránky Centra Orion oblečeme
do nového kabátu již v prvních měsících
r. 2020 - usilovně na nich pracujeme
již delší dobu a věříme, že se budou 
nejen líbit, ale hlavně že v nich 
najdete všechny potřebné informace...
 
Multisenzorická místnost
Snoezelen
Snoezelen je relaxační, vzdělávací 
a terapeutická místnost, která působí na
všechny lidské smysly, vytváří bezpečné
prostředí
s příjemnou atmosférou, odstraňuje strach,
vyvolává pocity jistoty, ale současně
aktivuje, probouzí představivost a zájem,
dává nové podněty a zkušenosti... 
Právě takové prostory plánujeme v r. 2020
vybavit a zařídit pro naše klienty.

 
 



DĚKUJEME VŠEM NAŠIM
PARTNERŮM, SPONZORŮM,
SPOLUPRACOVNÍKŮM,
DOBROVOLNÍKŮM A PŘÁTELŮM
ZA JEJICH PŘÍZEŇ A PODPORU. 
 
BEZ VÁS BYCHOM NEZVLÁDLI NIC,
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE
POMÁHAT!

Věcné dary:
Studio EMD - tisk výroční zprávy a dalších
materiálů, Tiskárna UNIPRINT - tisk
propagačních materiálů Centra Orion,
SECURITY PARTNER s.r.o.  - péče o bezpeč-
nostní systém Centra Orion, PEMADO
Rokytnice - svíčky, Rodinná firma Pleva -
hygienické potřeby, Martin Kouba - ELKO -
revize elektr.zařízení, 
dárky pro zaměstnance -  CHARVÁT a.s.
Doudleby nad Orlicí,  Odbory KOVO KV z.s.
Mladá Boleslav, Dr. Max Česká lékárna
holding a.s., rodinná firma PLEVA Potštejn
a VCES a.s. Hradec Králové

Dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Královéhradecký kraj, Město Rychnov nad
Kněžnou, Město Týniště nad Orlicí, Město
Vamberk, Město Kostelec nad Orlicí, Město
Dobruška, Městys Doudleby nad Orlicí,
Obec Potštejn, Obec Bolehošť, Obec Slatina
nad Zdobnicí, Obec Rybná nad Zdobnicí,
Obec Bílý Újezd, Obec Pěčín, Město Solnice,
Město Borohrádek, Obec Svídnice, Obec
Kvasiny, Obec Lično, Obec Černíkovice

Dary z nadací:
Nadace ČEZ,  Tesco "Vy rozhodujete, my
pomáháme"

Finanční dary:
ZO OS KOVO při FAB Rychnov nad
Kněžnou, ASSA ABLOY Rychnov nad
Kněžnou, Zaměstnanecké sbírky ŠKODA
AUTO, Okresní sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou, Petr Hlobil, MUDr. Lukáš
Trejtnar, MUDr. Miloš Baše, Ing. Jiří Černý,
TTV group, Federal-Mogul Friction
Products a.s., LESY ČR, KENVI CZ s.r.o.,
MUDr. Martin Slovák, MUDr. Ilona
Podolská, ŘETĚZY Vamberk s.r.o., BEDNAR
FMT s.r.o.,  JUDr. Miloslav Tuzar, Bc. Milan
Volf, OLJ, LETS DZ s.r.o. Jiří Lorenc, MUDr.
Iva Klejmová, MUDr. Jan Myšák, Ing. Ivana
Holková, MUDr. Tomáš Mertlík, PRIVATE
PRAKTIK s.r.o., PEDIATRIE Abel s.r.o., 
MUDr. Iva Matějusová, firma CHARVÁT
a.s., butik BlueLady, Rodinná firma Pleva,
Obchodní dům H+HEL s.r.o., Multifoto-Lab,
v.o.s., PIKART, Penzion a Kavárna Trnka,
Pivovar CLOCK s.r.o., Zlatnictví Petra
Svobodová, ZOPOS Přestavlky a.s., INDIGO
Group s.r.o., Knihařství Vlastimil Dyntar.

DÁRCI A PARTNEŘI 
V ROCE 2019

Je Vám činnost Centra Orion také
sympatická a chcete nás podpořit?
Naším cílem je dlouhodobá spolupráce -
přidejte se do rodiny našich partnerů
a přátel a podpořte nás v rámci svých
možností, např. finančním darem či
pravidelnými příspěvky zadáním
trvalého příkazu (č.ú.1187749349/0800).
 

Máte zájem o další informace ohledně
partnerství? Kontaktujte nás:
Mgr. M.Červinková, mob.775 369 434,
e-mail: cervinkova@centrum-orion.cz15



 děkujeme všem, kteří nám pomáhají s výrobou výrobků určených k prezentaci naší
organizace na jarmarcích a dalších akcích pro veřejnost,
všem osobám i firmám, kteří s námi pokračují v kampani Sběr papíru pro Orion 

Tereze Vojnarové z Butiku BlueLady a paní Dobešové z Kulturního centra Týniště za
významnou pomoc při zorganizování benefiční módní přehlídky, a dále všem dalším
firmám a osobám, kteří nám s touto akcí pomohli,
všem dárcům, kteří přispívali Centru Orion po celý rok 2019 prostřednictvím
pravidelných měsíčních příspěvků (Věra Vernerová, Petr Hlobil, Markéta Beránková,
Karel Ksandr, Jaroslav Štafl, Červinkovi, Jelínkovi, Plockovi, Ludvíkovi, Šimečkovi,
Kotlářovi Vamberk, Mottlovi, Löfflerovi),
panu Michalovi Smutnému - pořadateli, a také všem účastníkům Drsného běhu

žákům ZŠ TGM v Borohrádku a také učitelům  a všem dalším lidem, kteří se podíleli
na výrobě, prodeji a také nákupu výrobků na adventních trzích v Borohrádku, jejichž
výtěžek věnovali Centru Orion,
zaměstnancům firmy ŠKODA AUTO za jejich podporu v rámci zaměstnaneckých
sbírek,
zaměstnancům firmy ASSA ABLOY Rychnov, kteří s námi v rámci dobrovolnického
dne probudili zahradu před Centrem Orion ze zimního spánku a kteří nás přišli
podpořit i v rámci akce "Pečení pro Orion",
všem zákazníkům, kteří nám pomohli získat 10.000,- Kč svým hlasováním v obchodě
TESCO pro náš projekt "Terapie EEG Biofeedback v Centru Orion",
všem lidem, kteří podpořili náš  projekt realizovaný v rámci Nadace ČEZ na podporu
rodin v aplikaci  EPP "Pomáhej pohybem",
všem firmám, které věnovaly část svých tržeb Centru Orion v rámci naší kampaně
Giving Tuesday ke Světovému  dni dárcovství,  v rámci níž nás svým nákupem
podpořili také zákazníci těchto firem - i jim patří naše velké díky.

a odevzdávají papír a další druhotné suroviny ve sběrně KENVI Rychnov ve prospěch
naší organizace,

v Potštejně, kteří přispěli částí svého startovného Centru Orion, 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Dary byly použity na: 
zajištění speciální dopravy na odpolední
aktivity do Centra Orion a poté domů,
víkendové pobyty pro děti a dospělé osoby
s handicapem v Centru Orion, výjezdní
víkendový pobyt i letní týdenní rekondiční
pobyt osob s handicapem, dále na terapii
Neurofeedback nebo na nákup RAPAEL
Smart Pegboard - speciálního zařízení pro
nácviky motoriky i smyslů.
Část darů bude využita ještě v r. 2020  na
zřízení a vybavení prostor pro Snoezelen. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA - ROK 2019
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A. NÁKLADY CELKEM:
 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a neskladovaných dodávek
A.I.3 Opravy a udržování
A.I.4 Cestovné
A.I.5 Náklady na reprezentaci
A.I.6 Ostatní služby
A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.III. Osobní náklady celkem
A.III.10 Mzdové náklady
A.III.11 Zákonné sociální pojištění
    A.III.13 Zákonné sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.V. Ostatní náklady celkem
A.V.22 Jiné ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
A.VI.23 Odpisy dlouhodobého majetku
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A.VIII. Daň z příjmu celkem
 

B. VÝNOSY CELKEM:
 

B.I. Provozní dotace celkem
B.I.1 Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky celkem
B.II.3 Přijaté příspěvky (dary)
B.II.4 Přijaté členské příspěvky
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
B.IV. Ostatní výnosy celkem
     B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
     B.IV.7 Výnosové úroky
     B.IV.9 Zúčtování fondů
     B.IV.10 Jiné ostatní výnosy
 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

12.815.000,- Kč
 

  2.648.000,- Kč
385.000,- Kč

2.000,- Kč
43.000,- Kč

8.000,- Kč
2.210.000,- Kč

0,- Kč
9.833.000,- Kč
7.441.000,- Kč
2.386.000,- Kč

              6.000,- Kč
0,- Kč

54.000,- Kč
54.000,- Kč

           277.000,- Kč
277.000,- Kč

3.000,- Kč
0,- Kč

 

12.904.000,- Kč
 

9.668.000,- Kč
9.668.000,- Kč

925.000,- Kč
912.000,- Kč

13.000,-Kč
1.771.000,- Kč

540.000,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč

             343.000,- Kč
           193.000,- Kč

 

89.000,- Kč
 

89.000,- Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA - ROK 2019

ROZVAHA

AKTIVA CELKEM:
 

A. Dlouhodobý majetek celkem
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.3 Stavby
A.II.4 Hmotné movité věci a jejich soubory
A.II.10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.6 Oprávky ke stavbám
A.IV.7 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
B. Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
B.I.1 Materiál na skladě
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1 Odběratelé
B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy
B.II.11 Ostatní daně a poplatky
B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně
B.III.3 Peněžní prostředky na účtech
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1 Náklady příštích období
B.IV.2 Příjmy příštích období
 

PASIVA CELKEM:  
 

A. Vlastní zdroje celkem
A.I. jmění celkem
A.I.1 Vlastní jmění
A.I.2 Fondy
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.1 Účet výsledku hospodaření
A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
B. Cizí zdroje celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B. III.5 Zaměstnanci
B.III.7 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění
B.III.9 Ostatní přímé daně
B.III.17 Jiné závazky
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.2 Výnosy příštích období

7.346.000,- Kč
 

1.781.000,- Kč
3.895.000,- Kč
2.764.000,- Kč
1.087.000,- Kč

44.000,- Kč
-2.114.000,- Kč
-1.516.000,- Kč

-598.000,- Kč
5.565.000,- Kč

41.000,- Kč
41.000,- Kč

181.000,- Kč
13.000,- Kč

167.000,- Kč
1.000,- Kč

5.267.000,- Kč
32.000,- Kč

5.235.000,- Kč
76.000,- Kč
21.000,- Kč
55.000,- Kč

 

7.346.000,- Kč
 

4.231.000,- Kč
1.873.000,- Kč
1.798.000,- Kč

75.000,- Kč
2.358.000,- Kč

89.000,- Kč
2.269.000,- Kč
3.115.000,- Kč
1.177.000,- Kč

660.000,- Kč
384.000,- Kč
123.000,- Kč

10.000,- Kč
1.938.000,- Kč

60.000,- Kč
1.878.000,- Kč 18



www.centrum-orion.cz
facebook.com/CentrumOrionzs


