Jsme tu s vámi již 20 let

ON
I
R
O

K
JA

L
E
Š

S
S
ČA

ÍM
N
E
UŽ
R
D
S
M
KÝ
S
AN
20
Č
Ž
B
I
J
I
O

JSM

U
T
E

ÁM
V
S

LET

www.centrum-orion.cz

Centrum Orion, z.s.

Jsme tu s vámi již 20 let

Vážení přátelé,
zdá se, jako by to bylo včera, ale věřte, že Centrum Orion slaví
již 20 let od svého vzniku.
Chtěli bychom tohoto výročí využít k menšímu ohlédnutí,
abychom si znovu připomněli spoustu úžasných zážitků, setkání
i projektů, které nám přinesl každodenní chod naší neziskovky.
Nahlédněte společně s námi do uplynulých dvaceti let našeho
života, které jsme prožili společně s rodinami a jejich dětmi.
Rodiny pečující o dítě s postižením musí ve svém životě
překonávat mnoho překážek a bariér – ty jsou ale pro nás
současně i velkou výzvou. Jak jinak přesvědčit naše okolí, že
i osoby s handicapem dokáží uplatnit své schopnosti a dovednosti
– že i ony mohou být právoplatnými členy naší společnosti? A co
je tím hnacím motorem jít dál? Jednoznačně naše společná chuť
pomoci osobám s handicapem žít co možná nejvíce „obyčejný
život“ – takový, jaký mají všichni ostatní.

Za tu dlouhou dobu jsme navázali mnohá přátelství i partnerství,
díky kterým se mohlo uskutečnit spoustu zajímavých akcí
i dlouhodobých projektů. Děkujeme všem, kteří po celou tu
dobu, nebo jen občas, šli na této cestě s námi – také díky Vám
se dařilo realizovat naše plány a plnit stanovené cíle. Děkujeme
také všem našim pracovníkům – za jejich perfektní práci
i srdce, které do ní dávají. Dále děkujeme přátelům, známým
i dobrovolníkům, kteří nám pomáhali ve svém volném čase
a zcela nezištně. Velké poděkování patří v neposlední řadě také
všem našim partnerům i drobným dárcům, všem organizátorům
nejrůznějších benefičních akcí, jejichž výtěžek nám věnovali,
i těm, kteří nám fandí a drží palce.
Děkujeme všem, díky kterým mají děti i dospělé osoby
s handicapem a také jejich rodiny svůj život pestrý, aktivní
a naplněný nadějí.
za realizační tým Centra Orion
Mirka Červinková, Lenka Jelínková a Zuzka Šimečková
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Založení Občanského sdružení rodičů
a přátel dětí s handicapem ORION
Na začátku byly rodiny s dětmi, tehdy ještě velmi malými. Poté,
co se dozvěděli o postižení svého syna/dcery, se jejich celý
svět zmenšil na neustálou péči, návštěvy lékařů, specialistů
i nejrůznějších léčitelů, na návštěvy úřadů při zajišťování
nezbytných pomůcek a vyřizování dalších záležitostí spojených
s péčí o své dítě s postižením…, zároveň ale prožívali také
neustálý strach o svého potomka, pocit, že jsou jediní, kdo
prožívá tak hroznou situaci, že jim nikdo nerozumí, že jsou na
všechno sami, že postupně ztrácejí své přátele…
Mnoho rodičů se svými dětmi muselo také pravidelně rehabilitovat, proto navštěvovali Reha středisko v Rychnově nad Kněžnou. A právě PaedDr. Olga Zachariášová, která s našimi dětmi
cvičila, dala první impulz pro založení neziskové organizace
sdružující rodiny s postiženými dětmi.
Dne 24. 9. 1998 proběhla první Valná hromada za účasti 24 členů
(rodin), na které byly schváleny první stanovy, předsedkyní
sdružení byla zvolena Dr. Zachariášová, a členové sdružení zde
projednávali svoje možnosti, poslání a cíle do budoucna.

A jak vznikl název Orion?
Zajímavostí je vznik názvu Občanského sdružení Orion – velmi
působivě zní slova, která o naší organizaci řekl jeden z našich
partnerů: „Orion je vlastně taková velká hvězda, která se stará
o všechny menší hvězdičky kolem sebe…“ Ale je to o mnoho
jednodušší – název Orion opravdu vznikl podle čokolády. 
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Začínáme psát kroniku Občanského sdružení
ORION

1999

Prakticky od založení organizace tak máme písemný i obrazový
materiál, ze kterého čerpáme i nyní do této brožurky.
Při vzájemných setkáních rodin jsme si začali předávat
nejrůznější zkušenosti a poznatky z péče o naše děti
a společně jsme hledali možnosti, jak jim co nejvíce pomoci.
I z tohoto důvodu proběhl první rekondiční pobyt u moře (teplá
a slaná voda velmi pomáhá při rehabilitaci) a zahájili jsme také
hipoterapii. Zároveň jsme si uvědomovali, že všechny aktivity
nabízené rodinám budeme muset přizpůsobovat také finančně,
protože maminky byly s dětmi doma a celá rodina tak žila
většinou jen z jednoho příjmu.

se podařilo zajistit hipoterapii pro děti s postižením u Vašátků
v Dlouhé Vsi a zahájit tak mnoho let trvající speciální terapii
(a v průběhu let se měnila pouze místa, kde hipoterapie
probíhala), kterou mohli naši členové využívat.

Hipoterapie
Slovem hipoterapie se označuje druh léčby, při níž se využívá
léčebné působení koně. Patří k terapiím, které prokazatelně
rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, smyslové orgány, rovnováhu,
posilují svalstvo, u dětí s mentálním a dalšími postiženími je
pak pedagogicko-psychologické ježdění zaměřeno hlavně na
celkové zklidnění dítěte, na zlepšení jeho psychické kondice,
zvýšení sebevědomí při ovládání koně apod.
Díky osobní iniciativě jedné z členek sdružení – I. Mikušové –

Akce pro veřejnost
Poprvé jsme se prezentovali i na veřejnosti, a to prostřednictvím
Dětského představení „Hop sem, hop tam“, se kterým vystoupila
Inka Rybářová. Výtěžek z této akce byl určen na další činnost
organizace.
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Sdružujeme cca 30 rodin
s postiženými dětmi
Společně jsme připravovali další akce – v tomto
roce proběhly hned dva rekondiční pobyty:
letní rekondiční pobyt v italském Lido Adriano
a podzimní víkendový pobyt ve Velkých
Losinách.

Rybářský den
Hlavním organizátorem této akce byl pan R.
Matoulek – člen sdružení Orion a zároveň nadšený
rybář, který domluvil „výlov“ rybníka Sport pod
vedením zkušených rybářů z místní organizace
rybářského svazu Týniště nad Orlicí. Bylo uloveno
několik krásných exemplářů i menších „čudliček“.
Nechyběly ani různé soutěže pro děti, vyhlášení
nejlepších „lovců“, opékání špekáčků nebo
sladké občerstvení. Velké překvapení mezi všemi
zúčastněnými pak způsobil příjezd regionální
televize, která velkou část této akce natáčela.

Akce pro veřejnost
Pro velký úspěch jsme i v tomto roce zorganizovali
pro veřejnost dětské představení Inky Rybářové.
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Občanské sdružení ORION
má své první logo
Občanské sdružení Orion již mělo své „tradiční“ aktivity – hlavně
pravidelnou hipoterapii a také letní pobyt u moře a víkendový
pobyt ve Velkých Losinách. Stále jsme ale přemýšleli o nových
možnostech, jak aktivizovat rodiny pečující o postižené děti.
V tomto roce tak přibylo hned několik „novinek“, např. zájezd do
zábavního Centra Babylon v Liberci, plavání v krytém bazénu
nebo Mikuláš na horách.

Rekondiční plavání v bazénu
Díky finanční podpoře našich sponzorů jsme mohli zahájit
pravidelné rekondiční plavání. Každý měsíc tak rodiče i se
svými dětmi s postižením a jejich sourozenci nasedali do
připraveného autobusu a společně odjížděli do krytého bazénu
v Ústí nad Orlicí.

Mikuláš na horách
V tomto roce jsme zahájili mnohaletou tradici Mikulášských
víkendových pobytů (povětšinou v Deštném v Orlických horách),
které byly vždy spojeny s bohatým programem a soutěžemi.
Největším zážitkem ale byla pokaždé návštěva Mikuláše
s andělem a čerty.

Akce pro veřejnost
Ani tento rok nechyběla akce pro veřejnost – tentokrát se
podařilo dohodnout benefiční koncert skupiny Maxim Turbulenc,
jehož výtěžek byl věnován na hipoterapii.
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Občanské sdružení prochází první větší
změnou
- PharmDr. Ilona Mikušová byla zvolena předsedou sdružení
(a tuto funkci zastávala až do února roku 2018).
Nově zvolený výbor (předseda Ilona Mikušová a místopředsedové
Mirka Červinková a Lenka Jelínková) hledá další možnosti
financování sdružení – společně oslovují sponzory, píší menší
granty. S financováním nám v tomto roce začala pomáhat
i města. Jako první nás z rozpočtu města podpořil Rychnov
nad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí. Aktivně se zapojili i další
členové, kteří přicházeli se zajímavými tipy na akce, z nichž
některé sami zorganizovali.

ORION CUP v Albrechticích
Hlavními organizátory 1. ročníku ORION CUP - tenisového turnaje
dětí i dospělých, který se konal na tenisových kurtech v Albrechticích, byly hned dvě členské rodiny z Albrechtic – Schnaubertovi
a Hájkovi. Kromě tenisového turnaje sportovně zdatnějších jedinců nechyběly ani soutěže pro děti nebo vyhlášení nejlepší kuchařky. Součástí bohatého doprovodného programu bylo i opékání špekáčků. Prvního ročníku ORION CUPU se zúčastnilo 12 rodin a po
několik dalších let se stal jednou z tradičních akcí, vyhledávanou
rodinami - jen místo špekáčků se pak další roky opékaly krůty
– a byly vždy vynikající !

Akce pro veřejnost
- Country Bál se skupinou Kalumet
V tomto roce byla zahájena i další akce, tentokrát k tanci
a poslechu. Country Bál se skupinou Kalumet se zapsal na dlouhé
roky mezi tradiční podzimní aktivity pořádané naší organizací,
a to až do roku 2017. Kulturní zážitek byl každoročně obohacen
o doprovodný program a bohatou tombolu, která dodala večeru
zajímavou a napínavou atmosféru. Skupině Kalumet patří velké
díky za to, že nás tolik let svou hudební produkcí provázela,
a to vždy bez nároku na honorář.
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ORION má 45 členských rodin s postiženými
dětmi z celého okresu Rychnov nad Kněžnou
Zaměření a cíle OS ORION zůstávají stále
stejné:
• vyhledávat, získávat a podporovat všechny iniciativy
zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života
handicapovaných dětí,
• napomáhat integraci handicapovaných dětí do MŠ, ZŠ
a do společnosti,
• přednášková a publikační činnost,
• pořádání rehabilitačně – rekondičních tuzemských
i zahraničních pobytů rodin s handicapovanými dětmi,
• rozvoj hipoterapie handicapovaných dětí v regionu,
• spolupráce s jinými organizacemi, úřady, apod.,
• informování veřejnosti o problémech rodin
s handicapovanými dětmi, odstraňování předsudků
a nesprávných představ o vývojových a pracovních
možnostech handicapovaných dětí,
• umožnění výměny zkušeností, organizování setkání
rodičů handicapovaných dětí k tomu, aby společnou
prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o osoby
s handicapem,
• aktivity na podporu dárcovství a sponzorství aktivit
občanského sdružení,

• práce s dobrovolníky, jejich zapojování do činnosti
organizace,
• pořádání kulturně společenských akcí /integrace dětí mezi
zdravé vrstevníky/

Větší pomoc pečujícím osobám
Maminkám dětí s postižením stále scházely informace, které by
jim usnadnily jejich péči. Proto jsme pro ně začali organizovat
první odborné přednášky, např. na téma: Změny v sociální péči
o zdravotně postižené, Kompenzační pomůcky a příspěvky,
Dětské masáže, Grafomotorika.
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Hipoterapie, sportovní den
i rekondiční pobyty
Nabídka aktivit pro rodiny s postiženými dětmi se dále
rozrůstá. Nechybí ale ani tradiční aktivity, které se osvědčily,
jako např. Orion Cup v Albrechticích, Mikuláš na horách nebo
hipoterapie (nyní jezdíme na statku u Kovářů v Bílém Újezdě
a také v jízdárně na zámku v Doudlebách s paní Prauzové).
Letní rekondiční pobyt proběhl tentokrát v malebném
chorvatském městečku Biograd na Moru a na víkendový pobyt
jsme s rodinami vyrazili do Liberce.

Dílničky pro postižené děti a jejich rodiče
V tomto roce jsme prvně zkusili zorganizovat společné
dílničky pro postižené děti a jejich rodiče. Poprvé jsme se sešli
v rychnovském Centru mládeže KAM na malování na hedvábí
– tuto dílničku vedla paní Iveta Dusilová. Druhá dílnička byla
zaměřena na práci s keramikou a prostory nám půjčil DÉČKO
- DDM v Rychnově.

Jednodenní poznávací akce pro rodiny
Proč jsme začali organizovat právě tyto akce? Vycházeli jsme
z vlastních zkušeností – že totiž se svým dítětem nechceme
být středem pozornosti – a pokud někam vyrazila rodina sama,
většinou to tak bylo. Z tohoto důvodu byl o společné poznávací

akce ze strany členů velký zájem. Cítili jsme v tom svoji sílu, už
jsme se tolik nestyděli ukázat svoje děti na veřejnosti, nevadily
nám tolik pohledy ostatních, protože jsme v tom už nebyli sami.
V tomto roce jsme navštívili muzeum průmyslových železnic
v Mladějově a strávili Den dětí v historické vesnici v Ostré
u Lysé nad Labem.

Akce
pro veřejnost
Ani v letošním roce jsme
neopomněli uspořádat
akci pro veřejnost
– tentokrát dětské
představení
Michala
Nesvatby v Pelclově
divadle, jehož výtěžek
byl opět určen na další
aktivity OS ORION.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

Arteterapeutické dny

2005

arteterapeutických dnů tak děti s rodiči vyzkoušeli malování
na hedvábí, drátkování, batikování, zdobení květináčů
ubrouskovou technikou, keramiku i výrobu modelů. Cílem
bylo procvičit jemnou motoriku dětí, rozvíjet jejich fantazii,
učit se komunikovat a spolupracovat. A maminky uvítaly nejen
společnou práci se svými dětmi, ale také možnost popovídat
si s ostatními, svěřit se s tím, co je trápí i co jim v poslední
době udělalo radost. Průměrná účast byla 12 – 15 rodin a my
jsme si zároveň začali uvědomovat, jak moc nám chybí vlastní
prostory…

Kulturní zájezd do divadla

Rozhodli jsme se navázat na úspěšné dílničky z předchozího
roku a v tomto roce jsme celkem 6 sobot strávili ve
vypůjčených prostorách Centra mládeže KAM. V rámci

Poprvé jsme vyzkoušeli, jestli i děti s postižením zaujme
divadelní představení. Zorganizovali jsme zájezd do předvánoční
Prahy na představení Spejbla a Hurvínka, který byl obohacen
také o návštěvu výstavy Večerníček má narozeniny. Zájem
byl obrovský, a protože kapacita autobusu byla omezená, ani
se všichni zájemci účastnit nemohli (tím jsme si ale utvrdili,
že i tuto nabídku by bylo dobré v budoucnu zopakovat). Při
představení děti seděly v sedačkách jako přibité, tleskaly
a tleskaly… a to ještě netušily, že za nimi do hlediště přijde
osobně Hurvínek i se svojí kamarádkou Máničkou. Všichni do
jednoho byli nadšeni a nemohli se od loutek odtrhnout, někteří
si dokonce přáli vzít si je s sebou domů.
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Tento rok je přelomovým z hlediska dalšího
rozvoje naší organizace
• je posledním rokem, kdy jsme působili pouze jako
dobrovolnická organizace,
• připravili jsme - s velkou podporou Ing. Kateřiny Holmové
- první projekt „Chceme být s vámi“, financovaný z evropských
zdrojů,
• zahajujeme přípravu na r. 2007, kdy se staneme registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb.

Projekt Chceme být s vámi
Tento projekt byl financován prostřednictvím ESF ČR v rámci
operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, jeho realizace
začala 1. listopadu 2006 a trvala až do 30. června 2008.
Projekt umožnil:
1. Otevření Centra ORION - díky projektu jsme vytvořili tolik
chybějící zázemí pro rodiny s dětmi s handicapem (kanceláře,
prostory pro přednášky i hernu pro děti).
2. Nabídnout rodičům pečujícím o své dítě s postižením ucelený
cyklus přednášek - kurz „Adaptabilita“ - jeho účelem bylo vybavit
je takovými znalostmi a dovednostmi, které by jim umožnily
návrat do zaměstnání, nechyběly ani přednášky psychologa
a dalších odborníků na péči o děti s handicapem.
3. Zprostředkovat a finančně zajistit rekvalifikační kurz pro
osobní asistenty - ten absolvovalo 15 osob z řad nezaměstnaných.

Všechny jsme posléze zaměstnali jako osobní asistenty u dětí
s postižením v ZŠ a MŠ v rychnovském regionu.
4. Zaměstnání šesti osob díky financování jejich mzdových
nákladů – od ledna 2007 byla vytvořena 3 pracovní místa přímo
v Centru ORION souvisejících s administrací projektu, na která
nastoupily maminky dosud pečující o děti s handicapem a další
3 pracovní místa na pozicích osobních asistentů.

Akce pro veřejnost
Přes všechny starosti s projektem, přípravou prostor Centra
Orion, jednání s úřady apod. nechyběl ani letos tradiční
Country bál se skupinou Kalumet, který se poprvé uskutečnil
ve Sporthotelu Weldis v Dlouhé Vsi.
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Stáváme se profesionály
Od 1. ledna 2007 se stáváme poskytovatelem hned dvou sociálních služeb

Sklízíme ocenění za realizaci projektu
„Chceme být s vámi“

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (pro cca 40
rodin) a Osobní asistence (pro cca 60 dětí s postižením).
Realizační tým: Ilona Mikušová – ředitelka, Mirka Červinková –
ekonom a sociální pracovnice, Lenka Jelínková – personalistka,
Markéta Korábová – sociální pracovnice a Zuzana Šimečková –
administrativní pracovnice (téměř všechny jsou také maminkami
těžce postižených dětí). Hned od ledna také zaměstnáváme více
než 10 osobních asistentů v předškolních a školních zařízeních
v Rychnově nad Kněžnou.

Projekt byl v tomto roce nominován do celorepublikové soutěže
„Dobrá rada nad zlato“, vyhlašované Národním vzdělávacím
fondem o.p.s. Získal první místo v Královéhradeckém kraji
a v celorepublikovém hodnocení se umístil na třetím místě
z celkem 49 nominovaných projektů zaměřených na vzdělávání
(byl zároveň jediným projektem ze sociální oblasti, umístěným
na prvních místech).

Máme nové logo OS ORION
a první webové stránky

Zdravé děti běžně chodí do odpoledních kroužků – do DDM,
ZUŠ apod. Děti s postižením ale tuto možnost neměly, a tak byly
se svými rodiči stále doma, bez možnosti potkávat se se svými
vrstevníky ve volném čase. Proto jsme nabídli úplně první
pravidelnou odpolední aktivitu pouze pro děti s postižením
– výtvarný kroužek pod vedením Zuzany Šimečkové.

Ústředním motivem nového loga byly postavičky stojícího kluka a holčičky na vozíčku, které
nakreslila naše zaměstnankyně Zuzana Šimečková. Předlohou jí
přitom byly staré dětské kresby její dcery Zuzky. Konečnou podobu logu dal grafik Jiří Urban (který byl také autorem našich prvních webových stránek). Bylo krásně barevné a moc se nám líbilo.
Přestože pak došlo v průběhu let ještě k několika dalším úpravám
loga, jeho základ v podobě dvou postaviček v něm stále zůstává.

Nově i výtvarný
s postižením

kroužek

pro

děti

Od roku 2007 se datuje i spolupráce s dalším z našich
významných partnerů společností CHARVÁT a.s.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

Občanské sdružení Orion slaví 10. narozeniny

2008

Terapie EEG Biofeedback
Díky sponzorskému daru firmy VČP Net, s.r.o. jsme mohli
zakoupit první přístroj na provádění terapie EEG Biofeedback.
Jedná se o vysoce specifickou metodu pro posílení aktivace
nervové soustavy, která je vhodná při mnoha obtížích – od potíží
se soustředěním nebo grafomotorikou, až k poruchám učení
a chování, řešit lze pomocí ní např. i poruchy spánku, stres, atd.
A jak terapie funguje? Klient sedí pohodlně v křesle a sleduje
vybranou počítačovou hru, kterou ovládá pouze svou myslí,
a to prostřednictvím několika elektrod připojených na hlavu
– nepotřebuje tedy ani myš ani klávesnici. Terapeut nastaví
v programu jednotlivé vlny a určí limity pro jejich výšku. Veškerá
mozková aktivita, která se pohybuje v nastavených limitech, je
odměněna zrakovým a zvukovým efektem. Pomocí zpětné vazby
se tak díky terapii EEG Biofeedback aktivuje správná funkce
mozku, která se automaticky uloží do paměti. Celý proces se
podobá normálnímu učení nebo cvičení, ale na rozdíl od něho
se nemůže tímto učením mozek přetížit.

Canisterapie – terapie prostřednictvím
speciálně vedeného a cvičeného psa
Cílem rozšíření naší nabídky o canisterapii bylo nabídnout rodinám dětí s postižením další možnosti, které podpoří vývoj jejich
dítěte. Při této terapii (stejně jako u hipoterapie) je využívána
jako motivační prvek láska dětí ke zvířatům a získávání nových

podnětů zážitkovou formou. V tomto roce proto canisterapii začleňujeme mezi naše aktivity a v Centru Orion ji vede Mgr. Jana
Štréglová (provdaná Křížová) se svým retrieverem Jonášem.

Zahájení spolupráce s Lesy ČR
Beseda v Centru Orion, kterou pro nás uspořádali pracovníci
Lesní správy Rychnov, odstartovala spolupráci s tímto
partnerem, která trvá až do současnosti.

Akce pro veřejnost
Prezentace směrem k veřejnosti je pro nás velmi důležitá
a tak jsme ani v tomto roce nevynechali možnost představit naši
činnost, tentokrát např. na „Bambiriádě“ – veřejné prezentaci
neziskovek pracujících s dětmi. U příležitosti 10. narozenin
proběhl v Centru ORION i „Den otevřených dveří“.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

2009

Projekt „Klíč k handicapu“
V tomto roce jsme zahájili realizaci dalšího projektu financovaného z evropských zdrojů. Díky němu jsme mohli členům
OS ORION i dalším dětem s handicapem a jejich rodinám nabídnout opravdu široké spektrum aktivit. Také tento projekt získal
ocenění v soutěži „Dobrá rada nad zlato“.

A co všechno projekt „Klíč k handicapu“
odstartoval?
• přibylo hned několik nových odpoledních aktivit pro děti
s handicapem – hudební kroužek, PC kurz, arteterapie,
cvičení,
• nabídli jsme pravidelnou psychologickou a speciálněpedagogickou podporu rodinám pečujícím o postižené děti,
• zajistili jsme pravidelné vzdělávání pečujících osob,
pracovníků v přímé péči i projektové vzdělávání celých
rodin pečujících o dítě s handicapem,
• pronajali jsme další prostory a nakoupili PC techniku,
• do realizačního týmu jsme přijali nového člena - Martinu
Plockovou, a to hlavně kvůli náročné administraci projektu
„Klíč k handicapu“.

Speciální svozy na odpolední aktivity do
Centra Orion
Projekt „Klíč k handicapu“ byl unikátní také tím, že umožnil
zahájení pravidelných svozů dětí s postižením speciálně
upravenými autobusy s asistencí na odpolední aktivity do Centra
Orion a po jejich skončení odvoz domů. Právě zajištění dopravy
se ukázalo být klíčové pro využívání odpoledních aktivit dětmi
s handicapem - rodičům jsme tímto krokem ušetřili mnoho
času, financí i starostí, jak zajistit převozy dětí ze školy k nám
a poté domů. Někteří z rodičů, kteří až dosud „na plný úvazek“
pečovali, se nyní mohli vrátit do zaměstnátní. Také pro děti
je ale tato aktivita přínosná – učí je odpoutat se od rodičů
a postupně se učit žít svůj život…

První víkendový pobyt pouze pro děti
s handicapem
Jak děti s postižením rostly, stále více jsme si uvědomovali
potřebu pomoci jim v jejich postupném osamostatňování se.
Zároveň jsme cítili, že jejich rodičům ubývá sil, nemají čas na
sebe na své partnery a další děti… A právě proto jsme poprvé
nabídli víkendový pobyt, kterého se účastnily samotné děti
s postižením. Proběhl v Čenkovicích a měl tak velký úspěch, že
víkendové pobyty pro velký zájem nabízíme až dosud.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

2010

První letní tábor pro děti s handicapem
i zimní víkend na monoski
Začínáme upozorňovat dotčené orgány, že vyrůstá nová generace
dětí s postižením, které po ukončení povinné školní docházky
již nebudou schopné s ohledem na svůj handicap pokračovat ve
studiu na středních školách a nenajdou ani uplatnění na trhu
práce. Usilujeme o možnost vybudování denního zařízení pro
tyto děti a mladé dospělé.

Do realizačního týmu přijímáme další
pracovnici

Speciální sportovní aktivity pro osoby
s postižením
Někteří členové našeho sdružení na invalidních vozících zažili
poprvé zimní víkend na monoski (speciálně upravené lyže pro
vozíčkáře) v Koutech nad Desnou, pořádaný Fakultou tělesné
kultury UP Olomouc. A úplně poprvé jsme se v Hradci Králové
účastnili také leteckého dne pro handicapované Open Skies for
Handicapped.

Gabriela Hrobařová začala pracovat na pozici koordinátora
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (a od r. 2015 je
sociální pracovnicí pro sociální službu Centrum denních služeb).

První letní tábor pro děti s handicapem
Představte si, že celý rok bez přestávky pečujete o své dítě
s postižením… je to velmi náročné po fyzické i psychické
stránce, když nemáte žádnou možnost odpočinku… To byl jeden
z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli nabídnout rodinám,
že se celý týden postaráme o jejich děti. Zároveň jsme chtěli,
aby to byl týden pestrý, plný zážitků… a přesně tak vypadal
první letní tábor v Záměli – s tématem zaměřeným výhradně
na indiány.

Akce pro veřejnost
Pořádáme první benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován na
činnost Orion – v Pelclově divadle zahrál flétnový soubor Sarabanda a vystoupil s hudebním programem komorní soubor X-tet.
Poprvé jsme se prezentovali také při akci pořádané Úřadem práce
– „Týden vzdělávání dospělých 2010 v Královéhradeckém kraji“.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

Členskou základnu tvoří již 63 rodin
– 220 členů

2011

Navázali jsme partnerství s významnou
firmou našeho regionu
V tomto roce jsme zahájili spolupráci s jedním z našich
významných partnerů - panem Josefem Hlaváčkem a jeho firmou
TTV Group s.r.o. A je to spolupráce opravdu úzká, vždyť Centrum
Orion sídlí od r. 2013 v budově, kterou pan Hlaváček vlastní!

První akce „Pečení pro Orion“
Také tato akce odstartovala dlouholetou spolupráci s firmou
ASSA ABLOY a ZO OS KOVO při FAB – dalším z našich
významných partnerů. Benefiční akce „Pečení pro Orion“
vznikla nezávisle na nás. Zorganizovaly ji pro nás ZO OS KOVO
při FAB. Zaměstnanci jejich závodu napekli cukroví a připravili
občerstvení, které v čase přestávky vzájemně nakupovali
a výtěžek z prodeje navýšený o stejnou částku ZO OS KOVO při
FAB pak předali našemu sdružení. Dodnes vzpomínáme na to
velmi milé předvánoční překvapení!

Zahájení spolupráce s VOŠ a SPŠ v Rychnově
Spolupráce s rychnovskou průmyslovkou pod vedením pana
ředitele Mgr. Martínka umožnila dětem s postižením z našeho
občanského sdružení účastnit se v prostorách dílen VOŠ a SPŠ

„Kurzů techniky“ v rámci projektu, který připravila Krajská
hospodářská komora v Hradci Králové. Pro mnohé z našich
klientů to bylo vůbec poprvé, kdy měli možnost vzít do ruky
truhlářské nářadí a vytvořit si ze dřeva vlastní výrobek, na
který byli patřičně a právem hrdi.

Akce pro veřejnost
Úplně poprvé jsme začali prezentovat organizaci také
prostřednictvím výrobků našich klientů – účastníme se
vánočních jarmarků v Kostelci nad Orlicí a v Rychnově nad
Kněžnou. Opravdu velký úspěch sklidily i naše bramborové
placky se zelím a palačinky, o které jsme naši nabídku rozšířili
na letním rychnovském jarmarku.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

Začínáme poskytovat novou sociální službu
a zahajujeme rekonstrukci budovy v Dlouhé Vsi

2012

Změny v poskytovaných sociálních službách
Ukončili jsme poskytování sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi a zároveň zahájili poskytování nové sociální
služby – Centrum denních služeb, kterou od září 2012 využívalo
43 klientů (dětí a mladých dospělých osob s handicapem ve
věku od 6 do 35 let).
I nadále poskytujeme sociální službu osobní asistence, kterou
využívá 86 klientů (dětí a dospělých osob s postižením od 3 do
26 let) a tuto službu zajišťuje 18 pracovníků v přímé péči.
A zatímco nové aktivity stále přibývají, některé z důvodu
malého zájmu ze stran rodin pečujících o dítě s handicapem
zase končily – v tomto roce jsme po několika letech ukončili
canisterapii.

Zahájení rekonstrukce budovy v Dlouhé Vsi
Se změnou poskytované sociální služby se ještě více otevřel
problém nedostatečného zázemí pro klienty, kteří pobývají
v Orionu celodenně. Po několikaletém hledání odpovídajícího
objektu se nám v tomto roce společně s naším partnerem
– firmou TTV spedice spol. s.r.o.– podařilo připravit projekt
kompletní rekonstrukce třípodlažní budovy v Dlouhé Vsi,
která bude sloužit jako zázemí pro naši organizaci. Cílem bylo

získat takové prostory, ve kterých budeme moci poskytovat
sociální službu centrum denních služeb kvalitně, v bezpečném
a speciálně upraveném prostředí, uzpůsobeném plně i imobilním
osobám a vybaveném takovými zařízeními a pomůckami, které
umožní jejich aktivní život. V prosinci pak začala samotná
přestavba – a to přístavbou výtahu a prvními bouracími
pracemi uvnitř budovy.

Projekt „Aktivně i s handicapem“
Zároveň jsme v tomto roce také zahájili realizaci dalšího
projektu financovaného z evropských zdrojů, v rámci kterého
mimo jiné došlo k větší spolupráci s VOŠ a SPŠ v Rychnově,
v jejichž prostorách pod odborným vedením mistrů probíhaly
kurzy Dílny a Vaření pro naše klienty.

Akce pro veřejnost
I akcí pro veřejnost každoročně přibývalo. Kromě tradičních
akcí a našich účastí na jarmarcích se mezi novinky tohoto roku
určitě řadí i vydání prvního stolního kalendáře a dále pak účast
na Dni otevřených dveří firmy ŠKODA AUTO v Kvasinách, která
odstartovala spolupráci s tímto partnerem, jež trvá dodnes.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

Občanské sdružení Orion slaví 15. narozeniny

2013

Zvládli jsme jeden z největších úkolů
– rekonstrukci Centra Orion
S pomocí členských rodin a mnoha dalších našich přátel,
partnerů a dobrovolníků a také díky velké podpoře mnoha
firem, které nám poskytly finanční dary i materiální pomoc ve
formě stavebního materiálu, jsme během rekordně krátké doby
necelých šesti měsíců dokončili kompletní rekonstrukci budovy
a přestěhovali se do krásných nových prostor Centra Orion, které
slouží našim klientům.

Změny v realizačním týmu
Do realizačního týmu jsme přijali novou sociální pracovnici
pro sociální službu Osobní asistence Lucii Hudečkovou, která
nahradila Markétu Korábovou. V současné době si Markéta užívá
mateřskou dovolenou s dětmi Johankou a Albertem a zároveň
znovu začíná spolupracovat i s námi – v oblasti prezentace
Centra Orion.

Projekt „Prostor pro poznání a tvořivost“
Realizace dalšího projektu financovaného z evropských zdrojů
začala 1. ledna 2013 a díky němu jsme mohli nabídnout zcela
nové aktivity: Keramiku, Fotografiku, Arteterapii. Nechybělo
ani projektové vzdělávání celé rodiny nebo pokračování
speciální dopravy na odpolední aktivity.

Zahájení nácviku pracovních terapií
Díky štědrému dárci jsme mohli koupit první stroj na výrobu
buttonů a začít tak nacvičovat pracovní terapie „opravdově“.
O butony je zájem, a tak klienti mohou některé své vyrobené
„placky“ nabídnout k prodeji, např. na jarmarcích.

Kin-ball a sportovní kroužek
Víte, jak vypadá kin-ball? Je to opravdu velký, ale přitom velmi
lehký míč, který je pro svoji velikost i lehkost využíván mimo
jiné i pro míčové hry vozíčkářů. A protože nás tato jeho vlastnost
zaujala, začali jsme jej využívat při sportovním kroužku i my.

Akce pro veřejnost
Jedinečnou akcí tohoto roku byl první benefiční večer spojený
s aukcí obrazů - záštitu nad ním převzal lanškrounský farář Zbigniew Czendlika, o kulturní program se postaral Podorlický lázeňský orchestr. Akce firmy ASSA ABLOY „Pečení pro Orion“ byla
poprvé s naší účastí, kdy jsme s našimi klienty při této příležitosti
nabízeli k prodeji také výrobky, na jejichž výrobě se podíleli. Zahájili jsme také spolupráci s OS ČSTV v Rychnově - účastnili jsme
se s našimi klienty akce „Sportovec roku“ a pro tuto akci jsme
také poprvé vyrobili s našimi klienty butony a připravili dárkové
tašky s upomínkovými předměty pro oceňované sportovce.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

2014

Od 1. ledna 2014 se Občanské sdružení
ORION stává ZAPSANÝM SPOLKEM,
registrovaným ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové. Spolek v tomto roce sdružuje 57 členských
rodin (191 členů).

Otevíráme Komunitní zahradu
Před Centrem Orion vznikla v rámci projektu „Zahrady u Splavu“
a podporou grantových programů ŠKODA AUTO a České spořitelny krásná komunitní zahrada. Díky ní mají klienti speciální vyvýšené záhony ze dřeva a součástí zahrady je i park před budovou,
kde stojí nový prostorný altán s lavičkami a také pracovními stoly,
které využívají klienti denního centra pro své aktivity. Díky této
zahradě mohou klienti zažít radost z vlastnoručně vypěstované
zeleniny či bylinek, které dále zpracovávají ve cvičné kuchyni.

Nabídka odpoledních aktivit
Velký zájem je stále o odpolední aktivity, které poskytujeme
v rámci sociální služby Centrum denních služeb – v tomto roce
jsme jich nabízeli již osm: Výtvarné, Hudební, Sportovní, Arteterapii, Keramiku, Fotografiku, individuální cvičení, PC kurz. Každá
z nich probíhala nejméně 2 x v týdnu a v tomto roce aktivity týdně
navštěvovalo 34 klientů (mnozí z nich přitom navštěvovali více
aktivit – účast na aktivitách tak byla celkem 118 klientů týdně!).

Akce pro veřejnost
Mimo tradiční akce jsme v tomto roce připravili druhý Benefiční
večer spojený s aukcí obrazů. O kulturní program se skvěle
postarala swingová kapela Black Buřiňos.

Jsme tu s vámi již 20 let

Centrum Orion, z.s.

2015

První nástěnný kalendář Orionu
– „Všechny děti mají své sny“
S nápadem nafotit kalendář přišla paní Katka Bayerová, která
se významnou měrou podílela také na celé organizaci tohoto
charitativního projektu – od oslovení známých osobností, přes
shánění míst a kostýmů, až po spolupráci při grafické úpravě
kalendáře a přípravě jeho křtu, který proběhl v krásném prostředí
zámku v Kostelci nad Orlicí. Kalendář mohl vzniknout také díky
finanční podpoře dvou hlavních sponzorů - společnosti Charvát a.s.
a TTV Group s.r.o., kteří hradili náklady spojené s jeho vydáním.

První větší kampaň pro veřejnost „Papír pro
Orion“
Stále jsme přemýšleli, jak ještě více zviditelnit naši organizaci
a zároveň oslovit širokou veřejnost s prosbou o podporu. Tak
vznikla první rozsáhlejší kampaň pro veřejnost, s názvem „Papír
pro Orion“. V čem spočívala? Oslovili jsme firmy, školy, instituce
i jednotlivce s prosbou o věnování papíru a dalších druhotných
surovin do sběrny KENVI CZ v Rychnově nad Kněžnou. Akce
měla trvat 100 dní a jejím cílem bylo získat finanční prostředky
na nákup motomedu – speciální rehabilitační pomůcky pro osoby
s postižením. Výsledek byl neuvěřitelných 50.000,- Kč! A co nás
potěšilo ještě více - firmy i jednotlivci chtěli dále v této činnosti
pokračovat – proto sběr papíru pro Orion trvá až dosud!

Spolupráce se základními školami
– exkurze v Centru Orion
Školním kolektivům, které se připojily do kampaně „Papír pro
Orion“ jsme chtěli více přiblížit „život“ v našem zařízení, proto jsme
začali nabízet exkurze v Centru Orion. Žáci základních škol si tak
alespoň na chvilku na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se žije osobám
s handicapem i co všechno pro svůj život potřebují – zkusili si
např. jízdu na vozíku, přesun pomocí zvedacího zařízení, terapii
EEG Biofeedback apod. Exkurze nabízíme stále a máme radost, že
je o ně zájem.

Akce pro veřejnost
Poprvé jsme vyrazili s naším „olympijským týmem“ na speciální
olympiádu v přizpůsobených sportech do Chocně. Klienti tak
měli možnost v různých disciplínách poměřit své síly se sportovci
z podobných zařízení a zároveň příležitost seznámit se s lidmi
s podobným osudem i zájmy. Ve spolupráci s organizací Hearth.
net jsme zorganizovali představení pro děti – pohádku Světýlka
radosti. Poděkování patří i Obci Zdobnice za uspořádání koncertu
MIB Quartet a Simony Babčákové ve Zdobnici, jehož výtěžek byl
také věnován Centru Orion.

Jsme tu s vámi již 20 let
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Občanské sdružení rodičů a přátel dětí
s handicapem ORION má nový název:

2016

Centrum Orion, z.s.
S novým názvem souviselo i vytvoření nového loga a také
nových webových stránek www.centrum-orion.cz.

Zahájení spolupráce s firmou ŠKODA AUTO,
a.s. v rámci Zaměstnaneckých sbírek
Celkem 275 „škodováků“ nás v r. 2016 (o rok později již 377)
podporovalo v rámci Zaměstnaneckých sbírek pravidelnými
měsíčními příspěvky ze svého platu a firma ŠKODA AUTO, a.s.
pak celkovou vybranou částku navýšila ještě o dalších 80 %. Po
tři roky tedy můžeme díky jejich pomoci zajistit tolik potřebnou
dopravu na odpolední aktivity do Centra Orion i na exkurze
a pravidelné víkendové pobyty v Centru Orion pro děti i dospělé
osoby s těžkým a kombinovaným postižením.

Víkendové pobyty v Centru Orion
V letošním roce zahajujeme pravidelné víkendové pobyty přímo
v Centru Orion, které jsou přednostně určeny dětem a mladým
dospělým s těžkými a kombinovanými handicapy. Výhodou je,
že jsou v prostředí, které důvěrně znají a s lidmi, kteří přesně
znají jejich potřeby. A proč právě jim? Pro děti a mládež jsou
pobyty velkým přínosem v tom, že se mohou alespoň na dva dny

odpoutat od rodiny a zároveň získávat zkušenosti a dovednosti
samostatného života. Tyto pobyty jsou přitom velice důležité
také pro rodiče pečující o své dítě – najednou mají dva dny
volna, kdy mohou prožít aktivity, které by obtížně zvládali
s dítětem s postižením, mohou si odpočinout a načerpat energii
pro další péči. Někteří rodiče uvedli, že právě díky této aktivitě
se mohli poprvé alespoň jednu noc vyspat v klidu. A když své
děti v neděli vyzvedávali a viděli, že i ony jsou spokojené,
zjistili, že přece jen nejsou na péči sami.

Akce pro veřejnost
Poděkování patří řediteli Obchodní akademie v Kostelci nad
Orlicí a městu Kostelec nad Orlicí za zorganizování veřejné sbírky
„Běh pro Orion“ v rámci oslav 700 let města Kostelce nad Orlicí.
Akce se kromě našich členů účastnily i stovky „sportovních
nadšenců“ z řad veřejnosti, kteří svým dobrovolným příspěvkem
podpořili naši činnost. Nechyběli jsme ani na Dnu otevřených
dveří v Mladé Boleslavi při DOD ŠKODA AUTO a velmi zajímavá
byla i výstava obrazů klientů „Střípky z Orionu“ v prostorách
Senátu ČR, kterou jsme zde mohli s klienty sami připravit.

Jsme tu s vámi již 20 let
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Unikátní kampaň „Přes překážky ke hvězdám“
Tato akce pro veřejnost byla bezesporu jednou z největších,
kterou jsme do té doby organizovali. A jak tato kampaň vlastně vznikla? Na začátku všeho byla Nadace VIA, která vyhlásila
program DOBRO-DRUZI, určený pro mládež do 26 let, s cílem
podpořit jejich filantropické aktivity. Tři studentky rychnovského
gymnázia – Eliška, Bára a Karolína – se přihlásily se svým nápadem uspořádat benefiční bazar módních doplňků a knih, jehož
výtěžek bude určen na terapii EEG Biofeedback. Oslovily širokou
veřejnost s prosbou pomoci Centru Orion formou sběru bižuterie,
módních doplňků a knih, kterých se nakonec díky obrovské odezvě sešlo více než 7000 kusů! Celkový výtěžek z prodeje těchto
předmětů byl 103.387,- Kč a tuto částku ještě navýšily Nadace Via
a Nadace Karla Janečka o 34.492,- Kč. Děkujeme touto cestou organizátorkám a zároveň i firmě KENVI CZ, s.r.o, která se podílela
na pokrytí nákladů spojených s touto akcí.

Terapie EEG Biofeedback
Tuto terapii nově vede Mgr. Taťána Brodská, která zároveň působí
jako psychoterapeut – je tedy velkou oporou rodinám pečujícím
o dítě s handicapem. V tomto roce jsme také otevřeli pro terapii
EEG Biofeedback ještě jedno pracoviště v centru města Rychnov, je tak snadno dostupné i pro děti z běžných základních
škol – obě pracoviště jsou přitom bezbariérová. Finančně začal
tuto terapii podporovat náš další významný partner – firma
ManpowerGroup, s.r.o.

Rozšíření odpoledních aktivit
Z důvodu velkého zájmu klientů o odpolední aktivity a zároveň spolu
se snahou ještě více je přizpůsobit konkrétním potřebám našich klientů jsme rozšířili nabídku odpoledních aktivit, a to hned o další tři:
Autiklub – speciální aktivitu určenou pouze pro osoby s autismem,
Masáže – individuální péče o klienty a také Technickou dílnu – vybavenou ponky a nářadím hlavně na práci se dřevem, ve které mohou klienti centra denních služeb trénovat další pracovní terapie.

První letní rekondiční pobyt pro děti a mladé
dospělé osoby s handicapem
I děti s handicapem rostou a dospívají – proto musíme aktivity stále
přizpůsobovat – některé končí, aby začaly jiné… V letošním roce
tak poprvé nebyl letní tábor. Nahradil jej ale letní rekondiční pobyt,
jehož tématem byla Hawai – a opravdu to Hawai byla !

Akce pro veřejnost
Nejvýznamnější akcí tohoto roku byl benefiční koncert mistra Pavla
Šporcla v Kostelci nad Orlicí, jehož výtěžek byl využit na terapii
EEG Biofeedback. Na koncertu zazpívala také klientka Centra Orion Lenka Löfflerová, kterou na klavír doprovázel nevidomý Pavel
Diblík. Pro Lenku to byl veliký zážitek – jedinečná příležitost zazpívat ve zcela zaplněném kostele za přítomnosti mistra Pavla Šporcla.
Po celý rok nás pak provázely fotografie již druhého kalendáře, kterého jsme prodali 1.500 ks a který nesl název „Zpívat jako déšť“.

Jsme tu s vámi již 20 let
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Změna ve vedení organizace
Určitě nejzásadnější změnou tohoto roku je odchod naší kolegyně
PharmDr. Ilony Mikušové, a to jak z funkce ředitelky Centra Orion
(k 31. 1. 2018), tak také z funkce předsedkyně Centra Orion, z. s. (k
21. 2. 2018). Ilona stála v čele této neziskové organizace prakticky
od jejího zrodu v r. 1998 – tedy téměř 20 let. Významnou část svého
života tak věnovala Orionu, který se pod jejím vedením z dobrovolnické organizace posunul až k jednomu z největších poskytovatelů
sociálních služeb z řad neziskových organizací v Královéhradeckém
kraji. Přestože odešla pracovat do jiné organizace, vzájemná spolupráce trvá i nyní, kdy společně pracujeme na přípravě kalendáře
pro rok 2019, který má název „TOČÍME“. Děkujeme jí i touto cestou
za její práci v Orionu a přejeme jí, aby se v novém zaměstnání cítila
dobře a aby se jí dařilo i v osobním životě.
Nové vedení Centra Orion, z.s.: Mgr. Miroslava Červinková – předsedkyně spolku, ředitelka Centra Orion, Lenka Jelínková – místopředsedkyně spolku, personalistka, Lenka Löfflerová – člen výboru spolku.

Patron Centra Orion
25. září to bude přesně 20 let, kdy bylo založeno Občanské sdružení Orion a k těmto významným narozeninám si nadělíme dárek
neméně významný. Je nám ctí, že se patronem naší organizace stává slavný houslový virtuóz – mistr Pavel Šporcl, který díky svému
umění, výrazné osobnosti i nekonvenčnímu vystupování slaví úspěchy na nejvýznamnějších pódiích u posluchačů všech generací.

Máme novou zahradu
Poprvé v Centru Orion proběhly hned dva dobrovolnické dny se
zaměstnanci firmy ASSA ABLOY z Rychnova, kteří se rozhodli nezištně nám pomoci s obnovou zahrady. Díky nim máme nové vyvýšené záhony z recyklovaného plastu, osázené bylinkami, květinami
i keříky, a také kompletně upravený prostor parčíku před Centrem
Orion. Obě dopoledne společně s dobrovolníky pracovali také naši
klienti, kteří zároveň využili této příležitosti přítomným pracovníkům přímo v Centru Orion ukázat, jak žijí osoby s handicapem,
čím se zabývají, jaké prostředí potřebují pro svůj život… Pro nás to
byla nejen opravdu významná pomoc, ale také velmi silný zážitek
z milých a vstřícných lidí, kteří se rozhodli věnovat nám svůj čas
a pomoci našim klientům vybudovat zázemí pro jejich pracovní
terapie i odpočinek.

Podporují nás
Nově jsme navázali spolupráci i s dalšími partnery, např. s firmou
MATRIX a.s., DM Drogerie Rychnov, B. Braun Avitum s.r.o. – DS
Rychnov n. Kn. atd. Úplně poprvé navazujeme spolupráci s partnerem z Ameriky - až z dalekého Toronta k nám přes oceán dorazily
iPady, které nám věnovali Miroslava Adamsky-Rackova & Mario
Adamsky (Law Society of Ontario, Kanada) v rámci jejich projektu
„Žlutý balónek“.

Jsme tu s vámi již 20 let
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Pomáháme rodinám s dítětem s handicapem již 20 let
Maminka Vojty:

2011

Když se narodí postižené dítě, přijde nejistota, beznaděj, člověk
neví jak dál. Lékaři určí diagnózu, ale dál většinou rodině pomoci
nedokážou. Proto jsme byli rádi, že vzniklo sdružení, kde nejen poradí, jak pečovat o dítě s handicapem, ale zároveň podporují také
celou rodinu. Když ORION začal v dopoledních hodinách pořádat
přednášky, byla jsem moc ráda, že nezapomněl na nás, maminky,
které se celý den starají o postižené děti. Jelikož jsem byla již více
než 15 let se svým těžce postiženým synem doma, přihlásila jsem
se na první okruh přednášek, tehdy hlavně proto, abych si mohla
popovídat s maminkami, které mají podobné problémy.
A co mi nakonec přednášky daly? To nejdůležitější - naučila jsem
se odpočívat, nebát se mít čas jen pro sebe a hlavně taky na sebe.
Nebát se část péče o postiženého syna přenechat někomu jinému,
komu věřím a vymanit se tak z neustálého kolotoče: škola – uklidit – uvařit – škola – nakrmit – cvičit – krmit… Syn využívá osobní
asistentku nejen ve škole, ale i odpoledne doma a tak je to pro
celou naši rodinu jednodušší. Velmi zajímavé pro mě byly také
přednášky zaměřené především na děti, jejich výchovu, postižení,
rehabilitační pomůcky apod. Protože lektoři byli odborníci ve svém
oboru, zároveň mi odpovídali na mé otázky, týkající se přímo syna.
Tak jsem mohla lépe pochopit „proč se někdy chová tak, jak se chová“. Nyní mu mohu v určitých situacích pomoci. Díky přednáškám
už také určitě lépe čelím překážkám, problémům i stresu, které
s sebou život s postiženým dítětem přináší.

Maminka Kristýnky:

2011

Když nám před lety lékaři sdělili tu hroznou diagnózu naší dcery, byla to pro nás těžká rána. Nedokázala jsem se s tím smířit,
nikdo mi nedokázal pomoci a já si nevěděla rady s ničím, ani
sama se sebou. Věděla jsem jen, že to musím zvládnout, ale
zvládat to nešlo. Řešit běžné starosti, fungovat jako správná
máma, manželka a žena, byl pro mě nadlidský úkol, který se
zvládal dost těžko.
Když začala dcera chodit do školy, první roky to šlo bez větších
potíží. Postupem času se nemoc začala více a více projevovat
a dcera všechno zvládala stále hůře. Na pokraji psychického
zhroucení jsem se dostala do OS ORION. Tam mně milé a příjemné tváře, plné pochopení a ochoty, podaly pomocnou ruku
a s naší situací začaly ihned pomáhat. S takovým přístupem
jsem se do té doby nikde nesetkala. Dcera dostala asistentku do
školy, začala navštěvovat kroužky, hipoterapii, a já semináře,
konzultace odborníků, jazykový kurz, víkendové pobyty atd.
Dozvěděla jsem se spoustu užitečných informací a naučila se,
jak na sobě pracovat. Vím, že když budu dobře fungovat já,
bude vše lépe zvládat dcera i rodina. Začala jsem opět ŽÍT jako
žena, manželka a matka. Dokonce jsem se rozhodla studovat
vysokou školu.
Pochopila jsem, že i když se zdravotní stav dcery rok od roku
bohužel zhoršuje, můžeme žít plnohodnotný život s radostmi
i starostmi. Jen si těch radostí opravdu vážíme.

Jsme tu s vámi již 20 let
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Orion je místem splněných dětských snů

Centrum Orion, z.s.
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Konec jedné etapy otevírá začátek nové …
Možná Vás také překvapila ta pestrá paleta všech našich aktivit
a dalších činností, díky kterým jsme společně s Vámi došli až
sem. A věřte, že jich bylo mnohem víc – na začátku přípravy
této brožurky jsme tak stáli před nelehkým úkolem: prohlédnout
všechny materiály za uplynulých dvacet let a zároveň vybrat
ty nejdůležitější, nejzajímavější, nejzásadnější… Byl to téměř
nadlidský úkol – mnoho důležitých projektů, významných
partnerů i zajímavých aktivit se do brožury vůbec nevešlo. Také
vybrat fotky z toho velkého množství, které dokumentují dvacet
let naší práce, nám dalo zabrat. Zároveň jsme u přípravy brožury
zavzpomínali na naše začátky, kdy jsme se sami vyrovnávali se
závažným postižením našich dětí a kdy jsme hledali nejrůznější
možnosti, jak jim pomoci. Právě OS ORION nám měl ulehčit
v náročné péči o naše děti, pomoci nám na této nelehké cestě –
a myslíme, že toto své poslání Centrum Orion stále plní.

asistenci pro cca 50 klientů a centrum denních služeb pro
více než 50 klientů). Nabízíme ale také mnoho dalších aktivit,
které mají pomoci rodinám s jejich péčí – rekondiční pobyty
pro osoby s handicapem, terapii EEG Biofeedback, speciální
svozy na odpolední aktivity do Centra Orion, psychologické
poradenství i psychoterapie, odborné semináře pro pečující
osoby atd.

Dvacet let pomoci rodinám dětí s postižením máme za sebou
a jsme hrdi na to, že jsme se z dobrovolnické organizace stali
jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb z řad
neziskových organizací v Královéhradeckém kraji. Pečujeme
o téměř 100 rodin z celého rychnovského regionu, s přesahem
do Královéhradeckého i Pardubického kraje a zaměstnáváme
cca 30 zaměstnanců. Poskytujeme dvě sociální služby (osobní

Děkujeme, že jste s námi.

Oslavou dvacátých narozenin naše činnost nekončí – stojíme před
novými výzvami, máme další plány do budoucna, vytyčujeme si
nové cíle – vše proto, abychom pomohli žít osobám s postižením
a jejich rodinám aktivní a pestrý život.
Děkujeme všem, kteří s námi na této cestě stojí a pomáhají nám
ji krůček po krůčku zvládat.

Centrum Orion, z.s.
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