Výroční zpráva 2001

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Občanské sdružení vzniklo z potřeb rodičů handicapovaných dětí na podzim roku 1998 registrací na
Ministerstvu vnitra ČR , IČO 68246901. Sdružení je právnickou osobou. Sdružuje členy na základě společného
zájmu o handicapované děti, hájí jejich práva bez rozdílu diagnóz..
Finanční prostředky sdružení získává z členských příspěvků, dotací a především ze sponzorských darů
na účet IPB – 150997520/0300.
Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, která je obvykle svolávána jednou ročně. Činnost sdružení řídí
předsednictvo volené na dva roky. V roce 2001 pracovalo předsednictvo v tomto složení:
Pharm Dr. Ilona Mikušová - předseda
Lenka Jelínková - místopředseda
Pavlína Čadová - místopředseda
Revizní komise:
Miroslava Červinková
Dr. Olga Zachariášová
Jana Matyková
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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, soukromými osobami
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
shromažďování informací a metodických materiálů v souvislosti s odlišnými handicapy u dětí
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/

V roce 2001 OS ORION sdružovalo celkem 45 rodin s dětmi s postižením z celého okresu RK

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2001
Mezi hlavní aktivity vyplývající z poslání sdružení patřily v roce 2001 mj. i tyto:
➢ Koncert MAXIM TURBULENC – kulturně společenská akce pořádaná OS v Pelclově divadle
Rychnov nad Kněžnou s návštěvností okolo 500 posluchačů (možnost integrace handicapovaných
dětí mezi zdravými vrstevníky v průběhu produkce skupiny a taneční zábavy).Výtěžek z představení
pomohl při financování hipoterapie.
➢ Hipoterapie – probíhala 2x týdně v období červen – říjen 2001 v Dlouhé Vsi , stáje u Vašátků . Děti
zde zlepšovali fyzickou i psychickou kondici a měli možnost blíže se seznámit s velkým zvířecím
kamarádem.
➢ Rehabilitačně - rekondiční víkendový pobyt v termálních lázních Velké Losiny. Pobyt byl
organizován již opakovaně pro velký ohlas dětí i rodičů v krásném přírodním prostředí lázní Velké
Losiny. Při pobytu probíhala hipoterapie, plavání v krytém i v termálním bazénu, dětské masáže. Při
pobytu byla přítomna pracovnice z pedagogicko – psychologického centra „Svět“ v Náchodě, která
umožnila rodičům konzultace problémů rodin s dětmi s postižením.
➢ Rehabilitační plavání v bazénu v Ústí nad Orlicí – plavecký výcvik, otužování.
➢ Přednášková činnost - pracovnice OÚ Rychnov nad Kněžnou – referát sociál. věcí - beseda se
sociální pracovnicí OÚ Rychnov nad Kněžnou na téma sociální péče o zdravotně postižené změny
v roce 2001, kompenzační pomůcky, příspěvky.Mgr. Martina Kovářová – dětské masáže, Mgr.Iva
Doudová - grafomotorika.
➢ Rybářské závody – II. ročník slavnostního výlovu kaprů ve spolupráci s Rybářským svazem Týniště
nad Orlicí . Děti měli možnost okusit radosti i starosti rybářského sportu. Každá rodina měla k radě i
ku pomoci zkušeného rybáře i s jeho náčiním. Děti zde prožily chvíle napětí při lovu a vyhodnocení
soutěže o největší úlovek a samozřejmě neodešly s prázdnou.
➢ Zájezd do zábavného centra Babylon v Liberci – návštěva lunaparku, aquaparku s možností
sportovního vyžití pro děti a zároveň výborná regenerace těla i duše pro rodiče, kteří si po celoroční
namáhavé práci věnované svým postiženým dětem odpočinek plně zaslouží.
➢ Mikulášská nadílka pro děti – víkendový pobyt pro rodiny v krásné zimní přírodě v Deštném
v Orlických horách. Kromě návštěvy a nadílky Mikuláše a čerta probíhala zde hipoterapie,
rekondiční plavání v krytém bazénu , artterapie a zimní radovánky. Pro každého z účastníků vše co
mu jen síly dovolily – saně, boby, lyže.

NAŠE PLÁNY
I v příštím roce plánujeme uskutečnit pro rodiny nejatraktivnější akce pořádané v minulém roce.Našim
přáním do budoucna je uskutečnění našich cílů v širším měřítku – integrace handicapovaných dětí
s využití hipoterapie, artterapie, muzikoterapie, rekondičního plavání s cílem zlepšení fyzické i psychické
kondice dětí s postižením, spolu s pomocí asistenčních pracovníků = společné setkání rodin s možností
výměny zkušeností a řešení problémů ve spolupráci s odborníky na akci „TÁBOR S INTEGRACÍ“.
Děti s postižením nemají velké možnosti účastnit se akcí tak jako jejich zdraví vrstevníci, proto je
našim cílem umožnit jim, společně se zdravými dětmi, užít si i takových pro někoho obyčejných a
samozřejmých akcí jako je táborové dovádění a hry.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2001
PŘÍJMY se skládaly z:
Členských příspěvků
Dotace z rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou
Sponzorských darů
Celkové příjmy činily: 126 846,- Kč
VÝDAJE se skládaly z:
Dotace účastníkům akcí pořádané OS ORION
Hipoterapie
Rekondiční plavání
Rekondiční pobyty
Provozní režie (poštovné,kancelářské potřeby)
Dopravné
Nákup materiálu na akce (výtvarné pomůcky, odměny dětem za soutěže…)
Celkové výdaje činily: 98 494,- Kč
K 31.12. 2001 vykázalo občanské sdružení zůstatek 49 430,-Kč

DĚKUJEME:
Aktivním členům sdružení a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a zajišťování akcí, vedení
agendy sdružení bez nároku na honorář.
Sponzorům:
LIONS CLUB Rychnov nad Kněžnou, VČE Hradec Králové, L.B.TECH. Litomyšl,
JIMEX Rychnov nad Kněžnou, AQUA Servis Rychnov nad Kněžnou a dalším.
Dále pak za finanční podporu města Rychnov nad Kněžnou.
ADRESA
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S HANDICAPEM
ORION
Českých bratří 1388
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Kontakt:

předseda : Pharm.Dr. Ilona Mikušová 0445/533620
místopředseda:
Lenka Jelínková 0445/532302
místopředseda:
Pavlína Čadová 0445/532068

