Výroční zpráva 2007
Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem
ORION
Rychnov nad Kněžnou

Základní údaje o sdružení:
Název:

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION

Sídlo sdružení:

Javornická 1581, Rychnov nad Kněžnou, 516 01

Centrum ORION: Panská 1493, Rychnov nad Kněžnou
Telefon:

494 530 079

web. stránky:

www.os-orion.cz

e-mail:

os.orion@seznam.cz

Občanské sdružení ORION vzniklo z potřeb rodičů dětí s handicapem na podzim roku 1998
registrací na Ministerstvu vnitra ČR, IČO 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, částečných úhrad od rodin,
dotací, grantů a také ze sponzorských darů.
Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, činnost sdružení řídí předsednictvo volené na
dva roky.

Členská struktura:
Výbor:
PharmDr. Ilona Mikušová – předseda sdružení
Mgr. Miroslava Červinková – místopředseda sdružení
Zuzana Šimečková – člen výboru
Revizní komise:
L. Rückerová, J. Kajšová, V. Plachetková

Hlavní aktivity:
1. zajištění osobní asistence u dětí se zdravotním postižením
2. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s postižením
3. projekt „Chceme být s vámi“ spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a
Státním rozpočtem ČR
4. další aktivity (prezentace sdružení, seznamování veřejnosti s problematikou
osob s postižením)
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Poslání OS ORION:
integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti
posílení rodinné péče o tyto děti
maximální možná podpora rodinám s handicapovanými dětmi tak, aby mohly žít
běžný život jako ostatní
OS ORION nabízí rodinám dětí se zdravotním postižením takové možnosti, které mají
za úkol rodinu posílit, zachovat její soudržnost, aby byla schopna a ochotna vychovávat
s láskou své dítě s postižením, aby přijala jeho handicap a naučila se s ním žít.

Cílová skupina :
Rodiny dětí ve věku 1 – 26 let se zdravotním postižením tělesným, mentálním,
kombinovaným a jiným, s bydlištěm v okrese Rychnov nad Kněžnou.
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Zpráva o činnosti sdružení v roce 2007:
1. Sociální služba Osobní asistence
2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s handicapem
3. Projekt „Chceme být s Vámi“
4. Prezentace na veřejnosti
Od začátku ledna 2007 jsme začali poskytovat dvě sociální služby – Osobní
asistenci a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V červenci 2007 jsme dostali
potvrzení o registraci poskytování sociálních služeb z KÚ Královéhradeckého kraje.
Dále jsme požádali o udělení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, které nám
bylo uděleno v listopadu 2007.

1. Sociální služba Osobní asistence
Posláním služby osobní asistence je umožnit dětem ve věku od 3 do 20 let se
zdravotním postižením navštěvovat školní a předškolní zařízení v okrese Rychnov nad
Kněžnou, integrovat se do společnosti a podpořit rodiny s těmito dětmi takovým způsobem,
aby mohly žít běžným způsobem života.
Osobní asistent pomáhá dětem účastnit se všech aktivit školních i volnočasových –
umožňuje jim tak vývoj v přirozeném prostředí, napomáhá integraci a zapojuje děti
s handicapem mezi jejich zdravé vrstevníky.
V roce 2007 OS ORION poskytovalo sociální službu osobní asistence 65 dětem
s postižením - jednalo se o asistenci individuální i skupinovou (zaměstnáno bylo 18 osobních
asistentů).
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2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je integrace dětí se
zdravotním postižením do společnosti, posílení rodinné péče o tyto děti, maximální možná
podpora rodinám s handicapovanými dětmi tak, aby mohly žít běžný život, a předcházení
jejich sociálnímu vyloučení.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zahrnují:
-

poradenství - zahrnuje základní a sociální poradenství, odborné konzultace
psychologa a speciálního pedagoga, přednáškovou činnost pro rodiče, odborné
semináře, zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky apod.

-

terapie - OS ORION se zaměřuje hlavně na poskytování alternativních terapií, jako
jsou hipoterapie, canisterapie apod., které nejsou hrazeny ani částečně např.
zdravotními pojišťovnami. O naši nabídku terapií, která je i finančně přizpůsobena
rodinám dětí s postižením, je tak velký zájem.

-

volnočasové aktivity - děti s postižením, stejně jako jejich zdraví vrstevníci, potřebují
trávit svůj volný čas smysluplně, získávat podněty, zážitky a zkušenosti pro svůj další
vývoj. Proto naše nabídka volnočasových aktivit zaujala a účast dětí na kroužcích je
velká – v roce 2007 probíhal výtvarný kroužek, tvořivé dílničky, odpolední družina
pro děti s handicapem, jednodenní kulturní, sportovní i poznávací akce, rekondičněrehabilitační pobyty.

Přednášková činnost pro rodiče dětí s postižením
OS ORION pořádalo v roce 2007 přednášky na různá témata, které probíhaly
v kavárně Láry Fáry v Rychnově – témata přednášek byla zaměřena na rodinu jako celek, na
umění vyrovnat se s náročnou životní situací apod. – např. „Pevné objetí jako životní styl“,
„Systemická terapie“, „Jak mít rád sám sebe“, od manželů Noskových z Hradce Králové.
Další přednáškou byla „Kineziologie – kde a jak může pomoci“ - vedla ji
Pavlíková.

5

dr. Alena

Canisterapie
V únoru začala v prostorách herny Centra ORION canisterapie (jedná se o léčebné působení
psa na psychiku i fyzickou stránku dítěte s handicapem). Pro velký zájem probíhala 2 x týdně.
Terapii vedou odbornice Mgr. Jana Štréglová a Jitka Rolečková, Dis., která je členkou
Canisterapeutického svazu CANTES a průkopnicí této metody na Rychnovsku. Děti
pravidelně pracují se zlatými retrívry – s Jonášem a fenkou Darinou.

Výtvarný kroužek a Tvořivé dílničky
Výtvarný kroužek pro děti s postižením se konal 2 x týdně a tvořivé dílničky pro maminky
s dětmi 1 x měsíčně. Oba kroužky byly vedeny pedagogem volného času – vyráběly se zde
hezké výrobky za pomocí různých metod, např. zdobení květináčů ubrouskovou technikou,
malování obrázků na hedvábí, zdobení triček malováním, savováním i ubrouskovou
technikou, pletení z pedigu. Děti modelovaly ze slaného těsta, malovaly, vystřihovaly, lepily,
navlékaly korálky, těstoviny. Pracovaly s přírodními materiály, lepily listy. Jejich výrobky
byly vystavovány v prostorách Centra ORION.
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Rekondiční plavání
OS ORION pořádalo pravidelné sobotní plavání v jarních a podzimních měsících, v nově
zrekonstruovaném bazénu v Ústí nad Orlicí (bazén, relaxace ve vířivkách, pára, solární louka,
tobogán).
Tradiční byl jednodenní výlet do Babylonu v Liberci, kde je plavání spojeno i s dalšími
aktivitami, např. procházkou po městečku, návštěvou zrcadlového bludiště, IQ muzea,
lunaparku apod.

Hipoterapie
Loni probíhala hipoterapie na dvou místech - u paní Petry Prouzové v Doudlebách nad Orlicí
a u paní Lenky Holendové v Rybné nad Zdobnicí. Pedagogicko – psychologický dohled zde
zajišťovala Mgr. Jana Štréglová. Rodiče si mohli vybrat, které místo jim vyhovuje více a je
pro ně dostupnější.
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Jednodenní akce - kulturní a poznávací
-

návštěva muzea řemesel a expozice fauny v Letohradě

-

Andrlův Chlum a rozhledna v Ústí nad Orlicí

-

krytý plavecký bazén v České Třebové

-

Den dětí v Praze (prohlídka největšího mořského akvária v ČR – Mořský svět,
návštěva ZOO v Tróji, plavba parníkem po Vltavě).

-

zakončení školního roku v Kostelecké Lhotě (soutěže pro děti, možnost prohlédnout
si zemědělskou i hasičskou techniku, diskotéka pro děti, společné posezení rodin)

Jednodenní akce - sportovní - ORION CUP
V sobotu 8. 9. 2007 se ve sportovním areálu Sokola v Albrechticích nad Orlicí konal 6. ročník
tenisového turnaje ORION CUP. Pro děti byly připraveny soutěže, které absolvovaly díky
dopomoci dobrovolníků z řad studentů. Dále mohly prozkoumat hasičské auto a také se
účastnily odborného hodnocení soutěže o nejlepší kuchařku spojenou s ochutnávkou
pečených výrobků.
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Pobytové akce
Jarní víkendový pobyt v Krkonoších
15 rodin trávilo květnový víkend v hotelu v Hrabačově u Jilemnice. Celý víkend byl nabitý
pestrým programem: plavání v bazénu v Jilemnici, návštěva muzea skla a Sklárny Novosad
a ochutnávka kvasnicového piva v místním minipivovaru, projížďky na koních, koloběžkách,
malý horolezecký výcvik, společné posezení u táboráku, turistický výlet k Mumlavskému
vodopádu, návštěva lanového centra a bobové dráhy v Harrachově.

Letní týdenní pobyt
Pobyt se uskutečnil v rekreačním zařízení Pekárny Rališka v Horní Bečvě a účastnilo se ho 12
rodin dětí s handicapem. Navštívili jsme hrad Helfštýn v Lipníku nad Bečvou, Zbrašovské
aragonitové jeskyně, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, muzeum Tatry v Kopřivnici,
Štramberk, hrad Hukvaldy, lišku Bystroušku, muzeum motýlů, Nový Jičín a muzeum
klobouků, Vsetín, Valašské Meziříčí, Aquapark ve Frenštátě pod Radhoštěm, Pustevny, sochu
moravského boha Radegasta a kapličku Cyrila a Metoděje na Radhošti, atd.
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Zimní víkendový pobyt - Mikuláš na horách
V pátek 30. listopadu se sjelo 17 rodin na horskou chatu Alba v Deštném v Orl.horách.
V sobotu večer přišel na návštěvu Mikuláš, Čert a Anděl. Za odrecitovanou básničku nebo
písničku dostaly děti balíček plný sladkostí. A pak se už všechny zapojily do her a soutěží.
Děti s dopomocí asistentů soutěžily ze všech sil, celý večer jim pouštěl oblíbené písničky
diskžokej Martin Dohnálek. Celý víkend byl věnován společným aktivitám rodin dětí
s handicapem. Maminky spolu s dětmi vytvářely krásné vánoční obrázky, společně jsme
hodnotily rok 2007 – zda splnil očekávání a připravoval se program na rok příští.

3. Projekt "Chceme být s vámi“ spolufinancovaný Evropským sociálním
fondem a Státním rozpočtem ČR:
Vznikl z touhy pomoci rodinám s handicapovanými dětmi v jejich nelehkém úkolu. Naše
sdružení od svého vzniku v roce 1998 až do konce roku 2006 nemělo žádné vlastní prostory a
ve vedení pracovaly maminky dobrovolnicky, ve svém volném čase a doma - to ztěžovalo
nejen vzájemnou komunikaci, ale neumožňovalo ani častější setkávání rodin.
Naším cílem bylo ukázat rodičům, kteří dlouhodobě pečují o své dítě s handicapem, novou
cestu, která by je v životě posunula dopředu. Cíle jsme chtěli dosáhnout prostřednictvím
odborných seminářů těmto osobám. Neméně důležitým cílem bylo vybudování vhodného
zázemí pro naše sdružení, které by umožnilo podstatně rozšířit naši nabídku služeb.
Cílovými skupinami projektu „Chceme být s vámi“ jsou:
1. rodiče dětí se zdravotním postižením, kteří dlouhodobě pečují o své dítě, případně i
rodiče na mateřské dovolené
2. uchazeči o zaměstnání se zájmem o pozice osobních asistentů k dětem se zdravotním
postižením
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Předmětem projektu jsou tyto vzájemně související aktivity:
1. Projekt umožnil zřízení Centra ORION - jeho součástí je nájem bezbariérových prostor
v Rychnově nad Kněžnou a jejich kompletní vybavení.
V Centru probíhají semináře kurzu „Pracovní adaptabilita“, dále pak organizace dalších
aktivit sdružení, které jsou zařazeny do projektu.
Herna pro děti v Centru je plně přizpůsobená dětem se zdravotním postižením, nejen
vhodným nábytkem, úpravami prahů, výšek stolů apod., k dispozici jsou i speciální
polohovací židle pro tyto děti.
2. Vyškolení osobních asistentů v akreditovaném rekvalifikačním kurzu a jejich zaměstnání
u dětí se zdravotním postižením.
Tento kurz absolvovalo 15 osob a všechny z nich v současné době zaměstnáváme jako osobní
asistenty u dětí s handicapem, hlavně v předškolních a školních zařízeních.
3. zaměstnání 6 osob v rámci projektu „Chceme být s vámi“
Přímo v Centru jsou zaměstnány v rámci projektu 3 osoby z řad členů sdružení - tedy rodičů
postižených dětí, kteří tvoří realizační tým
Další 3 osoby z cílové skupiny uchazečů o zaměstnání - absolventů rekvalifikačního kurzu
osobního asistenta, pracují u zdravotně postižených dětí u partnerů projektu (sdružení Pferda
Rychnov nad Kněžnou a MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou) i v Centru ORION.
Součástí projektu je také zaměstnávání dalších 10 osobních asistentů z cílové skupiny na
dohody o provedení práce v rodinách postižených dětí, školách a dalších organizacích.
4. Odborné semináře v rámci kurzu Pracovní adaptabilita pro rodiče dlouhodobě
pečující o zdravotně postižené dítě.
Kurz v rozsahu 190 hodin probíhá ve třech bězích celkem pro 36 osob.
Získané znalosti mohou nejen ulehčit rodičům dlouhodobě pečujícím o dítě návrat do
zaměstnání, a to třeba i jen na zkrácený úvazek, ale mohou pomoci zmírnit jejich případné
psychické problémy, se kterými se musejí při péči o dítě s handicapem potýkat.

Kurz „Pracovní adaptabilita“
Má za úkol pomoci maminkám nalézt sebevědomí, umět se prosadit, najít v sobě odvahu
znovu se ucházet o zaměstnání a začít pracovat.
V roce 2007 ukončilo kurz 24 maminek a byl nad očekávání úspěšný. 3 maminky již pracují
na zkrácený úvazek, některé si sehnaly brigády, další nastoupily do kurzů potřebných pro
jejich návrat do práce apod. Více se také setkávají a vymýšlí další aktivity – tento kurz je tak
vlastně nastartoval do dalšího života.
Význam projektu:
Projekt „Chceme být s vámi“ je inovativní hlavně svým zaměřením na zcela specifickou
cílovou skupinu, kterou jsou rodiče dlouhodobě pečující o dítě se zdravotním postižením.
Dále pak spojením dvou zcela odlišných cílových skupin, které jsou ale spolu navzájem úzce
provázány - na jedné straně jsou to rodiče dětí s postižením - na druhé straně osobní asistenti.
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Přínosy projektu:
1. Přínosem pro cílovou skupinu rodičů dětí s postižením je hlavně vybudované zázemí,
které plně odpovídá potřebám dětí s handicapem a také podstatné rozšíření naší nabídky.
Kladně byl přijat i kurz "Pracovní adaptabilita" - rodiče hodnotí jeho náplň jako přínosnou a
potřebnou, jsou spokojeni i s časovým rozložením jednotlivých seminářů.
2. Přínosy pro cílovou skupinu osob z řad uchazečů o zaměstnání: tyto osoby v červnu
úspěšně ukončily akreditovaný kurz "Osobní asistence“.
Již nyní naše sdružení zaměstnává kromě 3 osobních asistentů, na jejichž mzdu získalo
finanční prostředky v rámci tohoto projektu, i všech dalších 12 osob - účastníků kurzu
Osobní asistence, kteří jsou financováni z jiných zdrojů.
3. Pro OS ORION:
Tento projekt zásadním způsobem ovlivnil budoucnost celého sdružení. Největším přínosem
bylo vybudování Centra ORION.
Součástí tohoto projektu je i odborná pomoc a metodické vedení při zpracování Standardů
kvality.
V souvislosti s platností nového zákona o sociálních službách se sdružení ORION zařadilo do
sítě poskytovatelů sociálních služeb našeho regionu a v polovině letošního roku jsme získali
registraci na poskytování dvou sociálních služeb – osobní asistence a sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi.
Služby našeho sdružení jsou zařazeny i do nabídky Komunitního plánování sociálních služeb
na území regionu Rychnov nad Kněžnou.

Projekt „Chceme být s vámi“ byl v roce 2007 oceněn dvěma cenami :
1. získal první místo v krajském kole soutěže „Dobrá rada nad zlato“ a byl radou OP
RLZ Královéhradeckého kraje nominován do celostátního kola této soutěže
2. umístil se na třetím místě v rámci celostátního kola soutěže „Dobrá rada nad zlato“,
kterou každoročně pořádá organizace „Topregion.cz“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
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4. Další aktivity – prezentace činnosti OS ORION:
BAMBIRIÁDA 2007
Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. května 2007 se OS ORION účastnilo veřejné prezentace
nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi na Bambiriádě v Rychnově nad
Kněžnou.

Den Otevřených dveří
Dne 26. září 2007 proběhl v Centru ORION den otevřených dveří, kde jsme představili
veřejnosti naše prostory, které slouží jako zázemí pro poskytování sociální služby Osobní
asistence a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
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Plány na rok 2008
Sdružení ORION začalo v lednu 2007 psát novou etapu své činnosti. Z dobrovolnické
organizace jsme se stali registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb, vybudovali
jsme zázemí pro rodiny s dětmi s postižením a v organizaci v současné době pracuje 23
zaměstnanců – 5 z nich v Centru ORION a 18 osobních asistentů ve školních a předškolních
zařízeních. Z velkého zájmu o obě služby, které nabízíme, vyplývá, že jsme se dali tím
správným směrem.
Proto i nadále budeme v naší činnosti pokračovat v podobném duchu jako nyní – naše nabídka
se odvíjí od poptávky, přání, názorů a potřeb rodin dětí s postižením.
V roce 2008 budeme zajišťovat obě sociální služby, dokončíme projekt „Chceme být s vámi“,
i nadále budeme prezentovat nejen naše sdružení, ale hlavně seznamovat širokou veřejnost s
životem rodin dětí s postižením, aby měla možnost pochopit svět postižených, aby dokázala
pomoci, když je třeba, aby tyto dva světy dovedly žít spolu, nikoliv jenom vedle sebe.
1. sociální služba osobní asistence
- i nadále budeme tuto službu zajišťovat nejméně ve stejném rozsahu jako nyní – tj. pro cca
65 dětí s postižením
2. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- kapacita v roce 2008 zůstane zachována – službu budeme zajišťovat pro cca 50 rodin dětí
s postižením, dojde ale k dalšímu rozšíření naší nabídky, a to o další alternativní terapie
(EEG – Biofeedback) a volnočasové aktivity (hudební kroužek, kroužek PC) – první
potřebný krok jsme učinili již na konci letošního roku – pronajali jsme další prostory
vhodné pro tyto aktivity a upravili je podle potřeb dětí s postižením
3. přednášky pro rodiče v rámci projektu „Chceme být s vámi“
- od února do června 2008 bude probíhat poslední běh kurzu „Pracovní adaptabilita“ pro
rodiče dlouhodobě pečující o dítě s postižením, celý projekt pak bude ukončen k 30.6.2008
- naše nabídka kurzů se setkala s velkým ohlasem, proto budeme usilovat o možnost
zafinancování podobných aktivit z prostředků EU, např. v rámci OP RLZ
4. další aktivity
- naše sdružení se bude i nadále zúčastňovat společných projektů s jinými organizacemi, např.
Bambiriáda, letní tábor se Sdružením Pferda apod.
- v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Rychnov nad Kněžnou budeme
usilovat o zviditelnění potřebnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi i osobní
asistence jako základní terénní služby pro tyto rodiny
- i nadále budeme prezentovat naše sdružení a seznamovat veřejnost s problematikou rodin
dětí s postižením, hájit práva a potřeby těchto rodin
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PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM, SPONZORŮM,
SPOLUPRACOVNÍKŮM, DOBROVOLNÍKŮM A PŘÁTELŮM
ZA JEJICH PODPORU A PŘÍZEŇ.
1. Za pomoc při uskutečňování jednotlivých aktivit
- aktivním členům sdružení a dobrovolníkům, bez jejichž obětavé práce a pomoci
bychom nebyli schopni vybudovat zázemí Centra ORION a realizovat aktivity
v uvedeném rozsahu

2. Za finanční podporu
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Královéhradecký kraj:
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
Odbor školství

Město Rychnov nad Kněžnou
Město Kostelec nad Orlicí
Město Vamberk
Město Týniště nad Orlicí
Město Dobruška
Obec Solnice
Obec Tutleky
Obec Bolehošť
Obec Sopotnice
Obec Semechnice

Projekt „Chceme být s vámi“
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR
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3. Za finanční a věcné dary
URBANproduction - J. Urban, Rychnov n.Kn.
Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
Iveta a Jaroslav Hlobilovi, Rychnov n.Kn.
Jaromír Láska, Dlouhá Ves
dr. Alena Pavlíková, Hradec Králové
TRADE FIDES a.s. Brno
Vojenská posádka Týniště n. O.
TJ Sokol Albrechtice n.O.
Restaurace u Kateřiny, Albrechtice n. O.
VODA, TOPENÍ, PLYN – J. Voda Nová Ves
Topenářství - p. Čermák Borohrádek
STYL – BAU Hradec Králové
Stavitelství – p. Kašpar, Borohrádek
BIO – TEC – p. Štefan, Borohrádek
Pražírna kávy – p. Frolík Borohrádek
ESPO - p. Matějka, Borohrádek,
p. Kobrműller, Albrechtice n.O.
Čestická hospoda – p. Zaujec, Čestice
p.Barták , Štěpánovsko
p. Kamil Šín, Albrechtice n. O.
VALVOLUBE – Ivoš Rejzek Albrechtice
Reklamní studio eMD - M. Dusil, Rychnov n.K.
Proma CZ - Mělčany
Řetězy s.r.o. – Vamberk
Koberce, J. Bárnetová – Doudleby n.Orl.
Stuha a.s. – Dobruška
Stalak s.r.o. - Rychnov nad Kněžnou
LIONS CLUBS International, LC Rychnov nad Kněžnou – Dobromila
Nadační fond F. M. Pelcla - Rychnov nad Kněžnou
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE – Praha
VČP Net s.r.o. – Hradec Králové
Charvát a.s. – Doudleby nad Orlicí
Mgr. Darina Fialová – Kostelec nad Orlicí
Agentura Dohnálek – Slemeno, Rychnov nad Kněžnou
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FINANČNÍ ZPRÁVA – OS ORION 2007
Pokladna - osobní asistence:
Počáteční zůstatek k 1.1.2007:

0,- Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2007:

10.960,- Kč

Pokladna – sociálně aktivizační služby:
Počáteční zůstatek k 1.1.2007:

492,50 Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2007:

8.734,50 Kč

Pokladna – projekt OP RLZ:
Počáteční zůstatek k 1.1.2007:
Konečný zůstatek k 31.12.2007:

568,50 Kč
11.493,- Kč

Běžný účet – osobní asistence:
Počáteční zůstatek k 1.1.2007:
Konečný zůstatek k 31.12.2007:

894,53 Kč
77.840,44 Kč

Běžný účet – sociálně aktivizační služby:
Počáteční zůstatek k 1.1.2007:
Konečný zůstatek k 31.12.2007:

33.423,61 Kč
522.252,11 Kč

(včetně poskytnuté půjčky ve výši 400.000,- Kč určené na dofinancování projektu „Chceme být s vámi“)

Běžný účet – projekt OP RLZ:
Počáteční zůstatek k 1.1.2007:

795.073,08 Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2007:

208.833,56 Kč
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PŘÍJMY celkem :

5.273.558,54 Kč

z toho:
1. Členské příspěvky

15.000,- Kč

2. Příspěvky od uživatelů služby (osobní asistence
a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi)

852.286,50 Kč

3. Dotace
- na projekt „Chceme být s vámi“

2.356.353,46 Kč

- na sociální službu osobní asistence

1.234.997,- Kč

- na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

677.500,- Kč

4. Dary

136.129,50 Kč

5. Přijaté úroky

1.292,08 Kč

VÝDAJE celkem :

5.208.435,18 Kč

z toho:
1. spotřeba materiálu celkem
- materiál na arteterapii
- didaktické pomůcky
- odměny dětem
- materiál na canisterapii
- drobný hmotný majetek
- ostatní materiál a kancelářské potřeby

832.827,18 Kč
38.852,50 Kč
1.991,50 Kč
8.192,- Kč
1.857,- Kč
638.742,68 Kč
143.191,50 Kč

2. služby celkem
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (hipoterapie,
rekondiční plavání, jednodenní aktivity, víkendové pobyty)
- ostatní služby (zpracování účetnictví, poštovné, telefon,
poplatky, nájem včetně služeb, školení a kurzy)

887.743,50 Kč

3. mzdové náklady celkem včetně DPČ, DPP, odvodů

295.509,50 Kč
592.234,- Kč
3.420.401,- Kč

4. cestovné

26.096,- Kč

5. ostatní daně a poplatky

25.095,50 Kč

6. ostatní režijní náklady

16.272,- Kč

ZŮSTATEK K 31.12.2007

65.123,36 Kč
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