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Panská 1493, Rychnov nad Kněţnou
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web. stránky:
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e-mail:
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Občanské sdruţení ORION vzniklo z potřeb rodičů dětí s handicapem 25. září 1998 registrací
na Ministerstvu vnitra ČR, IČO 68246901. Sdruţení je právnickou osobou a sdruţuje členy na
základě společného zájmu o handicapované děti, hájí práva těchto dětí.
Finanční prostředky sdruţení získává z členských příspěvků, částečných úhrad od rodin,
dotací, grantů a také ze sponzorských darů.
Vrcholným orgánem sdruţení je valná hromada, činnost sdruţení řídí předsednictvo volené na
dva roky.

Členská struktura:
Výbor:
PharmDr. Ilona Mikušová – předseda sdruţení
Mgr. Miroslava Červinková – místopředseda sdruţení
Lenka Jelínková – člen výboru

Revizní komise:
Alena Kotlářová
Renata Vašáková
Zuzana Šimečková

Hlavní aktivity:
1. osobní asistence u dětí se zdravotním postižením
2. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s postižením

Poslání OS ORION:
integrace dětí se zdravotním postiţením do společnosti
posílení rodinné péče o tyto děti
maximální moţná podpora rodinám s handicapovanými dětmi tak, aby mohly ţít
běţný ţivot 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 postiţením tělesným, mentálním,
kombinovaným a jiným, s bydlištěm v okrese Rychnov nad Kněţnou.
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Zpráva o činnosti sdružení v roce 2008:
1. Sociální služba Osobní asistence
2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s handicapem
3. sociálně právní ochrana dětí
4. Prezentace na veřejnosti
5. Projekt „Chceme být s Vámi“ – ukončení
6. Plány na rok 2009 a představení nového projektu „Klíč k handicapu“

1. Sociální služba Osobní asistence
Sociální

sluţba

Osobní

asistence

pomáhá

dětem

s tělesným,

mentálním,

kombinovaným a jiným zdravotním postiţením účastnit se všech aktivit ve školním i
domácím prostředí a při volnočasových aktivitách – umoţňuje jim tak vývoj v přirozeném
prostředí, napomáhá integraci a zapojuje děti s handicapem mezi jejich zdravé vrstevníky.
V roce 2008 OS ORION poskytovalo sociální sluţbu osobní asistence 68 dětem
s postiţením - jednalo se o asistenci individuální i skupinovou ve školních a předškolních
zařízeních (zaměstnáno bylo 19 osobních asistentů). Od 1. září mohou děti vyuţívat sluţbu
osobní asistence i při volnočasových aktivitách a v domácím prostředí.
Posláním služby osobní asistence je zajistit:



dětem a mladým dospělým ve věku od 3 do 20 let s postiţením navštěvovat školní a
předškolní zařízení v okrese Rychnov nad Kněţnou.



dětem a mladým dospělým ve věku 3 – 26 let s postiţením navštěvovat volnočasové
aktivity v okrese Rychnov



dětem a mladým dospělým ve věku 3 – 26 let s postiţením s trvalým bydlištěm v okrese
Rychnov v domácím prostředí
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2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Posláním sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi je integrace dětí se
zdravotním postiţením do společnosti, posílení rodinné péče o tyto děti, maximální moţná
podpora rodinám s handicapovanými dětmi tak, aby mohly ţít běţný ţivot, 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. V roce 2008 probíhaly přednášky
např. na téma: Dvojí tvář agresivity, Jak se cítí rodič školáka na začátku školního roku –
přednášejícími byli MUDr. E. Nosková a R. Nosek. Přednášky se uskutečnily v Kavárně
Láry Fáry nebo v Centru OS ORION.


terapie - OS ORION se zaměřuje hlavně na poskytování alternativních terapií, jako
jsou hipoterapie, canisterapie, chirofonetika apod., které nejsou hrazeny ani částečně
např. zdravotními pojišťovnami. O naši nabídku terapií, která je i finančně přizpůsobena
rodinám dětí s postiţením, je velký zájem.
Canisterapie nebo-li léčebné působení psa na psychický i fyzický vývoj dítěte jiţ
tradičně probíhala v úterý a čtvrtek s retrívry Darinou a Jonášem a jejich paničkami
Jitkou Rolečkovou, DiS. a Mgr. Janou Kříţovou.
Hipoterapie probíhala pravidelně dva dny v týdnu podle individuálního rozpisu pro
kaţdé dítě v Rybné nad Zdobicí u paní Holendové pod vedením terapeutky Mgr. Jany
Kříţové.

EEG Biofeedback
Další z alternativních terapií. Jedná se o vysoce specifickou metodu pro posílení
ţádoucí nervové aktivace mozkové soustavy, trénink pozornosti, soustředění,
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sebeovládání a sebekázně, zlepšení výkonu intelektu, zrychlení reakcí a postřehu
pomocí počítačové hry, která se hraje silou mysli bez klávesnice nebo myši. Trénink
probíhá pod vedením odborných lektorů v prostorách OS ORION.


volnočasové aktivity - děti s postiţením, stejně jako jejich zdraví vrstevníci, potřebují
trávit svůj volný čas smysluplně, získávat podněty, záţitky a zkušenosti pro svůj další
vývoj. Proto naše nabídka volnočasových aktivit zaujala a účast dětí na krouţcích je
velká – v roce 2008 probíhal výtvarný krouţek, hudební krouţek, počítačový krouţek,
tvořivé dílničky, odpolední a prázdninová druţina pro děti s handicapem, jednodenní
kulturní, sportovní i poznávací akce, rekondičně-rehabilitační pobyty.

Kalendář aktivit uskutečněných v rámci sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi v roce 2008:
5. ledna – plavání

6. června – dílnička trička

12. ledna a 26. ledna – Coutry tance

11. června – exkurze u policie

24. února – Dětský karneval

20. června - konec školního roku hřiště Penalta

4.března – přednáška „Dvojí tvář agresivity“

v Kostelecké Lhotě

8. března – plavání

15. – 24.srpna - Itálie, Caorle

10. března – dílnička Twist Art

27.srpna – výlet do lesa

14. března – dílnička Velikonoce

6. září – ORION CUP

15. března – Výlet do Prahy

25. září - Den otevřených dveří

23. dubna – beseda s Lesy ČR

26. září – oslava 10. výročí ORIONU

25. dubna – čarodějnický rej hřiště Penalta

3.října – dílnička – výrobky ze šustí

v Kostelecké Lhotě

7.října – přednáška „Jak se cítí rodič školáka na

9.–11 května – víkend. pobyt v Krkonoších

začátku školního roku“

22. – 23. května – Bambiriáda

19. října – Aquacentrum Babylon Liberec

24. května – Westernový den

15. listopadu – Country bál v Dlouhé Vsi

31. května – výlet do Brna

28. listopadu – dílnička Vánoční dekorace

4. června – dílnička (henna – Mehndi)

5. – 7. prosince – víkend. pobyt v Deštném

Výtvarný kroužek a Tvořivé dílničky - výtvarný krouţek mohly děti navštěvovat dvakrát
týdně v pondělí a ve středu pod vedením Z. Šimečkové. Pod jejím vedením také proběhly
tvořivé dílničky s tématy Velikonoc, kdy si maminky s dětmi vytvořily velikonoční květináče
a vajíčka a dozdobily je ubrouskovou technikou nebo si vytvořily věnečky z kraslic. Další
dílničky byly zaměřeny např. na decoupage, techniku tvorby originálních triček pomocí barev
na textil a ubrouskovou techniku, výrobky z kukuřičného šustí, pedigu, výrobu adventních
věnců apod.
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Některé tvořivé dílničky se také uskutečnily pod vedením Ivety Hlobilové, která
předvedla tvorbu květin a velikonočních vajíček ze speciálních provázků (Twist Art) a
malování na tělo hennou (Mehndi).
PC kroužek – probíhal 3 krát týdně. Krouţek je veden speciálním pedagogem, vţdy pro
skupinku maximálně tří dětí – aby výuka byla individuálně přizpůsobena moţnostem a
schopnostem jednotlivých dětí s handicapem
Hudební kroužek – tento krouţek probíhal 2 x týdně a byl veden zároveň dvěma pedagogy.
Ve skupině je cca 10 aţ 12 dětí a podle potřeby jsou přítomni napomoci také osobní asistenti.
Rekondiční plavání - plavání proběhlo dvakrát v krytém plavecké bazénu v Ústí nad Orlicí.
Jako kaţdý rok se uskutečnil také výlet do Libereckého Babylonu, o který je vţdy velký
zájem mezi rodinami dětí s handicapem.
Jednodenní akce - kulturní, poznávací a sportovní
Karneval – v Centru Orion se v únoru konal Dětský karneval.

Navštívilo jej mnoho

čarodějnic, berušek, indiánů a další masek. Dobrovolné asistentky z řad studentů pro děti
připravily soutěţe a rodiče donesli buchty, jednohubky, koláče. Hudbu zajišťoval DJ M.
Dohnálek.
Country tance - dvě lednové soboty probíhala výuka country tanců v tělocvičně ZŠ
Kolowratská v Rychnově pod vedením zkušené lektorky Ireny Hlaváčkové.
Výlet do Prahy – 24 rodin ze sdruţení se vydalo na prohlídku Prahy. Navštívily Petřín a
Divadlo Spejbla a Hurvínka.
Beseda s pracovníky Lesů ČR – v dubnu proběhla beseda pro děti, kterou nachystali
pracovníci Lesů ČR v Rychnově n. Kněţnou. Povídali si o zvířatech, stromech, lese, atd. a
děti za plnění zadaných úkolů dostaly drobné odměny.
Čarodějnický rej – 25. dubna se konalo Čarodějnické posezení na hřišti v Kostelecké Lhotě.
Akce se zúčastnilo mnoho malých i velkých čarodějnic a čarodějů. Pro děti byly nachystané
soutěţe a diskotéka.
Výlet do Brna – v sobotu 23. května se 23 rodin sdruţení vydalo na prohlídku ZOO v Brně.
Ze ZOO se tramvají přejelo do Přístaviště, kde jsme výlet zakončili plavbou lodí po Brněnské
přehradě.
Konec školního roku – symbolické zakončení školního roku proběhlo na hřišti Penalta
v Korytech 20. června. Děti si uţívaly soutěţí, tanců, prohlédli si hasičské auto, kamion i
traktor a svezly se na oslíku Adamovi.
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Výlet do lesa – ve středu 27. srpna jely děti z našeho sdruţení poznávat přírodu do
jahodovských lesů. Pracovníci Lesů ČR pro ně připravili různé hry, soutěţe a opékání buřtů.

Orion CUP - v sobotu 6. září se ve sportovním areálu Sokola v Albrechticích nad Orlicí
konal 7. ročník tenisového turnaje. Na programu byly soutěţe, tenisový turnaj pro děti i
dospělé, soutěţ o nejlepší kuchařku a prohlídka hasičského auta.
Westernový den – 24. května proběhl na Vochtánce v Potštejně Westernový den pro děti
s handicapem. K zhlédnutí byli kovbojové, indiáni, ukázky práce s lasem, zbraněmi, atd. Děti
našeho sdruţení se účastnily soutěţí a také ukázaly ostatním návštěvníkům, jak probíhá
hipoterapie ve stáji Lenky Holendové.
Pobytové akce
Jarní pobyt v Krkonoších – víkend od 9. do 11.5. proţilo 11 rodin v Krkonoších. Svezli
jsme se lanovkou na Sněţku a na Černou horu, poseděli u táboráku. Druhý den děti plnily
různé úkoly a hledali Krakonošův poklad.
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Ozdravný pobyt v Itálii – 15. – 24. srpna se konal letní ozdravný pobyt v Caorle v Itálii, kde
se účastníci potápěli, plavali, opalovali se, procházeli se večerním městem, poslouchali rytmy
peruánských indiánů. Někteří se také vydali na celodenní výlet lodí do Benátek.
Zimní víkendový pobyt v Deštném v Orlických horách – tentokrát se zimní pobyt
uskutečnil v Chatě Deštná v Deštném v OH, účastnilo se ho 26 rodin dětí s handicapem.
Počasí nám moc nepřálo, o to víc jsme vyuţívali bazén s teplou vodou, který byl přímo
v hotelu a byl nám k dispozici po celou dobu pobytu. Nechyběly ani další tradiční pobytové
aktivity, např. večerní diskotéka pro děti, výtvarné dílničky pro děti i dospělé, odpolední
soutěţe v různých disciplínách, jako kaţdý rok i letos přišel Mikuláš s andělem a rozdali
dětem drobné dárečky. V neděli dopoledne byla ještě před odjezdem pro rodiče připravena
předváděcí akce – výrobky Z. Horské - TARA zdravotní a relaxační výrobky.
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3. Sociálně právní ochrana dětí
OS ORION nabízí své sluţby rodinám s dětmi s handicapem. Oslovujeme je
prostřednictvím novinových článků, pomocí Tv šotů v regionální televizi, svoji nabídku
sluţeb prezentujeme na nástěnkách ve školkách i školách, ve výlohách našeho sdruţení,
nevynecháváme ani moţnost prezentace naší činnosti na akcích veřejných – tímto způsobem
vyhledáváme další rodiny s dětmi s postiţením.
Rodičům nabízíme moţnost bezplatných konzultací s jednotlivými odborníky, aby mohli
řešit výchovné nebo jiné problémy, které souvisí s péčí o dítě s postiţením, mohou
konzultovat dotazy týkající se vzdělávání dětí ve školních či předškolních zařízeních. V roce
2008 proběhlo celkem 309 konzultací.
Dále proběhly přednášky pro rodiče, které byly zaměřeny na výchovu dětí s postiţením,
na péči o dítě s handicapem – celkem se jich zúčastnilo 85 rodičů.
14 maminek absolvovalo kurz Pracovní adaptabilita – kurz pro rodiče, kteří dlouhodobě
pečují o děti s handicapem. Do jednotlivých seminářů byly zařazeny i přednášky psychologů
a dalších odborníků, kteří pomohou při odstranění psychických i sociálních bariér, při procesu
sebepoznávání i seberealizaci. Absolventi kurzu zvýšili svoji sebedůvěru jako výsledek
získaných vědomostí, lépe poznali svoje schopnosti a moţnosti.
Je vidět, ţe rodiče vyuţívají konzultace, mají zájem o přednášky, takţe hodláme i
v příštím roce v této nabídce pokračovat.
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4.Další aktivity – prezentace činnosti OS ORION:
2. ročník BAMBIRIÁDY
Ve dnech 22. a 23. května 2008 se OS ORION účastnilo veřejné prezentace nestátních
neziskových organizací pracujících s dětmi na Bambiriádě v Rychnově nad Kněţnou. Akce se
konala v parku na Poláčkově náměstí. Děti, které stánek Orionu navštívily, si mohly
namalovat sádrový odlitek nebo barevného motýlka z papíru.
Den Otevřených dveří
Dne 25. září 2008 proběhl v Centru ORION v pořadí jiţ druhý den otevřených dveří, kdy
jsme představili veřejnosti naše prostory, které slouţí jako zázemí pro poskytování sociální
sluţby Osobní asistence a Sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi. Zároveň jsme
přítomné, mezi kterými byli i zástupci sociálních odborů Měst v regionu Rychnov nad
Kněţnou i zástupci Krajského úřadu, seznámili s jednotlivými sluţbami, informovali jsme je i
o ukončeném projektu „Chceme být s vámi“, který byl spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Zároveň jsme měli příleţitost seznámit přítomné
s novým projektem s názvem „Klíč k handicapu“, a to prostřednictvím prezentace v power
pointu a také prostřednictvím letáčků s bliţšími podrobnostmi o jednotlivých aktivitách tohoto
projektu.

Oslava 10. let ORIONU
OS ORION bylo oficiálně zaregistrováno Ministerstvem vnitra 25. 9. 1998. Oslava proběhla
26. září 2008. Program oslavy začal vystoupením dětí z hudebního krouţku, ukázkou
brazilského bojového tance Capoeira (taneční skupiny ze Ţamberka a Vamberka) a
vystoupení pěveckého sdruţení X-tet. Rodiče si mohli zavzpomínat na proběhlé akce, a také
jim byl představen nový projekt „Klíč k handicapu“ a nabídnuty jednotlivé aktivity, kterých
se mohou zúčastnit.
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5. Ukončení projektu „Chceme být s vámi“
Tento projekt, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem
ČR, byl ukončen k 30. červnu 2008, na podzim pak proběhlo závěrečné posouzení
poskytovatelem dotace a došlo k jeho konečnému vyúčtování.
Cílem, který si kladl tento projekt, bylo ukázat rodičům, kteří dlouhodobě pečují o své dítě
s handicapem, novou cestu, která by je v ţivotě posunula dopředu. Toho jsme dosáhli
prostřednictvím odborných seminářů a přednášek. Neméně důleţitým cílem bylo vybudování
vhodného zázemí pro naše sdruţení, které umoţnilo podstatně rozšířit naši nabídku sluţeb.
Cílovými skupinami projektu byli:
1. rodiče dětí se zdravotním postiţením, 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
postiţením
Význam projektu:
Projekt „Chceme být s vámi“ byl inovativní hlavně svým zaměřením na zcela specifickou
cílovou skupinu, kterou jsou rodiče dlouhodobě pečující o dítě se zdravotním postiţením.
Dále pak spojením dvou zcela odlišných cílových skupin, které jsou ale spolu navzájem úzce
provázány - na jedné straně jsou to rodiče dětí s postiţením - na druhé straně osobní asistenti.
Přínosy projektu:
1. Přínosem pro cílovou skupinu rodičů dětí s postiţením 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 hodnotili jeho náplň jako přínosnou a
potřebnou, byli spokojeni i s časovým rozloţením jednotlivých seminářů.
2. Přínosy pro cílovou skupinu osob z řad uchazečů o zaměstnání: tyto osoby v červnu
úspěšně ukončily akreditovaný kurz Osobní asistence a mnoho z nich je nyní i po ukončení
projektu nadále zaměstnáno v našem sdruţení na pozicích osobních asistentů u dětí s
handicapem
3. Pro OS ORION:
Tento projekt zásadním způsobem ovlivnil budoucnost celého sdruţení. Největším přínosem
bylo vybudování Centra ORION.
Součástí tohoto projektu byla i odborná pomoc a metodické vedení při zpracování Standardů
kvality, která napomohla tomu, ţe se OS ORION zařadilo do sítě poskytovatelů sociálních
sluţeb našeho regionu a získalo registraci na poskytování dvou sociálních sluţeb – osobní
asistence a sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi.
Projekt „Chceme být s vámi“ byl v roce 2007 oceněn dvěma cenami :
1. získal první místo v krajském kole soutěţe „Dobrá rada nad zlato“ a byl radou OP
RLZ Královéhradeckého kraje nominován do celostátního kola této soutěţe
2. umístil se na třetím místě v rámci celostátního kola soutěţe „Dobrá rada nad zlato“,
kterou kaţdoročně pořádá organizace „Topregion.cz“

11

6. Plány na rok 2009
Sdruţení ORION začalo v lednu 2007 psát novou etapu své činnosti. Z dobrovolnické
organizace jsme se stali registrovaným poskytovatelem dvou sociálních sluţeb, vybudovali
jsme zázemí pro rodiny s dětmi s postiţením a v organizaci v současné době pracuje 25
zaměstnanců – 6 z nich v Centru ORION a 19 osobních asistentů ve školních a předškolních
zařízeních a při odpoledních aktivitách. Z velkého zájmu o obě sluţby, které nabízíme,
vyplývá, ţe 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 postiţením.
V roce 2009 budeme zajišťovat obě sociální sluţby, zahájíme projekt „Klíč k handicapu“, i
nadále budeme prezentovat nejen naše sdruţení, ale hlavně seznamovat širokou veřejnost s
ţivotem rodin dětí s postiţením, aby měla moţnost pochopit svět postiţených, aby dokázala
pomoci, kdyţ je třeba, aby tyto dva světy dovedly ţít spolu, nikoliv jenom vedle sebe.
1. sociální služba osobní asistence
- i nadále budeme tuto sluţbu zajišťovat, rozšířili jsme její poskytování také o moţnost
zajištění asistence v odpoledních hodinách a v domácím prostředí. Od ledna 2009 také
v souvislosti s rozšířením sluţby navýšíme současnou kapacitu, na cca 80 dětí s postiţením
z celého regionu Rychnov nad Kněţnou. Navýšení kapacity i rozsahu sluţeb umoţní mimo
jiné i částečné financování z projektu „Klíč k handicapu“
2. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- kapacita této sluţby byla navýšena jiţ na podzim r. 2008 – sluţbu nyní zajišťujeme pro cca
55 rodin dětí s postiţením. Nabídka bude obsahovat opět tři oblasti, tj. poradenství, terapie a
volnočasové aktivity, tak jako v minulém roce.
- novinkou v r. 2009 bude zajištění speciální autobusové přepravy dětí s handicapem na
jednotlivé odpolední volnočasové aktivity v Centru ORION ze škol a školek v regionu
Rychnov nad Kněţnou a po skončení těchto aktivit jejich odvoz domů. Také tuto
nadstandardní sluţbu můţeme rodinám nabídnout díky našemu projektu „Klíč
k handicapu“.
3. odborné poradenství a přednášky pro rodiče
- od ledna začnou probíhat pravidelné odborné přednášky určené pro rodiče dlouhodobě
pečující o dítě s postiţením, zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí s handicapem. Pro
rodiče budou tyto přednášky zdarma – jejich financování bude opět zajištěno
prostřednictvím projektu „Klíč k handicapu“. Ze stejného projektu budou hrazeny i
individuální konzultace se speciálním pedagogem a psychologem, které budou moci vyuţít
rodiče dětí s handicapem dle svých potřeb.
4. další aktivity
- naše sdruţení se bude i nadále zúčastňovat společných projektů s jinými organizacemi, např.
Bambiriáda, letní tábor se Sdruţením Pferda apod.
- v rámci Komunitního plánování sociálních sluţeb v regionu Rychnov nad Kněţnou budeme
usilovat o zviditelnění potřebnosti sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi i osobní
asistence jako základní terénní sluţby pro tyto rodiny
- i nadále budeme prezentovat naše sdruţení a seznamovat veřejnost s problematikou rodin
dětí s postiţením, hájit práva a potřeby těchto rodin
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5. Projekt „Klíč k handicapu“
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Je zaměřen na narovnávání příleţitostí při vzdělávání dětí se zdravotním handicapem a na
podporu jejich sociální integrace do společnosti.
Základní oblasti projektu:
- podpora vzdělávání dětí ze zdravotním handicapem ve školních a předškolních zařízeních a
při odpoledních vzdělávacích aktivitách včetně zajištění podpůrných opatření – asistence i
dopravy
- vzdělávání rodičů dlouhodobě pečujících o dítě se zdravotním handicapem prostřednictvím
speciálních vzdělávacích kurzů v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí s handicapem
- vzdělávání pracovníků z oblasti péče a výchovy dětí se zdravotním handicapem
prostřednictvím odborných přednášek
Aktivity projektu určené pro děti se zdravotním handicapem:
1. PC kurz pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – individuální výuka s ohledem na
moţnosti a typ postiţení daného dítěte, vyuţití speciálních pomůcek, základy ovládání
počítače, práce s internetem, základy zpracování fotografií, obsluha tiskárny, kopírky apod.
2. EEG Biofeedback trénink – individuální alternativní terapie vhodná pro podporu činnosti
mozku, trénink pozornosti, soustředění, zklidnění impulzivity, hyperaktivity. Metoda vhodná
pro děti s poruchami učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, s poruchami řeči, s hyperaktivitou, s epilepsií apod.
3. Doprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na odpolední vzdělávací aktivity umoţní dětem z celého regionu účastnit se většího počtu vzdělávacích aktivit. Na základě
zájmu budou stanoveny trasy, doprava bude zajištěna speciálně upravenými autobusy se
zajištěním doprovodu dospělé osoby.
4. zajištění asistence dětem se zdravotním handicapem v předškolních a školních zařízeních
a při odpoledních vzdělávacích aktivitách - asistence bude zajištěna v předškolních a
školních zařízeních a také po dobu odpoledních vzdělávacích aktivit buď v Centru ORION
nebo individuálně v rodinách těchto dětí.
5. Kruh – projektové vzdělávání - tento typ vzdělávání je určen pro celou rodinu, tj. rodiče +
dítě s postiţením + zdraví sourozenci. Pod dohledem speciálního pedagoga se všichni budou
učit pracovat se svým dítětem a poznávat specifika jeho handicapu.
Jedná se o společnou práci na projektu – záţitkovou formou si budou děti upevňovat získané
vědomosti, budou vedeny k větší samostatnosti a nezávislosti, naučí se vyuţívat didaktické a
kompenzační pomůcky. Budou se učit respektovat handicap svůj i svých kamarádů.

Aktivity projektu určené pro rodiče dětí se zdravotním handicapem
1.

2.

Kontakt – motivační kurz - s pomocí psychologa a dalších odborníků nabídneme pomoc při
řešení problematických okruhů, plynoucích z ţivotních situací, pomůţeme formovat vlastní
osobnost, snáze se vyrovnávat se stresovými situacemi apod. Součástí této aktivity je i
vybavení odborné knihovny, která bude k dispozici rodičům dětí s handicapem.
Klíč – adaptační kurz - jeho cílem je pomoci vyrovnat se s problémy, které sebou nesou
speciální vzdělávací potřeby dítěte s handicapem a začít hledat další cesty a moţnosti do
budoucna. Jedná se o přednášky jednotlivých specialistů, odborníků v dané problematice –
např. umění komunikace, asertivity, problematika vzdělávání dětí s handicapem, pouţívání
didaktických a kompenzačních pomůcek a nácvik práce s nimi, přednášky o
fyzioterapeutických metodách, o moţnostech alternativní a augmentativní komunikace.
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3.

4.
5.

Kurz IT dovedností pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - jedná se o
proškolení v oblasti vyuţívání IT technologií, obsluze počítače, vyuţití speciálních pomůcek
vhodných pro dítě s handicapem, vyuţití speciálních výukových programů.
Kurz jazykový pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - vzdělávání
v jazykových dovednostech – výuka angličtiny pro začátečníky a pokročilé
Individuální poradenství klinického psychologa a speciálního pedagoga - jedná se o
dlouhodobou komplexní psychologickou pomoc a odborné vedení v oblasti vzdělávání dítěte
s handicapem. Toto poradenství umoţní celé rodině nalézt ztracené sebevědomí, sebejistotu.
Pomůţe rodině integrovat se zpátky do společnosti, ţít běţným způsobem ţivota jako jejich
vrstevníci. Naučí se aktivně vyhledávat pomoc a péči odborníků a nerezignovat nad vzniklými
problémy. Poradenství bude probíhat formou individuálních konzultací.

Aktivity projektu určené pro pracovníky z oblasti péče a výchovy dětí s handicapem
1.

Profesionál – kurz pro pracovníky působících v oblasti vzdělávání a asistenčních služeb je určen pro pracovníky poskytující přímou péči dětem a mladým dospělým při vzdělávacích
aktivitách, zaměřených cíleně na danou problematiku – na jednotlivé typy postiţení, techniky
práce s nimi, moţnosti vzdělávání a dalšího rozvoje těchto dětí.

Vytvoření metodiky „Klíč k handicapu“a časosběrného instruktážního dokumentárního
filmu
Tento projekt má ověřit význam komplexního působení na děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, tj. nejen na samotné děti, ale i na celou jejich rodinu a na pracovníky, kteří se
těmto dětem věnují. Budou zde popsány jednotlivé aktivity, doporučeny postupy při výchově
a vzdělávání dětí se zdravotním handicapem, součástí budou i kasuistiky některých rodin,
slouţící jako příklad dobré praxe.
Metodika bude představena na konferenci určené pro pracovníky škol a školských zařízení,
pracovníky organizací zabývající se asistenčních sluţeb, pro rodiny účastnících se projektu.

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

Město Rychnov nad Kněžnou
Město Kostelec nad Orlicí
Město Vamberk
Město Týniště nad Orlicí
Město Rokytnice v Orlických horách
Město Dobruška
Obec Solnice
Obec Tutleky
Obec Bolehošť
Obec Sopotnice
Obec Albrechtice nad Orlicí

Projekt „Chceme být s vámi“
byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

3. Za finanční a věcné dary
1. URBANproduction - J. Urban, Rychnov n.K.
2. AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou - 20.000,- Kč
3. DIALCORP, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou - pc + monitor¨
4. Občanské poradenské středisko, o.p.s., Hradec Králové - pc + monitor¨
5. Královéhradecký kraj - pc + monitor
6. Obec Zdobnice v Orl.h. - pc + monitor
7. M. Heřman, Ústí nad Orlicí - pc + monitor
8. Centrum zdravotně postižených, Rychnov n.K. - monitor k pc
9. Královéhradecký kraj - 15.000,- Kč – vybavení počítačové učebny
10. Weldis RK, s.r.o.- Mgr. J. Jaroš - 10.000,- Kč
11. LESY ČR, Rychnov nad Kněžnou - 27.000,- Kč
12. ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav - 20.000,- Kč
13. M. Dohnálek , Slemeno u Rychnova n.K. – hudební produkce na akcích
14. FAB, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou - 20.000,- Kč
15. Konzum, obch. družstvo Ústí nad Orlicí - 20.000,- Kč
16. Neurops, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou - masážní lehátko
17.LIONS Club Rychnov nad Kněžnou Dobromila – 1.700,- + výtvarné potřeby, knihy,
odměny pro děti
18. ŘETĚZY VAMBERK, spol s.r.o., Vamberk - 5.000,-Kč
19. NADACE ŠKOLA HROU – Liberec - 8.700,- Kč
20. Mgr. M.Vladařová, Lékárna Na Náměstí, Přeštice – 10.000,- Kč
21. Nutricia DEVA a.s., Nové Město n. M. - 5.000,- Kč
22. KAND s.r.o., Dobruška - 5.000,- Kč
23. LC Dobromila Rychnov n.K. - 1.600,- Kč
24. CK AVETOUR Dobruška - 500,- Kč
25. B.A.R. Praha s.r.o. - 3.500,- Kč
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26. Lékárna Quercus s.r.o. Horní Těrlicko - 20.000,- Kč
27. Dr. Alena Pavlíková - 500,- Kč
28. Lenka Cejnarová, Rychnov n. K. - 1.000,- Kč
29. Servisbal obaly s.r.o. - 5.000,- Kč
Zajištění Sportovního dne ORION CUP: finanční hotovost + odměny do
soutěží:
1. pan Špryňar, Týniště nad Orlicí
2. pan Zaujec, Borohrádek
3. pan Barták , Štěpánovsko
4. pan Šín, Albrechtice nad Orlicí
5. pan A. Fischer, Albrechtice nad Orlicí
6. pan Ducký, Albrechtice nad Orlicí
7. Sodovkárna, Rychnov nad Kněţnou
8. MP design P. Ţenka, Týniště nad Orlicí - 500,- Kč
9. Zemědělské komodity, Slavětín - 1.500,- Kč
10. Stavitelství Kašpar, Borohrádek - 1.000,- Kč
11. Sklovital, s.r.o.,Týniště nad Orlicí - 1.000,- Kč
12. rodina Kobrmüllerova, Albrechtice nad Orlicí - 500,- Kč
Do tomboly na Country bál 15. 11. 2008 přispěli:
ELKO Valenta, Vamberk, rodina Červinkova, rodina Jelínkova, Česká spořitelna Rychnov nad Kněţnou, Stuha
Dobruška, Koberce Bárnetová, Doudleby nad Orlicí, Prodejna u Sršně Častolovice, Z. Horská TARA zdravotní a
relaxační výrobky, Charvát, Doudleby nad Orlicí, D.A.N. Rychnov nad Kněţnou, Sady Příkazy Hlaváček,
Doudleby nad Orlicí, Lékárna Horáková, Kostelec nad Orlicí, rodina Plockova, keramika p. Procházková,
Hradec Králové, B. Zemánková, Kostelec nad Orlicí, Zdravá výţiva M. Hájová, Merklovice, Ovoce zelenina
ANDRYS, Vamberk, Dibag, Kostelec nad Orlicí, Soňa Nerudová, rodina Korábova, rodina Mikušova, rodina
Plockova, Květiny Blanka, Vamberk, Lékána Nika, Vamberk, p. Plocek - Penalta Kostelecká Lhota, CK Daňová
kancelář, Drogerie Duha, Vamberk, Boty L. Marková, knihkupectví Naděje, Rychnov nad Kněţnou, Sušené
ovoce, ořechy, cukrovinky, Dobruška, Česká pošta, Rojek Častolovice, Večerka E. Gašperáková, Vamberk,
Vojenský útvar Dobruška, KBA, R. Viďourek, Vamberk, CK Avetour, Dobruška, Lékárna U černého orla,
Vamberk, Dinh Trong Duong, Lékárna Na Láni, L. Rufferová, ČSOB Rychnov nad Kněţnou, Ing. V. Hartman,
Rychnov nad Kněţnou, LIDL RK, knihkupectví Ametyst, Týniště nad Orlicí, Hana Burdová, Týniště nad Orlicí,
Textil U kostela, Týniště nad Orlicí, Textil Týniště nad Orlicí, Květinářství Jasmína, Týniště nad Orlicí,
Zahradní potřeby Kopecký, Týniště nad Orlicí, Pivovar Primátor Náchod, Auto S.A.S. Solnice, Kand, Dobruška,
ACT, Dobruška, Galanterie J. Šefcová, Rychnov nad Kněţnou, Beruška, Rychnov nad Kněţnou, CK
Eurocentrum, Rychnov nad Kněţnou, J. Weisová, Rychnov nad Kněţnou, Květinka Poměnka - Kvasničková,
Kostelec nad Orlicí, Kadeřnictví K. Štoková, Rychnov nad Kněţnou, rodina Jelínkova, obchod mARTina,
Vamberk, Lékárna Mgr. Hradecký Rychnov n. Kněţnou, KONZUM Ústí nad orlicí, tiskárna Horáček,
Vamberk, Milan Pleva, Potštejn, Jeţek, Jihlava,. Podorlická sodovkárna s.r.o., Rychnov nad Kněţnou, L.
Vondřejcová Dobruška, Hartman brašnářství, Dobruška, PF móda, s.r.o., Rychnov n. Kněţnou, p. Šedivá,
Papírnictví Tokošovi Rychnov n.K., Selka s.r.o. Rokytnice v OH, Rokytnické strojírny Rokytnice v OH,
Pekařství Kalousová, Rokytnice v OH, Sněţka, Rokytnice v OH, Hračky Talavašková, Rokytnice v OH, Obuv,
Týniště nad Orlicí, papírnictví na náměstí, Týniště n. Orl, M. Bíţa, Týniště n. Orl., Elektro Mlynářová,
Rokytnice v OH, K. Hartman, Týniště n. Orl, Jednota, Dvůr Králové n. L, Potraviny u Broţů, Týniště n. Orl.,
Česká podnikatelská pojišťovna, Rieter, Ţamberk, Rodina Voltova, Kalumet, J. Kubíčková, Rokytnice v OH,
Bohemilk Opočno, Kulturní zařízení města Dobrušky, Autoškola Horák, Rychnov nad Kněţnou, Drogerie
Přibylovi Rychnov n.K., Květinářství Slunečnice, Rychnov n. Kněţnou, Město Rychnov nad Kněţnou, ESAB,
Vamberk, Jiří Simon, Tutleky, STAMONT, Rychnov nad Kněţnou, GRES, Rychnov nad Kněţnou, rodina
Kašparova, rodina Krejčova, Kerson, Rychnov nad Kněţnou, rodina Handlova, TAXI Škop, Rychnov nad
Kněţnou, MULTIFOTO, Rychnov n. Kněţnou, M. Ulrichová, Kvasiny, P. Pohlová, Podbřezí, pí Jarešová ,
Javornice, rodina Plodkova, Pekárna Lično, Cukrárna Hermanová, Rychnov nad Kněţnou, Zaměstnanecká
pojišťovna Škoda
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FINANČNÍ ZPRÁVA – OS ORION 2008
Pokladna - osobní asistence:
Počáteční zůstatek k 1.1.2008:

10.960,00 Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2008:

10.977,00 Kč

Pokladna – sociálně aktivizační služby:
Počáteční zůstatek k 1.1.2008:
Konečný zůstatek k 31.12.2008:

8.734,50 Kč
18.013,00 Kč

Pokladna – projekty OP RLZ:
Počáteční zůstatek k 1.1.2008:

11.493,00Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2008:

0,00 Kč

Běžný účet – osobní asistence:
Počáteční zůstatek k 1.1.2008:
Konečný zůstatek k 31.12.2008:

77.840,44 Kč
183.757,33Kč

Běžný účet – sociálně aktivizační služby:
Počáteční zůstatek k 1.1.2008:

522.252,11Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2008:

410.636,57Kč

Běžný účet – projekt OP RLZ:
Počáteční zůstatek k 1.1.2008:

208.833,56 Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2008: 2.400.891,27 Kč (poskytnutá záloha na projekt „Klíč k handicapu“,
jehoţ realizace začne 1.1.2009)

PŘÍJMY celkem :

6.006.598,50 Kč

z toho:
1. Členské příspěvky

16.100,00Kč

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

1.236.177,00Kč

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

1.236.096,80 Kč

- na sociální službu osobní asistence

1.993.981,00 Kč

- na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1.270.000,00 Kč
202.571,50 Kč

4. Dary
5. Přijaté úroky

2.655,20 Kč

6. Jiné ostatní výnosy (příjem z Country bálu, reklamy apod.)
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49.017,00 Kč

VÝDAJE celkem :

5.819.700,92 Kč

z toho:
1. spotřeba materiálu celkem
- materiál na terapie
- didaktické pomůcky+knihy
- odměny dětem
- drobný hmotný majetek
- drobný nehmotný majetek
- ostatní materiál a kancelářské potřeby

571.261,00Kč
48.513,50 Kč
8.085,00 Kč
19.880,00 Kč
295.080,00 Kč
10.323,00 Kč
189.379,50 Kč

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

1.053. 570,45Kč

3. mzdové náklady celkem včetně DPČ, DPP, odvodů

4.091.191,50 Kč

463.449,50Kč
590.120,95Kč

4. cestovné

23.488,00 Kč

5. ostatní daně a poplatky

35.846,47 Kč

6. ostatní režijní náklady

44.343,50 Kč

ZŮSTATEK K 31.12.2008

186.897,58Kč
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