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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
Webové stránky: www.os-orion.cz
e-mail: os.orion@seznam.cz

Občanské sdružení ORION vzniklo z potřeb rodičů dětí s handicapem 25. září 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
Lenka Jelínková, člen výboru

Revizní komise:

Alena Kotlářová
Renata Vašáková
Zuzana Šimečková

Počet členů:

205 členů - 58 rodin
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HLAVNÍ AKTIVITY OS ORION:
1. Poskytování sociálních služeb :
-

a) Osobní asistence

-

b) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2. Sociálně právní ochrana dětí
3. Projekt „Klíč k handicapu“
4. Další činnost OS ORION

1. a) SOCIÁLNÍ SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE
Posláním služby osobní asistence je pomoci dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením, u kterých
existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, realizovat
všechny činnosti, které potřebují ke zkvalitnění života a začlenění do přirozeného sociálního prostředí.
Cíle služby:
- umožnit dítěti nebo mladému dospělému se zdravotním postižením
zůstat ve svém domácím prostředí, které zná a je v něm spokojen
- vytvořit podmínky pro kvalitní integraci dětí a mladých dospělých se
zdravotním postižením, umožnit dětem vzdělávat se kolektivní formou a
tak získávat nové zkušenosti a podněty a navazovat nové sociální
kontakty
- podpořit sociální začlenění, zabezpečení co možná nejvyšší míry
soběstačnosti a vedení aktivního a nezávislého způsobu života
- poskytnout dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením pomoc
v situacích, které nejsou schopni bez pomoci druhého zvládnout,
kompenzovat postižení uživatele v činnostech, které nemůže vykonávat
samostatně a dát jim možnost volného a svobodného pohybu podle svých
potřeb a zájmů
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Cílová skupina:
- děti a mladí dospělí ve věku 3 – 26 let se sníženou soběstačností z důvodu
tělesného, mentálního, kombinovaného nebo jiného zdravotního postižení a je
tak ohrožen vývoj dítěte (jeho sociální začlenění) v oblastech sebeobsluhy,
komunikace s okolím, orientace v prostředí, společensky přijatelné chování,
vzdělávání a další oblasti života a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

- asistence je poskytována ve školních a předškolních zařízeních při
volnočasových aktivitách nebo v domácím prostředí na území okresu Rychnova
nad Kněžnou, a také při mimoškolních aktivitách v Centru ORION
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2. b) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v okrese Rychnov nad
Kněžnou je zvýšit zapojení do běžného života a podpořit optimální fungování rodin s dětmi, u kterých
existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální
situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez pomoci, překonat.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou financovány z Individuálního grantu
Královéhradeckého kraje prostřednictvím Individuálního projektu (Veřejná zakázka spolufinancovaná
z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ).
Cíle služby:
- posílit a zachovat soudržnost rodin s dětmi se zdravotním postižením,
podporovat je tak, aby byly schopny a ochotny vychovávat s láskou své dítě
se zdravotním postižením, přijaly jeho handicap a naučily se s ním žít
- zabránit sociálnímu vyloučení rodin s dětmi se zdravotním postižením
- hledat a rozvíjet nové možnosti péče o děti a mladší dospělé se zdravotním
postižením v souladu s měnícími se potřebami rodin s dětmi se zdravotním
postižením

Cílová skupina:
Služba je určena rodinám s bydlištěm na území okresu Rychnov
nad Kněžnou, které se v důsledku zdravotního postižení svého
dítěte ve věku 1 – 26 let nachází v nepříznivé sociální situaci:
- rodiče se nedokáží samostatně a bez pomoci (nemají dostatek času,
energie, znalostí či dovedností) vyrovnat se zátěžovými situacemi
v rodině i v práci (únava, stres, vyčerpání, pocity osamělosti, přetížení) a tím jsou ohroženi sociálním
vyloučením (ztráta zájmů, zaměstnání, rozpad rodiny, neschopnost postarat se o dítě),
- je ohrožen vývoj dítěte (jeho sociální začlenění) v oblastech komunikace s okolím, orientace v prostředí,
společensky přijatelné chování, vzdělávání a další oblasti života
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zahrnují:
Základní sociální poradenství
Služby zaměřené na celou rodinu
a) Vzdělávací programy pro celé rodiny
b) Posilování rodiny v souvislosti s přijetím handicapu dítěte
c) Poradenství v oblasti vzdělávání dětí
d) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Služby zaměřené na děti
a) Pracovně výchovná činnosti s dětmi
- Aktivity s výtvarnou tématikou
- Aktivity s hudební tématikou
b) Rozvoj psychických a sociálních schopností dítěte
c) Rozvoj motorických schopností dítěte
d) Doprovázení dětí do školy, školského zařízení,
k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
Služby zaměřené na dospělé
a) Vzdělávací programy pro rodiče
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AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2010
leden
13. 1. Přednáška policie ČR v ORIONU
30. 1. Divadelní pohádka Ježibaby z Babína

únor
12. – 14. 2. Zimní víkend Kouty nad Desnou – monoski
26. 2. Pletení z pedigu – výtvarná dílnička

březen
7. 3. Dětský karneval v Domašíně u Dobrušky
12. 3. Ubrouskování – výtvarná dílnička
20. 3. Jarní výlet – Společně za kouzly (Praha, Líbeznice u Prahy)
26. 3. Velikonoční výtvarná dílnička

duben
9. – 11. 4. Víkendovka pro děti Jarní olympijské hry (Čenkovice)
10. 4. Představení pro děti v Rychnově nad Kněžnou
– Františkovo čarování s Majdou

květen
20. – 21. 5. Bambiriáda
21. – 23. 5. Víkendovka pro děti Z pohádky do pohádky (Záměl)

červen
18. – 20. 6. Víkendový pobyt Zlín ( obuvnické muzeum , ZOO ) Vizovice,
zámek Lešná
25. 6. Rozloučení se školním rokem – hříště Penalta (Koryta u Kostelecké Lhoty)
26. 6. Letecký den – Open Skies for Handicapped (letiště Hradec Králové)
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červenec
8. 7. Výlet do lesa s Lesy ČR (Jahodov)
11. – 16. 7. Indiánský tábor (Záměl)
11. 7. Hasičské odpoledne s hasiči ze Záměle a Vamberka
14. 7. Kovbojské odpoledne – vystoupení manželů Tomkových
z Ranče Sedící kůň (Záměl)

srpen
10. – 19. 8. Letní rekondiční pobyt Itálie Caorle
16. – 21. 8. Letní rekondiční pobyt Beskydy
28. 8. Orion Cup (Albrechtice nad Orlicí)

září
17. – 19. 9. Sportovní víkendovka pro děti (Nové Město nad Metují)
25. 9. Westernový den (Vamberk)

říjen
5. 10. Den otevřených dveří
21. 10. Benefiční koncert Pelclovo divadlo – Sarabanda, X-tet
26.10. Jak poskytnout první pomoc – přednáška pro děti

listopad
6. 11. Centrum Babylon (Liberec)
27. 11. Country bál (Dlouhá Ves)

prosinec
3. – 5. 12. Mikuláš na horách (Deštné v Orlických horách)
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3. Sociálně právní ochrana dětí

OS ORION nabízí své služby rodinám s dětmi s handicapem. Oslovujeme je prostřednictvím novinových
článků, pomocí TV šotů v regionální televizi. Svoji nabídku služeb prezentujeme na nástěnkách v Centru
ORION i ve výlohách našeho sdružení. Nevynecháváme ani možnost prezentace naší činnosti na akcích
veřejných - tímto způsobem také vyhledáváme další rodiny s dětmi s postižením. V případě potřeby úzce
spolupracujeme i se sociálními odbory Městských úřadů v regionu Rychnov nad Kněžnou.

V roce 2010 proběhly přednášky pro rodiče, které byly zaměřeny na výchovu a vzdělávání dětí s
handicapem, na péči o tyto děti - celkem se uskutečnilo 66 přednášek,
v celkovém rozsahu 286 hodin.
Dále rodiče využívají možnost konzultací s psychologem nebo se
speciálním pedagogem, se kterými konzultují problémy týkající se péče o
dítě s handicapem v rodině.

I nadále budeme pokračovat v této nabídce, protože mezi rodiči je zájem
nejen o konzultae s odborníky, ale i o přednáškovou činnost.
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4. PROJEKT KLÍČ K HANDICAPU
Název projektu: Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rodičů
dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a vzdělávání pracovníků organizací
působících v oblasti vzdělávání a asistenčních služeb

Projekt Klíč k handicapu je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou 15 996 148,70 Kč.
Projekt byl zahájen 1. 1. 2009 a bude ukončen 31. 12. 2011.

Aktivity projektu:
č. 1 PC kurz pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
PC kurz obsahuje 4 běhy: základy obsluhy PC, práce s textovým
tabulkovým procesorem (Word, Excel), práce s internetem a
elektronickou poštou, úprava a zpracování digitální fotografie.
Výuka probíhá individuálně najednou maximálně pro 4 děti se
speciálními vzdělávacími potřebami.
V roce 2010 se zúčastnilo PC kurzu 34 dětí

č. 2 EEG Biofeedback trénink
EEG Biofeedback trénink probíhá na základě individuálně připraveného
harmonogramu v celkové dotaci 40 hodin pro jedno dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami.
V roce 2010 absolvovalo terapii 53 dětí

č. 3 Doprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na odpolední aktivity
Svoz na odpolední vzdělávací aktivity umožňuje účast širšímu
okruhu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Společný svoz
také pomáhá k upevnění sebevědomí dětí, jejich samostatnosti,
odpoutání se od péče rodiny, navázání kontaktů s vrstevníky.
Dopravu využilo 41 dětí
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č. 4 Zajištění osobní asistence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
v předškolních a školních zařízeních a dále při odpoledních vzdělávacích
aktivitách
Cílem této aktivity je umožnit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
docházku do mateřských a základních škol a využívat odpolední vzdělávací
aktivity.
V roce 2010 využilo osobní asistenci v rámci tohoto projektu ve školním zařízení 23 dětí a v domácím
prostředí 13 dětí.

č. 5 „Kontakt“ – motivační kurz
Je určený pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří dlouhodobě pečují o dítě s postižením a
potřebují si obnovit či nalézt nové zdroje motivace při péči o
dítě, naučit se přijmout handicap svého dítěte, naučit se
odpoutat od celodenní péče, posílit si sebevědomí.
Kurzu "Kontakt" se zúčastnilo 29 rodičů.

č. 6 „Klíč“ – adaptační kurz
Úkolem tohoto kurzu je pomoci rodičům vyrovnat se s problémy, které sebou nesou speciální vzdělávací
potřeby jejich dítěte, začít hledat nové cesty a možnosti do budoucna, rozšiřovat techniky práce s dítětem či
zvládání stresových situací.
Kurzu "Klíč" se zúčastnilo 25 rodičů.

č. 7 Kurz IT dovedností pro rodiče dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami
V tomto kurzu jsou rodiče proškoleni v oblasti využívání PC, tak
aby mohli lépe pracovat se svým dítětem, pro které bývá PC
nezbytnou pomůckou.
V roce 2010 se účastnilo kurzu IT dovedností 9 rodičů.
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č. 8 Kurz jazykový pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami
Současným trendem je navazovat kontakty v zahraničních zemích.
Rodiny s dětmi mohou díky jazykovým schopnostem porovnávat
vzdělávací postupy v jiných zemích nebo mohou hledat nové
možnosti při péči a vzdělávání jejich dítěte.
Jazykového kurzu se zúčastnilo 21 rodičů.
č. 9 „Kruh“ – projektové vzdělávání rodičů a dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami
Tato aktivita je rozdělena do 6 výukových bloků a je určena
pro celou rodinu (rodiče, dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami, zdraví sourozenci). V letošním roce proběhl blok
Zeměpis a Historie.
Kurzu "Kruh" se účastnilo 21 rodin.
č. 10 Individuální poradenství klinického psychologa a speciálního pedagoga
Rodiče musí stále čelit mnoha problémovým a stresovým situacím, proto potřebují dlouhodobou
psychologickou pomoc i odborné vedení v oblasti vzdělávání svého dítěte.
Speciálně pedagogické poradenství využilo 76 osob, psychologické poradenství využilo 64 osob.
č. 11 „Profesionál“ – kurz pro pracovníky organizací působících v oblasti vzděl. a asistenčních služeb
Kurz je určen pro pracovníky zaměstnané ve školních a předškolních zařízeních, při odpoledních
vzdělávacích aktivitách pro děti se spec. vzděl. potřebami. Témata přednášek se týkají péče o dítě,
možnostech vzdělávání, způsobu práce s dětmi, atd.
Tohoto kurzu se v r. 2010 zúčastnilo 112 osob.
č. 12 Vytvoření časosběrného instruktážního dokumentárnímu filmu a metodiky „Klíč k handicapu“
Naše dlouhodobá spolupráce s celými rodinami dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také
osobní zkušenosti při péči o vlastní děti s těžšími a kombinovanými postiženími vypovídají o potřebě
sjednocení postupů při působení na dítě s handicapem, jeho rodinu i pracovníky, kteří se věnují péči o tyto
děti. Také v průběhu tohoto roku dokumentujeme jednotlivé aktivity a provádíme sběr materiálů k metodice.
Vytvořený dokumentární film i metodika "Klíč k handicapu" budou představeny na závěrečné konferenci
projektu Klíč k handicapu na konci roku 2011.
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4. Další činnost OS ORION
HIPOTERAPIE A CANISTERAPIE
Cílem těchto terapií je nabídnout rodinám dětí s postižením další možnosti, které podpoří vývoj jejich dítěte.
Bohužel obě tyto terapie nehradí ani zdravotní pojišťovny a nejsou zařazeny ani mezi sociální služby, které
by byly hrazeny MPSV, jsou proto pro mnoho rodin z finančních důvodů nedostupné.
Přitom je za léta praxe prokázán pozitivní dopad na děti s handicapem
– při obou terapiích je využívána jako motivační prvek láska dětí ke
zvířatům a získávání nových podnětů zážitkovou formou – terapie je
tak pro ně přitažlivější, což se samozřejmě odráží v lepší spolupráci mezi
dítětem a terapeutem, která zákonitě vede k lepším výsledkům při
podpoře vývoje dítěte.
Hipoterapie i canisterapie je určena dětem s handicapem tělesným,
mentálním i kombinovaným. U všech těchto postižení dokáží zooterapie
přispět k podpoře vývoje dítěte, přitom nenásilnou a zábavnou formou.
Canisterapii využívají děti s handicapem v našem sdružení již 4 roky,
hipoterapii 9 let.

1. canisterapie - jedná se o využití psa k léčebnému působení na dítě s postižením. Pes ovlivňuje nejen
motoriku (dítě se učí např udržovat rovnováhu, zlepšovat koordinaci pohybů, jemnou motoriku), ale i
psychickou stránku (hlazení psa či mazlení se s ním hyperaktivní děti zklidňuje, pasivní děti zase naopak
aktivizuje, pes vyzývá nejen k verbální komunikaci, ale i k neverbálnímu vyjádření, umocňuje city apod.).
Canisterapii vedli v loňském roce dva terapeuti, kteří mají odborné zkoušky pro vedení této terapie - Jitka
Rolečková se zlatým retrieverem Darinkou a Lenka Nedvídková s bernským salašnickým psem Darinou.

2. hipoterapie - jedná se o využití koně k léčebnému působení na dítě s postižením. Jejím přínosem pro
děti s tělesným postižením je zlepšení hlavně fyzické stránky, tzn. uvolnění trupu, udržení rovnováhy,
nácvik koordinace pohybů, vliv má i na uvolnění mluvidel apod. 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.
Hipoterapie probíhá na dvou místech zároveň – důvodem tohoto řešení
je, že rodiny využívající tuto aktivitu jsou z celého okresu Rychnov nad
Kněžnou: v jezdeckém klubu v Záměli – majitelka paní Petra Prouzová,
s dětmi jezdí koně Max a Karina a v jezdeckém klubu v Rybné nad
Zdobnicí – majitelka paní Lenka Holendová, u dětí se střídají koně Sam,
Cisko a Sněhurka.
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Letní indiánský tábor pro děti s handicapem
V červenci pořádalo OS ORION svůj první letní tábor určený
pro děti s handicapem, v kempu u Zámečku v Záměli. Tábora
se účastnilo 18 dětí, které prožily 6 indiánských dnů společně se
svými vedoucími i s asistenty, bez jejichž pomoci by děti
nemohly tábor absolvovat.
Cílem tohoto táboření bylo získat tábornické a indiánské
znalosti a dovednosti, naučit se nové hry a soutěže, poznávat
okolí, přírodu a samozřejmě nové kamarády.

A co děti na indiánském táboře čekalo?
- vyřezání totemu, výroba slunečních hodin
a vykouření dýmky míru
- herecká scénka z Divokého západu - přepadení
dostavníku, únos indiánek a jejich následná
záchrana statečnými indiánem
- cesta prérií za bizony (na místní farmu),
krocení mustangů i kovbojské odpoledne
- noční stezka odvahy, tábornické vaření
i táborák
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Prezentace OS ORION na veřejnosti
Naší snahou je seznamovat odbornou i laickou veřejnost s problematikou dětí s handicapem i jejich rodin. V
roce 2010 jsme vydávali tiskové zprávy, zveřejňovali články v novinách i Zpravodajích měst regionu
Rychnov nad Kněžnou, prezentovali jsme naši činnost v regionálním vysílání Rychnovské televize. Dále
jsme měli možnost představit činnost našeho sdružení také při těchto příležitostech:

20. a 21. května - Bambiriáda - veřejná prezentace
nestátních

neziskových

organizací

v Rychnově

nad

Kněžnou

5. října - Den otevřených dveří, kdy jsme představili
prostory Centra ORION i činnost našeho sdružení laické i
odborné veřejnosti

21. října - Benefiční koncert skupiny Sarabanda a X – tet - obě
hudební tělesa zahrála a zazpívala bez nároku na honorář,
výtěžek z této akce byl věnován na činnost sdružení

8. - 12. listopadu 2010 - prezentace činnosti sdružení na akci
pořádané Úřadem práce Rychnov nad Kněžnou
s názvem „Týden vzdělávání dospělých 2010 v Královéhradeckém Kraji“

27. listopadu - Country bál v Dlouhé Vsi - jeho cílem je nejen
představit činnost našeho sdružení, ale zároveň získat
finanční prostředky na naši další činnost
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Kontroly provedené v OS ORION v roce 2010
1. Kontrola hospodaření OS ORION - leden až květen 2010
Provedli jsme audit účetní uzávěrky občanského sdružení ORION za účetní období od 1.1.2009 do
31.12.2009. Na základě Smlouvy o provedení vnitřního auditu provedla audit Mgr. Martina Charvátová,
audit zahrnoval provedení auditorských postupů, jejichž cílem bylo získat důkazní informace o částkách a
skutečnostech uvedených v účetní závěrce, audit též zahrnoval posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Dle názoru auditora jsou vnitřní předpisy OS ORION v souladu s platnou legislativou, všechny
poskytnuté prostředky byly řádně vyúčtovány a byly čerpány v souladu s podmínkami grantů. Také
dokladová i fyzická inventura roku byla v pořádku a rozbor výpočtu základu daně souhlasí s předloženými
výsledovkami za jednotlivá střediska.

2. Kontrola projektu "Klíč k handicapu" - únor 2010
Veřejnosprávní kontrola projektu "Klíč k handicapu" byla provedena v Centru ORION za účelem
prověření čerpání finanční podpory z veřejných prostředků poskytnutých z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Při kontrole bylo zjištěno, že všechny aktivity jsou prováděny v souladu se smlouvou a že
jednotlivé výdaje odpovídají položkám rozpočtu a jsou v souladu s charakterem a výší jednotlivých položek.
Na závěr bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly za následek uložení
opatření k nápravě.

3. Kontrola využití prostředků IP Služby sociální prevence - září 2010
Veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byl způsob vedení účetnictví a využití finančních
prostředků poskytnutých na základě smlouvy v rámci IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém
kraji. Na místě byla provedena namátková dokladová a fyzická kontrola. Bylo konstatováno, že stávající
způsob účtování vytváří předpoklad k řádnému vykazování čerpání finančních zdrojů za jednotlivé služby.
V rámci finanční kontroly se uskutečnila také kontrola plnění indikátorů - evidence indikátorů je v
souladu s vykázanými indikátory a poskytovatel nemá problémy s plněním služby i nadále a dodržování
prvků Povinného minima publicity OP LZZ - také materiály splňují publicitu dle manuálu ESF.
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4. Inspekce sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - listopad 2010
V rámci inspekce kvality sociálních služeb proběhly dvě kontroly současně:
a) Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb
Kontrolu plnění výše uvedených podmínek dokladovou, namátkovou i fyzickou provedl Krajský
úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí - při této kontrole byly zjištěny dva nedostatky (OS
ORION nedoložilo doklad o vlastnickém nebo jiném právu k části prostor užívaných k poskytování sociální
služby - tento nedostatek byl obratem odstraněn, a došlo k porušení ustanovení §82 odst.1 zákona o
sociálních službách, když některé ze změn OS ORION oznámilo Krajskému úřadu v rozporu se
stanovenými lhůtami - byla učiněna opatření, aby k těmto pochybením nadále nedocházelo).

b) Kontrola plnění povinnosti poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a § 89
zákona o sociálních službách a kvalita poskytovaných sociálních služeb
Kontrola probíhala v Centru ORION čtyři dny a zahrnovala kontrolu písemných materiálů k
sociální službě, rozhovory s pracovníky i s jednotlivými uživateli.
Celkem bylo pětičlenným týmem inspektorů v rámci této inspekce hodnoceno 47 kritérií, celkový
počet dosažených bodů z maximálních 144 byl 114, tj. 79% úspěšnosti.
Dle vyjádření inspekčního týmu jsou sociálně aktivizační služby poskytované naším sdružením na
vysoké úrovni a pro cílovou skupinu rodin dětí s handicapem potřebné a přínosné, velmi kladně byly
hodnoceny i prostory Centra ORION a úroveň jejich vybavení.
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Poděkování
Velké díky patří všem našim
spolupracovníkům,
příznivcům, sponzorům,
dobrovolníkům
a přátelům za jejich přízeň a
podporu.
DÁRCI A PARTNEŘI OS ORION V ROCE 2010
Královéhradecký kraj – prostřednictvím Individuálního grantu – Veřejná zakázka spolufinancovaná
z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ
celková částka poskytnutá v roce 2010
1 859 000,- Kč
Vzdělávací projekt „Klíč k handicapu“
celková částka poskytnutá v roce 2010
4 790 000,- Kč
MPSV
1 500 000,- Kč
Město Rychnov nad Kněžnou
400 000,- Kč
Město Kostelec nad Orlicí
30 000,- Kč
Město Solnice
20 000,- Kč
Obec Sopotnice
10 000,- Kč
Město Týniště nad Orlicí
10 000,- Kč
Město Vamberk
110 000,- Kč
Město Borohrádek
12 000,- Kč
Město Dobruška
40 000,- Kč
Obec Bolehošť
10 000,- Kč
Obec Kvasiny
10 000,- Kč
Město Rokytnice v Orlických horách
4 000,- Kč
Obec Slatina
10 000,- Kč
Obec Potštejn
7 000,- Kč
Obec Záměl
10 000,- Kč
Josef Škrkoň
16 500,- Kč
Městská knihovna, Vamberk
1 300,- Kč
AQUA SERVIS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
20 000,- Kč
Mgr. Martina Charvátová
10 000,- Kč
Jiřina Bárnetová, Doudleby nad Orlicí
8 000,- Kč
Drobní dárci na jednotlivých akcích
36 000,- Kč
Nadační fond Veolia – minigrant
20 000,- Kč
ŠKODA AUTO a. s. , Mladá Boleslav
10 000,- Kč
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MP design Petr Ženka, Týniště nad Orlicí
Kovo Joch, Svitavy
Lesy ČR, Hradec Králové
Kostelecká strojírna spol. s.r.o.
ČSOB a. s. Praha
Sdružení Lékárna Na Láni
INDIGO GROUP spol. s.r.o., Rychnov nad Kněžnou – věcný dar
Jan Kolowrat Krakowský
Blanka Kristlová
VČP Net s.r.o., Hradec Králové – věcný dar
Průmstav Náchod
MUDr. Matějusová
MUDr. Abel
MUDr. Leoš Petr
MUDr. Cejnarová
Lenfeldová Andrea, Skuhrov nad Bělou
Lékárna Quercus s.r.o., Horní Těrlicko
Crivellente s.r.o., Brno – Husovice

1 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
30 000,- Kč
30 000,- Kč
14 000,- Kč
7 000,- Kč
1 000,- Kč
129 600,- Kč
20 000,- Kč
5 000,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč
600,- Kč
20 000,- Kč
27 000,- Kč

Zajištění Westernového dne:
Lenka a Jiří Holendovi, Ruda Müller a František Klazar,
firma JOHNNY SERVIS - bezplatné zapůjčení mobilního WC.
Vymalování dvou kanceláří:
firma JUB Milevsko dodání barev
pan Satránský a pan Řeháček provedení výmalby
Do tomboly na Country bál 27. 11. 2010 přispěli:
KM Sport - Pavel Kunc, Rychnov nad Kněžnou; Lesy ČR - Lesní správa Lanškroun; Lenka Vondřejcová, Dobruška; Český sport - Rychnov
nad Kněžnou; sdružení Splav; M&M Reality; Multifoto, Rychnov nad Kněžnou; Teta Drogerie Přibylovi, Rychnov nad Kněžnou; Zlatnictví
p. Svobodová, Kostelec nad Orlicí; Hodiny - klenoty, Schediwy, Rychnov n. Kněžnou; Indigo, Rychnov nad Kněžnou; Keramika, B.
Zemánková, Kostelec nad Orlicí; Lenka Jakubcová, Lhoty u Potštejna; Červinkovi, Svídnice; Megacom, Rychnov nad Kněžnou; AQUA
VEOLIA, Rychnov na Kněžnou; PF móda s.r.o., Rychnov nad Kněžnou; Kadeřnictví N -STYL, K. Kubcová, Rychnov n. Kn.; J. Paštiková,
Rychnov nad Kněžnou; Studio krásy SPOT, Rychnov nad Kněžnou; Korábovi, Líšnice; Kotera, Rychnov nad Kněžnou; Restaurace PIZZA BAR, Rychnov nad Kněžnou; Květinářství Páralovi, Rychnov n. Kněžnou; DeVOSS, Rychnov nad Kněžnou; Lékárna Horáková, Kostelec
nad Orlicí; Hell Rychnov nad Kněžnou; Voňavý svět, Kostelec nad Orlicí; Česká spořitelna, Rychnov nad Kněžnou; T. Plocek, Kloubík;
Generali, Rychnov nad Kněžnou; Hynkovi Vamberk; I. Bémová, Javornice; Beruška, E. Ptáčková, Rychnov nad Kněžnou; Handlovi, Rychnov
nad Kněžnou; Jana Volfová; Simonovi, Tutleky; Město Rychnov nad Kněžnou; M. Hájková, Merklovice; Papírnictví Tokošovi, Rychnov nad
Kněžnou; Čajový dům, Rychnov nad Kněžnou; Podorlická sodovkárna, Rychnov nad Kněžnou; B. Jansová, Kostelec nad Orlicí; M.
Procházková, Hněvčeves; L. Barabášová, Rychnov nad Kněžnou; TREND, M. Debnárová, Dobruška; Knihkupectví, H. Vávrová, Rychnov
nad Kněžnou; Hračky, rybářské potřeby, Šedová, Rychnov n. K.; Mertlík,Častolovice; Kostelecká strojírna,Kostelec nad Orlicí; Interbyt,
Rychnov nad Kněžnou; STAMONT, Rychnov nad Kněžnou; PROFIP Reklama, Rychnov nad Kněžnou; 4 PARTNERS, G. Holendová,
Praha; Knihkupectví Naděje, O. Pírová, Rychnov n. Kn.; tiskárna UNIPRINT, Rychnov nad Kněžnou; ŠKODA AUTO, Kvasiny; Lékárna
U Svatého Havla, Rychnov nad Kněžnou; R. Nedvídek, Pneuservis, Kostelec nad Orlicí; ČSOB, Rychnov nad Kněžnou; Skálovi, Dobruška;
Bohemilk Opočno a KAND Dobruška; Bozkovi, Borohrádek; Kosmetické studio RZ, Kostelec nad Orlicí; Charvát a.s., Rychnov nad Kněžnou;
Lékárna J. Hradecký, Rychnov nad Kněžnou; CK Daňová kancelář, Rychnov nad Kněžnou; Eurocentrum - cestovní agentura, Rychnov n.
Kn.; Auto SAS, Solnice; Podorlická sodovkárna, Rychnov nad Kněžnou; Primátor, Pivovar Náchod; Veissová, OSA, Rychnov nad Kněžnou;
Floristické studio Moi, Rychnov nad Kněžnou; Drogerie Kaška, Rychnov nad Kněžnou; Slunečnice, Rychnov nad Kněžnou; Kašparovi,
Kostelecká Lhota; Plodkovi, Javornice; M. Kovaříčková, Rychnov nad Kněžnou; Trnkovi, Potštejn; Gres, Rychnov nad Kněžnou; Pleva s.r.o.,
Praha; Barabášovi, Rychnov nad Kněžnou; Buddies s.r.o., Ostašovice; Zooprodukt, Týniště nad Orlicí; Irena Hlaváčková; MATRIX a.s.,
Třebešov; p. Dubská, Svídnice; KAND, Dobruška; Ulrichovi, Kvasiny; Maso - uzeniny, Havlíčkova, Rychnov n. Kn.; Cukrárna na náměstí,
Rychnov nad Kněžnou; Cukrárna Blanka, Rychnov nad Kněžnou; Maso - uzeniny, Beránek, Rychnov nad Kněžnou; Svitr, Rokytnice v OH; J.
Novotný, Rychnov nad Kněžnou; Oděvy Pavlína, Rychnov nad Kněžnou; BEAS Lično
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
Výkaz zisku a ztráty:
A. NÁKLADY CELKEM:

10.181.000,- Kč

A.I. Spotřebované nákupy celkem
A.I.1. spotřeba materiálu
A.II. Služby celkem
A.II.5 Opravy a udržování
A.II.6 Cestovné
A .II.8 Ostatní služby
A.III. Osobní náklady celkem
A.III.9 Mzdové náklady
A.III.10 Zákonné sociální pojištění
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.IV.16 Ostatní daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady celkem
A.V.18 Ostatní pokuty a penále
A.V.24 Jiné ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných pol.celkem
A.VI.25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

B. VÝNOSY CELKEM:

613.000,- Kč
613.000,- Kč
1.911.000,- Kč
2.000,- Kč
23.000,- Kč
1.886.000,- Kč
7.603.000,- Kč
5.823.000,- Kč
1.780.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
49.000,- Kč
0,- Kč
49.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000 ,- Kč

10.378.000,- Kč

B.I. Tržby za ostatní výkony a za zboží celkem
B.I.2 Tržby z prodeje služeb
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.15 Úroky
B.IV.18 Jiné ostatní výnosy
B.VI. Přijaté příspěvky celkem
B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky
B.VII. Provozní dotace celkem
B.VII.29 Provozní dotace

3.458.000,- Kč
3.458.000,- Kč
86.000,- Kč
3.000,- Kč
83.000,- Kč
237.000,- Kč
217.000,- Kč
20.000,- Kč
6.597.000,- Kč
6.597.000,- Kč

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
C.34 Daň z příjmu
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

197.000,- Kč
0,- Kč
197.000,- Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
Rozvaha
AKTIVA CELKEM:

3.955.000,- Kč

A. Dlouhodobý majetek celkem
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem
B. Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1 Odběratelé
B.II.18 Dohadné účty aktivní
B.II.19 Opravná položka k pohledávkám
B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.III.1. Pokladna
B.III.3 Účty v bankách
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1. Náklady příštích období

148.000,- Kč
150.000,- Kč
130.000,- Kč
20.000,- Kč
- 2.000,- Kč
- 2.000,- Kč
3.807.000,- Kč
2.092.000,- Kč
538.000,- Kč
1.564.000,- Kč
- 10.000,- Kč
1.701.000,- Kč
79.000,- Kč
1.622.000,- Kč
14.000,- Kč
14.000,- Kč

PASIVA CELKEM:

3.955.000,- Kč

A. Vlastní zdroje celkem
A.I. jmění celkem
A.I.1. Vlastní jmění
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.1. Účet výsledku hospodaření
A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
B. Cizí zdroje celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B.III.1 dodavatelé
B.III.4. Ostatní závazky
B. III.8 daň z příjmu
B.III.12 Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
B.III.22 Dohadné účty pasivní
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.2 Výnosy příštích období
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1.441.000,- Kč
546.000,- Kč
546.000,- Kč
895.000,- Kč
197.000,- Kč
698.000,- Kč
2.514.000,- Kč
2.416.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
0,- Kč
2.399.000,- Kč
14.000,- Kč
98.000,- Kč
87.000,- Kč
11.000,- Kč

