Výroční zpráva 2012
Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION
Rychnov nad Kněžnou
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Hlavní akƟvity sdružení v roce 2012

Úvodní slovo

Vážená paní, vážený pane, vážení přátelé našeho sdružení,

do rukou se Vám dostává výroční zpráva za rok 2012. Zaznamenává činnost našeho
sdružení v tomto roce, představuje aktivity určené pro děti s postižením, jejich rodiče,
sourozence i pro pracovníky, kteří v našem sdružení pracují. Zachycuje akce, které byly
určeny také pro veřejnost – s cílem představit naši činnost.
Zpráva informuje o změnách, které v tomto roce u nás proběhly a jejichž výsledkem
je zlepšení kvality námi poskytovaných sociálních služeb. O tom, že jsou tyto služby
potřebné, svědčí množství klientů, kteří je využívají.
V roce 2012 se nám podařilo zahájit rekonstrukci budovy, která bude sloužit jako zázemí pro naše klienty – osoby s postižením. Díky novému Centru je zapojíme do činností,
které budou moci zvládat i navzdory svému postižení. S dopomocí asistentů se budou
moci dále vzdělávat, rozvíjet a zkoušet různé pracovní aktivity, které povedou ke zvyšování jejich samostatnosti a soběstačnosti.
Velice pozitivně vnímáme také podporu veřejnosti, Měst a Obcí v našem regionu,
Královéhradeckého kraje, MPSV a také sponzorů. Bez jejich pomoci bychom nemohli
poskytovat sociální služby v dané kvalitě a nabízet aktivity pro děti a mládež s postižením,
jejichž cílem je umožnit jim zažívat takové věci, které jsou pro většinu lidí samozřejmé,
pokud je mohou bez obtíží využívat.
Rok 2012 byl pro nás velice významný. Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na realizaci všech aktivit – kolegyním v realizačním týmu, asistentům, pedagogům,
lektorům a dobrovolníkům – díky nim se nám podařilo ukázat, že osoby s postižením
i jejich rodiny, mohou také žít aktivně – navzdory svému handicapu.

V Rychnově nad Kněžnou, 27. ledna 2013
PharmDr. Ilona Mikušová
předsedkyně sdružení
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2. 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
IČ: 682 946901, telefon: 494 530 079
Webové stránky: www.os-orion.eu, e-mail: os.orion@seznam.cz
Občanské sdružení ORION vzniklo z potřeb rodičů dětí s handicapem 25. září 1998
registrací na Ministerstvu vnitra ČR
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 pět let.
Členská struktura:
Výbor:
PharmDr. Ilona Mikušová , předseda sdružení
Mgr. Miroslava Červinková, místopředseda sdružení
Lenka Jelínková, člen výboru
Počet členů: 62 rodin – 215 členů
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Revizní komise:
Alena Kotlářová
Renata Vašáková
Zuzana Šimečková

Kdo jsme? – pƎedstavení OS ORION

3. Kdo jsme?
Jsme občanské sdružení, které podporuje rodiny s dětmi s handicapem, aby mohly žít stejný
život jako jejich zdraví vrstevníci – aby děti mohly navštěvovat školu, aktivně trávit svůj
volný čas, stejně jako zažívat všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi jako samozřejmé – pokud je mohou bez obtíží využívat. Působíme v okrese Rychnov nad Kněžnou.
ORION vznikl v roce 1998 jako dobrovolnická organizace. Činnost ORIONU se od svého vzniku podstatně rozšířila, posunula jinam – z dobrovolnické organizace jsme se stali
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v našem okrese. Zároveň zajišťujeme
pro naše členy další aktivity (vzdělávací přednášky, kulturní, sportovní a poznávací akce,
výlety, víkendové i týdenní rekondiční pobyty pro celé rodiny, letní tábory, hipoterapii atd.). Členové sdružení pomáhají připravovat dlouhodobé plány a cíle ORIONU, ale
také jsou zapojeni do realizace jednotlivých aktivit. Společné setkávání rodin považujeme
za velice důležité a přínosné pro každého. Plánujeme jednorázové akce, víkendové či
týdenní pobyty, na kterých se rodiny účastní společných programů, povídají si nejen
o svých problémech, ale i o radostech, které jsou natolik specifické a často odlišné od těch,
které zažívají rodiny se zdravými dětmi, vzájemně sdílí své zkušenosti a rady.
Jsme nezisková organizace. Finanční prostředky na zabezpečení svých aktivit získáváme
z členských příspěvků a z částečných úhrad od rodin s postiženými dětmi, našimi partnery
jsou Města a Obce regionu, dotace máme z Královéhradeckého kraje, MPSV. Oslovujeme
také firmy, které působí v našem regionu, s žádostí o finanční příspěvek. Pro zajištění
dalších potřeb dětí s postižením a jejich rodin vyhledáváme vhodné dotační programy,
které pomohou finančně zabezpečit realizaci aktivit přispívajících ke zkvalitnění života
dětí s postižením a jejich rodin. Za neméně důležité pak považujeme také seznamování
veřejnosti s problematikou postižených osob a s možnostmi, jak jim mohou pomáhat
– prezentací v tisku, na různých výstavách, ale i pořádáním akcí směrem k veřejnosti.
To, že je v rychnovském regionu hodně rodin, které mají dítě s postižením tělesným,
mentálním či kombinovaným, je vidět i na tom, jak je využívaná naše nabídka sociálních
služeb, které nabízíme. Spolupracuje s námi více než 100 rodin z celého regionu Rychnov
nad Kněžnou, které využívají naše služby sestávající z poradenství a odborných přednášek
pro rodiče, odpoledních zájmových aktivit a podpůrných terapií pro děti s handicapem
i rekondičních pobytů a jednodenních aktivit určených pro celé rodiny. Pro 86 dětí jsme
zajistili také osobní asistenci ve školách a školkách.

CÍLEM NAŠEHO SDRUŽENÍ JE DÁT DĚTEM S HANDICAPEM STEJNÉ
ŠANCE JAKO DĚTEM „ZDRAVÝM“.
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4. Hlavní aktivity OS ORION v roce 2012:
a) POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sociální služba osobní asistence
Cílem poskytovaných služeb je pomoci člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení.
Službu poskytujeme dětem a mladým dospělým ve věku 3–26 let, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního, kombinovaného nebo jiného zdravotního
postižení. Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří potřebují k životu pomoc druhé osoby.
V roce 2012 ji využilo celkem 86 klientů z celého rychnovského regionu. Jednalo se
o asistenci ve školkách (MŠ Láň), ve školách (ZŠ Láň a ZŠ Dobruška), při volnočasových
aktivitách i v domácím prostředí.
Nabídka poskytované služby se skládá ze základních úkonů jako je pomoc při hygieně, při stravování, sebeobsluze, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. To vše je
podle zákona a vyhlášky o sociálních službách.
Osobní asistenci poskytovalo celkem 18 osob – pracovníků v sociálních službách.
Podařilo se nám vytvořit tým velice kvalitních lidí, kteří zajišťují danou službu. Splňují
požadavky na odborné vzdělání a jsou ochotni se stále vzdělávat a doplňovat si potřebné
informace.
K výběru osobních asistentů přistupujeme velice zodpovědně – klademe důraz na jejich
citlivost a empatii, na ochotu naslouchat tomu, co klient opravdu potřebuje. Asistent
se pohybuje na velice citlivé hranici – musí umět posoudit, co klient může zvládnout
sám, k čemu je potřeba ho správně vést a motivovat a tím podporovat jeho vyšší samostatnost a soběstačnost ale také musí rozpoznat, kdy je zapotřebí zvýšená dopomoc
a péče. Asistent se také musí naučit respektovat přání klienta, naslouchat mu a hájit jeho
práva. Mezi klientem a asistentem se často vytváří osobní vazby, které nejsou založeny
pouze na principu pracovního vztahu.
Samozřejmým požadavkem na další vlastnosti asistenta je vlídnost, přátelskost,
optimismus, umění zachovat klid a rozumně řešit nenadálé situace. A nesmíme zapomenout na trpělivost a toleranci! A také na dobrý zdravotní stav asistenta. Často pomáhají
osobám s tělesným postižením, osobám na vozíku. Každý si jistě dovede představit, že
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ty vozíky jsou pěkně těžké samy o sobě a k tomu se musí připočítat váha každého, kdo
na něm sedí,.. A ještě k tomu musí asistent s klientem bojovat s překážkami kolem sebe
– málokteré prostředí je bezbariérové – všude se najdou nějaké schody, schůdky, úzké
dveře, hrboly na cestě,…
Osobní asistence je terénní službou, která pomáhá překonávat tyto překážky a tak
umožňuje osobě s postižením žít život aktivně v přirozeném prostředí.
Rozmístění osobní asistence
asistence ve školních
zařízeních - 78
asistence při mimoškolních
aktivitách - 20
asistence v domácím
prostředí a při
volnočasových aktivitách - 7

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby v roce 2012 využívalo celkem 59 rodin s dětmi s postižením tělesným, mentálním č kombinovaným ve věku od 1 do 26 let, kteří bydlí v okrese
Rychnov nad Kněžnou. Služby byly rozdělené do tří okruhů – služby zaměřené na celou
rodinu, zaměřené pouze na děti a na dospělé
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O jaké služby byl největší zájem? – byly to pracovně výchovné činnosti určené pro děti
– aktivity s výtvarnou, hudební tématikou a rozvoj motorických schopností dětí. Tyto
činnosti jsou zaměřené na rozvoj manuálních dovedností, jemné motoriky a smyslového
vnímání dětí, obratnost, rychlost, sílu, pozornost, podporují optimální vývoj těchto
schopností a dovedností.
Služby probíhaly formou různých specifických technik a aktivit, které vedou pedagogové volného času a odborní pracovníci za vydatné podpory pracovníků v sociálních
službách – osobních asistentů. Na všechny pracovníky klademe poměrně vysoké nároky – jak odborné tak osobnostní – vždyť pracují se skupinou osob, kteří jsou lehce
zranitelní a bezbranní. Těší nás, že kolektiv zaměstnanců, se kterými v současné době
spolupracujeme, je velice dobrý. Všichni jsou zkušenými odborníky ve své profesi,
jsou citliví a empatičtí jak k dětem, tak k jejich rodičům. Touto cestou jim chceme
poděkovat za jejich bezvadnou práci. Také k nám dochází několik dobrovolníků – jak
studentů, tak i dospěláků, kteří se účastní vybraných aktivit a pomáhají dětem. I jim
patří naše veliké díky.
Dále byly ve velké míře využívány konzultace s odborníky, kteří radí v oblasti vzdělávání dětí – rodiče spolu se speciálním pedagogem hledají vhodné možnosti výuky
jejich dítěte s postižením. Také o psychologické poradenství je zájem ze strany rodičů
– cílem těchto konzultací je podpora rodiny v náročné životní situaci, stabilizace
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rodinného prostředí a pomoc při řešení obtížných situací souvisejících s péčí o dítě
s handicapem.
Poskytování sociálně aktivizačních služeb jsme ukončili k 31. srpnu 2012, z důvodu
registrace nové sociální služby – Centrum denních služeb

Struktura uživatelů podle PO3

Rychnov nad Kněžnou - 53
Kostelec nad Orlicí - 21
Dobruška - 6
jiné - 6

Centrum denních služeb
V září 2012 jsme začali poskytovat novou sociální službu – Centrum denních služeb.
Od začátku ji využívalo 43 klientů – 8 celodenně, dalších 35 pak v odpoledních hodinách.
Do budoucna plánujeme rozšíření kapacity hlavně u celodenního provozu v souladu
s tím, jak budou děti s postižením ukončovat základní a praktické školy. Již nyní evidujeme
od září 2013 další žádosti o celodenní služby.

Jaký má význam zřízení tohoto Centra? Souvisí s hlavním cílem sdružení ORION
– umožnit osobám s postižením žít plnohodnotný život – prožít den aktivně s možností
využití různých činností a programů, v bezbariérovém prostředí, ve společnosti svých
kamarádů, pod dohledem a vedením odborníků, kteří dobře znají problematiku osob
s postižením. Naší snahou je individuálně podporovat a rozvíjet soběstačnost těchto
osob tak, aby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Všechny činnosti vedou

12

Hlavní akƟvity sdružení v roce 2012

pracovníci splňující požadované vzdělání, a kteří se dále odborně školí a vzdělávají. Jsou
to lidé zapálení pro svoji práci, mají velké zkušenosti s prací s osobami s postižením
a stále hledají další možnosti, jak klienty rozvíjet.

b) 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 2012 proběhly přednášky pro rodiče, které byly zaměřeny na výchovu a vzdělávání dětí s handicapem, na péči o tyto děti – celkem se uskutečnilo 52 přednášek,
v celkovém rozsahu 156 hodin.
Dále rodiče využívaly možnost konzultací s psychologem nebo se speciálním pedagogem,
se kterými řešily problémy týkající se péče o dítě s handicapem v rodině.
V srpnu 2012 jsme z důvodu ukončení poskytovaní Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi ukončili zajištění Sociálně právní ochrany dětí.

c) PROJEKT AKTIVNĚ I S HANDICAPEM
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V lednu 2012 jsme zahájili nový projekt, jehož aktivity jsou určeny dětem a mladým
dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami, s postižením tělesným, mentálním
a kombinovaným, jejich sourozencům, rodičům a pracovníkům, kteří pracují v oblasti
vzdělávání a asistenčních služeb. Cílenou prací během jednotlivých odpoledních aktivit
chceme pomoci dětem nejen během školního vzdělávání, což zvyšuje jejich samostatnost
a soběstačnost a což vede také ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Projekt
bude realizován do prosince 2013.
Partneři projektu: Sdružení SPLAV, o.s. Skuhrov nad Bělou a VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Aktivity projektu určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
– KURZ PC PRO DĚTI SE SVP – právě počítač je pro mnoho dětí s handicapem
nezbytnou kompenzační pomůckou, která jim usnadní zvládnutí školních požadavků,
komunikaci s vrstevníky i lepší přístup k informacím.
– KURZ ZE ŠKOLY DO ŽIVOTA – zahrnuje samostatné bloky „Dílny“, „Vaření“
a „Sociální dovednosti“. Při realizaci tohoto kurzu jsme spolupracovali s jedním z našich
partnerů – VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou.
– OSOBNÍ ASISTENCE K DĚTEM S HANDICAPEM – součástí projektu je zajištění
asistence dětem se zdravotním handicapem v předškolních a školních zařízeních, při
odpoledních vzdělávacích aktivitách i v domácím prostředí. Asistence je zajišťována také
v průběhu konání přednášek pro rodiče dětí s handicapem
– DOPRAVA DĚTEM S HANDICAPEM NA ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY A PO JEJICH UKONČENÍ DOMŮ – tato podpůrná aktivita umožnila dětem
z celého regionu účastnit se většího počtu vzdělávacích aktivit.
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II. Aktivity projektu určené pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
– KURZ MOZAIKA – motivační vzdělávací kurz pro rodiče – soubor přednášek, které
mají pomoci rodičům vyrovnat se s problémy, jež s sebou nesou vzdělávací potřeby jejich
dítěte, vymanit je z jejich sociální izolace, přijmout handicap svého dítěte a naučit se
s ním pracovat, dokázat se odpoutat od celodenní péče
– SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY – dlouhodobá
komplexní psychologická pomoc a odborné vedení v oblasti vzdělávání dítěte s handicapem.
III. Aktivity projektu určené pro pracovníky působící v oblasti vzdělávání
a asistenčních služeb
– KURZ ASISTENT – odborné semináře pro pracovníky působící v oblasti vzdělávání
a asistenčních služeb

d) DALŠÍ ČINNOST OS ORION – URČENÁ PRO ČLENY SDRUŽENÍ
Rodiny, které mají dítě s postižením vstupují do sdružení, protože si uvědomují velikou
podporu skupiny lidí, která řeší podobné problémy. Na společných setkáních si mohou
povídat nejen o tom, co je trápí, ale také o radostech, které zažívají a které jsou jiné, než
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v rodinách se zdravými dětmi, mohou si vzájemně předávat své zkušenosti a rady při
péči a výchově dítěte s handicapem.
Svým členům nabízíme: hipoterapii, společná setkávání a rekondiční pobyty (tuzemské
i zahraniční) pro celé rodiny, vzdělávací přednášky, víkendové pobyty a letní tábory pro
děti s handicapem
Členství zároveň opravňuje k možnosti rozhodovat o další činnosti sdružení, pomáhat
při realizaci jednotlivých aktivit, připravovat dlouhodobé plány a cíle.
Pro zajištění dalších potřeb dětí s postižením a jejich rodin vyhledáváme vhodné
dotační programy, které pomohou finančně zabezpečit realizaci aktivit napomáhajících
ke zkvalitnění života dětí s postiženími jejich rodin.
Hipoterapie
Cílem této terapie je nabídnout rodinám dětí s postižením další možnosti, které podpoří
vývoj jejich dítěte. Bohužel ji nehradí zdravotní pojišťovny a není zařazena ani mezi
sociální služby.
Přitom je za léta praxe prokázán pozitivní dopad na děti s handicapem – při této terapii je
využíváno 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.
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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 Novotná, 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.
Víkendové akce a letní tábory pro děti a mládež s postižením
Tyto aktivity jsou vítané jak dětmi, tak rodiči. Zajištění těchto akcí je poměrně náročné
na organizaci a personální zajištění – setkávají se zde děti s různými druhy postižení, s různou mírou dopomoci. Připravujeme pro ně programy tak, aby měly možnost si vyzkoušet
několikadenní pobyt bez rodičů, podporujeme u nich samostatnost a soběstačnost.
V roce 2012 proběhly dvě víkendovky. Ta první byla věnovaná Integrovanému záchrannému systému (policie, hasiči, rychlá záchranná služba), druhá byla zaměřená na
botaniku a proběhla v Sedloňově v Orlických horách. Na letním táboře se všichni ocitli
v galské vesnici a společně plnili Dvanáct úkolů pro Asterixe.

Další aktivity určené pro děti, jejich rodiny i pro veřejnost
• Seminář ve spolupráci se sdružením Rozum a cit o problematice zaměstnávání
mládeže s postižením
• Taneční kurzy pro handicapované
• Víkendovka pro děti a mládež s handicapem v ORIONU
• Exkurze do firmy Kofola v Krnově
• Víkendovka v Sedloňově – Chata Roubenka
• ORION na návštěvě v Kovářově dvoře – Brná u Potštejna
• S ORIONEM za pohádkou – Zámek Potštejn – pohádkové odpoledne
• Rozloučení se školním rokem – hřiště Penalta, Koryta
• Letecký den – Open Skies for Handicapped (letiště Hradec Králové)
• Jarní víkendový pobyt pro rodiny – Velké Losiny, Brněnka
• Letní tábor – Dvanáct úkolů pro Asterixe – Chata Jedlová, Deštné v Orlických horách
• Letní pobyt v Itálii – Rosolina Mare
• Letní rekondiční pobyt – Šumava, hotel Belvedér, Železná Ruda
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• Výlet do lesa – ve spolupráci s Lesy ČR
• Jednodenní akce pro děti – exkurze AUTO SAS s.r.o., Solnice
• Den otevřených dveří v OS ORION
• Exkurze do Národního divadla – opera Čarokraj
• Country bál – Sporthotel Weldis Dlouhá Ves, hrála kapela KALUMET
• Mikuláš na horách – Chata Jedlová, Deštné v Orlických horách

e) REKONSTRUKCE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
Se změnou poskytované sociální služby – Centrum denních služeb – se otevřel problém
nedostatečného zázemí pro klienty, kteří pobývají v ORIONU celodenně. Po několikaletém hledání odpovídajícího objektu se nám podařilo navázat spolupráci s panem
Hlaváčkem – firma TTV, vlastníka objektu v Dlouhé Vsi u Rychnova, který by měl po
rekonstrukci našim požadavkům plně vyhovovat.
Rádi bychom se tam nastěhovali v létě roku 2013, než se ale toto uskuteční, čeká nás
hodně práce. Musíme vybudovat výtah, bezbariérové vstupy a bezbariérové WC. Dále
bude potřeba upravit místnosti (bourání a výstavba nových příček), abychom zvětšili
prostory, výměna stávajících dveří za větší. Samozřejmě bude nutné položit nové podlahové krytiny – lina a koberce a také vymalovat. A pak samozřejmě vybavíme nové
prostory nábytkem a potřebnými kompenzačními pomůckami.
Věříme, že se nám vše podaří k naší plné spokojenosti a objekt bude po rekonstrukci
splňovat všechny potřebné podmínky pro kvalitní poskytování celodenní služby,
k dispozici bude také dostatek parkovacích míst i velice příjemná zeleň okolo budovy
pro relaxaci i pracovní činnosti klientů.
Na tuto rekonstrukci jsme sháněli finanční prostředky využitím různých grantů, přímým
oslovením sponzorů. Podařilo se nám shromáždit nejen peníze, ale také věcné dary.
Rodiče z řad našich členů se aktivně zapojili do rekonstrukce – formou sobotních
brigád. S jejich pomocí doufáme, že se podaří vše brzy zrekonstruovat a v létě se budeme
moci stěhovat.

18

Prezentace OS ORION na veƎejnosƟ

5. PREZENTACE OS ORION
NA VEŘEJNOSTI
Naší snahou je seznamovat odbornou i laickou veřejnost s problematikou dětí s handicapem i jejich rodin. V roce 2012 jsme vydávali tiskové zprávy, zveřejňovali články
v novinách i Zpravodajích měst regionu Rychnov nad Kněžnou. Dále jsme měli možnost
představit činnost našeho sdružení také při těchto příležitostech:
Velikonoční jarmark na zámku v Potštejně, S Orionem za pohádkou – zámek Potštejn,
Bambiriáda v Rychnově nad Kněžnou, Rychnovský jarmark na náměstí K. Poláčka,
Prezentace v rámci zemědělských slavností v Záměli, Den otevřených dveří v OS ORION,
Den otevřených dveří – Škoda Auto Kvasiny, Veletrh sociálních služeb – Rychnov nad
Kněžnou, Týden vzdělávání dospělých na Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou, Country
bál ve Sporthotelu Weldis v Dlouhé Vsi, Vánoční jarmark v Kostelci nad Orlicí, Vánoční
jarmark v Rychnově nad Kněžnou
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6. KONTROLY PROVEDENÉ V OS ORION
V ROCE 2012
1. Kontrola hospodaření OS ORION
Byl proveden audit účetní uzávěrky občanského sdružení ORION za účetní období
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 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 obsahoval 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. Zpráva revizní komise OS ORION
V únoru 2012 proběhla kontrola hospodaření organizace revizní komisí, která neshledala
v hospodaření sdružení za rok 2011 nedostatky z hlediska účelu vynakládání finančních
prostředků ani nesrovnalosti v zaúčtování dokladů.
3. Monitoring a kontrola způsobu a kvality poskytování sociálních služeb
V roce 2012 proběhla také veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byla kontrola
způsobu a kvality poskytování sociální služby na základě smlouvy v rámci IP Služby
sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Dvě pracovnice Krajského úřadu zkontrolovaly zda souhlasí skutečný stav poskytované služby deklarovaným údajům zadaných
při registraci (pracovní doba, počet pracovníků, vedení docházkového systému, vedené
evidence uživatelů a jejich aktivitách, zda odpovídají prostory dané službě).
Nebylo shledáno žádné porušení – vše odpovídalo daným požadavkům na poskytování
sociální služby.
4. Kontrola při plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Kontrola byla provedena v březnu 2012 v sídle OSSZ, kontrolované období bylo
od 1.1.2010 do 29.2.2012
Při této kontrole byly zjištěny nedostatky v předložení oznámení ve stanoveném termínu
u čtyř zaměstnanců, což byla ale chyba účetní kanceláře.
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V plnění povinností v nemocenském pojištění a v plnění v oblasti pojistného nebyly
zjištěny nedostatky.
Na základě této kontroly nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
5. Administrativní kontrola projektu „Klíč k handicapu“
V srpnu 2012 byla provedena ze strany poskytovatele dotace administrativní kontrola
již ukončeného projektu „Klíč k handicapu“, který byl realizován v období 1. 1. 2009
do 31. 12 2011 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tato kontrola zjistila nesrovnalost vzniklou chybným převodem poskytnutých finančních
prostředků z projektového účtu, která ale neměla vliv na způsobilost výdajů v rámci
grantového projektu. Za tímto pochybením je ale účetní kancelář, která vedla účetnictví
projektu, a proto nám ze strany účetní kanceláře byla proplacena náhrada škody, vzniklá
povinností zaplatit 10% z celkové částky chybného odvodu.

22

PodĢkování

7. PODĚKOVÁNÍ
Velké díky patří všem našim spolupracovníkům, příznivcům, sponzorům, dobrovolníkům
a přátelům za jejich přízeň a podporu.
DÁRCI A PARTNEŘI OS ORION V ROCE 2012
Projekt Aktivně i s handicapem – vzdělávací a podpůrné aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče a pracovníky působící v oblasti pedagogických
a asistenčních služeb
Královéhradecký kraj – prostřednictvím Individuálního grantu – Veřejná zakázka
spolufinancovaná z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.
MPSV
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Kostelec nad Orlicí
Město Dobruška
Město Solnice
Město Týniště nad Orlicí
Město Vamberk
Město Doudleby nad Orlicí
Město Borohrádek
Obec Bolehošť
Město Rokytnice v Orlických horách
Obec Sopotnice
Obec Potštejn
ASSA ABLOY Rychnov s.r.o., odštěpný
závod FACEA
Blanka Kristlová, Letohrad
Ing. Jiří Jaroš – Sporthotel Weldis
Josef Sadloň
Lenka Fleischmanová
Tomáš Beránek
Rousek s.r.o.
Josef Hlaváček TTV
Lanex a.s., Boltice
Jan Polický – Chata Jedlová
Farma Tichý a spol.a.s, Záměl
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Josef Hlaváček – TTV Záměl
Ing. Andrea Lenfeldová
Eva Poláková
ZOPOS Přestavlky
PhDr.Mgr. Milada Nádvorníková
Pleva s.r.o. Praha,
Martin Drbohlav
ČSOB – Pomáháme společně
MUDr. Božena Čižinská
Zdeňka Horská – PROFIP
Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
MUDr. Miloš Baše
Miroslav Matějů, Dobruška
MUDr. Martin Slovák, Vamberk
Lékárna U Černého Orla, Vamberk
Martina Charvátová, Rychnov nad Kněžnou
MSV VÝTAHY a.s. , Hradec Králové
Martina Charvátová
Mgr. Zdeněk Šrom
Koterovi, Rychnov nad Kněžnou
ASSA ABLOY, Rychnov nad Kněžnou
Zaměstnanci ASSA ABLOY, Rychnov nad Kněžnou
RACODES s.r.o Praha
Lékárna na náměstí – Mgr. M. Vladařová
PharmDr. Vladimíra Böhmová
PharmDr. Eva Paličková
Milan Volf, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Zdeněk Abel, Doudleby nad Orlicí
MUDr. Julie Tichá, Rychnov nad Kněžnou
TTV Josef Hlaváček, Záměl
návštěva z Finska – MAS KALAKUKKO, MAS PIRKAN HELMI
Věcným darem na rekonstruci budovy přispěli:
POLAK CZ, s.r.o
Laufen Praha
Truhlářství Zima Potštejn
Krejčí Stanislav, Tutleky
MSV VÝTAHY a.s., Hradec Králové
Rima s.r.o, Dlouhá Ves
Rako, Rakovník
LASSELSBERGER s.r.o., Plzeň
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Drobní dárci na jednotlivých akcích:
S Orionem za pohádkou - Potštejn
Rychnovský jarmark- Poláčkovo náměstí
Den otevřených dveří ŠkodaAuto Kvasiny
Velikonoční a vánoční jarmarky Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou
Věcným darem přispěli:
ELMAX, Rychnov n. Kněžnou; Interbyt, Rychnov n. Kn.; Sport Kuncovi, Rychnov n. Kn.;
Multifoto; Knihkupectví Naděje; Kostelec n. Orl.; Lékárna Hradecký s.r.o. Rychnov n. Kn.;
Drogerie Teta, Sklo–porcelán Hrobařová, Kostelec n. Orl.; Zlatnictví Svobodová, Kostelec
n. Orl.; Český sport – Ryšková, Rychnov nad Kn.; Simonovi - Tutleky; Kniha Vávrová;
Čajový dům, Rychnov n. Kn.; Elektra Janeček, Kostelec n. Orl.; Detecha Nové Město; Reklama
Profip, Rychnov n. Kn.; Kašparovi – Kostelecká Lhota; Kand – Dobruška; Železářství Mertlík, Častolovice; Lékárna Rufferová, Rychnov nad Kn.; Charvát, Doudleby nad Orl.; Beruška Rychnov n. Kn.; Cukrárna na náměstí, Rychnov n. Kn.; Město Kostelec nad Orlicí; Vodřejcová, Dobruška; Klenotnictví Kovaříčková, Rychnov n. Kn.; Vinotéka Drašnar, Rychnov
n. Kn.; Keramika B. Zemánková, Kostelec n. Orlicí; Papírnictví Trojáčkovi, Rychnov n. Kn;
Rybářské potřeby – Šedová, Rychnov nad Kněžnou; R. Vítková Kostelec nad Orlicí; p. Růžičková, Vamberk; ŠKODA Kvasiny; Generali, Rychnov n. Kn.; Pivovar Primátor Náchod;
Auto SAS, Solnice; Sodovkárna Rychnov n. Kn.; J. Dubská Svídnice; Svitr Rokytnice v Orl.
horách; p. Zemánková, Doudleby n. Orl.; Obuv Petra, Kostelec n. Orl.; Fibikarovi, Lhoty
u Potštejna; Kadeřnictví Řeháčková, Kostelec n. Orl.; Pleva Potštejn; Lékárna Havel, Rychnov n. Kn.; Pavlína, Rychnov n. Kn.; Korábovi, Líšnice; Sady Hlaváček, Doudleby n. Orl.;
Beránek, Rychnov n. Kněžnou; Česká spořitelna; HELL, Rychnov n. Kn.; Kostelecká strojírna s.r.o., Kostelec n. Orl.; H. Schediwy a syn, Rychnov n. Kn.; MATRIX; Fitmin, Kostelec
n. Orl.; Gres, s.r.o., Rychnov nad Kn.; Kajšovi, Rychnov nad Kn.; Mottlovi, Kostelec n. Orl.;
Brašnářství Hartman, Dobruška; Halbrštát, Rychnov n. Kn.; Lesy ČR Svitavy; Šubrtovi,
Dobruška; Megacom, Rychnov n. Kn.; Padriánovi, Kostelec n. Orl.; Šárovi, Rychnov n. Kn.;
Styl Bau, Hradec Králové; Červinkovi, Svídnice; Dubský, Svídnice; Stuha Dobruška; M. Ulrichová, Kvasiny; GE Money Bank, Uniprint, Rychnov n. Kn.; Dana, P. Peremská; Zverimex
Rychnov n. Kn.; Galanterie Ševcová; T. Plocek, Koryta; Vostřel - prodejna kol Rychnov n.
Kn.; Filipová R., Horní Čermná; Lékárna Na Panské, Rychnov n. Kn.; Indigo, Rychnov n.
Kn.; Květinový ráj, Kostelec n. Orl.; Policie ČR, Rychnov n. Kn.; Veisová, Rychnov n. Kn.;
Pamlsek – zverimex; Kadeřnictví U Mikuláše; Kate shop, Rychnov n. Kn.; Chlorella Kostelec n. Orl.; Profip, Rychnov n. Kn.; Rousek; CLIM – Tech; Koberce Bárnetová - Doudleby;
Vinotéka Lima; Železářství U Jahodů, Kostelec n. Orl.; Tiskárna Horáček, Vamberk; Martina Ehlová; Radio Bus; Jan Kolowrat Krakowský; J. Petráňková; Soňa Lihaříková; Pizza Taverna; KT Laštovic; Perfekta Dobruška; White mountains, Rychnov n. Kn.; Pekárna Lično;
Květinářství Slunečnice, Rychnov n. Kn.; Plockovi st. Koryta; Lékárna Horáková, Kostelec
n. Orl.; Jitka Šedová; Bozkovi,Borohrádek; Plodkovi, Javornice; Trnkovi; Dusbaba; Řezníček; VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn.; Charvát Doudleby; Cukrárna Blanka, Rychnov n. Kn.;
Kavárna Láry Fáry Rychnov nad Kn.; Marie Kovaříčková, Rychnov n. Kn.;
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Výkaz zisku a ztráty:
A. NÁKLADY CELKEM:
7.904.000,- Kč
A.I. Spotřebované nákupy celkem
478.000,- Kč
A.I.1. spotřeba materiálu
478.000,- Kč
A.II. Služby celkem
1.617.000,- Kč
A.II.5 Opravy a udržování
17.000,- Kč
A.II.6 Cestovné
20.000,- Kč
A .II.8 Ostatní služby
1.580.000,- Kč
A.III. Osobní náklady celkem
5.711.000,- Kč
A.III.9 Mzdové náklady
4.363.000,- Kč
A.III.10 Zákonné sociální pojištění
1.348.000,- Kč
A.IV. Daně a poplatky celkem
4.000,- Kč
A.IV.16 Ostatní daně a poplatky
4.000,- Kč
A.V. Ostatní náklady celkem
46.000,- Kč
A.V.24 Jiné ostatní náklady
46.000,- Kč
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných pol. celkem 48.000,- Kč
A.VI.25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
48.000 ,- Kč
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B. VÝNOSY CELKEM:
B.I. Tržby za ostatní výkony a za zboží celkem
B.I.1 Tržby za vlastní výrobky
B.I.2 Tržby z prodeje služeb
B.III. Aktiva celkem
B.III.11 aktivace dlouhodobého hmotného majetku
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.15 Úroky
B.IV.17 Zúčtování fondů
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

8.014.000,- Kč
2.539.000,- Kč
4.000,- Kč
2.535.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
284.000,- Kč
2.000,- Kč
22.000,- Kč
260.000,- Kč
178.000,- Kč
156.000,- Kč
22.000,- Kč
5.011.000,- Kč
5.011.000,- Kč

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

110.000,- Kč
0,- Kč
110.000,- Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Rozvaha
AKTIVA CELKEM:
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

5.479.000,- Kč
841.000,- Kč
934.000,- Kč
241.000,- Kč
693.000,- Kč
- 93.000,- Kč
- 93.000,- Kč

B. Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1 Odběratelé
B.II.18 Dohadné účty aktivní
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
B.IV.2. Příjmy příštích období

4.638.000,- Kč
450.000,- Kč
20.000,- Kč
430.000,- Kč
3.526.000,- Kč
24.000,- Kč
3.502.000,- Kč
662.000,- Kč
9.000,- Kč
653.000,- Kč

PASIVA CELKEM:
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

5.479.000,- Kč
2.984.000,- Kč
1.688.000,- Kč
1.688.000,- Kč
1.296.000,- Kč
110.000,- Kč
1.186.000,- Kč

B. Cizí zdroje celkem
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B.III.1 dodavatelé
B.III.4 ostatní závazky
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.2 Výnosy příštích období

2.495.000,- Kč
2.239.000,- Kč
2.239.000,- Kč
106.000,- Kč
101.000,- Kč
5.000,- Kč
150.000,- Kč
74.000,- Kč
76.000,- Kč
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