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Milí přátelé,
uplynul další rok a do rukou se Vám dostává výroční
zpráva za rok 2013. Zaznamenává činnost našeho sdružení
v tomto roce, představuje ak vity určené pro dě
a mladé dospělé s pos žením, 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.
Rok 2013 byl pro nás velice významný. Podařilo se nám
uskutečnit mnoho z našich plánů a cílů – a také jsme
oslavili 15. narozeniny, společně jsme zavzpomínali
na začátky sdružení a na to, co jsme za celé období
dokázali, kam se naše činnost posunula – z dobrovolnické
organizace jsme se stali registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb s třiceti zaměstnanci a více než
osmdesáti klienty.
A co bylo naším největším úkolem roku 2013?
Rekonstrukce, a následné přestěhování do budovy, která
slouží jako zázemí pro naše klienty – osoby s pos žením.

Díky novému Centru ORION v Dlouhé Vsi je můžeme více
zapojovat do činnos , které mohou zvládat i navzdory svému
pos žení. S dopomocí asistentů se mohou dále vzdělávat, rozvíjet
a zkoušet různé pracovní ak vity, které vedou ke zvyšování jejich
samostatnos a soběstačnos . Mohou zde trávit svůj volný čas
ve společnos kamarádů.
Daří se nám více zapojovat klienty také do pracovních ak vit
v rámci drobné hospodářské činnos . Pro veřejnost nabízíme
sk, kopírování i laminování dokumentů a fotografií, pro prodejní
jarmarky zhotovují různé výrobky. Díky daru – nákupu speciálního
strojku – mohou vyrábět bu ony – placky, které slouží firmám,
organizacím, pro jejich prezentaci - za loňský rok jich vyrobili
cca 5.000 kusů.
Velice pozi vně vnímáme také větší podporu veřejnos , Měst
a Obcí v našem regionu, Královéhradeckého kraje a MPSV. Bez
jejich pomoci bychom nemohli poskytovat sociální služby v dané
kvalitě a nabízet ak vity pro dě a mládež s pos žením, jejichž
cílem je umožnit jim zažívat takové věci, které jsou pro většinu lidí
samozřejmé, pokud je mohou bez ob ží využívat.
Děkujeme všem, kteří se podíleli po celý rok na realizaci
našich aktivit – kolegyním v realizačním týmu, asistentům,
pedagogům, lektorům – díky nim můžeme ukázat, že osoby
s postižením i jejich rodiny, mohou také žít aktivně – navzdory
svému handicapu.

Děkujeme za pomoc dobrovolníkům,
kteří přispěli svojí prací k vybudování
Centra ORION, i těm, kteří nám
pomáhali při realizaci ak vit zcela
nezištně – bez nároku na honorář.
Děkujeme firmám a sponzorům, kteří
nám bezplatně či s výraznou slevou
pomohli při rekonstrukci budovy – ať
finančně či prostřednictvím věcných darů.
Věříme, že rok 2014 bude neméně
úspěšný. Čekají nás další úkoly, další
projekty. Čeká nás příprava dalších
ak vit, které nabídneme dětem a jejich
rodinám. Bude to rok jistě naplněný,
stejně jako rok 2013.
V Rychnově nad Kněžnou, 20. ledna 2014
PharmDr. Ilona Mikušová
a Mgr. Miroslava Červinková

základní údaje o sdružení

Název: Občanské sdružení rodičů a přátel dě s handicapem ORION
Sídlo sdružení: Javornická 1581, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Centrum ORION: Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou
IČ: 68246901, Telefon: 494 530 079
Webové stránky: www.os-orion.eu, e-mail: os.orion@seznam.cz
Občanské sdružení ORION vzniklo z potřeb rodičů dě s handicapem 25. září
1998 registrací na Ministerstvu vnitra ČR.
Sdružení je právnickou osobou a sdružuje členy na základě společného zájmu
– péče o handicapované dě , hájí práva těchto dě .
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: 197 členů – 57 rodin

Revizní komise:
Alena Kotlářová
Renata Vašáková
Zuzana Šimečková

kdo jsme?
• OS ORION vzniklo v roce 1998 jako dobrovolnická organizace, působíme
v okrese Rychnov nad Kněžnou, sdružujeme rodiny s dětmi s handicapem
• podporujeme rodiny s dětmi s handicapem – aby mohly žít stejný život
jako jejich zdraví vrstevníci – navštěvovat školu, ak vně trávit svůj volný čas,
stejně jako zažívat všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi jako
samozřejmé – pokud je mohou bez ob ží využívat.

• jsme nezisková organizace - finanční prostředky na zabezpečení svých
ak vit získáváme z členských příspěvků a z částečných úhrad od rodin
s pos ženými dětmi, našimi partnery jsou Města a Obce regionu, dotace máme
z Královéhradeckého kraje i MPSV, realizujeme projekty spolufinancované
z evropských fondů, oslovujeme také firmy, které působí v našem regionu,
s žádos o finanční příspěvek
• pro zajištění dalších potřeb dě s pos žením a jejich rodin vyhledáváme
vhodné dotační programy, které pomohou finančně zabezpečit realizaci ak vit
přispívajících ke zkvalitnění života dě s pos žením a jejich rodin

• za důležitou část naší činnos považujeme
také seznamování veřejnos s problema kou
pos žených osob a s možnostmi, jak jim
mohou pomáhat – nejenom prezentací
v sku, účas na výstavách či veletrzích, ale
i pořádáním různých vzdělávacích či kulturních
akcí určených pro širokou veřejnost.
To, že je v rychnovském regionu hodně
rodin, které mají dítě s pos žením tělesným,
mentálním či kombinovaným, je vidět i na
tom, jak je využívaná naše nabídka sociálních
služeb, které nabízíme. Spolupracuje s námi
více než 80 rodin z celého regionu Rychnov
nad Kněžnou, které využívají naše služby
sestávající z poradenství a odborných
přednášek pro rodiče, odpoledních
zájmových, vzdělávacích ak vit a podpůrných
terapií pro dě s handicapem i rekondičních
pobytů a jednodenních akcí určených pro
celé rodiny. Pro téměř 70 dě zajišťujeme
mimo jiné také osobní asistenci ve školách
a školkách.
Cílem našeho sdružení je dát dětem
s handicapem stejné šance jako dětem
„zdravým“.

hlavní činnos OS ORION
v roce 2013
1. poskytování
sociálních služeb
a) Osobní asistence
Cílem poskytované služby je pomoci člověku
zvládat prostřednictvím osobního asistenta
ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl
pos žení.
Službu poskytujeme
• dětem a mladým dospělým ve věku 3 – 26
let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
tělesného, mentálního, kombinovaného
nebo jiného zdravotního pos žení
• cílovou skupinu tvoří lidé, kteří potřebují
k životu pomoc druhé osoby

• nabídka poskytované služby obsahuje
základní úkony, jako je pomoc při hygieně,
při stravování, sebeobsluze, pomoc při
zajištění chodu domácnos , zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při prosazování práv a zájmů…
V roce 2013 tuto sociální službu využilo
celkem 68 klientů z celého rychnovského
regionu. Jednalo se o asistenci ve školkách
(MŠ Láň), ve školách (ZŠ Láň a ZŠ Dobruška)
a při volnočasových ak vitách.

b) Centrum denních služeb
Cílem poskytovaných služeb je umožnit
klientům trávit část dne ve společnos
svých vrstevníků a předcházet tak jejich
sociálnímu vyloučení, podpořit možnost
ak vního proži volného času, pomoci
jim vytvářet příležitos k rozvíjení zájmů
a dovednos - podle jejich individuálních
potřeb – a podporovat jejich samostatnost
a soběstačnost – aby mohli co nejdéle zůstat
v domácím prostředí.
Službu poskytujeme
• dětem a mladým dospělým ve věku od 6
do 35 let, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu tělesného, mentálního nebo
kombinovaného zdravotního pos žení
z Královéhradeckého a Pardubického kraje
• nabídka obsahuje základní úkony jako
je pomoc při osobní hygieně, pomoc při
použi WC, pomoc při zajištění stravy
apod., nechybí ani výchovné, vzdělávací
a ak vizační činnos , sociálně terapeu cké
činnnos apod.
• ak vity probíhají v klidném, bezpečném
prostředí, uzpůsobeném pohybu dě
a mládeže s různými druhy pos žení

A jaké ak vity v rámci Centra denních služeb
klien využívají?
• kurz rozvoje osobnos – zaměřený na další
vzdělávání, opakování školních znalos a jejich
další rozšiřování, práce s IT technikou apod.,
• trénink sociálně terapeu ckých dovednos ,
výtvarné činnos , hudební a pohybové,

• nácvik manipulace s penězi, nakupování, cestování
v dopravních prostředcích, nácvik komunikace,
seznamování se s úřady
a s dalšími ins tucemi
• pracovní terapie – například práce s papírem, barvami, dřevem, kovem, výroba
keramiky, vaření, apod.,
• udržování motorických
dovednos – individuální
cvičení s fyzioterapeutkou.
V roce 2013 využívalo tuto
službu 45 klientů – 10
celodenně, dalších 35 pak
v odpoledních hodinách.

Věková struktura klientů využívajících služby
CDS:

Průměrný počet klientů na jednotlivých ak vitách

Naši zaměstnanci
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.
Jsou to lidé zapálení pro svoji
práci, mají velké zkušenos s prací
s osobami s pos žením a stále
hledají další možnos , jak svým
svěřencům pomáhat.
Také s jejich pomocí umožňujeme
dětem a mladým dospělým
s pos žením žít život ak vně
a v jejich přirozeném prostředí.

2. projektové ak vity

a) Projekt „AKTIVNĚ I S HANDICAPEM“
Ak vity projektu byly určeny dětem a mladým dospělým se
speciálními vzdělávacími potřebami, s pos žením tělesným,
mentálním a kombinovaným, jejich sourozencům, rodičům
a pracovníkům, kteří pracují v oblas vzdělávání a asistenčních
služeb. Cílenou prací během jednotlivých odpoledních ak vit
jsme pomohli dětem zvyšovat jejich samostatnost, soběstačnost
a ve výsledku tak zvýšit jejich uplatnitelnos na trhu práce.
Projekt byl realizován společně s partnery – Sdružení SPLAV,
o.s. Skuhrov nad Bělou a VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou do
31. prosince 2013, kdy byla jeho realizace ukončena.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
I. Ak vity projektu určené pro dě se speciálními vzdělávacími
potřebami
• KURZ PC PRO DĚTI SE SVP
• KURZ ZE ŠKOLY DO ŽIVOTA – zahrnoval samostatné bloky
„Dílny“, „Vaření“ a „Sociální dovednos “. Při realizaci tohoto
kurzu jsme spolupracovali s jedním z našich partnerů – VOŠ
a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou.
• OSOBNÍ ASISTENCE K DĚTEM S HANDICAPEM
• DOPRAVA DĚTÍ S HANDICAPEM NA ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY A PO JEJICH UKONČENÍ DOMŮ – tato podpůrná
ak vita umožnila dětem z celého regionu účastnit se většího
počtu vzdělávacích ak vit.

II. Ak vity projektu určené
pro rodiče dě se speciálními
vzdělávacími potřebami
• KURZ MOZAIKA –
mo vační vzdělávací kurz pro
rodiče – soubor přednášek
pomáhajících
rodičům
vyrovnat se s problémy, které
s sebou nesou vzdělávací
potřeby jejich dítěte, s cílem
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
III. Ak vity projektu určené pro pracovníky působící v oblas vzdělávání
a asistenčních služeb
• KURZ ASISTENT – odborné
vzdělávací semináře pro
pracovníky

Průměrný počet účastníků na jednotlivých
ak vitách projektu:

b) Projekt „PROSTOR PRO POZNÁNÍ A TVOŘIVOST“
Ak vity projektu byly určeny dětem a mladým dospělým se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP), s pos žením tělesným, mentálním
a kombinovaným, jejich sourozencům a rodičům a zároveň projekt podpořil
zavedení enviromentální výchovy do realizovaných vzdělávacích ak vit.
Realizace projektu: 1. ledna 2013 – 31. prosince 2014
Partner projektu: Greenstorming – zelená škola o.s., Kostelec n. Orl.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
AKTIVITY PROJEKTU JSOU ROZDĚLENY NA DVA ZÁKLADNÍ OKRUHY:
POZNÁNÍ – zaměření na enviromentální výchovu a přírodu kolem nás
TVOŘIVOST – zaměření na podporu rozvoje smyslového vnímání,
tvořivos , zručnos a fantazie s prvky enviromentální výchovy
Ak vita Poznání sestává ze dvou samostatných kurzů:
1. Kurz Ekologie v kostce - vzájemná spolupráce dě se SVP a jejich rodin
(zdravých sourozenců i rodičů) – společná práce na projektech, které jim
pomohou ukazovat význam ochrany životního prostředí, nutnost péče
o místo, kde žijeme, příklady nega vního chování v přírodě, atd.
Témata jednotlivých běhů kurzu Ekologie v kostce: Zvířata na našem
dvoře, Člověk a krajina, Živá a neživá příroda, CHKO Orlické hory –
historie a současnost regionu
2. Kurz Mysli všemi smysly – šest víkendových seminářů pro dě se
SVP, společným tématem je šest prvků Země (Oheň, Voda, Země,
Vzduch, Dřevo, Kov)

Ak vita Tvořivost se skládá ze čtyř samostatných kurzů:
1. Keramická dílna – rozvoj jemné motoriky, smyslového
vnímání, představivos a fantazie, výchova ke vzájemnému
respektu a spolupráci
2. Foto- Grafika – rozvoj tvořivos , krea vity a představivos
dě se SVP, zlepšení jejich soustředění a pozornos
3. Výtvarný ateliér – rozvoj výtvarného cítění, zručnos
a krea vity každého dítěte
4. Arteterapie – zpracování nega vních pocitů (hněv, vztek,
bezmoc), získání lepší koncentrace, většího sebevědomí
Doprovodné ak vity pro zajištění zdárného průběhu
realizace projektu:
• zajištění osobní asistence při realizaci vzdělávacích ak vit
• zajištění speciálního svozu dě se SVP na jednotlivé ak vity
Průměrný počet účastníků na jednotlivých ak vitách projektu:
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3. další činnost OS ORION – určená
pro členy sdružení

Proč členství v ORIONU?
Rodiny, které mají dítě s pos žením, vstupují do sdružení, protože si uvědomují
velkou 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 přece jen trochu jiné, než v rodinách se zdravými dětmi, mohou si
vzájemně předávat své zkušenos a rady při péči a výchově dítěte s handicapem.

Členství ve sdružení opravňuje k možnos rozhodovat o další činnos sdružení,
pomáhat při realizaci jednotlivých ak vit, připravovat dlouhodobé plány a cíle.

Svým členům nabízíme:
a) Hipoterapii
Cílem této terapie je nabídnout rodinám dě s pos žením další možnost,
která podpoří vývoj jejich dítěte.
Hipoterapie probíhá na dvou místech:
– 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 dě se střídají koně
Sam, Cisko a Sněhurka.
b) Víkendové akce a letní tábory
pro dě a mládež s pos žením
Tyto ak vity jsou vítané jak dětmi,
tak rodiči. Zajištění těchto akcí je
poměrně náročné na organizaci
a personální zajištění – setkávají se
zde dě s různými druhy pos žení,
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 2013 proběhly tři víkendovky, které byly zaměřeny na podporu
environmentální výchovy – v ORIONU, na Pastvinách a v Deštném.
Během letního tábora všichni procestovali s Willy Fogem celý svět – a s hli to za
8 dní  – místo: Janoušov u Šumperka.
c) Další ak vity určené pro dě , jejich rodiny i pro veřejnost
• Návštěva čokoládovny a ZOO v Praze
• ORION na návštěvě v Kovářově dvoře – Brná u Potštejna
• ORION na Farmě Tichý v Záměli a na Vochtánce
• Z pohádky do pohádky ve Zdobnici v Orlických horách
• S ORIONEM za pohádkou – Zámek Potštejn – pohádkové odpoledne
• Letní rekondiční pobyt v Itálii – Rosolina Mare
• Letní rekondiční pobyt – Stráž nad Nežárkou, Třeboňsko
• Den otevřených dveří v OS ORION
• Možná přijde i Charita – účast na benefičním večeru pro Konto Bariéry v Praze
• Divadelní představení Mauglí – divadlo Kalich, Praha
• Country bál – Sporthotel Weldis Dlouhá Ves, hrála kapela KALUMET
• Benefiční večer pro ORION spojený s aukcí obrazů
• Přednášky pro rodiče, pracovníky i veřejnost – v průběhu celého roku

rekonstrukce Centra ORION
Se změnou poskytované sociální služby – Centrum denních služeb
– se otevřel problém potřeby zázemí, jež by plně vyhovovalo
klientům, kteří pobývají v ORIONU celodenně. Po několikaletém
hledání odpovídajícího objektu se nám podařilo navázat
spolupráci s panem Hlaváčkem – firma TTV – vlastníkem budovy
v Dlouhé Vsi u Rychnova, která by mohla po rekonstrukci našim
požadavkům plně vyhovovat.
Práce na budově začaly v prosinci r. 2012 a v červnu roku 2013
jsme se už mohli přestěhovat do kompletně zrekonstruovaných
prostor Centra ORION v Dlouhé Vsi čp. 116.
Rekonstrukce byla poměrně rozsáhlá a zahrnovala výměnu
všech oken i vchodových dveří, vybudování výtahu
i bezbariérového vstupu do budovy. Dále bylo třeba upravit
jednotlivé místnos (bourání a výstavba nových příček),
vyměnit stávající dveře za větší a vybudovat bezbariérové
WC, šatny i kuchyň s jídelnou pro klienty. Samozřejmos byla
výměna všech podlahových kry n v budově a výmalba. Pak
už zbývalo jen vybavit nové prostory nábytkem a potřebnými
kompenzačními pomůckami.

Na tuto rekonstrukci jsme
sháněli finanční prostředky
využi m
různých
grantů,
přímým oslovením sponzorů.
Podařilo se nám shromáždit
nejen peníze, ale také velkou část
stavebního materiálu formou
věcných darů. Také rodiče z řad
našich členů a jejich přátelé
a známí se ak vně zapojili
do rekonstrukce – formou
brigád, velkou pomocí byli
i studen
z VOŠ a SPŠ
v Rychnově nad Kněžnou, kteří
nám pomáhali nejen v rámci
svých praxí, ale i ve svém
volném čase.
Společně se nám podařilo vybudovat Centrum ORION,
které splňuje všechny potřebné podmínky pro kvalitní poskytování celodenní služby,
k dispozici je také dostatek parkovacích míst i velice příjemná
zeleň okolo budovy pro relaxaci
i pracovní činnos klientů.

prezentace OS ORION
na veřejnos
Naší snahou je seznamovat odbornou i laickou veřejnost s problema kou
dě s handicapem i jejich rodin. V roce 2013 jsme vydávali skové 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 v Potštejně a Kostelci nad Orlicí
• Z pohádky do pohádky - pohádkové odpoledne ve Zdobnici
v Orlických horách
• S ORIONEM za pohádkou – zámek Potštejn
• Bambiriáda v Rychnově nad Kněžnou
• Rychnovský jarmark na náměs K. Poláčka
• Posvícení v Kostelci nad Orlicí
• Den otevřených dveří v Centru ORION
• 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 a v Rychnově nad Kněžnou,
• Benefiční večer pro ORION v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou

kontroly provedené
v OS ORION v roce 2013

1. Interní audit za rok 2012
Cílem bylo prověření systému účetní evidence, správné vykázání
finančních výsledků občanského sdružení, systému dokládání
dotačních programů a dodržování interních organizačních pravidel.
V rámci interního auditu nebyly zjištěny nedostatky, které by
vystavovaly občanské sdružení jakýmkoliv rizikům ze strany
veřejných kontrolních orgánů. Byla prověřena účetní závěrka za
rok 2012 a nákladové i výnosové účty sdružení. Prověření bylo
provedeno se závěrem bez výhrad.

2. Zpráva revizní komise OS ORION
V březnu 2013 proběhla kontrola hospodaření organizace
revizní komisí za rok 2012. Komise neshledala v hospodaření
sdružení za rok 2012 nedostatky
ani z hlediska účelu vynakládání finančních prostředků ani
v zaúčtování dokladů
3.Veřejnosprávní kontrola poskytovatelem dotace – jejím
předmětem byla kontrola způsobu čerpání finančních
prostředků poskytnutých z OP VK a dosažených cílů projektu
„Ak vně i s handicapem“. Kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky, které by měly za následek uložení opatření
k nápravě.
4. Veřejnosprávní kontrola u příjemce veřejné finanční
podpory zaměstnanci Úřadu práce ČR. Předmětem
kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda
o poskytnu příspěvku na vytvoření pracovních příležitos
v rámci VPP. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

dárci a partneři
OS ORION v roce 2013
Poděkování
Velké díky patří všem našim spolupracovníkům, příznivcům,
sponzorům, dobrovolníkům a přátelům za jejich přízeň a podporu.

Lékárna Na Slovanské, Plzeň, Radovan Mar nec, Vladimír Pešek, Rychnov nad Kněžnou,
ČSTV Rychnov nad Kněžnou, Stanislav Krejčí, Tutleky, Obuv Pedak, Kostelec nad Orlicí,
Fotbalový Klub České Meziříčí, Instalatérství Vonásek Kostelec nad Orlicí, Mas Kalakukko
A Mas Pirkan Helmi Finsko, Hascom OK s.r.o., Kostelec nad Orlicí, Josef Morávek,
Kostelec nad Orlicí, Ing. Zdeněk Čáp, Brno, Tejkl S.R.O., Kostelec nad Orlicí,Stanislav
Janeček, Kostelec nad Orlicí, Stanislav Krejčí, Tutleky, Avepo s.r.o, Borohrádek, Eva
Paličková, Pavel Kaplan, Mar n Kouba – ELKO Kostelec nad Orlicí, Stavitelství Kašpar,
Borohrádek, Kovo Joch, Svitavy, Laga Borohrádek s.r.o, Mar na Ludvíková, Ostašovice,
Markéta Korábová, Mar na Plocková, Jiří Simon, Václav Šimeček, Josef Herclík, Romana
Kotlářová, Miroslava Červinková, Pavla Šoltýsová, Libor Filip, Lenka Löﬄerová, Lenka
Jelínková, Ilona Mikušová, Gabriela Hrobařová, Jaroslava Plodková, MUDr. Tomáš
Mertlík, Federal – Mogul Fric a.s., Jaroslav Vašák, PharmDr.Petr Mráz, Jitka Koterová,
Artax Dopravní Spedice, Fran šek Kinský, Rychnov nad Kněžnou, Lumius spol. s. r.o.,
Renovak Kostelec nad Orlicí, Podlahářství Láska, Drogerie Přibyl Rychnov nad Kněžnou,
Cejnarová Lenka, Ing. Luboš Mo l, Ing. Jan Zeman, Mgr. Mar na Charvátová, MUDr.
Božena Čižinská, MUDr. L. Petr, JUDr. Miroslav Tuzar, MUDr. Julie Tichá, RNDr.Jaroslava
Chocholoušová, Ludmila Cabalková, zástupce dobrovolné sbírky VII. adventních trhů
Rychnov nad Kn., Jiří Kaplan, Mar n Žampach, Johnson Controls, AWD – S ung
Kinderh, LC Dobromila, W Group Services, Podlahářství Láska, Obchod Orion Litomyšl,
Bozkovi, Kajšovi, Česká Pošta, Milan Volf, MUDr. Mar n Slovák, Mudr. Marie Havlová,
MSV Výtahy a.s., Audis Bus s.r.o., Miroslav Matějů, Pleva Potštejn
Věcným darem na vybudování centra denních služeb přispěli:
Assa Abloy Czech & Slovakia s.r.o. Rychnov nad Kněžnou Soňa Krejčí, Velké
Opatovice, O o Šlemín, Rychnov nad Kněžnou, ABB Praha, Artax Doprava
Spedice s.r.o., Dlouhá Ves, Konývka Richard, Dlouhá Ves, Farma Herba Líšnice –
Jiří Kaplan, Komi s.r.o. Doudleby Nad Orlicí, Jaf Holz s.r.o. Česká Třebová, Prak c
s.r.o Piš n, AC-T Servis, spol. s.r.o, Praha, Bazar U Medvěda, Rychnov nad Kněžnou

finanční zpráva
za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty:
A. NÁKLADY CELKEM:
10.910.000,- Kč
A.I. Spotřebované nákupy celkem
1.471.000,- Kč
A.I.1 spotřeba materiálu
1.375.000,- Kč
A.I.4 prodané zboží
96.000,- Kč
A.II. Služby celkem
2.374.000,- Kč
A.II.5 Opravy a udržování
37.000,- Kč
A.II.6 Cestovné
23.000,- Kč
A.II.7 Náklady na reprezentaci
7.000,- Kč
A .II.8 Ostatní služby
2.307.000,- Kč
A.III. Osobní náklady celkem
6.803.000,- Kč
A.III.9 Mzdové náklady
5.246.000,- Kč
A.III.10 Zákonné sociální pojištění
1.557.000,- Kč
A.IV. Daně a poplatky celkem
3.000,- Kč
A.IV.16 Ostatní daně a poplatky
3.000,- Kč
A.V. Ostatní náklady celkem
52.000,- Kč
A.V.24 Jiné ostatní náklady
52.000,- Kč
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
207.000,- Kč
A.VI.25 Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
207.000 ,- Kč

B. VÝNOSY CELKEM:
B.I. Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem
B.I.1 Tržby za vlastní výrobky
B.I.2 Tržby z prodeje služeb
B.I.3 Tržby za prodané zboží
B.III. Ak vace celkem
B.III.11 ak vace dlouhodobého
hmotného majetku
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
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED
ZDANĚNÍM
C.34 Daň z příjmu
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

11.175.000,- Kč
1.824.000,- Kč
42.000,- Kč
1.686.000,- Kč
96.000,-Kč
59.000,- Kč
59.000,- Kč
292.000,- Kč
3.000,- Kč
289.000,- Kč
152.000,- Kč
132.000,- Kč
20.000,- Kč
8.848.000,- Kč
8.848.000,- Kč

265.000,- Kč
0,- Kč
265.000,- Kč

finanční zpráva
za rok 2013
Rozvaha
AKTIVA CELKEM:
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.II. Dlouhodobý hmotný
majetek celkem
A.II.3 Stavby
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.6 Oprávky s stavbám
A.IV.7 Oprávky k samostatným
movitým věcem
B. Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1 Odběratelé
B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy
B.II.18 Dohadné účty ak vní

7.713.000,- Kč
3.007.000,- Kč
3.307.000,- Kč
2.699.000,- Kč
588.000,- Kč
20.000,- Kč
300.000,- Kč
135.000,- Kč
165.000,- Kč
4.706.000,- Kč
805.000,- Kč
25.000,- Kč
1.000,- Kč
779.000,- Kč

B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.III.1 Pokladna
B.III.3 Účty v bankách
B.IV. Jiná ak va celkem
B.IV.1 Náklady příš ch období
B.IV.2 Příjmy příš ch období

2.544.000,- Kč
50.000,- Kč
2.494.000,- Kč
1.357.000,- Kč
10.000,- Kč
1.347.000,- Kč

PASIVA CELKEM:
A. Vlastní zdroje celkem
A.I. jmění celkem
A.I.1 Vlastní jmění
A.I.2 Fondy
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.1 Účet výsledku hospodaření
A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta z minulých let

7.713.000,- Kč
4.523.000,- Kč
2.963.000,- Kč
2.841.000,- Kč
122.000,- Kč
1.560.000,- Kč
265.000,- 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 příš ch období
B.IV.2 Výnosy příš ch období

3.190.000,- Kč
2.239.000,- Kč
2.239.000,- Kč
502.000,- Kč
2.000,- Kč
500.000,- Kč
449.000,- Kč
91.000,- Kč
358.000,- Kč

1.295.000,- Kč
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