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Milí přátelé,   

 

rok 2014 byl pro nás rokem snů a přání a opravdu mnohá z nich se nám postupně začala plnit. Také jsme 

mohli umožnit ostatním, aby vyslovili ta svá přání a s pomocí „dobrých andělů“ i ta jejich naplnit. V této 

výroční zprávě bychom Vám rádi ukázali, co se v naší organizaci událo. Najdete v ní nejen pravidelné 

aktivity určené dětem a mladým dospělým s handicapem, jejich sourozencům a rodičům, akce jednorázové, 

ale také projekty dlouhodobé, vyžadující součinnost mnoha osob. 

  

V uplynulém roce jsme měli možnost se přesvědčit, že naše rozhodnutí odejít z budovy v centru města 

Rychnova do Dlouhé Vsi, bylo správné. Potvrzují nám to ti, kterých se to nejvíce týká – děti a mladí 

dospělí, kteří pravidelně využívají nabídku aktivit Centra ORION. Velice pozitivně hodnotí prostornou 

budovu, velké místnosti, kde vozíčkáři v doprovodu svých asistentů nemají problém s pohybem, 

bezbariérové toalety se zvedacím zařízením, prostorný výtah i širokou nájezdovou rampu. Nyní už zcela 

jistě víme, že náročná rekonstrukce, probíhající plně v naší režii, měla smysl a věříme, že se nám podařilo 

vytvořit kvalitní zázemí pro poměrně velkou skupinu osob, která to nemá v životě vůbec jednoduché.  

 

Hlavní náplní OS ORION je poskytování sociálních služeb osobní asistence a centra denních služeb pro 

děti a mládež s různými typy handicapů. Potřebnost těchto služeb je vidět i na počtu klientů, kteří je 

využívají. Díky vhodnějším prostorům a hlavně empatickému a přátelskému přístupu všech pracovníků jim 

můžeme nabídnout kromě základních pečovatelských a ošetřovatelských služeb také vzdělávací programy i 

pracovní aktivity rozvíjející jejich samostatnost, soběstačnost a sociální dovednosti. Naši klienti tak 

mohou aktivně trávit volný čas, navíc ve společnosti svých kamarádů. 

 

Dalším z našich přání roku 2014, které bylo splněno, bylo vybudování komunitní zahrady před Centrem 

ORION. Netradiční vyvýšené záhony umožňují také vozíčkářům a osobám se sníženou pohyblivostí 

pěstovat zeleninu a bylinky, zázemí altánu spolu s lavičkami nabízí příjemnou relaxaci v přírodě i prostor 

pro pracovní aktivity. 

 

Velice zajímavá byla práce na Kalendáři splněných snů 2015 – Všechny děti mají své sny. Tento více než 

půlroční projekt přinesl mnoho hezkých okamžiků při focení - umožnili jsme dětem s postižením alespoň na 

chvíli prožít něco výjimečného, mimořádného. Při realizaci tohoto projektu jsme vnímali velkou podporu 

lidí, kteří fandí naší práci - jedná se zejména o hlavní sponzory projektu, fotografy a známé osobnosti, 

kteří se podíleli na nafocení série úžasných fotografií.  
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Ani akce, které se již pomalu stávají tradicí, nás v loňském roce nezklamaly a také díky nim jsme mohli 

veřejnosti více představit problematiku osob s handicapem, ukázat, že řeší podobné problémy jako ostatní, 

ale navíc se musí vyrovnávat s nepřízní osudu. 

 

Děkujeme všem, bez jejichž pracovního zapálení a ochoty udělat něco navíc by se všechny aktivity roku 

2014 nedaly uskutečnit. Děkujeme kolegyním v realizačním týmu, asistentům, pedagogům, vedoucím 

aktivit, lektorům – díky nim můžeme ukázat, že osoby s postižením a jejich rodiny, mohou také žít 

aktivně – a to i navzdory svému handicapu. Děkujeme za pomoc také dobrovolníkům a přátelům, 

kteří nám pomáhali při realizaci aktivit zcela nezištně - bez nároku na honorář.  Naše poděkování patří i 

firmám a dalším sponzorům, kteří nám pomáhali ať finančně či prostřednictvím věcných darů 

uskutečňovat naše sny a přání. 

 

Rok 2014 byl pro nás velice významný, přinesl nám nové výzvy, které jsme přijali a úspěšně zrealizovali. 

Věříme, že tak tomu bude také v roce 2015. Víme, že to nebude rok jednoduchý. Je před námi mnoho 

úkolů, jejichž cílem je nabídnout rodinám s dětmi s postižením takové aktivity v bezpečném prostředí, 

které povedou k rozvoji a růstu toho nejdražšího a zároveň nejzranitelnějšího, co mají – jejich dětí. Ale 

pustíme se do jejich plnění zodpovědně a s plným nasazením, aby i tento rok byl stejně úspěšný jako         

rok 2014. 

 

V Dlouhé Vsi, 21. ledna 2015                              PharmDr. Ilona Mikušová a Mgr. Miroslava Červinková 
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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: Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou 

IČ: 68246901 

Telefon: 494 530 079 

E-mail: os.orion@seznam.cz 

Webové stránky: www.os-orion.eu 

 

Občanské sdružení ORION vzniklo z potřeb rodičů dětí s handicapem       

25. září 1998 registrací na Ministerstvu vnitra ČR. 

Od 1. ledna 2014 se sdružení stává zapsaným spolkem registrovaným u 

Krajského soudu v Hradci Králové, je právnickou osobou a sdružuje členy 

na základě společného zájmu - péče o handicapované děti, hájí práva 

těchto dětí. 

 

Členská struktura: 

Výbor:                   Revizní komise:      

PharmDr. Ilona Mikušová, předseda                      Alena Kotlářová 

Mgr. Miroslava Červinková, místopředseda               Renata Vašáková 

Lenka Jelínková, člen výboru             Zuzana Šimečková 

  

 

Počet členů:       191 členů - 57 rodin 

 

KDO JSME? 

OS ORION vzniklo v roce 1998 jako dobrovolnická organizace, s působností 

v okrese Rychnov nad Kněžnou, s cílem spojovat rodiny s dětmi 

s handicapem. 

 

Dle nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014 došlo k transformaci 

našeho občanského sdružení – jsme registrováni u Krajského soudu na 

zapsaný spolek - naše činnost se ale nemění:   

http://www.os-orion.eu/
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- podporujeme rodiny s dětmi s handicapem - aby mohly žít stejný život 

jako jejich zdraví vrstevníci – 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.  

  

- 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 i MPSV, realizujeme projekty 

spolufinancované z evropských fondů, oslovujeme také firmy, které 

působí v našem regionu, s žádostí o finanční příspěvek 

 

- stále průběžně vyhledáváme vhodné dotační programy, které pomohou 

finančně zabezpečit realizaci aktivit přispívajících ke zkvalitnění života 

dětí s postižením a jejich rodin 

 

- za důležitou část naší činnosti považujeme také seznamování veřejnosti 

s problematikou postižených osob a s možnostmi, jak jim mohou 

pomáhat – nejenom prezentací v tisku, účastí na výstavách či 

veletrzích, ale i pořádáním různých vzdělávacích či kulturních akcí 

určených pro širokou veřejnost. 

  

V roce 2014 s námi spolupracovalo více než 80 rodin z celého regionu 

Rychnov nad Kněžnou, které využívaly naše služby sestávající                      

z poradenství a odborných přednášek pro rodiče, odpoledních zájmových, 

vzdělávacích aktivit a podpůrných terapií pro děti s handicapem                    

i rekondičních pobytů a jednodenních akcí určených pro celé rodiny. Pro 

téměř 60 dětí jsme zajišťovali mimo jiné také osobní asistenci ve školách a 

školkách a cca 50 dětí a mladých dospělých využívalo sociální službu 

Centrum denních služeb. 

  

 

Cílem našeho sdružení je dát dětem s handicapem stejné šance jako 

dětem „zdravým“. 
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HLAVNÍ  ČINNOSTI  OS  ORION V ROCE 2014: 

         

1.POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Osobní  asistence  

- jejím cílem 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 

- nabídka poskytované služby 

obsahuje základní úkony, jako je 

pomoc při osobní hygieně, stravování, 

sebeobsluze, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, pomoc při 

prosazování práv a zájmů apod.  

 

V roce 2014 tuto sociální službu využilo celkem 58 klientů z celého 

rychnovského regionu. Jednalo se hlavně o asistenci ve školkách (MŠ Láň)    

a ve školách (ZŠ Láň a ZŠ Dobruška). 

 

     Osobní asistence v předškolních a školních zařízeních 

 

 

 

 

 

41% 

4% 

12% 

21% 

22% 
1. ZŠ Kolowratská - 24 klientů

2. ZŠ Dobruška - 2 klienti

3. Pracoviště ÚSP Kvasiny - 7 klientů

4. Praktická škola - 12 klientů

5. MŠ Láň - 13 klientů
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Struktura klientů dle stupně závislosti            Struktura klientů podle PO3 

               

 

Centrum denních služeb  

– cílem této služby je umožnit klientům trávit část dne ve společnosti 

svých vrstevníků, předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení, podpořit 

možnost aktivního prožití 

volného času, pomoci jim 

vytvářet příležitosti k rozvíjení 

zájmů a dovedností podle jejich 

individuálních potřeb a podporo-

vat jejich samostatnost a 

soběstačnost tak, 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 postižení z Královéhra-

deckého, příp. z Pardubického kraje 

18% 

18% 

43% 

21% Lehká závislost - 10

Středně těžká závislost - 12

Těžká závislost - 24

Úplná závislost - 12

70% 

25% 

5% 

1. Rychnov nad Kněžnou - 41

2. Kostelec nad Orlicí - 14

3. Dobruška - 3
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- nabídka obsahuje základní úkony, jako je 

pomoc při osobní hygieně, při použití WC, při 

zajištění stravy apod., nechybí ani výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně 

terapeutické činnosti apod.  

- aktivity probíhají v klidném, bezpečném 

prostředí, přizpůsobeném potřebám dětí a 

mládeže s různými druhy postižení  

 

V roce 2014 využívalo tuto službu celkem      

51 klientů -  z nich 17 celodenně, dalších 34 pak  

v odpoledních hodinách.  

 

Struktura klientů dle stupně závislosti 

                

 

 

   Odpolední aktivity CDS                                Počet klientů dle obcí 

12% 

14% 

35% 

39% 

LEHKÁ ZÁVISLOST - 6

STŘEDNĚ TĚŽKÁ ZÁVISLOST - 7

TĚŽKÁ ZÁVISLOST - 17

ÚPLNÁ ZÁVISLOST - 19

Vamberk 11

Rychnov nad Kněžnou 18

Kostelec nad Orlicí 12

Borohrádek 2

Jiné 3



11 
 

Naši zaměstnanci  

Podařilo se nám vytvořit 

skvělý tým pracovníků, 

kteří zajišťují danou službu. 

Splňují požadavky na od-

borné vzdělání a jsou 

ochotni se stále vzdělávat a doplňovat si potřebné 

informace.  Jsou to lidé zapálení pro svoji práci, mají velké 

zkušenosti s prací s osobami s postižením a stále hledají 

další možnosti, jak svým svěřencům pomáhat.  

 

 

 

Díky jejich pomoci umožňujeme 

dětem a mladým dospělým 

s postižením žít život aktivně a 

v jejich přirozeném prostředí. 

 

V roce 2014 jsme zaměstnávali 

celkem 25 osob na Pracovní 

smlouvy (z nich 19 v přímé péči s klienty) a 9 osob na Dohody o provedení 

práce (všechny v přímé péči s klienty). 

 

 

2.  PROJEKTOVÉ AKTIVITY   

 

a) Projekt „PROSTOR PRO POZNÁNÍ A TVOŘIVOST“ 

Aktivity tohoto projektu byly určeny dětem a mladým dospělým se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP) - s postižením tělesným, mentálním a kombino-

vaným, jejich sourozencům a rodičům a zároveň projekt podpořil zavedení 

enviromentální výchovy do realizovaných vzdělávacích aktivit. 

Realizace projektu: od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 

Partner projektu:  Greenstorming – zelená škola o.s., Kostelec nad Orlicí 
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Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost. 

 

AKTIVITY PROJEKTU BYLY ROZDĚLENY NA DVA ZÁKLADNÍ OKRUHY: 

Poznání  -  zaměření na enviromen-

tální výchovu a přírodu kolem nás. Tato 

aktivita zahrnovala dva druhy kurzů – 

kurz Ekologie v kostce (projektové 

vzdělávání s tématy Zvířata na našem 

dvoře, Člověk a krajina, Živá a neživá 

příroda, CHKO Orlické hory - historie a 

současnost regionu) a kurz Mysli 

všemi smysly (šest víkendových 

seminářů, kdy spo-lečným tématem 

bylo šest prvků Země - Oheň, Voda, 

Země, Vzduch, Dřevo, Kov).  

  

Tvořivost - zaměření na podporu rozvoje smyslového vnímání, tvořivosti, 

zručnosti a fantazie s prvky enviromentální výchovy. Tato aktivita obsahovala čtyři 

samostatné kurzy –  Výtvarný ateliér, 

Arteterapie, Keramická dílna a Fotografika.  

 

 

 

 

 

 

 

Doprovodné aktivity projektu:   

- zajištění osobní asistence při realizaci 

vzdělávacích aktivit  

- zajištění speciálního svozu dětí se SVP na 

jednotlivé aktivity 
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Účastníci aktivit projektu Prostor pro poznání a tvořivost v roce 2014 

 

 

b) Projekt Komunitní zahrada 

Od jara r. 2014 jsme postupně vedle 

Centra ORION začali budovat komunitní 

zahradu.  Díky ní mohou klienti zažít 

radost z vlastnoručně vypěstované 

zeleniny či bylinek, na kterých si mohou 

pochutnat a v cvičné kuchyni z nich také 

něco dobrého uvařit. Mají k dispozici 

speciální vyvýšené záhony – aby byly 

snadněji dostupné nejen pro vozíčkáře, ale také pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. Součástí zahrady je i park před budovou, kde stojí nový 

prostorný altán s lavičkami a také pracovními stoly, které využívají klienti 

denního centra pro své aktivity. Zároveň zde vznikl prostor pro scházení 

rodin z naší organizace – společně se 

mohou o záhony starat a mohou tu dle 

vlastní chuti pořádat také pikniky   

Komunitní zahrada vznikla díky projektu 

Sdružení SPLAV z Kostelce nad Orlicí. 

Pracovníci projektu založili první záhonky 

a po celý rok pravidelně přicházeli, aby 

se o zahradu starali a zároveň přitom 

učili naše klienty správně pečovat          

0
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Kurz Ekologie v kostce 18

Kurz Mysli všemi smysly 60

Aktivita Tvořivost 112



14 
 

o bylinky, květiny a další plodiny. Na financování dalších úprav zahrady jsme 

využili také grantový program AUTO ŠKODA – Region bez bariér a grant 

České spořitelny. Na realizaci 

komunitní zahrady se společně 

s námi podíleli některé místní 

firmy, které bez nároku na 

odměnu např. zapůjčili nářadí, 

provedli nutné práce mechani-

zací, dovezli zeminu, darovali 

některé stromky a další rostliny, 

nechyběli ani dobrovolníci 

z našeho sdružení – také díky jejich pomoci došlo k významným úsporám 

v plánovaném rozpočtu, který byl cca 250.000,- Kč. 

Komunitní zahrada je využívaná takřka denně – a my máme radost, že se 

nám podařilo vybudovat takové prostředí, které je příjemné a obohacující. 

V novém roce bychom rádi do péče o zahradu zapojili i další rodiče, kteří by 

zde mohli více uplatnit své znalosti a dovednosti v pěstitelském oboru a 

věříme, že společnými silami bude komunitní zahrada dále vzkvétat.   

 

c) Projekt Kalendář splněných 

přání 2015 – Všechny děti mají 

své sny,… 

S nápadem nafotit kalendář přišla na jaře paní 

Katka Bayerová, kamarádka, která dobře zná 

ORION a jeho činnost a rozhodla se udělat 

něco navíc pro děti, které přes veškerou 

láskyplnou snahu rodičů nedosáhnou na 

většinu běžných radostí zdravých dětí, natož 

aby okusily a zažily něco výjimečného.  

Podílela se na organizaci tohoto charitativního 

projektu – od oslovení známých osobností, 
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přes shánění míst i kostýmů, 

účastí při focení, podílela se na 

grafické úpravě kalendáře i na 

přípravě jeho křtu atd.  

Kalendář mohl vzniknout také díky 

finanční podpoře dvou hlavních 

sponzorů – společnosti Charvát 

a.s., Doudleby nad Orlicí a TTV 

group Kostelec nad Orlicí, kteří 

hradili náklady spojené s jeho 

vydáním. 

Výtěžek z prodeje kalendářů (krásných 160.000,- Kč) je určen           

na zajištění dopravy handicapovaných dětí na mimoškolní volnočasové a 

vzdělávací aktivity, které probíhají v Centru ORION.   

Cílem projektu Kalendář splněných přání 2015 – Všechny děti mají své sny, 

ale nebylo pouze zajištění peněz na dopravu. Chtěli jsme zároveň nechat 

děti prožít alespoň na chvíli to, co není běžné 

a samozřejmé.   

A tak díky fotografům M. Faltysové, M. 

Zářeckému, V. Ludvíkovi, J. Vondráčkové a 

J. Hrdému vznikly zajímavé fotografie dětí 

s handicapem s osobnostmi společenského, 

kulturního a sportovního života.  

Ze známých osobností na fotografiích 

najdete pana hraběte Františka Kinského, 

mistra Evropy v rally Jana Kopeckého, 

děkana Zbigniewa Czendlika, herce Martina 

Zounara, modelky Agátu Prachařovou a 

Kateřinu Stočesovou, zpěvačku Heidi Janků, 

pilota nadporučíka Ondřeje Španka, zlatého 

olympionika z Londýna Jaroslava Kulhavého, 
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komika Lukáše Pavláska, zpěváka Adama Mišíka nebo šéfkuchaře Romana 

Pauluse.  

Celkem se nám tak podařilo splnit několik velkých dětských snů - vznikla 

série úžasných fotografií, na kterých jsou zachyceny rozzářené dětské oči.      

 

d) Benefiční večer pro ORION  

V prosinci 2014 proběhl již druhý ročník Benefičního večera v Pelclově 

divadle spojeného s aukcí obrazů 

a uměleckých předmětů. 

Smyslem této akce bylo získat 

finanční prostředky na doplacení 

rekonstrukce budovy Centra 

ORION v Dlouhé Vsi. 

Požádali jsme výtvarníky známé  

i ty, kteří teprve začínají a malují 

si pro radost, aby svým dílem 

pomohli naší organizaci. Do aukce jsme zařadili také dílka našich dětí a 

mládeže, které namalovali v Centru ORION při hodinách arteterapie. 

Díky moderátorům večera – Honzovi Duškovi a Martině Charvátové 

a díky kapele Black Buřiňos z Týniště nad Orlicí se podařilo ihned   

od začátku naladit příjemnou atmosféru. Také o dražené obrazy byl 

zájem a tak zakoupená díla nyní určitě dělají radost v mnoha domácnostech 

či kancelářích.  

 

Jsme moc rádi, že se benefiční 

večer setkal s takovou odezvou 

všech zapojených.  

Prakticky všechna díla se 

prodala a pro ORION jsme 

tak získali 87.800,- Kč. 
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4. Další činnost  OS ORION  

a) drobná hospodářská činnost 

Díky novým větším prostorám jsme 

mohli v roce 2014 rozšířit i drobnou 

hospodářskou činnost naší organizace.  

Stouply zakázky na výrobu „placek“ – 

buttonů, nabízeli jsme také tisk a 

kopírování dokumentů i fotografií.       

Na všech zakázkách se podíleli klienti 

Centra denních služeb, pro které to byla zajímavá a obohacující práce. 

Dále jsme rozšířili prodej drobných předmětů na jarmarcích – převážně 

velikonočních a vánočních. Za zmínku stojí také jedna předvánoční akce, ze 

které se pomalu stává tradice (v roce 2014 proběhla již potřetí).  Společnost 

ASSA ABLOY pro nás uspořádala předvánoční akci s názvem „Pečeme pro 

ORION“, které se poprvé účastnili také klienti Centra ORION s drobnými 

výrobky ve svém „stánku“. Zaměstnanci 

firmy nás svými nákupy podpořili 

částkou celkem 22.000,- Kč a vedení 

firmy nám věnovalo finanční dar ve 

stejné výši. Děkujeme!  

 

 

 

b) aktivity určené pro členy OS ORION 

 Svým členům nabízíme:  

a) Hipoterapii - tuto terapii jsme mohli nabídnout rodinám dětí s postižením  

i díky podpoře Nadace Jedličkova ústavu jako další z možností, která může 

podpořit vývoj jejich dítěte.  

Hipoterapie probíhá na dvou místech - v jezdeckém klubu v Záměli a           

v jezdeckém klubu v Rybné nad Zdobnicí.  

V roce 2014 ji využilo 20 dětí, proběhlo celkem 185 jízd – po cca 30 min.  
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b) Víkendové akce a letní tábory pro děti a mládež s postižením – na nich se 

setkávají děti s různými druhy postižení, a my pro ně připravujeme 

programy tak, aby měly možnost si vyzkoušet několikadenní pobyt           

bez rodičů.  

V roce 2014 proběhly celkem tři 

víkendovky, které byly zároveň 

zaměřeny na podporu enviromen-

tální výchovy - v Centru ORION,    

ve Velkých Losinách a v Praze. 

 Během letního tábora se pak 

všichni táborníci ocitli v Hudson City 

(Janoušov u Šumperka) a 7 dní 

poznávali „těžký život“ zlatokopů.   

 

c) Další aktivity určené pro děti, jejich rodiny i pro veřejnost 

 Účast na akci Sportovec roku v Pelclově divadle v Rychnově n. Kn. 

 Výlet do Dobrého a Sedloňova – sdružení A-Rocha, prohlídka skalky  

 S ORIONEM za pohádkou - Zámek Potštejn – pohádkové odpoledne 

 Z pohádky do pohádky ve Zdobnici v Orlických horách 

 Exkurze do Muzea Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách 

 Letní rekondiční pobyt – Prušánky  

 autobusový zájezd – Praha – plavba 

lodí po Vltavě, návštěva divadla a 

benefičního koncertu v televizi Možná 

přijde i charita  

 autobusový zájezd – Pardubice – 

Lední revue – Jen počkej zajíci 

 Křest Kalendáře splněných přání - 

Zámek Kostelec nad Orlicí 

 Country bál – Sporthotel Weldis Dlouhá Ves, s kapelou KALUMET 

 Benefiční večer pro ORION spojený s aukcí obrazů 

 Návštěva Chráněných dílen v Bartošovicích v Orlických horách 

 Přednášky pro rodiče, pracovníky i veřejnost - v průběhu celého roku 
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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 2014 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 v  Kostelci nad Orlicí  

- S ORIONEM za pohádkou – zámek Potštejn  

- Z pohádky do pohádky - pohádkové odpoledne ve Zdobnici  

- Rychnovský jarmark na náměstí K. Poláčka 

- Týden vzdělávání dospělých na Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou  

- Country bál ve Sporthotelu Weldis v Dlouhé Vsi  

- Vánoční jarmarky v Kostelci nad Orlicí, v Rychnově nad Kněžnou,    

 v ZŠ v Javornici, v ZŠ Javornická Rychnov, ve FABu 

- Benefiční večer pro ORION v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou 
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KONTROLY PROVEDENÉ V OS ORION V ROCE 2014 

 

1. Interní audit za rok 2013  

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 ORION jakýmkoliv rizikům ze strany veřejných 

kontrolních orgánů. Byla prověřena účetní závěrka za rok 2013 a nákladové i 

výnosové účty sdružení. Prověření bylo provedeno se závěrem bez výhrad. 

 

2. Zpráva revizní komise OS ORION   

V únoru 2014 proběhla kontrola hospodaření organizace revizní 

komisí za rok 2013. Komise neshledala v hospodaření sdružení 

nedostatky ani z hlediska účelu vynakládání finančních 

prostředků ani v zaúčtování dokladů. 

 

3. Veřejnosprávní kontrola  

Audit k plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - 

MPSV na rok 2013 proběhl v dubnu 2014. Dotace byla poskytnuta na 

poskytování sociálních služeb, a to na osobní asistenci a na centrum denních 

služeb. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, při čerpání 

prostředků dotace za období 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 

byly dodrženy ve všech významných ohledech podmínky 

Rozhodnutí č.2 o poskytnutí dotace. 

 

 

4. Veřejnosprávní kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení Rychnov 

nad Kněžnou – plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském 

pojištění, v oblasti důchodového pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 
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DÁRCI A PARTNEŘI OS ORION V ROCE 2014 

 

Poděkování  

Velké díky patří všem našim spolupracovníkům, příznivcům, 

sponzorům, dobrovolníkům a přátelům za jejich přízeň a podporu. 

 

TTV spedice spol. s r. o., CHARVÁT a.s, ŠKODA AUTO a.s. MLADÁ 

BOLESLAV, AQUA SERVIS a.s., NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY, KONTO 

BARIÉRY, POLAK CZ s.r.o., TISKÁRNA UNIPRINT, ZAMĚSTNANCI ASSA 

ABLOY, OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS  RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, podnik 

ASSA ABLOY RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, STAVITELSTVÍ KAŠPAR BOROHRÁDEK, 

MATRIX TŘEBEŠOV, KOVO JOCH SVITAVY, LIONS CLUB RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU PRAHA, FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS a. s., 

KOSTELEC NAD ORLICÍ, ING. JAN ZEMAN, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, SBOR 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOSTELECKÁ LHOTA, FARMA TICHÝ A SPOL. a. s,          

Bc. MILAN VOLF, člen Vojenského špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského,    

Mgr. MARTINA CHARVÁTOVÁ, VÝBOR DOBRÉ VŮLE - Nadace Olgy Havlové, NADACE 

JEDLIČKOVA ÚSTAVU, SPORTHOTEL WELDIS DLOUHÁ VES, ŘETEZY VAMBERK, 

MUDr. ALICE ROTTOVÁ, JUDr. MILOSLAV TUZAR, MUDr. ILONA PODOLSKÁ, 

LÉKÁRNA U ČERNÉHO ORLA VAMBERK, MUDr. JULIE TICHÁ, JIŘÍ LORENC,      

MUDr. IRENA CEJNAROVÁ, ILONA LUKÁČOVÁ, MARTIN VANDAS, Mgr. ZDENĚK 

ŠROM, MUDr. ZDENĚK ABEL, MUDr. TOMÁŠ MERTLÍK, Ing. MARTINA LUDVÍKOVÁ, 

MARTINA PLOCKOVÁ, VÁCLAV ŠIMEČEK, Ing. ROMANA KOTLÁŘOVÁ, 

Mgr. MIROSLAVA ČERVINKOVÁ, Ing. IVANA FILIPOVÁ, LENKA 

LÖFFLEROVÁ, LENKA JELÍNKOVÁ, PharmDr. ILONA MIKUŠOVÁ, 

IRENA PLODKOVÁ, Bc. GABRIELA HROBAŘOVÁ, JIŘÍ MATYÁŠ 

  

DROBNÍ DÁRCI – AKCE: BIGBÍT RYBNÁ, COUNTRY BÁL, BENEFIČNÍ KONCERT 

 

DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 

MPSV, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, MĚSTO 

VAMBERK, MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ, MĚSTO SOLNICE, MĚSTO DOBRUŠKA, 

BOROHRÁDEK, OBEC SOPOTNICE, OBEC KVASINY, OBEC BOLEHOŠŤ, MĚSTYS 

ČASTOLOVICE, MĚSTYS DOUDLEBY NAD ORLICÍ, OBEC ZDOBNICE, 

OBEC LEDSKÁ – HŘIBINY, MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH, 

MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, OBEC POTŠTEJN, OBEC KOSTELECKÉ 

HORKY, OBEC RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 

Výkaz zisku a ztráty 

A. NÁKLADY CELKEM:                                     9.586.000,- Kč 
A.I. Spotřebované nákupy celkem                  678.000,- Kč 
 A.I.1 spotřeba materiálu                       630.000,- Kč 

 A.I.4 prodané zboží          48.000,- Kč 
A.II. Služby celkem            2.172.000,- Kč 

 A.II.5 Opravy a udržování                16.000,- Kč 
 A.II.6 Cestovné                          14.000,- Kč 
 A.II.7 Náklady na reprezentaci                  1.000,- Kč 

 A .II.8 Ostatní služby                             2.141.000,- Kč 
A.III. Osobní náklady celkem                      6.277.000,- Kč 

 A.III.9 Mzdové náklady                                      4.768.000,- Kč 
 A.III.10 Zákonné sociální pojištění                            1.508.000,- Kč 
 A.III.12 Zákonné sociální náklady                                          1.000,- 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                                          64.000,- Kč 
A.V.24 Jiné ostatní náklady         64.000,- Kč 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

        a opravných položek celkem                                               389.000,- Kč 
A.VI.25  Odpisy dlouhodobého nehmotného  

 a hmotného majetku                                                 389.000,- Kč 
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem                                 2.000,- Kč 

A.VII.32 Poskytnuté členské příspěvky                   2.000,- Kč 
 

B. VÝNOSY CELKEM:                  9.589.000,- Kč 
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                        1.730.000,- Kč 

B.I.1 Tržby za vlastní výrobky                                   219.000,- Kč 
B.I.2 Tržby z prodeje služeb            1.463.000,- Kč 
B.I.3 Tržby za prodané zboží          48.000,-Kč 

B.IV.  Ostatní výnosy celkem              401.000,- Kč 
B.IV.15 Úroky             1.000,- Kč 

B.IV.18 Jiné ostatní výnosy               400.000,- Kč 
B.V.  Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
         a opravných položek celkem                          2.000,- Kč 

B.V.21 Tržby z prodeje materiálu          2.000,- Kč 
B.VI. Přijaté příspěvky celkem              472.000,- Kč 

 B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)                       453.000,- Kč 
 B.VI.28 Přijaté členské příspěvky                19.000,- Kč 
B.VII. Provozní dotace celkem                   6.984.000,- Kč 

 B.VII.29 Provozní dotace                              6.984.000,- Kč 
 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM             3.000,- Kč 
    C.34 Daň z příjmu                           0,- Kč 

 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ             3.000,- Kč 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014  

Rozvaha 

AKTIVA CELKEM:                                             6.813.000,- Kč 

A. Dlouhodobý majetek celkem                           2.663.000,- Kč 
   A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                    3.352.000,- Kč 

   A.II.3 Stavby               2.764.000,- Kč 
   A.II.4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                   588.000,- Kč 

   A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                           - 689.000,- Kč   
   A.IV.6 Oprávky s stavbám              - 406.000,- Kč      

A.IV.7 Oprávky k samostatným movitým věcem                           - 283.000,- Kč 

  
B. Krátkodobý majetek celkem                           4.150.000,- Kč 

B.II. Pohledávky celkem                                         283.000,- Kč 
 B.II.1 Odběratelé                            12.000,- Kč 
 B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy         250.000,- Kč 

 B.II.18 Dohadné účty aktivní                         21.000,- Kč 
B.III. Krátkodobý finanční majetek                    2.623.000,- Kč 

B.III.1 Pokladna                           47.000,- Kč 
B.III.3 Účty v bankách                     2.576.000,- Kč 

B.IV. Jiná aktiva celkem                              1.244.000,- Kč 

 B.IV.1 Náklady příštích období                                 11.000,- Kč 
B.IV.2 Příjmy příštích období                                                1.233.000,- Kč 

 

 

PASIVA  CELKEM:                                6.813.000,- Kč 
 
A. Vlastní zdroje celkem                    4.536.000,- Kč 
A.I. jmění celkem                               2.829.000,- Kč 

 A.I.1 Vlastní jmění                              2.794.000,- Kč 
A.I.2 Fondy                    35.000,- Kč 

A.II. Výsledek hospodaření celkem                    1.707.000,- Kč 

 A.II.1 Účet výsledku hospodaření                          3.000,- Kč 
A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let        1.704.000,- Kč 

 
B. Cizí zdroje celkem                     2.277.000,- Kč 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem                    1.000.000,- Kč 

 B.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky                   1.000.000,- Kč  
B.III. Krátkodobé závazky celkem                        402.000,- Kč 

 B.III.1 Dodavatelé                                     2.000,- Kč 
 B. III.4 Ostatní závazky                                400.000,- Kč 

B.IV. Jiná pasiva celkem                                 875.000,- Kč 
 B.IV.1 Výdaje příštích období                           92.000,- Kč 
        B.IV.2 Výnosy příštích období                                 783.000,- Kč 


