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Název: Centrum Orion, z.s.
Sídlo: Centrum Orion,
Dlouhá Ves 116,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 68246901
www. centrum-orion.cz,
e-mail: orion@centrum-orion.cz,
facebook.com/CentrumOrionzs

registrace: spolkový rejstřík 
u Královéhradeckého krajského soudu 
(vl. L3505)

Orgány spolku:

a) Členská schůze:  
je vrcholným orgánem spolku

b) Výbor:  
je kolektivním statutárním orgánem
složení výboru:
Mgr. Miroslava Červinková,
předsedkyně spolku 
(a ředitelka Centra Orion)
Lenka Jelínková, místopředsedkyně
spolku  (a personalistka)
Lenka Löfflerová, členka výboru

c) Kontrolní komise:  
je kontrolním orgánem
složení kontrolní komise:
Alena Kotlářová, předseda komise,
Zuzana Šimečková, člen komise
 (a administrativní pracovnice) 
Renata Vašáková, člen komise

Počet členů spolku v r.  2018: 
45 rodin (143 členů)
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O
CENTRU ORION



uplynul další rok a do rukou se Vám dostává
výroční zpráva, která bilancuje uplynulé
období - jak jsme pracovali, co se nám
podařilo, jak jsme hospodařili s finančními
prostředky... 

Jako každý rok se přitom zamýšlíme i nad
tím, co na následujících stránkách nenajdete
– co je před námi, jaké změny nebo novinky
chystáme… Stojíme před novými výzvami,
vytyčujeme si nové cíle – vše proto, abychom
pomohli žít osobám s postižením a jejich
rodinám aktivní a pestrý život.

VÁŽENÍ A MILÍ
PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI

CENTRA ORION,

V roce 2018 naše organizace prošla několika
změnami – tou nejzásadnější je určitě odchod
naší kolegyně PharmDr. Ilony Mikušové,  
a to jak z funkce ředitelky Centra Orion 
(k 31.1.2018), tak také z funkce předsedkyně
Centra Orion, z.s. (k 21.2.2018). Stála v čele
Orionu prakticky od jeho zrodu v r. 1998 
– tedy téměř 20. let a Orion se pod jejím
vedením posunul z dobrovolnické organizace
až k jednomu z největších poskytovatelů
sociálních služeb z řad neziskových organizací
v Královéhradeckém kraji. Děkujeme jí i touto
cestou za její práci v Orionu a přejeme jí, aby
se jí dařilo v novém zaměstnání i v osobním
životě.

25. září 1998 tomu bylo přesně 20 let, kdy bylo
založeno Občanské sdružení Orion – tento rok
se tedy nesl i v duchu oslav a je nám velkou ctí,
že se právě v tomto roce patronem Centra
Orion stal slavný houslový virtuóz – mistr Pavel
Šporcl, který je nejen světově uznávaný
umělec, ale hlavně pohodový 
a velmi milý člověk.

Ohlédnu-li se za minulým rokem v Centru
Orion, charakterizovala bych ho jako rokem
úspěšným, ale zároveň velmi náročným. Ráda
bych poděkovala svým kolegům za jejich úsilí,
chuť, optimismus a skvěle odvedenou celoroční
práci. Je velké štěstí a dar mít kolem sebe tolik
pracovitých a pozitivních lidí.
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Srdečně děkuji jménem našich klientů a jejich rodin také všem našim
přátelům, partnerům i příznivcům za laskavou a milou spolupráci a za
důvěru v naši činnost, které si nesmírně vážíme. Poděkování patří
každému z vás, kdo nás podpořil a věří tomu, co už dvě desetiletí děláme.
Také díky Vám mají děti a dospělé osoby s handicapem a jejich rodiny
svůj život pestrý, aktivní a naplněný nadějí.

Přeji si, aby i rok 2019 byl pro naši organizaci rokem pozitivním, aby se
Centru Orion dařilo jako doposud a abychom i nadále byli oporou 
a podporou našim klientům a jejich rodinám.

Těší nás, že jste stále s námi a že nám pomáháte pomáhat!

v Dlouhé Vsi dne 15. ledna  2019                 
                                        
                                               Mgr. Miroslava Červinková
                               předsedkyně spolku a  ředitelka Centra Orion
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Posláním centra denních
služeb je umožnit osobám
s tělesným, mentálním nebo
kombinovaným postižením,
které jsou v nepříznivé sociální
situaci trávit část dne ve
společnosti svých vrstevníků   
 a předcházet tak jejich
sociálnímu vyloučení vytvářet
jim příležitosti k rozvíjení
zájmů a dovedností podle jejich
individuálních potřeb                
 a podporovat jejich
samostatnost a soběstačnost.

Tato sociální služba je určena
pro osoby od 6 do 50 let
z Královéhradeckého                                      
a Pardubického kraje.

pomoc při osobní hygieně a při
zajištění stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, např. kurz rozvoje osobnosti,
kurz techniky, pracovní terapie,
aktivity s výtvarnou nebo hudební
tématikou, rozvoj motorických
dovedností apod.,
pomoc při zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, při
uplatňování práv a oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

V rámci Centra denních služeb
poskytujeme tyto služby:

díky ní mohou trávit čas mimo domov,
v moderním bezpečném a kompletně
bezbariérově upraveném prostředí,
díky ní mohou realizovat stejné činnosti,
jako jejich zdraví vrstevníci,
díky ní mohou být v kontaktu se svými
vrstevníky a aktivně se účastnit
plánování i realizování všech činností,
díky ní mohou uplatňovat vlastní vůli          
a jednat na základě vlastních rozhodnutí,
díky ní mohou vést aktivní a nezávislý
způsob života.

Co přináší služba Centrum
denních služeb našim klientům?
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od ledna jsme upravili horní věkovou
hranici cílové skupiny (z původních 35
let na nynějších  50 let),
klientům od jara slouží k pracovním
terapiím kompletně zrekonstruovaná
zahrada,
od září jsme rozšířili nabídku  o další
výchovné, vzdělávací  a aktivizační
činnosti (např. taneční terapie, šachy...).
pro nácviky jemné motoriky jsme
pořídili zcela unikátní zařízení –
Zpětnovazební rukavici Rapael,
během roku jsme provedli společně
s odborným konzultantem revizi všech
Metodik sociální služby CDS, nastavili
nové Plány spolupráce a také připravili
zcela první Strategický plán Centra Orion
na období dalších tří let.

NOVINKY V CDS v r. 2018:

Celkové náklady služby CDS 
v roce 2018 = 6.194.386,- Kč

Na financování služby CDS se podílí
klienti, dále je služba hrazena
prostřednictvím dotací MPSV,
Královéhradeckého kraje, měst      
 a obcí regionu Rychnov nad
Kněžnou.  

Počet pracovníků 
v přímé péči:

Počet klientů,
kteří službu CDS

využili:

Počet hodin
poskytnuté sociální

služby CDS:

16 52

16.148
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Posláním sociální služby
osobní asistence je pomoci            
dětem a mladým dospělým
osobám 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.

Osobní asistence je terénní
služba, která je určena dětem
a mladým dospělým ve věku
od 3 do 26 let a je
poskytována v rámci okresu
Rychnov nad Kněžnou.

pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu,
pomoc při oblékání a svlékání, při
osobní hygieně i při zajištění stravy,
pomoc při výchovných, vzdělávacích    
 i aktivizačních činnostech,
pomoc při zprostředkování kontaktu  
 se společenským prostředím a při
uplatňování práv a oprávněných
zájmů,
pomoc při obstarávání osobních
záležitostí.

V rámci Osobní asistence
poskytujeme tyto služby:

díky ní mohou zůstat ve svém domácím
prostředí, které znají a jsou v něm
spokojeni,
díky ní mohou navštěvovat školu           
 i odpolední aktivity,
díky ní mohou uplatňovat vlastní vůli 
 a jednat na základ vlastních
rozhodnutí,
díky ní mohou realizovat všechny
činnosti, jako jejich zdraví vrstevníci,
díky ní mohou vést aktivní a nezávislý
způsob života.

Co přináší služba Osobní
asistence našim klientům?
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během roku jsme provedli společně
s odborným konzultantem revizi všech
Metodik sociální služby OA, nastavili
nové Plány spolupráce a také připravili
zcela první Strategický plán Centra Orion
na období dalších tří let,
začínáme pracovat na rozšíření asistence
směrem do terénu.

NOVINKY V OA v r. 2018:

Celkové náklady služby OA
v roce 2018 = 4.184.692,- Kč

Na financování služby OA se podílí
klienti, dále je služba hrazena
prostřednictvím dotací MPSV,
Královéhradeckého kraje, měst      
 a obcí regionu Rychnov nad
Kněžnou

Počet pracovníků 
v přímé péči:

Počet klientů,
kteří službu OA

využili:

Počet hodin
poskytnuté sociální

služby OA:

13 50

33.315
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25. září oslavil Orion již 20. narozeniny.
Při této příležitosti jsme uspořádali
zahradní slavnost, které se zúčastnilo 30
členských rodin a nechyběla ani zaklada-
telka sdružení Dr. O. Zachariášová, díky
které Orion vlastně vznikl.  Na oslavě
nechybělo nic, co k tomu patří – tedy
dobré jídlo i pití, hudební doprovod
zajistil pan M. Dohnálek, členové si mohli
prohlédnout prostory Centra Orion            
 i novou krásnou zahradu, vyzkoušet si
některé terapie a speciální zařízení pro
osoby s handicapem, o zábavu dětí se
postarali asistenti, přítomné zaujala          
 i tombola nebo prezentace fotografií
mapujících uplynulých 20 let… 
Ale hlavně - společně jsme poseděli           
 a zavzpomínali  - a opravdu bylo na co:
během 20 let jsme nezměnili jen název,
ale také jsme se stali z dobrovolnické
organizace jedním z největších
poskytovatelů sociálních služeb z řad
neziskových organizací v Královéhra-
deckém kraji.

Jsme tu s vámi již 20 let V r. 2018 vznikl pod vedením kolegyně Ilony
Mikušové již v pořadí třetí kalendář, který jsme
nazvali „Točíme …“, opět ve verzi stolní               
 i nástěnné. Jako vždy to byla skvělá spolupráce
známých osobností z oblasti kultury                    
 a společenského života, fotografů, našich
klientů a dalších lidí, kteří pomáhali s kostýmy,
prostory, grafikou, vydáním, prodejem                
 i nákupem kalendářů. Děkujeme všem, kteří
jste se tohoto projektu zúčastnili! Výtěžek z
prodeje kalendářů je určen na zajištění terapie
Neurofeedback.

Kalendář 2019

Neurofeedback (dříve terapie EEG Biofeedback)
je speciální terapeutická počítačová metoda,
která pomáhá zlepšovat soustředění a paměť,
zlepšuje grafomotoriku i potíže s učením,
pomáhá při hyperaktivitě a při výchovných
problémech, zlepšuje spánek, pomáhá zvládat
emoční stavy (napětí, neklid, stres) a celkově
zlepšuje kondici mozku. Terapii poskytujeme na
dvou pracovištích, hlavním terapeutem je Mgr.
Taťána Brodská, která zároveň vede                      
 i psychoterapeutické konzultace, dokážeme
tedy rodinám nabídnout komplexní pomoc při
řešení jejich problémů. 
Rodinám pomáhá v Centru Orion také klinický
psycholog Mgr. Darina Fialová.

Terapie Neurofeedback a
psychoterapeutická pomoc
rodinám

Centrum Orion, z.s. je nezisková
organizace, která sdružuje rodiny
s dětmi s handicapem – pomáháme
vytvářet podmínky pro to, aby
osoby s handicapem mohly žít
stejný život jako jejich zdraví
vrstevníci.
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Ve spolupráci s firmou AUDISBUS jsme začali díky
projektům z EU děti s handicapem dovážet
speciálními autobusy na odpolední aktivity do
Centra Orion od r. 2009. Již třetím rokem tato
služba probíhá díky významné finanční pomoci
v rámci Zaměstnaneckých sbírek ŠKODA AUTO.
Právě zajištění dopravy je mnohdy klíčové pro to,
aby mohlo dítě odpolední aktivity v Centru Orion
navštěvovat. 
V roce 2018 jsme najezdili celkem 11.206 km -
důležitá je přitom nejen pomoc pro rodiče, ale také
možnost dalších nácviků pro dítě – učí se tak
osamostatňovat, zvládat část dne bez podpory
rodiny…

Doprava dětí s postižením na
odpolední aktivity do Centra Orion

Stále rozšiřujeme spolupráci se školními zařízeními
v rychnovském regionu - školním kolektivům
nabízíme možnost exkurzí v Centru Orion, aby se
žáci mohli seznámit blíže se světem
handicapovaných, s jejich potřebami i možnostmi.
Žáci tak mají možnost – za doprovodu našich
klientů - zažít alespoň na chvilku to, co prožívají
osoby s handicapem, a zjistit, co všechno pro svůj
život potřebují – vyzkouší si např. jízdu na
mechanickém vozíku, přesun pomocí zvedáku,
terapii Neurofeedback, Kinect, vyrobí si vlastní
placku apod. Máme radost z toho, že o exkurze je
zájem a že se žákům u nás líbí. Zároveň provádíme
osvětu v těchto zařízeních – informujeme je             
 o možnosti další práce s rodinami v Centru Orion        
– s využitím terapie Neurofeedback                               
i psychoterapeutických konzultací při potížích           
s učením nebo chováním žáků.

Exkurze dětí ze ZŠ v Centru Orion

účast na akci Sportovec roku v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou,
návštěva Divadla Studio DVA v Praze na
představení Smolíkovi,
účast družstva našich klientů na Sportovní
olympiádě v přizpůsobených sportech pro
handicapované v Chocni,
exkurze do Domova na zámku v Bystrém            
 u Poličky,
letní rekondiční pobyt pro osoby s handicapem
v Bělči nad Orlicí,
prezentace našich výrobků na akci Rodinný den
se ŠKODA AUTO v Solnici,
účast na letním Rychnovském jarmarku a na
vánočních jarmarcích v Kostelci nad Orlicí          
 a v Javornici,
účast na tradiční předvánoční akci ve firmě
ASSA ABLOY „Pečení pro Orion“,
8 víkendovek v Centru Orion pro děti a mládež
s handicapem a 1 víkendovka v Oucmanicích,
přednášky pro rodiče a veřejnost pořádané
v rámci projektu ÚP Rychnov „Týden vzdělávání
dospělých“ (Mgr. H. Zakouřilová MBA – Žena     
 a její role, Mgr. T. Brodská – Náš život záleží na
naladění mozku),
návštěva vánočního koncertu Pavla Šporcla
v Hradci Králové.

Další akce spolku v r. 2018
AKTIVITY SPOLKU - ROK 2018

V ČÍSLECH  

Počet klientů terapie
Neurofeedback:

Počet klientů, kteří
využili odpolední

dopravu:

Počet účastníků
víkendových pobytů

 v Centru Orion:

29 39

50
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Duben byl pro nás výjimečným měsícem –
poprvé v Centru Orion proběhly hned dva
dobrovolnické dny se zaměstnanci firmy
ASSA ABLOY z Rychnova, kteří se rozhodli
nezištně nám pomoci s obnovou zahrady.
Díky nim máme nové vyvýšené záhony       
 z recyklovaného plastu, osázené bylinkami,
květinami i keříky, a také kompletně
upravený prostor parčíku před Centrem
Orion.

Obě dopoledne společně s dobrovolníky
pracovali také pracovníci Centra Orion    
 a klienti, kteří zároveň využili této
příležitosti přítomným pracovníkům
přímo v Centru Orion ukázat, jak žijí
osoby s handicapem, čím se zabývají, jaké
prostředí potřebují pro svůj život… Pro
nás to byla nejen opravdu významná
pomoc, ale také velmi silný zážitek            
 z milých a vstřícných lidí, kteří se
rozhodli věnovat nám svůj čas a pomoci
našim klientům vybudovat zázemí pro
jejich pracovní terapie i odpočinek. Z
celého srdce děkujeme zaměstnancům
firmy ASSA ABLOY Rychnov a věříme,
že i jim se dny strávené s námi líbily.

Máme novou zahradu
Společně s klienty Centra Orion jsme
natočili první krátký film, který byl
inspirován písní MALOTRAKTOR od
hudební skupiny MIG 21. S filmem se
chceme představit na MENTAL POWER
PRAGUE FILM FESTIVAL 2019 -
mezinárodním filmovém festivalu
(ne)herců s mentálním a kombinovaným
postižením, který pořádá a organizuje
HENDAVER, z.s. – a jsme opravdu zvědaví,
jak uspěje v těžké konkurenci.

Natočili jsme první krátký film

Z bývalé ředitelny vznikl prostor nejen pro
jednání s klienty, partnery nebo porady, ale
zároveň je využíván k prezentaci výrobků  
 i obrazů. Ty tvoří klienti Centra Orion
společně s terapeuty, ale také s rodiči          
 a dalšími dobrovolníky, kteří nám
pomáhají prezentovat naši organizaci touto
formou. Provozní doba Centra Orion je tak
zároveň otevírací dobou obchůdku, do
kterého se můžete přijít podívat i Vy a
vybrat si             z široké nabídky výrobků z
keramiky, skla, pedigu, papíru, látek …
nebo si koupit zcela unikátní obraz.

V Centru Orion v Dlouhé Vsi
vznikl malý obchůdek

CO SE NÁM V ROCE 2018
POVEDLO
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Znáte GIVING TUESDAY? Je to Mezinárodní den
dárcovství, den dobrých skutků - podporuje       
 a oslavuje chuť pomáhat. Kampaň se koná po
celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy               
v úterý následující po dni díkůvzdání                                          
a nákupních událostech Black Friday a Cyber
Monday. V r. 2018 Giving Tuesday připadl na
úterý 27. listopadu a úplně poprvé jsme se k této
kampani přidali i my a spolu s námi dalších 
12 firem, které věnovaly část svých tržeb za
období od 20. do 27.11. Centru Orion: firma
CHARVÁT a.s., prodejna Nakuppivo.cz, butik
Blue Lady, Pivovar Clock, Penzion a Kavárna
Trnka, Rodinná firma Pleva, Obchodní dům
HEL, Multifoto – lab, v.o.s. a PIKART, Farma
Třebešov, Konfekce Nonn. Zároveň také všichni
nakupující dostali od Centra Orion malý dárek  
 – tím se celý kruh dárcovství a dobrých skutků
uzavřel. Světový den dárcovství přinesl Centru
Orion celkem 50.365,- Kč a celý výtěžek bude
využit na aktivity určené pro děti i mladé
dospělé osoby s handicapem v r. 2019. 
Velké díky všem zúčastněným a těšíme se na
další ročník!

GIVING TUESDAY – Světový den
dárcovství s Centrem Orion

Také po celý rok 2018 probíhala kampaň "Sběr
papíru pro Orion", kdy bylo možno odevzdávat
papír a další druhotné suroviny ve sběrně
KENVI CZ v Rychnově (pod Budínem) -  celkový
výtěžek je 26.068,- Kč a celý je určen na zajištění
terapie Neurofeedback. Velmi nás těší zájem
firem i veřejnosti pomoci nám tímto způsobem      
a srdečně Vám všem děkujeme.

Svozy papíru a kartonů v rámci
kampaně Sběr pro Orion

Díky několika grantům (Nadace Agrofert, Lesy
ČR, grant ŠKODA AUTO, Nadace ČEZ) a firmě
POLAK CZ Opatov jsme mohli pořídit zcela
unikátní zařízení pro rehabilitaci jemné
motoriky rukou, které je vhodné i pro klienty
s velmi omezenou hybností horních končetin.  
 A jak toto zařízení funguje? Klientovi se nasadí
speciální rukavice,  která je spojena s počítačem
a čidla v ní reagují na pohyb prstů a zápěstí.
Každý klient má v počítači svůj profil, kde je
určen rozsah jeho pohybu a podle toho se potom
nastavuje náročnost her - právě hra má klienty
motivovat k pohybu. Motivace je totiž klíčovou
součástí přístupu k jednotlivým klientům - hra je
pro ně zajímavá, a proto se soustředí                                         
a spolupracují. Díky tomuto zařízení mají klienti
Centra Orion život zase o něco pestřejší                                                 
a aktivnější.

Zpětnovazební rukavice
RAPAEL

Již třetím rokem je Centrum Orion mezi šesti
vybranými organizacemi, kterým pravidelně
přispívají zaměstnanci ŠKODA AUTO s podporou
firmy, která tyto příspěvky ještě zdvojnásobuje.
V roce 2018 nás tímto způsobem podpořilo
celkem 467 zaměstnanců – díky nim jsme mohli
zajistit speciální dopravu dětí a mládeže
s handicapem na odpolední aktivity v Centru
Orion nebo na exkurze a také zajišťovat
asistenci během víkendových pobytů v Centru
Orion. Z celého srdce děkujeme - tato pomoc je
pro nás opravdu zásadní a jsme vděčni za to, že
tento projekt byl prodloužen o další rok.

Zaměstnanecké sbírky 
ŠKODA AUTO

CO SE NÁM V ROCE 2018 
POVEDLO
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Drobnou hospodářskou činností
získáváme finance např. na
zajištění dalšího materiálu pro
vyrábění – ale hlavní motivací je
prezentace naší činnosti směrem
k veřejnosti.

Výrobky vznikají během
pracovních terapií a některé z nich
jsou určeny k prodeji – i osoby       
 s handicapem chtějí ukázat, že
jsou schopny a ochotny se zapojit
do činností, které jsou běžné pro
osoby zdravé. S vyráběním
výrobků nám pomáhají také
rodiče a zaměstnanci Centra
Orion.

V r. 2018 jsme poprvé
zaměstnávali jednu osobu se ZPS
na pracovní smlouvu s částečným
úvazkem právě na výrobu
reklamních předmětů a již nyní
jednáme s ÚP o možnosti
zaměstnávání osob na další
období.

Úplně poprvé jsme si také
vyzkoušeli spolupráci s firmou
Servisbal Obaly s.r.o. Dobruška  
 na vybavení zakázky (lepení
dárkových krabic) – byla to naše
první zkušenost, na které jsme si
mohli ověřit schopnosti a zručnost
našich klientů a také jejich zájem          
o „opravdovou“ práci.

Výrobky prodáváme na jarmarcích
či dalších vybraných akcích pro
veřejnost, a od r. 2018 je můžete
koupit také v našem obchůdku
přímo v Centru Orion.

Specializujeme se hlavně na výrobu
placek (butony, magnetky, zrcátka,
otvíráky, klíčenky apod.), kdy
pracujeme hlavně na základě
individuálních objednávek - v roce
2018 jsme vyrobili celkem 11.650 ks
placek. Vyrábíme ale i další drobné
propagační a reklamní předměty   
 a také milé dárečky a další
maličkosti pro potěšení Vás             
 a Vašich blízkých - některé naše
výrobky najdete i na webových
stránkách Centra Orion.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

12



Máte volné večery či víkendy a máte chuť nám pomoci?

    JSTE KREATIVNÍ,          
RÁDI TVOŘÍTE?

Pojďte se s námi domluvit a můžete tvořit 
v našem zařízení či doma výrobky pro Centrum Orion.
Výtěžek z jejich prodeje půjde na zajištění aktivit pro
děti a mládež s handicapem v Centru Orion.
Materiál Vám rádi poskytneme. 

V případě zájmu kontaktujte prosím:
Mirku Červinkovou,
tel. 775 369 434,
e-mail:cervinkova@centrum-orion.cz
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DĚKUJEME VŠEM NAŠIM
PARTNERŮM, SPONZORŮM,
SPOLUPRACOVNÍKŮM,
DOBROVOLNÍKŮM A PŘÁTELŮM
ZA JEJICH PŘÍZEŇ A PODPORU 
V ROCE 2018. 

BEZ VÁS BYCHOM NEZVLÁDLI NIC,
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE
POMÁHAT!

Dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Královéhradecký kraj, Město Rychnov nad
Kněžnou, Město Vamberk, Město Kostelec
nad Orlicí, Město Dobruška, Město Solnice,
Město Borohrádek, Město Týniště nad Orlicí,
Městys Častolovice, Městys Doudleby nad
Orlicí, Město Rokytnice v Orlických horách,
Obec Synkov-Slemeno, Obec Potštejn, Obec
Bílý Újezd, Obec Olešnice, Obec Bolehošť,
Obec Svídnice, Obec Kvasiny, Obec Slatina
nad Zdobnicí, Obec Rybná nad Zdobnicí,
Obec Lično, Obec Pěčín. 

Dary z nadací:
Nadace AGROFERT, Nadace ČEZ, 
Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme"

Finanční dary:
ZO OS KOVO při FAB Rychnov nad
Kněžnou, ASSA ABLOY Rychnov nad
Kněžnou, zaměstnanecké sbírky ŠKODA
AUTO, Česká pojišťovna, Okresní sdružení
ČUS Rychnov nad Kněžnou, Federal -
Mogul Friction a.s., TTV group s.r.o.,
Matrix a. s., ManpowerGroup s.r.o., Řízení
letového provozu ČR, Bednar FMT s.r.o.,
LESY ČR, POLAK CZ s. r. o., Opatov, 
 ŠKODA AUTO, Odbory KOVO KV z.s.
Kvasiny, ŘETĚZY spol. s.r.o. VAMBERK,
Rousek s.r.o. Nové Město nad Metují,
Martin Kouba - ELKO Kostelec nad Orlicí,
Bc. Milan Volf OLJ, Petr Hlobil, manželé
Bašovi, Ing. Ivana Holková, Jana
Komárková, MUDr. Martin Slovák,  Karel
Ksandr, JUDr. Miloslav Tuzar, Jaroslav
Daňsa, MUDr. Iva Klejmová, MUDr. Alice
Rottová, MUDr. Iva Matějusová, Pediatrie
Abel s.r.o., Jaroslav Lyer, LETS DZ s.r.o.
Rychnov nad  Kněžnou,  Věra Vernerová,
MUDr. Jan Myšák, MUDr. Julie Tichá,
Private Praktik s.r.o., žáci III.B ZŠ
Masarykova Rychnov nad Kněžnou.

Věcné dary:
Reklamy Špaček Kostelec nad Orlicí, KENVI
CZ, Zahrada Fleglovi, ICOM transport a.s.,
MIX-TEE velkoobchod, s.r.o., Miroslava
Adamsky-Rackova & Mario Adamsky (Law
Society of Ontario, Kanada), CHARVÁT a.s.
Doudleby nad Orlicí, UNIPRINT s.r.o.,
Studio eMD,  Odbory KOVO KV z.s. Kvasiny,
ZOPOS Přestavlky, ADA International s.r.o.,
PEMADO Rokytnice v Orlických horách, 
 Dr. Max Česká lékárna holding a.s.,
rodinná firma PLEVA Potštejn

DÁRCI A PARTNEŘI 
V ROCE 2018
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děkujeme všem osobám i firmám, kteří s námi pokračují v naší kampani Sběr papíru
pro Orion a odevzdávají papír a další druhotné suroviny ve sběrně KENVI Rychnov ve
prospěch naší organizace,
zaměstnancům firmy ŠKODA AUTO za jejich podporu v rámci zaměstnaneckých
sbírek,
zaměstnancům firmy ASSA ABLOY Rychnov, kteří nám v rámci dobrovolnických dnů
pomohli s kompletní rekonstrukcí zahrady určené pro pracovní terapie i relaxaci
klientů,
všem zákazníkům, kteří v obchodě TESCO hlasovali pro náš projekt "Terapie EEG
Biofeedback v Centru Orion" - díky nim jsme se umístili na 2. místě a získali tak grant
ve výši 16.000,- Kč,
všem sportovcům, kteří podpořili náš  projekt realizovaný v rámci Nadace ČEZ na
nákup Zpětnovazební rukavice Rapael v aplikaci  EPP "Pomáhej pohybem",
všem umělcům, fotografům, grafikovi, tiskárně a také našim přátelům, kteří nám
pomohli zrealizovat benefiční kalendář s názvem "Točíme..." a také všem, kteří nás
jeho koupí podpořili,
paní Ivě Kaplanové z organizace Šťastný domov Líšnice, která našemu "filmařskému
týmu" poskytla zázemí, panu Dušanu Doležalovi (Dolky studio), který nám pomohl
natáčet film s dronem a také všem, kteří nám na tuto akci zapůjčili kostýmy, 
panu Michalu Smutnému - pořadateli, a také všem účastníkům Drsného běhu               
 v Potštejně, kteří přispěli částí svého startovného Centru Orion,
všem firmám, které věnovaly část svých tržeb Centru Orion v rámci naší
kampaně  Giving Tuesday ke Světovému  dni dárcovství,  v rámci této kampaně
nás svým nákupem podpořili také zákazníci těchto firem - i jim patří naše velké díky.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Finanční a věcné dary byly použity na: 
zajištění speciální dopravy na odpolední aktivity do Centra
Orion a poté domů, víkendové pobyty pro děti a dospělé
osoby s handicapem v Centru Orion, výjezdní víkendový
pobyt i letní týdenní rekondiční pobyt osob s handicapem,
dále na terapii Neurofeedback, na zakoupení speciálního
zařízení pro rehabilitaci jemné motoriky rukou –
zpětnovazební rukavice Rapael, na materiál pro kompletní
rekonstrukci zahrady určené pro pracovní terapie klientů
Centra Orion.
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FINANČNÍ ZPRÁVA - ROK 2018
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A. NÁKLADY CELKEM:

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a neskladovaných dodávek
A.I.3 Opravy a udržování
A.I.4 Cestovné
A.I.5 Náklady na reprezentaci
A.I.6 Ostatní služby
A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.III. Osobní náklady celkem
A.III.10 Mzdové náklady
A.III.11 Zákonné sociální pojištění
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.IV.15 Daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady celkem
A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
A.V.22 Jiné ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
A.VI.23 Odpisy dlouhodobého majetku
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky
A.VIII. Daň z příjmu celkem
A.VIII.29 Daň z příjmu

B. VÝNOSY CELKEM:

B.I. Provozní dotace celkem
B.I.1 Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky celkem
B.II.3 Přijaté příspěvky (dary)
B.II.4 Přijaté členské příspěvky
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
B.IV.9 Zúčtování fondů
B.IV.10 Jiné ostatní výnosy

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
16

10.109.000,- Kč

2.466.000,- Kč
520.000,- Kč

24.000,- Kč
20.000,- Kč

9.000,- Kč
1.893.000,- Kč

0,- Kč
7.335.000,- Kč
5.549.000,- Kč
1.786.000,- Kč

3.000,- Kč
3.000,- Kč

61.000,- Kč
1.000,- Kč

60.000,- Kč
243.000,- Kč
243.000,- Kč

1.000,- Kč
1.000,- Kč

0,- Kč
0,- Kč

10.236.000,- Kč

7.145.000,- Kč
7.145.000,- Kč

786.000,- Kč
771.000,- Kč

15.000,- Kč
1.894.000,- Kč

411.000,- Kč
1.000,- Kč

256.000,- Kč
154.000,- Kč

127.000,- Kč

127.000,- Kč



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA R. 2018
ROZVAHA

AKTIVA CELKEM:

A. Dlouhodobý majetek celkem
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.3 Stavby
A.II.4 Hmotné movité věci a jejich soubory
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.6 Oprávky ke stavbám
A.IV.7 Oprávky k samostatným hmotným 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 aktivní
B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně
B.III.3 Peněžní prostředky na účtech
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1 Náklady příštích období
B.IV.2 Příjmy příštích období

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

B. Cizí zdroje celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B. III.3 Přijaté zálohy
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.2 Výnosy příštích období       17

5.504.000,- Kč

2.154.000,- Kč
3.500.000,- Kč
2.764.000,- Kč

736.000,- Kč
1.346.000,- Kč

891.000,-Kč
455.000,- Kč

 
3.350.000,- Kč

469.000,- Kč
17.000,- Kč

417.000,- Kč
35.000,- Kč

2.816.000,- Kč
45.000,- Kč

2.771.000,- Kč
65.000,- Kč
21.000,- Kč
44.000,- Kč

5.504.000,- Kč

4.010.000,- Kč
2.271.000,- Kč
2.179.000,- Kč

92.000,- Kč
1.739.000,- Kč

127.000,- Kč
1.612.000,- Kč

1.494.000,- Kč
386.000,- Kč
386.000,- Kč

1.108.000,- Kč
74.000,- Kč

1.034.000,- Kč



www.centrum-orion.cz
facebook.com/CentrumOrionzs


