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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O CENTRU ORION

Orgány spolku:
a) Členská schůze:
je vrcholným orgánem spolku

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
instagram.com/centrumorionzs

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

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

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. 2021: 37 rodin (120 členů)
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Napsali nám...
"Orion není jen souhvězdí na nebi,
ale také společnost, která se snaží
kousek toho nebe snést potřebným
na zem. Je mi ctí být součástí této
pomoci."
Pavel Šporcl, patron Centra Orion

"Vážený a milý týme, svěřujeme Vám do
Vaší péče to nejcennější co máme – své
děti. A to z toho důvodu, že se Vám děti
svěřovat nebojíme, protože víme, že
odvádíte dobrou práci. Velmi dobrou!
Určitě nejen my si nesmírně vážíme
všeho, co pro naše děti a tím i pro nás
děláte." Děkujeme Löfflerovi

... a jak vidíme rok 2022 ...
"Nic už nebude takové, jako kdysi,
ale může to být takové jako nikdy".
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VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ
A PŘÍZNIVCI CENTRA ORION,
Když jsem v úvodníku loňské Výroční zprávy
popisovala uplynulý rok jako zcela ojedinělý kvůli
pandemii Covidu, byla jsem opravdu přesvědčena,
že epidemie brzy skončí a do roku 2021 jsem
hleděla s vírou a optimismem…
České přísloví praví „Nikdy není tak zle, aby
nemohlo být ještě hůř“ - bohužel se domnívám,
že v současné době to až tak neplatí. Vypadá to
totiž, že zatímco samotný Covid v minulém roce lidi
spojoval, stále se měnící a nejasná protiepidemická
opatření a také očkování nyní společnost spíše
rozděluje, přináší neklid, negativní emoce, někdy
až radikalismus na obou stranách.
O to více si cením toho, jak dosud v Centru Orion
epidemii zvládáme. Dokážeme respektovat jeden
druhého a zároveň dodržovat nařízení tak, že se
nám podařilo po celý rok stoprocentně poskytovat
obě sociální služby.

Náš hlavní cíl, kterým je pomáhat rodinám dětí s postižením žít, jsme tak
opět plnili. Z celého srdce za to děkuji všem svým kolegyním a kolegům,
a to nejen za jejich velmi profesionální práci i empatii, ale také za to, že
jsme všichni společně dokázali v tom nepřehledném a rozbouřeném
pandemickém období vytvořit v Orionu „oázu klidu“, kde se dobře cítili
i naši klienti.
V Centru Orion se toho ale v uplynulém roce stalo mnohem víc! Zahájili
jsme realizaci projektu Homesharing financovaného Nadačním fondem
Abakus, v rámci něhož se stáváme zastřešující organizací této zcela nové
formy podpory pečujících rodin v Královéhradeckém kraji – na což jsme
velmi pyšní. Díky podpoře Nadace Charty 77 má Orion své úplně první
služební auto pro dopravu našich klientů. Rok 2021 byl také prvním, kdy
jste mohli být s námi každý měsíc prostřednictvím našeho Newsletteru
nebo kdy jste nás mohli podpořit svými online nákupy ve Vašich oblíbených
e-shopech prostřednictvím GIVt.cz.
Opět jsme se i v této stále těžší době mohli spolehnout na naše dlouholeté
partnery a navázali jsme také úplně nová partnerství, které, věříme, přinesou
i do budoucna další společné zajímavé projekty 😊.
Děkuji jménem našich klientů i jejich rodin Vám všem, kteří jste v roce 2021 byli s námi.
Bez Vaší pomoci bychom to nezvládli!
v Dlouhé Vsi dne 27. ledna 2022

Mgr. Miroslava Červinková, MBA
předsedkyně spolku a ředitelka Centra Orion
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Umožňuje lidem s tělesným, mentálním
nebo kombinovaným postižením trávit
část dne ve společnosti svých vrstevníků,
vytváří příležitosti k rozvíjení jejich dovedností
a zájmů, podporuje samostatnost a soběstačnost.
Centrum Orion je moderní a kompletně
bezbariérové zařízení s inovativními
pomůckami k osobnímu rozvoji každého
klienta (např. RAPAEL Smart Pegboard –
k procvičování jemné motoriky
a pozornosti, RAPAEL - zpětnovazební rukavice,
SNOEZELEN – relaxační a prožitková místnost, dílna
pro práci se dřevem nebo keramická dílna).
Velké parkoviště je přímo u budovy.

V rámci služby Vám můžeme nabídnout:
možnost trávit čas mimo domov,
v moderním, bezpečném a kompletně
bezbariérově upraveném prostředí,
aktivní účast na plánování denního programu
a kontakt s vrstevníky,
podporu při uplatňování vlastní vůle
a realizaci vlastních rozhodnutí,
aktivity běžného dne (péče o domácnost
a zahradu, nakupování, vaření,…),
výchovné, relaxační i zájmové činnosti
(keramika, výtvarné činnosti, foto, počítače,…),
pomoc při osobní hygieně a při zajištění stravy
dle potřeby.
Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte sociální pracovnici:
Bc. Gabriela Hrobařová,
tel.: 774 155 180
e-mail: hrobarova@centrum-orion.cz

Sociální služba je určena osobám ve věku od 6 do 50 let z Královéhradeckého a Pardubického kraje.
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MŮJ PŘÍBĚH - Lída
28. narozeniny oslavila Lída v roce 2021
9 je její znamení zvěrokruhu - což vysvětluje její stále dobrou náladu
3 sociální služby využívá: centrum denních služeb a osobní asistenci v Centru Orion,
pferdí trénink v organizaci Pferda
10 let dochází do Centra Orion
20 a možná spíš víc kamarádů by napočítala ve svém životě
82 dní byla v centru denních služeb
1230 km ujela ve svozovém autobuse
20 schodů vyjde do centra denních služeb 0 když pojede výtahem
3 přání má Lída v roce 2022: abychom byli všichni zdraví a chodili do Orionu, aby se
našemu asistentovi narodila holčička a abych jela v létě na pobyt do Bělče nad Orlicí
Lída je mladá a usměvavá slečna, která v sobě má velký potenciál k dalšímu
rozvoji – být v budoucnu ještě samostatnější. Jsme moc rádi, že Lídu známe
a můžeme jí poskytnout to, co potřebuje.

Rok v číslech:
Celkové náklady služby CDS v roce 2021: 8.278.725,- Kč
Na financování se podílí klienti, dále je služba hrazena prostřednictvím dotací MPSV,
Královéhradeckého kraje, měst a obcí regionu Rychnov n. Kn.
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Počet pracovníků
v přímé péči:

47
Počet klientů,
kteří službu využili:

15 060

Počet hodin
poskytnuté služby:
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA
OSOBNÍ ASISTENCE
Pomáháme dětem a dospělým osobám
se zdravotním postižením prostřednictvím
osobní asistence realizovat všechny činnosti,
které potřebují ke zkvalitnění každodenního
života a k začlenění do přirozeného sociálního
prostředí.
Asistenci poskytujeme v pracovní dny
v časech od 7.00 do 22.00 hod,
je také možno domluvit asistenci o víkendech
a svátcích. Naši asistenti jsou zkušení
profesionálové a zvládají péči i o klienty
s těžkým postižením, autismem,…

V rámci služby Vám můžeme nabídnout:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při oblékání
a svlékání, při osobní hygieně i při zajištění
stravy,
možnost zůstat ve svém domácím prostředí,
které znáte a jste v něm spokojeni,
pomoc při uplatňování vlastní vůle
a jednání na základě vlastních rozhodnutí,
díky asistenci můžete vést aktivní a nezávislý
způsob života - navštěvovat školu
i odpolední aktivity a realizovat všechny
činnosti jako Vaši zdraví vrstevníci.
Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte sociální pracovnici:
Mgr. Lucie Hudečková
tel.: 774 455 676
e-mail: hudeckova@centrum-orion.cz

Osobní asistenci poskytujeme dětem i dospělým ve věku od 3 do 50 let v rámci okresu Rychnov n. Kn.
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MŮJ PŘÍBĚH
Radek očima asistenta - Radka, kterému je teď 11 let, znám od jeho příchodu do ZŠ, kdy jsem
byl jeho osobním asistentem ve třídě. Od loňského září naše spolupráce pokračuje,
a to v rámci odpoledních aktivit (Radek navštěvuje „Autiklub“) a v terénní osobní asistenci.
Radek je klient s PAS - i proto pro něho není jednoduché odpoutat se od rodiny a domácího
prostředí, kde to zná a kde je mu samozřejmě dobře. To, že již několikrát využil terénní
osobní asistenci i přes noc a že zvládl odloučení od rodičů, se kterými má opravdu velké
citové pouto, je velkým úspěchem, který je pro rodiče i povzbuzením do budoucnosti.
Kdyby se totiž ve službě cítil nekomfortně, myslím, že bychom to poznali, přestože řečí
se příliš nevyjadřuje (byl by plačtivý, smutný, v noci by nespal...). Nic takového
nenastalo – Radek asistenci zvládl úžasně a navíc myslím, že si to i užil. Právě v tom
vidím jeden z jeho největších pokroků – měnit prostředí, strukturu dne i pečující osoby
není pro osoby s autismem vůbec jednoduché.
Za ty roky, po které Radka znám, udělal nejen v mých očích velký pokrok - přijal
a respektuje řád a systém v autistické třídě, zapojuje se do společných aktivit, neodbíhá
od činností, zlepšilo se soustředění i kultura stolování, zvládne pobyt v Centru Orion bez
rodičů a zvládá během pobytu i střídání asistentů… Všechny tyto zdánlivě maličké pokroky
jsou přitom obrovsky důležité pro kvalitu života jak Radka, tak jeho rodiny.
Věřím, že toho s Radkem v rámci osobní asistence a dalších aktivit zažijeme ještě mnoho.

Rok v číslech:
Celkové náklady služby OA v roce 2021: 6.027.741,- Kč
Na financování se podílí klienti, dále je služba hrazena prostřednictvím dotací MPSV,
Královéhradeckého kraje, měst a obcí regionu Rychnov n. Kn.
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Počet pracovníků
v přímé péči:

53
Počet klientů,
kteří službu využili:

23 999

Počet hodin
poskytnuté služby:
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AKTIVITY SPOLKU
Pomáháme osobám s handicapem
a jejich rodinám z Královéhradeckého
kraje prostřednictvím sociálních služeb
a volnočasových aktivit vést co možná
nejvíce samostatný, aktivní
a plnohodnotný život.
Centrum Orion je nezisková organizace – jsme tu
s Vámi již více než 20 let, od r. 2007 jsme
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
a od 1.1.2014 zapsaným spolkem registrovaným
u Krajského soudu v Hradci Králové.

Pečujete o dítě či dospělého s handicapem
a chtěli byste být součástí Orionu,
spolupodílet se na jeho činnosti
a pomáhat při jeho dalším rozvoji?
Staňte se členem Orionu!

Terapie Neurofeedback, Acces Bars
a psychoterapeutická pomoc rodinám
Tato oblast podpory rodin pečujících o děti
s handicapem či dalšími problémy stále patří mezi
hlavní aktivity spolku, a je otevřena i veřejnosti:
Neurofeedback je speciální terapeutická počítačová
metoda, která pomáhá zlepšovat soustředění, paměť,
grafomotoriku i potíže s učením, zklidňuje při hyperaktivitě, je účinná i při výchovných problémech.
Terapie Acces Bars, během níž se terapeut postupně
lehce dotýká 32 specifických bodů na hlavě klienta,
tím aktivizuje elektromagnetickou složku myšlenek,
pocitů a emocí, pomáhá při uvolnění stresu a napětí,
snížení hyperaktivity u dětí, odstranění psychických
problémů jako jsou deprese, úzkosti, strachy, fóbie
či nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy,
je vhodná i pro autisty nebo lidi s Alzheimerovou
chorobou.
Psychoterapeutické konzultace vede zkušený
psychoterapeut s dlouholetou praxí, který zároveň
působí jako lektor, supervizor, kineziolog.

Máte zájem o informace o členství?
Kontaktujte ředitelku:

Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte terapeuta:

Mgr. Miroslava Červinková
tel.: 775 369 434
e-mail: cervinkova@centrum-orion.cz

Mgr. Taťána Brodská
tel.: 603 950 472
e-mail: brodska@centrum-orion.cz
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Kampaň "Sběr pro Orion"
Už neuvěřitelných 7 let trvá projekt, který
původně začal jako jednorázová akce s názvem
"100 dní pro Orion" v r. 2015 a jehož cílem bylo
získat finanční prostředky na pořízení
motomedu (speciálního rehabilitačního
přístroje). Pro velký zájem jsme v tomto projektu
pokračovali i v následujících letech a do
kampaně se od té doby pravidelně zapojují
nejen jednotlivci, ale také instituce, firmy, školy...
Ti všichni odevzdali do firmy KENVI CZ
v Rychnově (pod Budínem) už tolik druhotných
surovin, že celkový výtěžek za 7 let dosáhl výše
téměř 188.000,- Kč!!! Kromě motomedu jsme
jej využili např. na nákup zařízení pro pracovní
terapie klientů či na zajištění terapie
Neurofeedback. Děkujeme za Vaši podporu
a v projektu i nadále pokračujeme!

Letní pobyt
Letní týdenní pobyt proběhl opět v Táboře
J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí - že
pandemie trvá už dlouho a rodiny jsou
vyčerpány péčí, bylo znát na počtu účastníků letos to bylo 24 osob s postižením, kterým
pomáhalo 14 asistentů. Díky podpoře našich
partnerů (NF Zeměkvět a zaměstnanecké sbírky
ŠKODA AUTO) si účastníci z pobytu opět odnesli
očekávané i nečekané zážitky 😊 - ale hlavně rodiny měly čas si od náročné péče alespoň na
chvilku odpočinout!

Doprava dětí s postižením na
odpolední aktivity do Centra Orion
Speciální dopravu zajišťujeme již od r. 2009 - bez ní
by mnoho našich klientů nemohlo navštěvovat
odpolední aktivity! V r. 2021 ji využilo celkem 35 dětí
a společnost AUDISBUS pro nás ujela cca 4300 km.
Velký dík patří firmě ŠKODA AUTO, která tuto
dopravu dotuje již několik let prostřednictvím
Zaměstnaneckých sbírek.
Na podzim jsme získali darem od Konta Bariéry
první služební auto, které také bude zajišťovat
svoz klientů ze školních zařízení do Orionu, a to
hlavně v rámci Rychnova.

GIVING TUESDAY – Světový den
dárcovství s Centrem Orion
GIVING TUESDAY jsme oslavili i v letošním roce
společně s našimi partnery - a letos se k nám v
týdnu od 29. 11. do 5. 12. přidali také tři noví!
Prodejna Nakuppivo, Zlatnictví Svobodová, Pivovar
Clock, Obchodní dům HEL, Knihařství Dyntar,
Kavárna Trnka, ZOPOS, IndiGO Group, VrKu Kytky,
B-OUTDOOR a VELO VÍT SPORT - tyto prodejny nám
věnovaly část svých tržeb, zároveň také nakupující
dostali od Centra Orion dárek v podobě čtyřlístku,
protože štěstí je v této době víc než třeba 😊.
Giving Tuesday přinesl Centru Orion celkem
49.900,- Kč a výtěžek bude využit na vybavení bytu
pro poskytování terénní asistence. Velké díky všem
zúčastněným a těšíme se na další ročník!
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CO SE NÁM V ROCE 2021 POVEDLO
HOMESHARING
Homesharing je nová forma přirozené
podpory rodin s dětmi s autismem,
s mentálním nebo kombinovaným
postižením. Podstatou homesharingu je
tzv. hostitelství (sdílená péče), kdy si
hostitel bere dítě k sobě domů na předem
domluvený čas a stará se o něj jako o člena
své rodiny.
V červenci 2021 jsme se díky podpoře
Nadačního fondu Abakus stali zastřešující
organizací projektu Homesharing v rámci
celého Královéhradeckého kraje.
Spolu s námi homesharing poskytuje v ČR
v rámci této výzvy pouze 5 organizací - cílem je
postupně rozšířit tuto jedinečnou formu
podpory pečujících rodin do všech regionů
republiky.
Již v r. 2021 se nám začínaly hlásit první pečující
rodiny z celého kraje, nyní hledáme pro tyto
rodiny a jejich děti vhodné hostitele (tím může
být rodina, pár nebo i jednotlivec).
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Co přináší homesharing pečující rodině
rodiče mají čas na odpočinek a načerpání nových sil,
mají možnost věnovat se ostatním dětem v rodině,
dítě získává v rodině hostitele nové sociální
kontakty, kamarády i nové zážitky,
dochází k postupnému přirozenému
osamostatňování dítěte

Co přináší homesharing hostiteli
pocit smysluplnosti, konkrétní pomoc
konkrétnímu člověku,
hostitelé mají díky dítěti s postižením možnost
podívat se na svět jinýma očima,
nové zkušenosti, poznatky i dovednosti,
možnost připojit se k nově se tvořící komunitě
hostitelů

Jste pečující či uvažujete o hostitelství
a máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte koordinátorku:
Mgr. Marie Vrzáková
tel.: 725 190 990
e-mail: vrzakova@centrum-orion.cz

Pečení pro Orion
s ASSA ABLOY Rychnov
Naše spolupráce s tímto pro nás významným
partnerem začala v roce 2012, kdy proběhlo
první předvánoční "Pečení pro Orion" - tehdy byl
výtěžek 10.000,- Kč. V letošním, devátém ročníku,
kdy jsme opět mohli prodávat výrobky klientů
přímo v areálu firmy, dosáhl výtěžek z prodeje,
který jako tradičně firma ještě znásobila,
neuvěřitelných 100.000,- Kč! Bude využit na
vybavení a provoz prostor pro poskytování
terénní asistence. Děkujeme z celého srdce firmě
za snahu i přes všechna úskalí spojená
s koronavirovými opatřeními tuto krásnou akci
zorganizovat a nakupujícím za jejich podporu!
Věříme, že se s Vámi potkáme před vánoci při
stejné akci i v r. 2022 a že její součástí už opět
bude i cukroví a punč.

Zaměstnanecké sbírky ŠKODA AUTO
Projekt Zaměstnaneckých sbírek, v rámci kterého
zaměstnanci ŠKODA AUTO po celé 3 roky
přispívají pravidelnými příspěvky Centru Orion byl
pro nás velmi důležitou pomocí i v r. 2021, kdy se
do podpory zapojilo téměř 300 osob a celková
částka je po navýšení neuvěřitelných 526.548,- Kč!
Celá je využívána pouze a výhradně pro aktivity
osob s postižením - na dopravu na odpolední
aktivity, asistenci při letním pobytu či terapii
Neurofeedback. Tato podpora je pro nás nejen
zásadní finanční pomocí, ale také nám dodává sílu
a víru v to, že naše práce má smysl!

Benefiční koncert PAVLA ŠPORCLA
Pavel Šporcl je již několik let patronem
Centra Orion a společný benefiční
koncert jsme neorganizovali poprvé.
Přesto jsme měli opravdu velkou
radost, že jsme mohli připravit nejen
našim partnerům, pečujícím rodinám
i široké veřejnosti koncert, na kterém
vystoupili společně s Pavlem také
jeho žena Barbora a klavírista Petr
Jiříkovský s programem nazvaném
"Láska a nenávist". V krásném
prostřední Společenského domu
v Solnici zazpívala také naše klientka
Lenka. A co nás potěšilo nejvíc?
Že i v tak těžké době, kdy nás
protiepidemická opatření
"pronásledovala" prakticky na každém
kroku, se naplnilo hlediště diváky,
kteří, jak doufáme, při hudbě alespoň
na chvilku zapomněli na vše, s čím se
nyní musíme vyrovnávat.
Děkujeme generálnímu partnerovi večera, firmě
Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí, za významnou
pomoc při zajištění této benefice.
Jsme rádi, že Vás máme!
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HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
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.
Hlavní motivací je přitom prezentace naší
činnosti směrem k veřejnosti.
Výrobky prodáváme buď přímo v Centru
Orion v Dlouhé Vsi nebo na některých
akcích pro veřejnost (např. na jarmarcích
v Rychnově nebo v Kostelci).
Zajímají Vás naše výrobky a chtěli byste
je vidět? Podívejte se na náš web...

Specializujeme se hlavně na výrobu placek (buttony,
magnetky, zrcátka, otvíráky, klíčenky apod.).
Vyrábíme ale i další propagační předměty či milé
dárečky např. z keramiky, drátků, vosku, látek...
V našem sortimentu najdete také výrobky ze dřeva,
např. hmyzí hotely nebo ručně malované obrazy na
plátně.

Zaměstnávání pečujících osob
Velmi si ceníme spolupráce s firmou ALPHA Vehicle
Security Solutions Czech s.r.o. a také s firmou
Servisbal Obaly s.r.o. v oblasti zaměstnávání
maminek pečujících o dítě s postižením. Tyto firmy
dokáží své zakázky přizpůsobit tak, že maminky
mohou pracovat přímo v Orionu, přizpůsobit si
pracovní dobu dle potřeb svých dětí a kromě
přivýdělku zároveň oceňují to, že se mohou dostat
ze sociální izolace...

Máte nápad na spolupráci s námi v oblasti
zaměstnávání?
Kontaktujte ředitelku:

Mgr. Miroslava Červinková
tel.: 775 369 434
e-mail: cervinkova@centrum-orion.cz

Pracujeme hlavně na základě individuálních zakázek. Vaše objednávka tak potěší a zároveň pomůže.
13

PŘIPRAVUJEME V ROCE 2022:
Centrum Orion bude mít nový kabát
Tento cíl je naší prioritou na rok 2022 a již nyní probíhají jednání s majitelem
budovy panem J. Hlaváčkem o úpravě bezbariérového vstupu a nové fasádě
včetně zateplení budovy, ve které sídlíme. Doufáme, že nám tato akce kromě
lepšího vzhledu a vyššího komfortu přinese do budoucna úsporu za energie.
Součástí by měla být i klimatizace některých prostor tak, abychom klientům
v Centru Orion jejich život zase o něco zpříjemnili.

Benefice pro Orion
Tak jako každý rok, i v r. 2022 plánujeme na podzim benefici, která je zároveň
naším poděkováním rodinám klientů, našim pracovníkům i všem partnerům,
kteří společně s námi pomáhají Centru Orion plnit jeho plány. Vyjednávání o
představení už začala - nechte se překvapit, co pro Vás chystáme tentokrát 😊.

Prostory pro poskytování terénní asistence
Cílem této asistence je hlavně postupné osamostatňování osob s handicapem
a odlehčení pečujícím rodičům – proto ji poskytujeme nejen v průběhu dne,
ale i v noci - zatím "provizorně" v Centru Orion. Právě kvůli nácvikům života v
přirozeném prostředí stále hledáme vhodné prostory, ve kterých by mohla
tato asistence probíhat.
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DÁRCI A PARTNEŘI
V ROCE 2021
„Partnerství v našem pojetí není jen
o umístění loga, ale o opravdovém vztahu.
Naším cílem je dlouhodobá spolupráce
a naši partneři jsou zároveň našimi přáteli.
Předpokládáme, že je v zájmu všech
zúčastněných partnerství rozvíjet a
zdokonalovat, a proto stále hledáme cesty,
jak vzájemnou spolupráci posouvat kupředu
tak, aby byla přínosná pro obě strany.“

Dotace:
MPSV, Královéhradecký kraj, Město Rychnov nad Kněžnou, Město
Vamberk, Obec Slatina nad Zdobnicí, Obec Bílý Újezd, Obec Pěčín, Obec
Svídnice, Obec Černíkovice, Město Dobruška, Město Kostelec nad Orlicí,
Obec Bolehošť, Město Borohrádek, Obec Potštejn, Město Týniště nad
Orlicí, Městys Doudleby nad Orlicí, Město Solnice, Obec Rybná nad
Zdobnicí, Obec Kvasiny, Městys Častolovice, Obec Lično

Finanční dary:
ZO OS KOVO při FAB Rychnov n. Kn., ASSA ABLOY Rychnov n. Kn.,
Zaměstnanecké sbírky ŠKODA AUTO, Federal-Mogul Friction Products a.s.,
Řetězy Vamberk spol. s.r.o., manželé Vikovi, MUDr. Miloš Baše, Nadační
fond Zeměkvět, Jana Komárková, MUDr. Ilona Podolská, MUDr. Jan Myšák,
Selka a.s. Rokytnice v OH, JUDr. Miloslav Tuzar, TFA s.r.o. Kostelec n. Orl.,
MUDr. Iva Klejmová, Ing. Ivana Holková, MUDr. Zdeněk Princ, Miroslav
Kopecký, MUDr. Martin Slovák, Vojtěch Bednář, Patrik Stonjek, Kamil
Horný, LETS DZ s.r.o., MUDr. Zdeněk Abel, MUDr. Jindřich Handl, Luděk
Lhotský, MUDr. Julie Tichá,

Věcné dary:
Konto Bariéry – auto pro přepravu klientů, Reklamy Špaček – výroba
cedulí, Martin Kouba – ELKO – revize elektrospotřebičů, Studio eMD – tisk
výroční zprávy, propagačních letáků a dalších materiálů, P. Klapal - dřevo
pro pracovní terapie, PEMADO s.r.o. – svíčky

Velmi si vážíme veškeré Vaší podpory, díky které společně pomáháme osobám s postižením i jejich rodinám žít.
Každá Vaše pomoc je pro nás zároveň také vyjádřením důvěry v naši práci. Děkujeme Vám!
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Zvláštní poděkování
Všem, kteří nám pomáhají s výrobou výrobků určených k prezentaci naší organizace na jarmarcích a dalších akcích pro veřejnost.
Osobám i firmám, kteří s námi pokračují v kampani "Sběr papíru pro Orion" a odevzdávají papír a další druhotné suroviny
ve sběrně KENVI CZ s.r.o. v Rychnově nad Kněžnou ve prospěch Centra Orion.
Dárcům z řad rodin dětí s postižením a dalších našich přátel, kteří přispívají prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků:
V. Vernerová, M. Beránková, P. Hlobil, J. Štafl, K. Ksandr, M. Šilerová, Červinkovi, Jelínkovi, Plockovi, Šimečkovi, Kotlářovi
Vamberk, Kotlářovi Merklovice, Mottlovi, Löfflerovi, Kašparovi, Fibikarovi, Šárovi, Ludvíkovi.
Pivovaru Clock za uspořádání charitativní dražby čtyřkilového zvonu pro Orion a za jejich dlouholetou spolupráci.
Nadačnímu fondu Abakus za podporu, díky které nabízíme Homesharing pečujícím rodinám v celém Královéhradeckém kraji.
Našemu patronu Pavlu Šporclovi za benefiční koncert pro Orion, jeho ženě Báře Kodetové Šporclové a Petru Jiříkovskému,
generálnímu partnerovi večera firmě Charvát a.s., společnosti Petrof s.r.o. za zapůjčení klavíru, VrKu kytky za květinové dary
pro účinkující, Městu Solnice, panu O. Litterovi za profi fotky z koncertu, panu J. Schejbalovi za vytvoření videa. A také všem
návštěvníkům koncertu, kteří nás podpořili zakoupením vstupenky.
Panu Michalovi Smutnému – pořadateli, a také účastníkům Drsného běhu v Potštejně, kteří přispěli částí svého startovného
Centru Orion.
Spolku Běh v srdci za uspořádání virtuálního závodu „Běžíme pro Orion“, z něhož nám věnovali část startovného.
Firmám, které se v roce 2021 zapojily do kampaně Giving Tuesday a věnovaly nám část svých tržeb: Pivovar Clock Potštejn,
Kavárna Trnka Potštejn, Charvát – Nakupivo Čestice, ZOPOS Přestavlky – Chlenské maso, Knihařství Dyntar Vamberk, Obchodní
dům HEL Rychnov n. Kn., VrKu Kytky Rychnov n. Kn., Zlatnictví Svobodová Kostelec n. Orl., VELO VÍT SPORT Kostelec n. Orl.,
B-OUTDOOR Kostelec n. Orl. V rámci kampaně nás svým nákupem podpořili také zákazníci těchto firem – i jim patří velké díky.
Děkujeme za vánoční dárky, které pro naše zaměstnance připravili společně s uznáním naší činnosti: ŠKODA AUTO a.s.,
MADOS MT s.r.o. Lupenice, INDIGO GROUP s.r.o., VCES a.s. Solnice, rodinná firma PLEVA, CHARVÁT a.s., Zlatnictví Svobodová,
Pivovar CLOCK s.r.o., Servisbal Obaly s.r.o., ASSA ABLOY s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
Zaujala Vás naše činnost a chtěli byste nás také podpořit? Přidejte se k nám, možností je opravdu hodně a fantazii se meze
nekladou: zapojte se do některých z našich projektů, zorganizujte benefici, staňte se dobrovolníkem či hostitelem, zadejte
si u nás výrobu reklamních či propagačních předmětů, dejte o nás vědět...
Máte nápad, který byste s námi rádi konzultovali?

Jsme Vám k dispozici: Mgr. Miroslava Červinková, tel.: 775 369 434, e-mail: cervinkova@centrum-orion.cz
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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
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15.902.000,- Kč
2.477.000,- Kč
483.000,- Kč
39.000,- Kč
34.000,- Kč
7.000,- Kč
1.914.000,- Kč

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti
A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku
A.III. Osobní náklady celkem
A.III.10 Mzdové náklady
A.III.11 Zákonné sociální pojištění
A.III.13 Zákonné sociální náklady
A.V. Ostatní náklady celkem
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.VIII. Daň z příjmu celkem

- 79.000,- Kč
- 39.000,-Kč
- 40.000,- Kč
13.225.000,- Kč
9.962.000,- Kč
3.223.000,- Kč
40.000,- Kč
72.000,- Kč
72.000,- Kč
203.000,- Kč
203.000,- Kč
4.000,- Kč
0,- Kč

B. VÝNOSY CELKEM:

15.847.000,- Kč

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.9 Zúčtování fondů
B.IV.10 Jiné ostatní výnosy

12.874.000,- Kč
12.874.000,- Kč
902.000,- Kč
891.000,- Kč
11.000,-Kč
1.617.000,- Kč
454.000,- Kč
247.000,- Kč
207.000,- Kč

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

- 55.000,- Kč

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

- 55.000,- Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA 2021
- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

FINANČNÍ ZPRÁVA 2021
- 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.I. Zásoby celkem
B.I.1 Materiál na skladě
B.I.5. Výrobky
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1 Odběratelé
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:

11.500.000,- Kč
2.507.000,- Kč
4.990.000,- Kč
2.925.000,- Kč
2.065.000,- Kč
-2.483.000,- Kč
-1.827.000,-Kč
-656.000,- Kč
8.993.000,- Kč
73.000,- Kč
34.000,- Kč
39.000,- Kč
8.000,- Kč
8.000,- Kč
8.766.000,- Kč
19.000,- Kč
8.747.000,- Kč
146.000,- Kč
38.000,- Kč
108.000,- Kč
11.500.000,- Kč

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

5.166.000,- Kč
2.503.000,- Kč
2.465.000,- Kč
38.000,- Kč
2.663.000,- Kč
- 55.000,- Kč
2.718.000,- Kč

B. Cizí zdroje celkem
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B. III.3 Přijaté zálohy
B.III.5 Zaměstnanci
B.III.7 Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav.pojištění
B.III.9 Ostatní přímé daně
B.III.17 Jiné závazky
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.2 Výnosy příštích období

6.334.000,- Kč
4.000,- Kč
1.240.000,- Kč
29.000,- Kč
754.000,- Kč
389.000,- Kč
57.000,- Kč
11.000,- Kč
5.090.000,- Kč
20.000,- Kč
5.070.000,- Kč
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www.centrum-orion.cz
facebook.com/CentrumOrionzs
instagram.com/CentrumOrionzs

