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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O CENTRU ORION
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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
instagram.com/centrumorionzs

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

a) Členská schůze:
je vrcholným orgánem spolku

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

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

Orgány spolku:

Počet členů spolku v r. 2022:  34 rodin (107 členů)

Centrum Orion je nezisková organizace – jsme tu s Vámi už 25 let, 
od r. 2007 jsme  registrovaným poskytovatelem sociálních služeb 
a od 1. 1. 2014 zapsaným spolkem. 



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.

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 Centra Orion, z.s.!
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Mgr. Miroslava Červinková, MBA
tel.:  775 369 434
e-mail: cervinkova@centrum-orion.cz

Máte zájem o informace o členství?
Kontaktujte ředitelku:



výroční zpráva nám dává každoročně jedinečnou možnost informovat Vás o našich aktivitách a výsledcích uplynulého
roku z vlastního úhlu pohledu. Dostává se nám zároveň úžasné příležitosti, jak vyjádřit souvislost mezi rokem, který
je již za námi a naší vizí do budoucna.             

Z tohoto důvodu si proto každý rok při psaní úvodního slova pokládám stejné otázky: Je úspěch či neúspěch
objektivně měřitelný pouze na základě nějakých předem stanovených klíčových ukazatelů? Nebo skutečný,
opravdový úspěch znamená něco víc? A v čem vlastně tkví to pravé tajemství úspěchu? Steve Jobs kdysi v této
souvislosti řekl: „Pokud se podíváte opravdu pozorně, tak na většině úspěchů, jež přišly ze dne na den, se pracovalo
již dlouhou dobu předtím.“   

Rok 2022 byl posledním z pětiletého období, kdy jsem poprvé stála v čele Centra Orion. Chtěla bych proto našim
členům poděkovat za důvěru mi svěřenou a doufám, že jsem ji nezklamala. Děkuji také Lence Jelínkové a Lence
Löfflerové - členkám výboru, za jejich podporu a spolupráci. 

V roce 2022 jsme plynule navázali na dva předchozí „covidové“ roky dalšími velkými změnami a zkouškami – ať už to
byla (a vlastně stále ještě je) válka na Ukrajině, kdy jsme také v Centru Orion několik měsíců pomáhali mamince
a jejímu synovi Kuzmovi či energetická krize (kterou jsme ale díky našemu významnému partnerovi a majiteli budovy
panu Hlaváčkovi v r. 2022 ještě nepocítili v plné síle).

Vážím si toho, že nás ani v těchto časech neopustil nadhled, lidský přístup a snaha pomáhat. Opět jsme si ověřili, 
že problémy jsou před nás stavěny proto, abychom je překonávali a jak řekl Albert Einstein: „Uprostřed každého
problému se nachází příležitost.“ Jde jen o to nebát se je vidět a nebát se je realizovat. 
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VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI CENTRA ORION,



Ráda bych se s Vámi o některé z našich úspěchů z r. 2022 podělila. 
Centrum Orion získalo značku „Skvěle fungující organizace“ v rámci
Programu dobrovolného rámce hodnocení kvality sociálních služeb,
který upravuje oblast nadstandartní kvality a toto ocenění nás řadí mezi
nejlépe procesně fungující organizace v sociálních službách u nás.  

V Centru Orion také vznikla tzv. Rodičovská rada, jejímž cílem je prosazovat
podmínky pro osamostatňování osob s těžkým a kombinovaným postižením
do budoucna. Díky finanční podpoře Nadačního fondu Zeměkvět jsme se 
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Mgr. Miroslava Červinková, MBA
předsedkyně spolku a  ředitelka Centra Orionv Dlouhé Vsi dne 27. ledna 2023

Za pomoci našich pracovníků, díky jejich profesionalitě, tvořivosti, cílevědomosti a mnohdy i odvahy, se podařilo
a i nadále daří plnit hlavní cíl Centra Orion – pomáhat osobám s postižením a jejich rodinám žít!  

Právě to vše dohromady je pro nás synonymem úspěchu nejen v roce 2022, ale také potvrzením správnosti naší vize
pro roky další.

Děkuji jménem našich klientů i jejich rodin Vám všem, kteří jste byli na naší cestě v uplynulém roce s námi
a pevně věřím, že nám zachováte přízeň i nadále. Jste naší velkou oporou!

mohli zaměřit i na zvýšení IT bezpečnosti Orionu a provést optimalizaci IT sítě tak, 
aby byla nejen bezpečnější vůči útokům zvenčí, ale také uživatelsky přívětivější. 
Opět jsme se mohli spolehnout na naše dlouholeté partnery a také se zapojit do nových projektů např. Krabice od bot. 



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.
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možnost trávit čas mimo domov,  

aktivní účast na plánování denního
programu a kontakt s vrstevníky,
podporu při uplatňování vlastní vůle

aktivity běžného dne (péče o domácnost 

výchovné, relaxační i zájmové  činnosti
(keramika, výtvarné činnosti, foto,
počítače,…),
pomoc při osobní hygieně a při zajištění
stravy dle potřeby.

v moderním, bezpečném a kompletně
bezbariérově upraveném prostředí,

a realizaci vlastních rozhodnutí,

a zahradu, nakupování, vaření,…), 

V rámci služby Vám můžeme nabídnout:

Sociální služba je určena osobám ve věku od 6 do 50 let  
z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Bc. Gabriela Hrobařová
tel.: 774  155 180
e-mail: hrobarova@centrum-orion.cz

Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte sociální pracovnici:



17 334 hodin poskytnuté služby
7 758 515 Kč celkové náklady služby služby CDS v roce 2022

Rok v číslech:
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"V nabídce odpoledních
aktivit v centru denních
služeb každé úterý."

V roce 2022 začala nová odpolední aktivita - přírodní terapie
"Přírodní terapie se účastním rád. Baví mě práce na zahradě a v okolí Orionu. Naučím se spoustu nových věcí, které si pak
můžu vyzkoušet na zahradě u chalupy. Když jsme při práci unaveni, uděláme si přestávku. 
Pokud je něco těžké a nejde nám to, vzájemně si pomůžeme. Moc se mi líbí také procházky do přírody, kde si povídáme          
 o rostlinách a zvířatech, která zde žijí." klient Martin

Na financování se podílí klienti, dále je služba hrazena prostřednictvím dotací MPSV, Královéhradeckého kraje, měst a obcí regionu Rychnov n. Kn. 

26 pracovníků přímé péče (9,23 úvazku)
47 klientů, kteří službu využili

96 000 kroků na čerstvém vzduchu
(v přírodě)

48 okrasných květin vysázeno
55 koleček listí odvozeno

3 košíky jablek sklizeny
2 koše paprik snědeny

 seznámení 
s faunou a flórou naší přírody
údržba zeleně a sklizeň úrody

 

 údržba zahradního nábytku
čištění a zametání dlážděných plot

čištění a oprava nářadí
výroba dřevěných květináčů

zábavné prezentace a kvízy o drobné ceny
 



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,… 
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Osobní asistenci poskytujeme dětem i dospělým ve věku
od 3 do 50 let v rámci okresu Rychnov n. Kněžnou.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče

možnost zůstat ve svém domácím
prostředí, které znáte a jste v něm
spokojeni,
pomoc při uplatňování vlastní vůle

díky asistenci můžete vést aktivní 

      o vlastní osobu, pomoc při oblékání
a svlékání, při osobní hygieně i při zajištění
stravy,

a jednání na základě vlastních rozhodnutí, 

      a nezávislý způsob života - navštěvovat
      školu i odpolední aktivity a realizovat
      všechny činnosti jako Vaši zdraví vrstevníci. 

V rámci služby Vám můžeme nabídnout:

Mgr. Lucie Hudečková
tel.: 774  455 676
e-mail: hudeckova@centrum-orion.cz

Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte sociální pracovnici:



33 193 hodin poskytnuté služby
6 806 922 Kč celkové náklady služby služby OA v roce 2022

Rok v číslech:

"Jelikož naše vazby na
Centrum Orion jsou
dlouholeté a zkušenosti ty
nejlepší, poskytování terénní
asistence - dle našich potřeb
- jsme opravdu uvítali.
Za tuto službu jsme Orionu
nesmírně vděčni, neboť má
pro nás velký smysl. " rodiče
Lenky

V roce 2022 začala využívat terénní osobní asistenci Lenka

"Líbí se mi, 
že si s asistentem domluvím,

co budu dělat, nebo kam
pojedeme na výlet. 

Vždycky se hodně nasměju   
 a mám pak dobrou náladu."

Lenka

"Rodiče si stihnou něco zařídit,
nebo si vyrazit na výlet a já mohu
využít asistenci, například na celý
víkend. Pak se sejdeme doma a

vyprávíme si, co jsme zažili." Lenka 

"Program služby si s pomocí asistenta sestaví sama tak, aby ji to bavilo a vyhovovalo. 
Asistent jí pak v průběhu služby dopomáhá, podporuje a motivuje při smluvených činnostech. 
Lenka má asistenta "pro sebe" a ten se jí věnuje na 100%. Lenka tak stráví celý den podle svých představ.
Trénujeme i činnosti, které jsou potřeba v běžném životě např. vaření, skládání prádla, mytí nádobí a další činnosti. " asistent Michal

Na financování se podílí klienti, dále je služba hrazena prostřednictvím dotací MPSV, Královéhradeckého kraje, měst a obcí regionu Rychnov n. Kn. 

27 pracovníků přímé péče (9,84 úvazku)
55 klientů, kteří službu využili

Nejen, že si můžeme bez obav
naplánovat turistické výlety, které

 bychom s Lenkou nemohli absolvovat, udělat 
si v klidu práci, věnovat se vnoučatům aj., 

 ale tuším, že i Lenka se v jiném prostředí
cítí mnohem samostatnější, dospělejší 

a důležitější. Odpočine si od nás -
na své "pobyty" v Orionu se těší.
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AKTIVITY SPOLKU
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Tato oblast podpory nejen rodin pečujících 
o děti s handicapem či dalšími problémy, 
ale i dospělých, stále patří mezi hlavní 
aktivity spolku a je otevřena i veřejnosti.

Terapie Neurofeedback, Access Bars 
a psychoterapeutická pomoc rodinám

Mgr. Taťána Brodská
tel.:  603 950 472
e-mail: brodska@centrum-orion.cz

Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte terapeuta:

"Neurofeedback a psychoterapeutické
konzultace jsou vzájemně propojeny -
dochází tak ke komplexní a cílené pomoci" 

Terapie Access Bars, během níž se
terapeut postupně lehce dotýká 32
specifických bodů na hlavě klienta, 
 pomáhá při uvolnění stresu a napětí,
snížení hyperaktivity u dětí,       
 odstranění psychických problémů jako
jsou deprese, úzkosti, strachy, fobie či
nemocí jako jsou migrény, alergie, astma,
ekzémy, je vhodná  i pro autisty nebo lidi
s Alzheimerovou chorobou. 

Psychoterapeutické konzultace vede
zkušený terapeut s dlouholetou praxí,
který zároveň působí jako lektor,
supervizor, kineziolog.

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 
nebo u dospělých např. po úrazech mozku,
po mrtvicích...  

"Bolest hlavy povolila. To byla velká úleva.
Dokonce jsem chvílemi úplně bez bolesti. Byla
jsem unavená, nic se mi nechtělo. A teď mám
chuť něco dělat." klientka terapie



Evička je mladá slečna, která toužila najít
kamarádku, kterou by mohla mít sama pro
sebe a mohla by si s ní hodně povídat.

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.

HOMESHARING

Homesharing realizujeme od července 2021, kdy
jsme se díky podpoře nadačního fondu Abakus
stali zastřešující organizací pro Královéhradecký
kraj.

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

V roce 2022 jsme spárovali první
pečující rodinu s hostitelkou.

Hana jako žena ve středním věku už má děti
odrostlé a zaujala ji myšlenka homesharingu.
"Vidím v tom smysl a mám dobrý pocit, že
pomůžu konkrétnímu dítěti." 

Od prvního setkání si obě padly do oka a staly
se z nich kamarádky. Hodně si spolu povídají
o všem možném, hlavně o tom, co Evičku
zajímá, rády spolu také společně vyrábějí a tvoří.
Maminka Evičky je moc ráda, že má více času
věnovat se dalším sourozencům i sama sobě.
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CO SE NÁM V ROCE 2022 POVEDLO
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Rádi bychom se s Vámi podělili o naši
radost z úspěchu v Programu MPSV,
který upravuje oblast nadstandartní
kvality v sociálních službách. Získané
ocenění nás řadí mezi nejlépe procesně
fungující organizace v sociálních službách
u nás.

mezi naše nejsilnější stránky patří výrazná
orientace na klienty  - poskytované služby
jsou šité na míru potřebám konkrétních
klientů a dokážeme k jejich zajištění
poskytovat také odpovídající
individualizovanou podporu, a to i díky
propracovanému systému prolínání
asistentů mezi oběma službami, což
maximalizuje efekt využití jejich
pracovního času,
"Orioňácká" atmosféra je v Centru Orion
všudypřítomná a cíleně a dlouhodobě
budovaná, přispívá k tomu i propracované
a provázané PR organizace,
 jsme odvážní v zapojování do nových
výzev a projektů a dokážeme pro ně získat
nejen podporu okolí, ale i finanční a
materiálně technické podmínky,
růst a profesionalizace je  u nás patrná
především v posledních 5 letech, kdy  jsme
zásadně změnili způsob strategického
řízení a plánování.

Hodnotitelé nejvíce ocenili, že:

Centrum Orion má značku kvality

"Každý úspěch začíná rozhodnutím to zkusit" - Jillian Michaels



Rodičovská rada

A právě proto vznikla v Centru Orion tzv. Rodičovská rada. Na podzim proběhla pod vedením odborníka Bc. Jana Syrového     
 4 setkání za účasti 22 pečujících rodin, jejichž cílem bylo zjistit přání, očekávání, názory a postoje rodičů zdravotně
postižených dětí o potřebné podpoře těchto dětí pro jejich co nejvíce samostatný život. Výstup z těchto setkání byl předán
zástupcům Kraje a také představitelům měst Rychnov, Kostelec a Vamberk.

V r. 2023 budou následovat další jednání, jejichž výsledkem, doufáme, bude v Královéhradeckém kraji v blízké budoucnosti
rozvoj takových služeb a podpor, které umožní i osobám s postižením těžkým a kombinovaným žít s potřebnou podporou,     
 přitom co možná nejvíce samostatně a také aktivně.

Přemýšlí rodiče o
budoucnosti svých dětí     

 s postižením?

Co potřebují k tomu, 
aby přijali myšlenku, 

že jednou jejich děti – i přes
svůj těžký nebo kombinovaný

handicap – už nebudou
 žít s nimi?

Co je podmínkou pro to, aby rodiče 
vůbec uvažovali o možnosti samostatného

bydlení svých dětí, 
aby měli pocit bezpečí a důvěry 

v nabízené varianty?

Nad těmito otázkami se zamýšlíme již několik let, a to také v rámci strategického plánování. 
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TRADIČNÍ AKCE
 roku 2022
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Zaměstnanecké sbírky ŠKODA AUTO - tento
zcela výjimečný projekt je pro nás velmi důležitý. 
V r. 2022 jsme výtěžek opět využili na zajištění
dopravy či asistenci při letním rekondičním  
 pobytu klientů a také na mzdu psychoterapeuta.

Ukliďme Česko - do této celostátní kampaně se
klienti Centra Orion zapojili již po několikáté, letos
ale poprvé ve spolupráci se žáky ZŠ Javornická - 
a bylo to nejen velmi přínosné, ale také velmi
příjemné dopoledne :-).

GIVING TUESDAY - dárcovská štafeta, do které    
 se zapojilo i v těchto těžkých časech 8 prodejen,
přinesla Orionu opět téměř 50.000 Kč, které
využijeme na nákup zvedacího zařízení do
služebního auta.

SBĚR PAPÍRU PRO ORION - ve spolupráci 
s firmou KENVI CZ v Rychnově stále pokračujeme    
 se sběrem papíru a dalších druhotných surovin -
děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte tímto
způsobem.

Dobrovolnický den a Pečení pro Orion s ASSA ABLOY 
- v r. 2022 jsme oslavili již 10 let spolupráce - která nám
velmi pomáhá nejen finančně, ale zároveň nás velmi těší
zájem zaměstnanců o společné projekty a upřímná snaha
nám pomoci vždy, když je třeba.

NOVÉ PROJEKTY

Zahradní festival - den věnovaný rostlinám,
kde nechyběly ani dílničky pro děti či dospělé,
komentované prohlídky Centra Orion a soutěže
jsme v květnu pořádali ve spolupráci s VrKu
Kytky a POP Art fitnes. Na celé akci se aktivně
podíleli i klienti Centra Orion. 

Krabice od bot - poprvé jsme s klienty připravili a
zabalili několik dárků a zároveň poskytli prostory 
pro sběrné místo sbírky organizované Diakonií ČCE,
cílem které je sesbírat od veřejnosti dárky pro děti,
které by jinak nic na Vánoce nedostaly... Děkujeme
všem, kdo jste dárek k nám do Orionu přinesli :-).
Společně s koordinátorkou Terkou Filipovou jsme
vyhodnotili, že do toho za rok půjdeme znovu! 

Exkurze či projektové dny - v rámci kterých mohou
např. žáci škol vidět, jak se žije lidem s postižením a
zažít alespoň na chvilku to, co oni, proběhly v Centru
Orion i v r. 2022. Opět jsme také prezentovali
Centrum Orion na některých akcích pro veřejnost.



K našim narozeninám jsme si 
 nadělili výjimečný koncert, který
proběhne 25. května 2023 - tedy  
 v měsíci, kdy slavíme den matek,
otců i rodin. Koncert proběhne     
 v kostele Nejsvětější Trojice v
Rychnově a s krátkým slovem na
něm vystoupí i Zbigniew Czendlik.
Benefice bude zároveň naším
poděkováním rodinám klientů,
našim pracovníkům i všem
partnerům, kteří společně s námi
už celých 25 let pomáhají Centru
Orion plnit jeho plány. 

Benefiční koncert Lucie Bílé 

PŘIPRAVUJEME 
V ROCE 2023

Zahradní slavnost pro rodiny členů
Orionu a našich zaměstnanců
V září se sejdou rodiny pečující  a rodiny
našich pracovníků, aby společně oslavili
25. výročí vzniku Centra Orion. Program
bude bohatý a zajímavý pro děti i
dospělé, nebude chybět ani bohatá
tombola, kapela či občerstvení...
Chceme takto poděkovat pečujícím
rodinám za jejich náročnou péči, našim
pracovníkům za jejich laskavost, ochotu
vstřícnost a empatii, s jakou svoje poslání
vykonávají a zároveň všem alespoň        
 na chvilku dát v příjemném prostředí
zapomenout na starosti všedního dne... 

Centrum Orion OSLAVÍ 25. NAROZENINY

Terénní asistenci s možností využití
prostor v Centru Orion a to i v noci,
jejímž cílem je hlavně postupné
osamostatňování osob s handica-
pem a odlehčení pečujícím
rodičům poskytujeme od r. 2022.
Od února 2023 jsme získali další
prostory v naší budově, které
začínáme postupně přestavovat 
na "pokojíčky"... (do budoucna
bychom "u nás" chtěli postupně
vytvořit plnohodnotné prostředí
pro nácviky samostatnosti).

Prostory pro poskytování
terénní asistence
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HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
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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, či na akcích
našich partnerů, např. ŠKODA AUTO,
ASSA ABLOY a.s., VCES a.s.)

Velmi si ceníme spolupráce s firmou ALPHA
Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. v oblasti
zaměstnávání maminek pečujících o dítě              
 s postižením, která dokázala své zakázky
přizpůsobit tak, že maminky mohou pracovat
přímo v Centru Orion, přizpůsobit si pracovní
dobu dle potřeb svých dětí a kromě přivýdělku
zároveň oceňují to, že se mohou dostat ze
sociální izolace...

Zaměstnávání pečujících osob

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

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



Nabízíme výrobky a služby

V našem sortimentu najdete také výrobky ze dřeva, např. hmyzí hotely nebo ručně malované obrazy na plátně. 

Tiskneme, kopírujeme, skenujeme a laminujeme na formáty A3 a A4. 

Specializujeme se na výrobu
placek (buttony, magnetky,
zrcátka, otvíráky, klíčenky) 

Vyrábíme propagační předměty či
milé dárečky např. z keramiky, drátků,

vosku, látek... 

Podívejte se na naši
nabídku výrobků

www.centrum-orion.cz.
 

Pracujeme hlavně na základě individuálních zakázek. Vaše objednávka tak potěší a zároveň pomůže. 
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Dárci a partneři v r. 2022
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Velmi si vážíme veškeré 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!

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

Dotace:

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

Finanční 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

Věcné dary:



Děkujeme všem rodičům a našim
přátelům, kteří nám pomáhají s výrobou
výrobků určených pro prezentaci Centra
Orion. 

Děkujeme pracovníkům firmy ASSA
ABLOY Rychnov, kteří nám v rámci
dobrovolnického dne pomohli probudit
zahradu ze zimního spánku a připravit ji
na jaro. Letos nám s touto akcí poprvé
pomohlo také VrKu Kytky made with love
– nejen tím, že dodalo zdarma zeminu,
semínka a další rostlinky, ale také
odbornou pomocí přímo na místě.
DĚKUJEME – díky vám máme opět krásné
prostředí okolo Orionu! 

Děkujeme všem osobám i firmám, kteří   
 s námi pokračují v kampani Sběr papíru
pro Orion a odevzdávají papír a další
druhotné suroviny ve sběrně KENVI         
 ve prospěch Centra Orion. 

Děkujeme spolku Běh v srdci za
uspořádání virtuálního závodu
„Prázdninový maraton pro Centrum
Orion“, z něhož nám věnovali část
startovného. 

Děkujeme panu Michalovi Smutnému –
pořadateli Drsného běhu v Potštejně    
 a také účastníkům, kteří přispěli částí
svého startovného Centru Orion. 

Děkujeme za vánoční dárky, které pro
zaměstnance Centra Orion připravili:
ŠKODA AUTO a.s., MADOS a.s., ASSA
ABLOY a.s., INDIGO GROUP s.r.o., VCES
a.s., CHARVÁT a.s., pivovar CLOCK s.r.o.,
Matrix a.s. a rodinná firma PLEVA. 

Děkujeme partnerům, kteří se v r. 2022
zapojili do kampaně Giving Tuesday
(světový den dárcovství) a věnovali část
svých tržeb Centru Orion: Pivovar Clock
Potštejn, Kavárna Trnka Potštejn,
Charvát – Nakupivo Čestice, Knihařství
Dyntar Vamberk, Obchodní dům HEL
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 prodejen – i jim patří velké díky.

Děkujeme dárcům z řad rodin dětí
s postižením a dalších našich přátel,
kteří přispívají prostřednictvím
pravidelných měsíčních příspěvků: 
M. Jarkovská, P. Hlobil, M. Šilerová,      
 K. Ksandr, Červinkovi, Jelínkovi,
Plockovi, Šimečkovi, Kotlářovi Vamberk,
Kotlářovi Merklovice, Mottlovi,
Löfflerovi, Šárovi, Kašparovi, Fibikarovi, 
 Ludvíkovi, Schejbalovi. 

Poděkování!



podpořte nás bezhotovostním jednorázovým převodem nebo zadáním trvalého příkazu na náš účet
u České spořitelny č. 118 77 493 49 / 0800, můžete použít i QR kód níže,
zapojte se do některého z našich projektů,
bavte se při konání dobrého skutku -  uspořádejte sbírku, zorganizujte benefici, podpořte nás
výtěžkem ze vstupného...,
staňte se dobrovolníkem či hostitelem, 
zadejte si u nás výrobu reklamních či propagačních předmětů, 
dejte o nás vědět, pomozte nám najít nové partnery, řekněte o naší práci svým známým a přátelům,
doporučte nás svým kolegům nebo obchodním partnerům, sdílejte informace  o Centru Orion na
svých sociálních sítích...

PODPOŘTE NAŠI PRÁCI - VAŠE POMOC JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ
 Přidejte se k nám, možností je opravdu hodně : 

Máte další nápad, jak nás podpořit? Napište nám nebo zavolejte: 
Mgr. Miroslava Červinková, tel.: 775 369 434, 
e-mail: cervinkova@centrum-orion.cz     

Věříme, že najdeme společnou cestu!

Již téměř 25 let pomáháme a naše práce má výsledky. Stojí za nimi příběhy mnoha dětí i dospělých osob  
s postižením a jejich rodin, kterým jsme pomohli v jejich tíživé situaci. Jsme tým odborníků a máme
dlouholeté zkušenosti. 

Bez Vás to ale nejde! Abychom mohli dlouhodobě udržet kvalitu našich služeb a nadále rozvíjet formy podpory
osob s postižením i jejich rodin, potřebujeme stálou a pravidelnou podporu našich partnerů a dárců. 
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Nový projekt na podporu a rozvoj kompetencí osob s postižením v oblasti komunikace

Ve spolupráci s Městem Kostelec nad Orlicí se od r. 2023 budeme podílet na tříletém projektu zaměřeném   
 na posílení kompetencí pečujících osob a osob s postižením, financovaném  z evropských zdrojů.

Formou besed vedených facilitátorem či setkávání s podporou psychoterapeuta chceme propojit osoby            
s postižením z více organizací tak, aby mohla vzniknout nová přátelství, která obohatí jejich životy...

Jste z Královéhradeckého kraje? Pracujete v organizaci s mladými dospělými osobami s mentálním postižením
a chtěli byste jim jejich život zpříjemnit? Neváhejte a ozvěte se nám...  

 
Kontakt: Mgr. Miroslava Červinková, MBA
tel.: 775 369 434, e-mail: cervinkova@centrum-orion.cz
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2022
 - 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.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti
   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 
 
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.9 Zúčtování fondů 
     B.IV.10 Jiné ostatní výnosy 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 

16.660.000,- Kč
 

2.585.000,- Kč
  424.000,- Kč

  11.000,- Kč
 59.000,- Kč

          1.000,- Kč 
2.090.000,- Kč

 
15.000,- Kč
15.000,-Kč 

  13.699.000,- Kč
  10.369.000,- Kč

               3.326.000,- Kč
4.000,- Kč

   89.000,- Kč
           89.000,- Kč

 267.000,- Kč
267.000,- Kč

5.000,- Kč
0,- Kč

 
 16.821.000,- Kč

 
 12.361.000,- Kč

  12.361.000,- Kč
 1.552.000,- Kč

  1.541.000,- Kč
 11.000,-Kč

 2.498.000,- Kč
 410.000,- Kč

             344.000,- Kč
           66.000,- Kč

 
161.000,- Kč

 
 161.000,- Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2022
- 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.17 Jiné pohledávky  
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.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem 
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 

22

 12.326.000,- Kč
 2.322.000,- Kč
 5.071.000,- Kč
 2.925.000,- Kč
 2.146.000,- Kč

 -2.749.000,- Kč
 -1.923.000,-Kč

 -826.000,- Kč
 

 10.004.000,- Kč
 57.000,- Kč

  33.000,- Kč
24.000,- Kč

 1.000,- Kč
  1.000,- Kč

  9.740.000,- Kč
 35.000,- Kč

 9.705.000,- Kč
 206.000,- Kč

  45.000,- Kč
 1618.000,- Kč

 
  12.326.000,- Kč

 
 5.150.000,- Kč
 2.326.000,- Kč

  2.258.000,- Kč
  68.000,- Kč

 2.824.000,- Kč
  161.000,- Kč
 2.663.000,- Kč

 
7.176.000,- Kč

3.000,- Kč
1.254.000,- Kč

  776.000,- Kč
409.000,- Kč

57.000,- Kč
12.000,- Kč

 5.919.000,- Kč
  42.000,- Kč

  5.8770.000,- Kč



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


