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OS ORION OS ORION –– kdo jsmekdo jsme

Od r. 1998Od r. 1998
sdrusdružžuje rodiny s duje rodiny s děětmi s handicapem z celtmi s handicapem z celéého ho 
regionu Rychnov nad Knregionu Rychnov nad Kněžěžnounou

Od r. 2007Od r. 2007
se stse stáávváá registrovaným poskytovatelem dvou registrovaným poskytovatelem dvou 
socisociáálnlníích sluch služžeb:eb:

osobnosobníí asistenceasistence
socisociáálnlněě aktivizaaktivizaččnníí sluslužžby pro rodiny s dby pro rodiny s děětmitmi



HlavnHlavníí poslposláánníí sdrusdružženeníí

Integrace dIntegrace děěttíí se zdravotnse zdravotníím postim postižženeníím m 
do spoledo společčnosti, posnosti, posíílenleníí rodinnrodinnéé ppééčče o e o 
tyto dtyto děětiti
MaximMaximáálnlníí momožžnnáá podpora rodinpodpora rodináám s m s 
handicapovanými dhandicapovanými děětmi tak, aby mohly tmi tak, aby mohly žžíít t 
bběžěžný ný žživot jako ostatnivot jako ostatníí



Projekt Projekt „„KlKlííčč k handicapuk handicapu““

Vznikl z touhy pomoci rodinVznikl z touhy pomoci rodináám s m s 
handicapovanými dhandicapovanými děětmi v jejich nelehktmi v jejich nelehkéém m 
úúkolukolu
Navazuje na Navazuje na úúspspěěššný projekt ný projekt „„Chceme být Chceme být 
s vs váámimi““, zam, zaměřěřený takený takéé na vzdna vzděělláávváánníí



CCííl projektul projektu

Projekt je zamProjekt je zaměřěřen na narovnen na narovnáávváánníí
ppřřííleležžitostitostíí ppřři vzdi vzděělláávváánníí dděěttíí se se 
zdravotnzdravotníím handicapem a na podporu m handicapem a na podporu 
jejich socijejich sociáálnlníí integrace do spoleintegrace do společčnosti.nosti.



Motto projektuMotto projektu

SpoleSpoleččnněě najdeme klnajdeme klííčč k handicapuk handicapu
–– jen tak je mojen tak je možžno cno cíílenleněě pomoci pomoci 
dděětem se zdravotntem se zdravotníím postim postižženeníím v m v 
jejich daljejich dalšíším rozvoji a vzdm rozvoji a vzděělláávváánníí, , 
kterkteréé mmáá vyvyúústit v prostit v prožžíívváánníí co co 
nejkvalitnnejkvalitněějjšíšího ho žživota v dospivota v dospěělosti.losti.



BliBližžšíší úúdaje o projektudaje o projektu

NNáázev projektuzev projektu:: KlKlííčč k handicapuk handicapu

NNáázev operazev operaččnníího programuho programu:: OP OP 
VzdVzděělláávváánníí pro konkurenceschopnostpro konkurenceschopnost

NNáázev oblasti podporyzev oblasti podpory:: RovnRovnéé ppřřííleležžitosti itosti 
dděěttíí a a žžáákkůů, v, vččetnetněě dděěttíí a a žžáákkůů se se 
specispeciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebamiebami



Projekt je spolufinancovProjekt je spolufinancováán Evropským n Evropským 
socisociáálnlníím fondem a Stm fondem a Stáátntníím rozpom rozpoččtem tem 
ČČR v rR v ráámci OP VK mci OP VK –– Investice do rozvoje Investice do rozvoje 
vzdvzděělláávváánníí

VýVýšše finane finanččnníí podpory:podpory: 15.996.148,70 K15.996.148,70 Kčč
Doba realizace projektu:Doba realizace projektu: 3 roky3 roky

Leden 2009 Leden 2009 –– prosinec 2011prosinec 2011



ŘŘeeššitel projektu:itel projektu: ObObččanskanskéé sdrusdružženeníí
rodirodičůčů a pa přřáátel dtel děěttíí s handicapem s handicapem 
ORION Rychnov nad KnORION Rychnov nad Kněžěžnounou

Partner projektu:Partner projektu: SdruSdružženeníí SPLAV SPLAV 
Skuhrov nad BSkuhrov nad Běěloulou



CCíílovlovéé skupiny projektuskupiny projektu

DDěěti se speciti se speciáálnlníími potmi potřřebami vzniklými na ebami vzniklými na 
zzáákladkladěě handicapuhandicapu
RodiRodičče pee peččujujííccíí o do děěti s handicapemti s handicapem
PracovnPracovnííci organizacci organizacíí ppůůsobsobííccíí v oblasti v oblasti 
vzdvzděělláávváánníí a asistena asistenččnníích sluch služžebeb



ZZáákladnkladníí oblasti projektuoblasti projektu
Podpora vzdPodpora vzděělláávváánníí dděěttíí s handicapems handicapem ve ve 
šškolnkolníích a pch a přřededšškolnkolníích zach zařříízenzeníích a pch a přři i 
odpolednodpoledníích vzdch vzděělláávacvacíích aktivitch aktivitáách vch vččetnetněě
zajizajiššttěěnníí podppodpůůrných opatrných opatřřeneníí
VzdVzděělláávváánníí rodirodičůčů dlouhodobdlouhodoběě pepeččujujííccíích o dch o dííttěě
se zdravotnse zdravotníím handicapem prostm handicapem prostřřednictvednictvíím m 
specispeciáálnlníích vzdch vzděělláávacvacíích kurzch kurzůů v oblasti pv oblasti pééčče, e, 
výchovy a vzdvýchovy a vzděělláávváánníí dděěttíí s handicapems handicapem
VzdVzděělláávváánníí pracovnpracovnííkkůů z oblasti pz oblasti pééčče a e a 
výchovy dvýchovy děěttíí se zdravotnse zdravotníím handicapemm handicapem



Aktivity projektu urAktivity projektu urččenenéé pro pro 
ccíílovou skupinu dlovou skupinu děěttíí

1. PC kurz pro d1. PC kurz pro děěti s handicapemti s handicapem
2. EEG Biofeedback 2. EEG Biofeedback –– terapie na podporu terapie na podporu 

ččinnosti mozkuinnosti mozku
3. Doprava d3. Doprava děěttíí s handicapem na vzds handicapem na vzděělláávacvacíí

aktivityaktivity
4. zaji4. zajiššttěěnníí asistence dasistence děětem v ptem v přřededšškolnkolníích a ch a 

šškolnkolníích zach zařříízenzeníích a pch a přři odpoledni odpoledníích ch 
aktivitaktivitááchch

5. KRUH 5. KRUH –– projektovprojektovéé vzdvzděělláávváánníí ururččenenéé pro pro 
celou rodinucelou rodinu



PodpPodpůůrnrnéé opatopatřřeneníí pro dpro děěti s ti s 
handicapemhandicapem

NNáákup a zapkup a zapůůjjččovováánníí specispeciáálnlníích ch 
didaktických a kompenzadidaktických a kompenzaččnníích pomch pomůůcekcek
VybavenVybaveníí Centra ORION literaturou pro Centra ORION literaturou pro 
dděěti ti -- encyklopedieencyklopedie



Aktivity projektu urAktivity projektu urččenenéé pro pro 
ccíílovou skupinu rodilovou skupinu rodičůčů

1. Kontakt 1. Kontakt –– motivamotivaččnníí kurzkurz
2. Kl2. Klííčč –– adaptaadaptaččnníí kurzkurz
3. Kurz IT dovednost3. Kurz IT dovednostíí pro rodipro rodiččee
4. Kurz jazykový pro rodi4. Kurz jazykový pro rodiččee



PodpPodpůůrnrnéé opatopatřřeneníí pro rodipro rodičče e 
pepeččujujííccíí o do dííttěě s handicapems handicapem

IndividuIndividuáálnlníí poradenstvporadenstvíí klinickklinickéého ho 
psychologa a specipsychologa a speciáálnlníího pedagogaho pedagoga
VybavenVybaveníí odbornodbornéé knihovny v Centru knihovny v Centru 
ORION a zapORION a zapůůjjččovováánníí knih rodinknih rodináám dm děěttíí s s 
handicapemhandicapem



Aktivity projektu urAktivity projektu urččenenéé pro pro 
ccíílovou skupinu pracovnlovou skupinu pracovnííkkůů

ProfesionProfesionáál l –– kurz pro pracovnkurz pro pracovnííky pky půůsobsobííccíí
v oblasti vzdv oblasti vzděělláávváánníí a asistena asistenččnníích sluch služžebeb

MoMožžnost vyunost využžititíí odbornodbornéé knihovny v knihovny v 
Centru ORIONCentru ORION



Výstup projektu urVýstup projektu urččený pro cený pro cíílovou lovou 
skupinu rodiskupinu rodičůčů, pracovn, pracovnííkkůů i i šširokirokéé

odbornodbornéé a laicka laickéé veveřřejnostiejnosti

1. Vytvo1. Vytvořřeneníí metodiky metodiky „„KlKlííčč k handicapuk handicapu““::

s popsanými jednotlivými aktivitami,s popsanými jednotlivými aktivitami,
s doporus doporuččenými postupy penými postupy přři výchovi výchověě a a 
vzdvzděělláávváánníí dděěttíí s handicapem,s handicapem,
s kazuistikami ns kazuistikami něěkterých rodin sloukterých rodin sloužžííccíí jako jako 
ppřřííklad dobrklad dobréé praxepraxe



Výstup projektu urVýstup projektu urččený pro cený pro cíílovou lovou 
skupinu rodiskupinu rodičůčů, pracovn, pracovnííkkůů i i šširokirokéé

odbornodbornéé a laicka laickéé veveřřejnostiejnosti

2. Vytvo2. Vytvořřeneníí ččasosbasosběěrnrnéého instruktho instruktáážžnníího     ho     
dokumentdokumentáárnrníího filmu, který bude ho filmu, který bude 
spolespoleččnněě s metodikou ps metodikou přředstaven na edstaven na 
zzáávvěěrereččnnéé konferenci urkonferenci urččenenéé::

pro pracovnpro pracovnííky ky šškol a kol a šškolských zakolských zařříízenzeníí,,
pro dalpro dalšíší organizace zabývajorganizace zabývajííccíí se danou se danou 
problematikou,problematikou,
pro rodiny dpro rodiny děěttíí s handicapem i s handicapem i šširokou irokou 
veveřřejnostejnost



PodrobnPodrobněějjšíší informace o projektu informace o projektu 
i o jednotlivých aktiviti o jednotlivých aktivitáách naleznete ch naleznete 
na nana naššich webových strich webových stráánknkáách nebo ch nebo 
ppřři osobni osobníí nnáávvššttěěvvěě Centra ORIONCentra ORION

v Rychnovv Rychnověě nad Knnad Kněžěžnounou

www.oswww.os--orion.czorion.cz
tel: 494 530 079tel: 494 530 079

http://www.os-orion.cz/


DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost
PharmDr. Ilona MikuPharmDr. Ilona Mikuššovováá

vedoucvedoucíí projektuprojektu

Mgr. Miroslava Mgr. Miroslava ČČervinkovervinkováá
finanfinanččnníí manamanažžer projektuer projektu
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