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Tým centra 
 

Předsedkyně  
Jitka Bartošová, která je statutární zástupce organizace 
 
Dobrovolníci: 

• zahraniční: 01 – 09/2019: Bekar Shedania (Gruzie), Soukaina Bhayar (Španělsko), Louis Guégan 
(Francie), Lara Linn Haucke (Německo), 09 – 12/2019: Dean Curry (Velká Británie), Jannik Krause 
(Německo), Tamara Tabukashvili (Gruzie), Gabriela Faratro Gonzales (Španělsko) 

• národní: Hedvika Buřilová, Jan Zemen, Věra Křížová, Bohdana Hégrová, Lukáš Linke, Hana 
Pultarová, Jitka Černá, Jitka Kosařová, Anna Bašková 

 
Lektoři  
Jan Zemen (A), Anna Bašková (A), Bohdana Hégrová (A, R, ČJ), Jitka Marková (A), Irena Hlaváčková 
(A), Věra Křížová (A, ČJ, PC), Lucie Linke (A), Marek Linke (A), Jitka Bartošová (ČJ, A, N) 
 
Rada spolku 
Rada spolku pracovala ve složení: Jitka Bartošová (předsedkyně - statutární zástupce), Irena 
Hlaváčková, Václav Krmaš 
Rada byla svolána předsedkyní 3x do roka a vždy se sešla v plném počtu. 
 
 
 

Členská základna 
 
K 31.12.2019 má centrum řádně zaregistrovaných celkem 348 členů, z toho 

• dětí do 15 let:   101,  

• mládež 15-26 let:  133,  

• dospělých:   114. 
 
Oproti roku 2018 došlo k navýšení členské základny o 43 osob zejména díky realizaci příměstského 
tábora a nových dětí v kroužcích angličtiny. 
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Stručný přehled realizovaných akcí za 2019 
 
Výstavy 

1. Go Green with OKO: únor - březen 2019  
2. Velikonoce v Evropě: březen - duben 2019 
3. European Day of Languages (Evropský den jazyků): září - říjen 2019  
4. Culture shOKO! (Image zemí a stereotypy): květen - červen 2019  
5. Halloween: říjen - listopad 2019  
6. Christmas in the World: - Vánoce ve světě: prosinec 2019 - leden 2020 

 
Celkem jsme zrealizovali: 6 výstav ve Společenském centru v RK. Výstav se účastnilo celkem 1080 
dětí a mohli ji shlédnout také návštěvníci Městské knihovny Rychnov nad Kněžnou, jejich počty však 
nelze přesně zjistit. 
 
 
Workshopy 
 

1. Velikonoce v Evropě, 10. - 11. + 16. - 17. dubna (9x ve Společenském centru RK + 18x v 
centru OKO + 4x v OA Kostelec + 8x v ZŠ Vamberk), celkem 752 účastníků 

2. Go Green with OKO aneb Save the Earth! (Zachraňme naši planetu), únor - březen 2019 (18x 
v centru OKO + 9x v ZŠ +6x v OA Kostelec), 377 účastníků 

3. Evropská dobrovolná služba – šance vyrazit do světa, na ÚP RK, 12.4., 15.4., 2.5., 3.5., (4x), 
celkem 78 účastníků 

4. European Day of Languages (Evropský den jazyků), 17. - 28. září (18x v centru OKO + 1x v OA 
Kostelec n. O. ), 96 účastníků 

5. Halloween (18x v centru OKO + 6x ve Společenském centru RK), celkem 201 účastníků 
6. Live Healthy and Be Happy – Žij zdravě a buď šťastný (17x v centru OKO + 9x v ZŠ Javornická), 

266 účastníků 
7. Vánoce – Merry Christmas – zaměřeno na tradice v ČR, Anglii, Americe a Německu, (12x ve 

Společenském centru + 18x v centru OKO), 213 účastníků 
8. Interkulturní workshopy na téma Image zemí a stereotypy "CULTURE shOKO": květen -  

červen 2019 (16x v centru OKO + 4x v ZŠ), 110 účastníků 
 
Zrealizovali jsme na 8 různých druhů workshopů, všechny jsme několikrát opakovali a vždy je trochu 
přizpůsobili cílové skupině (děti, mládež, dospělí), jednotlivé počty realizací workshopů jsou 
uvedeny v seznamu s rozlišením pro žáky ve Společenském centru, ve školách a workshopy 
realizované v centru OKO. Celkem to bylo na 195 workshopů, z toho 69 z nich ve spolupráci se ZŠ a 
SŠ (konaly se ve Společenském centru v RK nebo přímo ve školách) a 126 workshopů jsme 
realizovali pro místní komunitu v prostorách centra OKO. Workshopů se zúčastnilo celkem na 2093 
účastníků, z toho 1573 žáků ze ZŠ nebo SŠ v regionu a ca 520 dětí či studentů z místní komunity 
Královéhradeckého kraje. 
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Letní tábory:  
1. "Hello prázdniny" pobytový tábor se zaměřením na angličtinu - 1 chod v Krkonoších 

(realizace 18. - 24. 8., www.veselypenzion.cz) a  
2. „Superstars“ příměstský tábor s angličtinou - 1 chod v Rychnově n. Kn., 31 podpořených 

účastníků (realizace 26. - 30. 8.) 
 
 
Bulletiny 
Vydali jsme bulletiny - 8 témat, některé v různých jazykových verzích, celkem 13 vydání, z toho: 
- o dobrovolnici Tamaře a o Gruzii (v angličtině) 
- o dobrovolníkovi Jannikovi a Německu (2 verze: v angličtině a v němčině) 
- o dobrovolníkovi Deanovi a Anglii (v angličtině) 
- o dobrovolnici Gabriale ze Španělska (v angličtině) 
- o dobrovolnici Laře Linn a Německu (2 verze: v angličtině a němčině) 
- 1x Halloween výtisk v aj 
- 1x Vánoce ve světě v angličtině 
- 4x Velikonoční bulletin 4 vydání (v Německu, ve Francii, v Gruzii, ve Španělsku). 
 
 
Mezinárodní večer s místní komunitou (21. 6. 2019)  
– zúčastnilo se ho 58 účastníků a 8 různých národností (Francie, Španělsko, Gruzie, Německo, 
Vietnam, Portugalsko, Maroko, ČR). Na programu byla foto prezentace ředitelky k 15. výročí centra 
OKO, která shrnula pestrou činnost centra za uplynulých 15 let a poděkovala osobně postupně 
všem sponzorům, dobrovolníkům i učitelům. Poté přišla show dobrovolníků, kteří promítli zážitkové 
video o svém pobytu v našem regionu (z dobrovolnické činnosti i zajímavé okamžiky z jejich volného 
času stráveného v ČR). Následovala prezentace a povídání na téma stereotypy, potom malá 
přestávka s občerstvením z různých zemí, které připravili dobrovolníci, centrum OKO a někteří naši 
studenti. Potom následovalo hudební vystoupení našeho dobrovolníka Bekar Shedania z Gruzie, 
který zahrál na tradiční gruzínský buben "darbuka" na pozadí tradičních hudby gruzínské, polské, 
španělské a africké, účastníci hádali, odkud daná hudba je. Večer byl zakončen volnou zábavou při 
svíčkách. 
 
 
Jazykové kurzy v našem centru: ve spolupráci s českými učiteli a dobrovolníky jsme zrealizovali 
celoroční jazykové kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny, celkem pro děti 9 kurzů (33 dětí) a pro 
dospělé 9 kurzů (41 studentů) 
 
 
Spolupracovali jsme s těmito 8 školami v regionu: ZŠ Javornická Rychnov n.Kn., ZŠ Masarykova 
Rychnov n.Kn., ZŠ Skuhrov n. Bělou, ZŠ Vamberk, ZŠ Solnice, Gymnázium G.F.M.P. Rychnov nad 
Kněžnou, Gymnázium Dobruška, OA Kostelec n.O. V těchto školách jsme realizovali workshopy na 
téma: Velikonoce, Vánoce, interkulturní workshop o stereotypech "Culture shOKO", o 
dobrovolnických projektech a workshop "Save the Earth!" - zachraň naši planetu a také konverzační 
hodiny dle přání škol – většinou na téma „volný čas a koníčky“.  
 

http://www.veselypenzion.cz/
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Ve spolupráci s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou zrealizovali celkem 4 workshopy na téma 
"dobrovolnictví v zahraničí", pro Gymnázium Dobruška a OA Kostelec n.o. 
 
 
Prezentace škol a firem Královéhradeckého kraje  
– těchto prezentací jsme se se zúčastnili ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou 
Královéhradeckého kraje, a sice v Rychnově nad Kněžnou dne 5. - 6. 10. 2019 a v Hradci Králové 
dne 16. - 17. 11. 2019, které byly určeny pro žáky 7,-9. ročníků ZŠ z regionu. Dobrovolníci tam 
příchozím i přítomným žákům SŠ prezentovali mezinárodní dobrovolnictví. Celkem se těchto výstav 
zúčastnilo téměř 3tis. žáků v Rychnově n.Kn. a 10 tis. v Hradci Králové. 
 
Cílem těchto našich aktivit bylo motivovat děti a mládež k aktivnímu a smysluplnému trávení 
volného času, ukazovat jim možnosti, podporovat jejich morálně volní vlastnosti a vést je 
k udržitelnému rozvoji. Toho jsme dosáhli realizací výstav a workshopů.  Nesporným benefitem 
projektu bylo také to, že všechny aktivity přesahovaly z místního rozměru do mezinárodního s cílem 
uvědomit si globální dosah činností, které děláme, čímž jsme je vedli k udržitelnému rozvoji, ale 
také k interkulturnímu porozumění a rozvoji angličtiny a částečně i němčiny, španělštiny a 
francouzštiny. Naprostá většina aktivit byla realizována mezinárodním týmem složeným z českých 
lektorů a zahraničních dobrovolníků.   
 
O realizaci našich aktivit jsme informovali na: 

• našich webových stránkách: www.oko-centrum.cz 

• našem facebooku: OKO - vzdělávací a rozvojové centrum, z.s. 

• facebook našich dobrovolníků: OKO volunteers 

• ústně a také prostřednictvím plakátů a letáčků, ukázka je přiložena v příloze 

• v Rychnovském zpravodaji (září 2019, 1 A4) 

• vývěsní skříňce na náměstí  

• blogu dobrovolníků: http://okocentrum.blogspot.cz/  
Na uvedených linkách můžete najít také fotky a články z akcí.  
 
 
 

 

 

Realizované projekty 
 

1. Město Rychnov nad Kněžnou 

• dotace č. VPS/75/2019 na volnočasové aktivity a materiální vybavení centra 

• dotace č. VPS/110/2019 na materiální vybavení centra 

 

2. Dům zahraniční spolupráce 

• projekt Erasmus+ „Let´s live Europe”, reg.č. 2018-1-CZ01-KA125-047955, (realizace 
15. 6. 2018 – 14. 12. 2019),  

http://www.oko-centrum.cz/
https://www.facebook.com/OKO-vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD-a-rozvojov%C3%A9-centrum-os-424775737615148/?ref=hl
https://www.facebook.com/okovolunteers/
http://okocentrum.blogspot.cz/


OKO – vzdělávací a rozvojové centrum, z. s. 

Rychnov nad Kněžnou 
 

 

 

 Stránka 7 z 9  
 

Projekt byl pro 4 motivované dobrovolníky, kteří vzájemně spolupracovali a pomocí 
neformálního vzdělávání tvořili hodnoty pro sebe, místní komunitu i pro organizaci.  
Hlavním tématem projektu byla oslava dobrovolnictví v organizaci i Evropě. Zrealizovali 
jsme: výstavy, besedy, prezentace, aktivity pro šíření dobrovolnictví. Spolupracovali jsme 
se SŠ a ZŠ v regionu, Úřadem práce, městem Rychnov nad Kněžnou a jeho obyvateli. 
Vedlejšími cíli bylo interkulturní vzdělávání, naplnění 8 klíčových kompetencí dobrovolníků 
dle Pasu mládeže, podpora dobrovolnictví a programu Erasmus+, zaměstnanosti a šíření 
povědomí o zdravém životním stylu. Náplní dobrovolníků byly přípravy a aktivity k oslavám 
dobrovolnictví, spolupráce s místní mládeží a volnočasové aktivity s dětmi, mládeží a 
interkulturní a informační činnost s místní komunitou. Projekt byl a stále je dostupný na 
blogu, na facebookových a webových stránkách organizace. Projekt přinesl širší povědomí o 
dobrovolnictví, mezinárodní aspekt, naší organizaci pomohl zejména v práci s dětmi, mládeží 
a informovanosti o činnostech OKA, dobrovolníkům přinesl nové znalosti, vědomosti i 
zkušenosti v souladu a klíčovými kompetencemi Pasu mládeže. 

 

• projekt Evropského sboru solidarity „We live in Europe”, reg.č. 2019-1-CZ01-ESC11-
061068, (realizace 15. 6. 2019 – 31. 12. 2020) 

Projekt byl pro 4 motivované dobrovolníky, kteří vzájemně spolupracovali a pomocí 
neformálního vzdělávání tvořili hodnoty pro sebe, místní komunitu i pro organizaci.  
Hlavním tématem projektu byla oslava dobrovolnictví v organizaci i Evropě. Zrealizovali 
jsme: výstavy, besedy, prezentace, aktivity pro šíření dobrovolnictví. Spolupracovali jsme 
se SŠ a ZŠ v regionu, Úřadem práce, městem Rychnov nad Kněžnou a jeho obyvateli. 
Vedlejšími cíli bylo interkulturní vzdělávání, naplnění 8 klíčových kompetencí dobrovolníků 
dle Pasu mládeže, podpora dobrovolnictví a programu ESC, zaměstnanosti a šíření povědomí 
o zdravém životním stylu. Náplní dobrovolníků byly přípravy a aktivity k oslavám 
dobrovolnictví, spolupráce s místní mládeží a volnočasové aktivity s dětmi, mládeží a 
interkulturní a informační činnost s místní komunitou. Projekt byl a stále je dostupný na 
blogu, na facebookových a webových stránkách organizace. Projekt přinesl širší povědomí o 
dobrovolnictví, mezinárodní aspekt, naší organizaci pomohl zejména v práci s dětmi, mládeží 
a informovanosti o činnostech OKA, dobrovolníkům přinesl nové znalosti, vědomosti i 
zkušenosti v souladu a klíčovými kompetencemi Pasu mládeže. 

 

 

 

Přehled o hospodaření: 
1) Výsledek hospodaření za rok 2019 skončil ziskem ve výši 168.073 Kč. Tento dosažený zisk ve 

výši 168.073 Kč bude rozdělen do vlastního jmění spolku a na úhradu ztráty z roku 2018. 

 

Příloha: Příklad publicity a vybraná fotodokumentace z akcí (2 strany) 

 

Rychnov nad Kněžnou dne 26. června 2020 
Zpracovala: Jitka Bartošová – předsedkyně 
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Fotka z interkulturního večera (červen 2019): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopie  stránek z prezentace, která byla promítána na interkulturním večeru v červnu 2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   vrchní obálka bulletinu vydaného v září 2019 
 
 
 
 
 
 
Na tomto odkazu níže najdete naši prezentaci shrnující 
15 let v centru OKO v číslech i fotkách: http://oko-

centrum.cz/2019/06/13/mezinarodni-vecer-a-oslava-15-let-

centra-oko/ a také ZDE.  

 

 

 

http://oko-centrum.cz/2019/06/13/mezinarodni-vecer-a-oslava-15-let-centra-oko/
http://oko-centrum.cz/2019/06/13/mezinarodni-vecer-a-oslava-15-let-centra-oko/
http://oko-centrum.cz/2019/06/13/mezinarodni-vecer-a-oslava-15-let-centra-oko/
https://www.facebook.com/424775737615148/videos/448679502398076/
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Rychnovský Zpravodaj září 2019 

 
 

 


