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Tým centra 
 

Předsedkyně  
Jitka Bartošová, která je statutární zástupce organizace 
 
Zaměstnanci - administrace 
Nikola Lukešová  
Radoslav Měch 
 
Dobrovolníci: 

• zahraniční: Andrew O Doherty (Irsko), Lina Doppler (Německo), Daniel Sanchez 
(Španělsko/Švédsko), Melissa Habeth (Německo),  

• národní: Jan Zemen, Věra Křížová, Bohdana Hégrová, Lukáš Linke, Hana Pultarová, Jitka Černá, 
Jitka Kosařová, Dean Curry,  

 
Lektoři  
Jan Zemen (A), Anna Bašková (A), Bohdana Hégrová (A, R), Jitka Marková (A), Irena Hlaváčková (A), 
Věra Křížová (A, ČJ, PC), Lucie Linke (A), Milena Lockerová (A), Michal Dusílek (N) 
 
Rada spolku 
Rada spolku pracovala ve složení: Jitka Bartošová (předsedkyně - statutární zástupce), Jan Zemen, 
Václav Krmaš 
Rada byla svolána předsedkyní 3x do roka, z toho 2x online a vždy se sešla v plném počtu. 
 
 
 

Členská základna 
 
K 31.12.2021 má centrum řádně zaregistrovaných celkem 414 členů, z toho 

• dětí do 15 let:   126,  

• mládež 15-26 let:  156,  

• dospělých:   132. 
 
Oproti roku 2020 došlo k navýšení členské základny o 36 osob zejména díky realizaci příměstského 
tábora a nových dětí v kroužcích angličtiny. 
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Stručný přehled realizovaných akcí za 2021 
 
Výstavy 

1. Výstava „Harry Potter a Bradavice“ – 12.7. - 15.9.2021  
Výstavu jsme zrealizovali ve společných prostorách (chodba a vstupní hala) budovy, kde sídlíme 
(Staré nám.46) v RK. Mohli ji postupně shlédnout všichni studenti našich kurzů, příměstských 
táborů, autoškoly a klienti účetní kanceláře v budově, jejich počty však nelze přesně zjistit. Autorem 
plakátů i textů byli dobrovolníci Melissa z Německa a Daniel ze Španělska, kteří u nás v tu dobu 
pomáhali. 

2. Výstava „Evropský den jazyků“: 17.9. – 31.12.2021  
Výstavu jsme zrealizovali ve společných prostorách (chodba a vstupní hala) budovy, kde sídlíme 
(Staré nám.46) v RK. Slavnostního otevření výstavy se účastnilo celkem 14 lidí (již platil limit daný 
opatřeními covid) a mohli ji postupně shlédnout také všichni studenti našich kurzů, autoškoly a 
klienti účetní kanceláře v budově, jejich počty však nelze přesně zjistit. Autorem plakátů i textů byli 
dobrovolníci Lina z Německa a Daniel ze Španělska, kteří u nás v tu dobu pomáhali.  
 
Workshopy 

1. Ochrana životního prostředí / Environment,  
2. Koníčky a aktivní životní styl / Hobbies and Heathy life style,  
3. Halloween - zaměřeno na tradice v ČR, Anglii a Americe,  
4. Stereotypy o Španělsku a Německu 
5. Vánoce – Merry Christmas – zaměřeno na tradice v ČR, UK, Španělsku, Švédsku a Německu  
6. Workshopy na speciální téma dle požadavků jednotlivých škol a učitelů (Město, jídlo, 

národnosti…) 
 
Zrealizovali jsme 6 různých druhů workshopů, všechny jsme několikrát opakovali a vždy je trochu 
přizpůsobili cílové skupině (děti, mládež, dospělí). Celkem to bylo na 135 workshopů, z toho 73 z 
nich ve spolupráci se ZŠ a SŠ (konaly se přímo ve školách) a 62 workshopů jsme realizovali pro 
místní komunitu v prostorách centra OKO. Workshopů se zúčastnilo celkem na 1327 účastníků, 
z toho 1102 účastníků ve školách a 225 účastníků z místní komunity v centru OKO.  
 
Letní tábory: název "Hello prázdniny" pobytový tábor se zaměřením na angličtinu - 1 chod v 
Krkonoších (29 dětí) a 4x příměstský tábor s angličtinou v Rychnově n. Kn. (81 dětí), celkem 110 
podpořených účastníků. 
 
Prezentace škol a zaměstnavatelů – zúčastnili jsme se prezentace škol a zaměstnavatelů 
v Rychnově nad Kněžnou dne 1. a 3. 10. 2021, kde jsme měli vlastní stánek. Akci pořádala Krajská 
hospodářská komora Královéhradeckého kraje (bývalé školské výstavy). Této výstavy se zúčastnilo 
dle vydaných vstupních pásků na 1600 účastníků a na 60 škol a firem.  
 
Vydali jsme 5 bulletinů - o dobrovolnici Lině a Německu (aj + nj), o dobrovolníkovi Danielovi a ŠP a 
Švédsku, o Vánocích v Německu (n+a), o Vánocích ve Španělsku (aj) 
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Jazykové kurzy v našem centru: ve spolupráci s českými učiteli a dobrovolníky jsme zrealizovali 
celoroční jazykové kurzy angličtiny a němčiny, celkem pro děti: jaro 11 kurzů (54 dětí) + podzim: 13 
kurzů (70 dětí)  
 
Spolupracovali jsme s těmito 5 školami v regionu: ZŠ Javornická Rychnov n.Kn., ZŠ Masarykova 
Rychnov n.Kn., Gymnázium RK, OA Kostelec n.O., SZeŠ a SOU Kostelec n.O. V těchto školách jsme 
realizovali v.u. workshopy.   
 
Celkem podpořených: 
 Počet škol: 5 
 Počet workshopů: 135 
 Počet osob (většinou dětí a mládeže ve věku 4-26): 3037 
 Počet kurzů a klubů: 24 
 Počet výstav: 2 
 Počet letních pobytových táborů: 1 
 Počet příměstských táborů: 4 
 Počet vyrobených bulletinů: 5 
 Počet vyrobených video prezentací: 3 
 Počet podpořených zahraničních dobrovolníků: 4 
 
Pravidelně vydáváme kulturně - vzdělávání články a videa na našem blogu a facebooku, tato 
činnost se stala častější zejména v době karantény covid. Zejména krátká videa na téma stereotypy, 
solidarita, dobrovolnictví a pobyt dobrovolníků u nás se stala velmi populární.  
 
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 2020, 1 A4) 

• vývěsní skříňce na náměstí  

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

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/
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Realizované projekty 
 

1. Město Rychnov nad Kněžnou 

• dotace č. VPS/79/2021 na materiální vybavení centra (dotace ve výši 9000,-Kč) a  

• dotace č. VPS/111/2021 na volnočasové aktivity centra (dotace ve výši 23.000,Kč) 

Koupili jsme: nový kvalitní notebook pro práci s grafikou, repro ozvučovací soustavu, 4ks 
stropní ventilátory a 1 sadu inkoustové cartridge do velké tiskárny. 

 

2. Úřad Práce Rychnov nad Kněžnou  

• dotace č. RKA-JZ-1/2020 z projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003 na mzdové 
náklady SÚPM (dotace na administrativního zaměstnance – Nikol Lukešová)  

• dotace č. RKA-JZ-49/2020 z projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003 na mzdové 
náklady SÚPM (dotace na administrativního zaměstnance – Radoslav Měch)  

 

3. Dům zahraniční spolupráce 

• projekt ESC „Together we shine”, reg.č. 2020-1-CZ01-ESC11-078054 (realizace 15.6.2019 
– 23.12.2021), celková výše projektu: 18.572 Euro 

Projekt byl pro 2 motivované dobrovolníky, kteří vzájemně spolupracovali a pomocí 
neformálního vzdělávání tvořili hodnoty pro sebe, místní komunitu i pro organizaci.  
Tento projekt nepřímo navazoval na předchozí projekt We live in Europe a dále dle možností 
rozvíjel realizované aktivity a spolupráci se SŠ a ZŠ v regionu, Úřadem práce, městem 
Rychnov nad Kněžnou a jeho obyvateli. Vedlejšími cíli bylo interkulturní vzdělávání, 
spolupráce, participace a naplnění 8 klíčových kompetencí dobrovolníků dle Pasu mládeže, 
podpora dobrovolnictví a programu ESC, zaměstnanosti, šíření povědomí o zdravém 
životním stylu a ochrana životního prostředí. Náplní dobrovolníků byly aktivity spojené 
s šířením a propagováním 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 přináší 
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. Některé aktivity 
museli být z důvodu covid-19 realizovány pouze online. Podrobný popis projektu je v 
oficiální závěrečné zprávě, která byla bez připomínek schválena.  
 

4. MŠMT 

• Letní kempy 2021 – Příměstský anglický tábor SUPERSTARS, reg.č. 
0557/12/KEMP/2021 , výše dotace: 180.000,-Kč 
Termíny táborů a počty zúčastněných dětí:  
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1/ 12. - 16. 7. 2021, přihlášeno 21 dětí, zúčastnilo se 21 dětí 
2/ 19. - 23. 7. 2021, přihlášeno 21 dětí, zúčastnilo se 20 dětí  
3/ 16. - 20. 8. 2021, přihlášeno 21 dětí, zúčastnilo se 20 dětí  
4/ 23. - 27. 8. 2021, přihlášeno 21 dětí, zúčastnilo se 19 dětí  

Celkem jsme podpořili 80 dětí. Každý tábor vedli 3 čeští vedoucí a 2-3 dobrovolníci. 
Podrobný popis realizace je v oficiální záverečné zprávě odeslané na MŠMT a schválené bez 
připomínek.  

5. Projekt AVPO ČR – S odvahou.  
Toto je jedinný projekt, kde nejsme realizátorem, realizátorem je AVPO ČR, ale my zde 
čerpáme nefinanční podporu, jejíž cílem je:  

• posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější komunikaci do projektu zapojených 
NNO, 

• zvýšení zapojení občanů do poslání zapojených NNO, 

• zvýšit znalosti a dovednosti pracovníků zapojených NNO. 
Doba realizace: leden 2021 – listopad 2022 
Procházíme zde postupně několikastupňovou procesní analýzou a následně s podporou 
mentora, budeme zavádět nové postupy a budeme čerpat podporu expertů-specialistů 
v oblastech, ve kterých si určíme. V průběhu projektu bude možné absolvovat stáže v 
etablovaných neziskových organizacích, které jsou držiteli značky kvality. Změny, které 
projekt přinese budou ověřeny závěrečnou procesní analýzou a šetřením mezi účastníky. 
Více o projektu najdete zde: https://www.avpo.cz/sodvahou  

 
 

 

Přehled o hospodaření: 
1) Výsledek hospodaření za rok 2021 skončil ziskem ve výši 77.495 Kč. Tento zisk bude rozdělen 

do vlastního jmění spolku a na úhradu ztráty z roku 2020.  
. 

 

Rychnov nad Kněžnou dne 24. června 2022 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Jitka Bartošová – předsedkyně 

 

https://www.avpo.cz/sodvahou
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Příklady publicity: 
 
Rychnovský Zpravodaj září 2021 
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Fotka z workshopu v ZŠ Javornická (2. 12. 2021): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotka z letního tábora (srpen 2021): 

 
Fotka z příměstského tábora: 

 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Jitka Bartošová, 31.1.2021  

 


