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Základní údaje o RG RYCON z.s.

RG RYCON z.s. vznikl 19. listopadu 2014 registrací u Rejstříkového soudu v Hradci
Králové a následným schválením stanov. Ustavující schůze proběhla 19. září 2014 a
spolek zahájil svoji činnost přihlášením 2 členů. Organizační strukturu spolku tvoří
jako statutární orgán předsedkyně spolku PhDr. Yvonna Ronzová a 2 členové.
Název: RG RYCON z.s.
Sídlo: Kollárova 1714/1, 500 02 Hradec Králové
Email: info@rycon.cz
Web: http://rg.rycon.cz
IČ: 03486486
Účet: 2111784775/2700
RG RYCON z.s. je dalším členem skupiny firem RYCON, která se zaměřuje zejména na
podporu sportu, zdravotnictví, sociální podnikání, ergonomii práce, začleňování
znevýhodněných skupin osob na trh práce a vzdělávání v těchto oblastech. Ve své
práci využívá služeb RYCON Consulting s.r.o. a RYCON Academy s.r.o.

Činnost spolku v roce 2015
V roce 2015 se RG RYCON z.s. zaměřil na naplňování svého předmětu činnosti,
zejména další podporou sportovní činnosti dětí a mládeže, podporou zaměstnanosti
rodičů dětí do 15 let, vytvářením programů na zvýšení zaměstnanosti v
Královéhradeckém kraji, podporou sociálního podnikání atd.
Vytvořili jsme vlastní webové stránky http://rg.rycon.cz a rozšířili naše aktivity o další
témata, jako je ergonomie v logistice, ergonomie ve zdravotnictví atd. V oblasti age
managementu jsme prohloubili spolupráci se členy Rady vlády pro seniory a stárnutí
populace a Českomoravskou konfederací odborových svazů.
Hlavní pozornost byla věnována vytváření projektů, které v dalších letech přinesou
dostatečné finanční zázemí pro jejich realizaci. Konkrétně byly připraveny projekty:

Ø Letní příměstské tábory RYCON
Cílem projektu je pomocí realizace letních příměstských táborů v Hradci Králové pro
děti 1. stupně ZŠ přispět ke snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. V
průběhu prázdnin 2016 a 2017 bude realizováno celkem 15 pětidenních běhů vždy
pro 40 dětí, max. tedy pro 600 dětí. Pečující osoby jsou z řad studentů a absolventů
pedagogických fakult, trenérů a cvičitelů.

Ø Management nápadů TANDEM
Projekt stimuluje rozvinutí nově založeného sociálního podniku ANYPAY IDEAS, s.r.o.,
jehož společníky jsou osoby, které mají zkušenosti se zaměstnáváním zdravotně
postižených osob. Cílovou skupinou jsou zdravotně postižení, převážně z řad

absolventů Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních (OAJL), kteří se
stanou zaměstnanci sociálního podniku. Poskytneme jim profesní přípravu pro
následný výkon práce spočívající v podpůrných administrativních službách při
provozování systému KAIZEN ve firmách.
Ø Podpora zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji
Na podzim 2015 jsme zahájili přípravu projektu, jehož cílem je zvýšit zaměstnatelnost
znevýhodněných osob v Královéhradeckém kraji. Přes 100 osob z cílových skupin z 5
okresů Královéhradeckého kraje podrobně seznámíme s tvorbou Business modelu
CANVAS, tématy Finanční a ekonomické gramotnosti atd. Tím tak chceme výrazně
zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Přesto, že současná nezaměstnanost je
nízká, existuje skupina osob, která má problémy s uplatnitelností a má zájem situaci
řešit. Jde o osoby do 25 let, 50 + a zejména pak osoby na rodičovské dovolené.
Všechny aktivity jsou vykonávány díky sponzorské činnosti sesterských firem RYCON
Consulting s.r.o. a RYCON Academy s.r.o. Díky tomu byla firma RYCON Consulting
oceněna titulem Odpovědná firma roku 2015 Královéhradeckého kraje.

Podporujeme konání soutěže moderní gymnastiky pod názvem RYCON CUP v Českých
Budějovicích.

Snažíme se kultivovat český jazyk a jeho mluvený projev intenzivní prací s učitelkami
mateřských škol, jejich vlastním mentorováním a správným čtením pohádek dětem.

Připravujeme na správné zacházení s češtinou i budoucí učitele.

Spolupracujeme s handicapovanými studenty a absolventy OA Janské Lázně, připravujeme
pro ně vznik nového sociálního podniku, kde najdou uplatnění v oblasti ICT.

Zpráva o hospodaření
V roce 2015 neměl spolek žádné příjmy ani výdaje. Z toho důvodu nebylo za rok 2015
podáváno daňové přiznání. Spolek neměl v roce 2015 žádné zaměstnance. Veškeré
aktivity do konce roku 2015 probíhaly na bázi dobrovolnictví a zejména sponzoringu
sesterských firem RYCON Consulting s.r.o. a RYCON Academy s.r.o.
Plány do roku 2016
V roce 2016 plánujeme rozšířit činnosti na další veřejně prospěšné aktivity, zejména
pak na podporu rovnosti žen a mužů v přístupu k zaměstnání a kariérním postupu
nebo sladění pracovního a soukromého života, na podporu zvýšení zaměstnanosti
ohrožených skupin atd.
Zahájíme realizaci Letních příměstských táborů. V případě, že získáme dotaci od
MPSV, budou tyto tábory probíhat v průběhu celých letních prázdnin roku 2016 a
2017 a rodiče za ně zaplatí pouze částky na cestovné, stravné a vstupné. Ostatní
náklady na pečující osoby a program dětí bude hrazen z dotačních peněz Operačního
programu Zaměstnanost. Tábory budeme realizovat i v případě, že dotaci nezískáme,
finanční podmínky však nebudou pro rodiče již tak příznivé.
Od září 2016 plánujeme zahájit projekt Podpora zaměstnanosti v Královéhradeckém
kraji. Projekt má být ralizován s dotací MPSV a do června roku 2017 v něm chceme
proškolit více než 100 osob z ohrožených cílových skupin ve všech 5 okresech
Královéhradeckého kraje. Obsahem je rozvoj kompetencí, které zvýší ekonomicky
neaktivním osobám šanci na jejich uplatnění na trhu práce, a poradenství v přípravě
vlastních podnikatelských plánů.
Pro činnosti v roce 2016 využijeme i možnosti dotací od Statutárního města Hradec
Králové, případně Královéhradeckého kraje.

Nadále budeme pokračovat v podpoře sportovních aktivit dětí a mládeže
spolupořádáním mezinárodní soutěže v moderní gymnastice RYCON CUP v Českých
Budějovicích a dobrovolnickými aktivitami při dalších soutěžích moderní gymnastiky v
Hradci Králové.
Zahájíme plánované aktivity ve vzdělávání nelékařského personálu spoluprací s
Jihočeskými nemocnicemi, a.s., podpoře výzkumných aktivit v oblasti bezpečnosti a
ergonomie práce a pracovních podmínek spoluprací s Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, v.i.i., atd.
V oblasti regionálního rozvoje rozšíříme spolupráci s MAS Nad Orlicí a zapojíme se do
tvorby Místních akčních plánů (MAP).
Pro zajištění projektů s dotacemi ESF přijmeme odborné i administrativní
zaměstnance, nejčastěji na Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení
práce.
Úkolem předsedkyně spolku a všech členů je získat finanční prostředky na svoji
činnost k plnění účelu spolku z různých dotačních titulů i od soukromých sponzorů.

V Hradci Králové 30. 1. 2016

Yvonna Ronzová
předsedkyně

