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Základní údaje o spolku RG RYCON
Spolek RG RYCON vznikl 19. listopadu 2014 registrací u Rejstříkového soudu v Hradci Králové a následným
schválením stanov. Ustavující schůze proběhla 19. září 2014. Organizační strukturu spolku tvoří jako statutární
orgán předsedkyně spolku PhDr. Yvonna Ronzová a 2 členové. RG RYCON z.s. je členem skupiny firem
RYCON. Ve své práci využívá služeb RYCON Consulting s.r.o. a RYCON Academy s.r.o.
Sídlo: Kollárova 1714/1, 500 02 Hradec Králové
Pobočka: Štěpánovsko 10, 517 21 Týniště nad Orlicí
Email: info@rycon.cz
Web: www.rg.rycon.cz
IČ: 03486486
Účet UCB: 2111784775/2700
Účet FIO: 2100989142/2010

Činnost Spolku v roce 2020
V roce 2020 se RG RYCON z.s. zaměřil na naplňování svého předmětu činnosti, zejména další podporu
volnočasových aktivit dětí a mládeže, neformální vzdělávání, podporu genderové rovnosti žen a mužů,
provozování Dětského koutku, pořádání letních příměstských táborů nebo provoz Technologického klubu v
Albrechticích nad Orlicí atd.
Průběh celého roku byl významně ovlivněn pandemií COVID 19, která znamenala přesun většiny prezenčních
aktivit do on -line prostředí (projekty OPZ) nebo přerušení činnosti vůbec (Tékáčko). Přesto se podařilo projekty
nadále realizovat v souladu s jejich cíli, byly naplňovány indikátory, výstupy i výsledky. Nejvíce byla zasažena
činnost Tékáčka, kdy v souladu s vládními opatřeními byla činnost na několik měsíců utlumena. V první vlně jsme
okamžitě začali šít roušky a následně i vyrábět ochranné štíty.
Hlavním tématem roku 2020 pak byla realizace projektů podpory zaměstnanosti s Úřadem práce – Krajskou
pobočkou v Hradci Králové a projekty Technologického klubu v Albrechticích nad Orlicí. K tomuto projektu byly
vytvořeny samostatné webové stránky https://www.tekacko.cz a facebooková stránka
https://www.facebook.com/tekacko. Na těchto stránkách jsou detailně uvedené veškeré informace o přípravě
projektu a činnosti klubu.
V roce 2020 byly realizovány projekty:
•

Nové výzvy na trhu práce - příležitost pro maminky, CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011595, OPZ, výzva 81,
http://www.rg.rycon.cz/technika/

•

Rozvoj žen v oborech STEM – zdravotnictví, CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011607, OPZ, výzva 81,
http://www.rg.rycon.cz/zdravotnictvi/

•

Jan Perner - konstrukce a programování železnice, 0007/7/202, MŠMT, Podpora nadaných dětí

•

Krajský úřad KHK – Podpora celoroční činnosti dětí a mládeže

•

Šablony MAS, MŠMT, výzva č. 71

•

Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s., OPZ

V letních měsících jsme realizovali 2 pětidenní turnusy Letních příměstských táborů (LPT) se zázemím v našem
Dětském koutku na Úřadě práce, Wonkova ul. v Hradci Králové. Podrobné informace jsou uvedeny přímo na
stránkách rg.rycon.cz/primestsketabory.
Současně byly realizovány 2 běhy LPT v Tékáčku v Albrechticích nad Orlicí s podporou MAS Nad Orlicí.
Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách tekacko.cz/tabory.
Činnost Tékáčka byla podpořena z Města Týniště nad Orlicí, obce Albrechtice and Orlicí, Saint Gobain – Isover,
Aqua Servis, Odeko, Lakum, Ingtop, Ingtop Metal, Servis Obaly.
O naší činnosti pravidelně informujeme ve Zpravodajích Albrechtic nad Orlicí a Týniště nad Orlicí.

Výroba roušek a ochranných štítů
2020 byl poznamenán pandemickou situací s COVID-19. Hned od počátku jsme se intenzivně zapojili do šití
roušek, k čemuž jsme využili náš řezací laser a šicí stroj, dále pak tiskem štítů a jejich distribucí po celé ČR.
Celkem jsme vyrobili téměř 1 000 ks ochranných štítů…

Dále viz: https://www.youtube.com/watch?v=NoJYi0Bb__0

Letní Příměstské tábory
V letních měsících jsme realizovali další ročník Letních příměstských táborů (LPT) s využitím zázemí Dětského
koutku na Krajské pobočce Úřadu práce ve Wonkově ulici. Vedoucími tábora byly opět osoby z řad studentů či
absolventů pedagogické fakulty. Podrobné informace jsou uvedeny přímo na stránkách rg.rycon.cz.
V průběhu jarních prázdnin jsme v Tékáčku realizovali týdenní běh příměstského tábora, v létě pak 2týdenní běhy
s podporou MAS Nad Orlicí. Děti se kromě práce s moderními technologiemi zúčastnili exkurze do firmy Alpha
Vehicle v Týništi nad Orlicí a využili i sportoviště a les v okolí. Podrobné informace jsou uvedeny přímo na
stránkách tekacko.cz.

Projekt MŠMT pro nadané děti – Jan Perner

Velký úspěch našeho nadaného žáka!
Jan Zahajský se umístil na 4. místě v mezinárodní soutěži „Robotiáda“ v Brně.

Zpráva o hospodaření
V roce 2020 hospodařil spolek s dotacemi (viz výše), příspěvky rodičů dětí z Tékáčka, účastníků příměstských
táborů a sponzorských darů.
U všech dotačních projektů je pravidelně podávána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu s podrobným
vyúčtováním všech výdajů. Tím je zajištěna další kontrola hospodaření spolku.
Výsledek hospodaření je přílohou této Výroční zprávy.

Plány pro rok 2021

Hlavním cílem pro rok 2021 je „návrat“ k prezenční formě účasti v projektech ESF a dětí do Tékáčka a stabilizace
spolku z hlediska finančních prostředků.
Budeme pokračovat v projektech ESF "Nové výzvy na trhu práce - příležitost pro ženy", „Rozvoj žen v oborech
STEM - zdravotnictví", kde požádáme o prodloužení trvání projektu a převodu finančních prostředků alokovaných
pro FNH K, v Projektu „MAS "Šablony - NNO" a organizaci letních příměstských táborů v Hradci Králové a
Albrechticích nad Orlicí.
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.
V oblasti regionálního rozvoje bude nadále pokračovat spolupráce s MAS Nad Orlicí, zejména účastí v
Projektovém výboru a skupinách pro Další vzdělávání v regionu.

Yvonna Ronzová
Předsedkyně
V Hradci Králové 31. 5. 2021

