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Vážení přátelé, 
 
  

dostává  se Vám do rukou  výroční  zpráva Občanského sdružení Cesta         
v Náchodě za rok 2005.  Naleznete zde základní informace nejen o organizaci        
a hospodaření občanského sdružení, ale také o činnosti Stacionáře Cesta, který je 
účelovým zařízením občanského sdružení.  
 
 Členové Občanského sdružení Cesta se již delší dobu zabývají myšlenkou 
rozšíření služeb pro osoby se zdravotním postižením. Ke konci roku 2005 tyto 
myšlenky dostaly konkrétní podobu. Městský úřad v Náchodě nabídl našemu 
sdružení bezbariérový domek v Náchodě  (lokalita u nemocnice mezi penzionem 
Marie a Domovem důchodců). Občanské sdružení se rozhodlo rozšířit své služby o 
odlehčovací (respitní) službu a provozovat ji v nově získaném domku. Služba bude 
určena pro rodiny nebo osoby pečující o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním 
postižením za účelem odpočinku pečujících, v případě nemoci a rekonvalescence 
pečujících nebo jiné překážky omezující řádnou péči o postiženou osobu. Poslední 
čtvrtletí roku 2005 se tedy neslo ve znamení příprav na tuto novou službu, aby 
začátkem roku 2006 mohl začít zkušební provoz. 
 
 Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří nám jakýmkoli způsobem přispěli 
na činnost  a aktivity našeho občanského sdružení, kterými se snažíme zkvalitnit a 
obohatit život našich svěřenců. Věříme, že nám zachováte i nadále svou přízeň a 
pochopení a těšíme se na Vaši podporu a vzájemnou spolupráci i v následujících 
letech. 
 
 Zveme Vás na návštěvu nejen do stacionáře, ale i nového domku, kde 
budeme provozovat odlehčovací službu. Můžete se seznámit s našimi klienty a 
osobně se přesvědčit  o užitečnosti, důležitosti a potřebnosti  práce s těmi, kteří jsou 
společensky znevýhodněni těžkým zdravotním a mentálním postižením. 
 
 
             
       Výbor Občanského sdružení Cesta 
       a zaměstnanci stacionáře 
  
 
 
 
       
1.    Občanské sdružení Cesta 
 
1.1        Základní informace  



 
Z iniciativy rodičů dětí se zdravotním postižením vzešla myšlenka založit 
organizaci nebo zařízení, které by handicapovaným dětem a jejich rodinám 
pomáhalo překonávat důsledky postižení. 
Dne 15. 12. 1993 bylo založeno Občanské sdružení Cesta. 
Sdružení je nestátní, nezisková organizace s právní subjektivitou. Je právnickou  
osobou  registrovanou  u  Ministerstva  vnitra České republiky pod reg. číslem 
VS/1- 22863/93 - R.  Sídlem  sdružení  je ulice Josefa Vítka číslo 3, v Náchodě – 
Bělovsi. 
 
1.2 Poslání  
 
Posláním sdružení je poskytování trvalé pomoci dětem, mládeži a dospělým 
osobám s postižením a jejich rodinám. 
 
1.3 Cíl   
 
Cílem sdružení je vytvářet podmínky a zabezpečovat trvalou pomoc osobám  
znevýhodněným handicapem a jejich rodinám při překonávání psychických, 
fyzických, sociálních, ale i jiných důsledků postižení se zaměřením na všestranný 
rozvoj a vzdělávání osob s postižením. Důležitým úkolem sdružení je vyhledávání 
možností integrace a přiměřené činnosti pro tyto osoby v oblasti pracovního, 
kulturního, sportovního a společenského života. 

 
1.4   Předmět činnosti  
 
Hlavním předmětem činnosti sdružení je poskytování sociálních služeb ve smyslu 
zabezpečení trvalé pomoci a péče o jedince s kombinovaným postižením.  
 
Základní činnost sdružení: 

- je zřizovatelem a provozovatelem účelového zařízení denního stacionáře pro 
děti a mládež s postižením 

- spojuje zájmy rodičů s postiženými dětmi k vzájemné spolupráci a rozvoji 
organizace 

- seznamuje veřejnost s činností postižených osob, vyhledává možnosti 
integrace lidí s postižením, napomáhá  k odstranění  společenských 
předsudků a nesprávných  představ o lidech s postižením 

- spolupracuje s odborníky při hledání nových metod a postupů v celkovém 
rozvoji, výchově a vzdělávání lidí s postižením 

 
1.5   Struktura Občanského sdružení Cesta 
 
 



Členská  schůze 
 
 

Výbor  Revizní komise 
 
 
 

Stacionář CESTA 
 
 
Ředitel stacionáře                              

Členská základna  
 
Zaměstnanci stacionáře 
 
 
1.6    Orgány sdružení  
 
Rozhodovacím  orgánem sdružení  je členská schůze   
  
K 31.12.2005 mělo sdružení 23 členy. Většina členů jsou rodiče dětí s postižením. 
 
 
Statutárním a výkonným orgánem sdružení je výbor ve složení: 
 
 Hana Biehounková  - předsedkyně sdružení 
 Ing. Rostislav Zeiska -  místopředseda sdružení 
 Monika Majerová  -  členka  výboru 
 Jitka Celbová   -  členka  výboru 
 
 
Kontrolním orgánem sdružení je revizní komise ve složení: 
 
 Jitka Ištoková  - předsedkyně RK 
 Jana Nyčová  - členka RK 
 Marcela Brožková  - členka RK 
 
 
 
 
2.    Denní stacionář Cesta 
 
2.1 Základní informace  



 
Stacionář Cesta je účelovým zařízením sdružení. Sídlo stacionáře je shodné se 
sídlem občanského sdružení. Zařízení je umístěno v bezbariérové přízemní budově, 
která je  účelově rekonstruována pro denní provoz stacionáře  a pomocných tříd 
Speciální školy v Náchodě 
Zařízení  navštěvuje 12 klientů od 6 let do dospělosti se středně těžkou a těžkou 
mentální retardací,  s tělesným, zdravotním a smyslovým postižením. Jsou zde 
např. klienti s dětskou mozkovou obrnou, svalovým onemocněním, epilepsií, 
hluchotou, slepotou, s autismem, klienti imobilní (omezení pohybu) a inkontinentní 
(porucha vyměšování). Ve všech případech se jedná  o kombinovaná  postižení a je 
zřejmé, že všichni jedinci budou po celý život odkázáni na pomoc druhé osoby.  
 
 
2.2 Oblast působnosti stacionáře 
 
Stacionář navštěvují klienti z měst Náchod a Červený Kostelec a z obcí  Trubějov, 
Kramolna, Žďárky a Suchý Důl.  
 
 
 
 

 
 
 
2.3 Činnost stacionáře  
 



Denní stacionář zajišťuje sociálně-pedagogickou  a výchovnou  činnost pro svěřené 
klienty. Zaměřuje se na získávání a udržování praktických a intelektových 
schopností a dovedností klientů. 
 
2.4 Okruhy činnosti 
 
Konkrétní péče o jednotlivé klienty  
Pracovníci provádějí nezbytné hygienické a zdravotní ošetření klientů, přebalování, 
umývání, oblékání, krmení, dodržování pitného režimu, podávání léků apod. Jedná 
se o klienty těžce pohyblivé až imobilní, jejichž závažné postižení klade vyšší 
nároky na poskytovanou individuální specializovanou péči. 
 
Sociálně – pedagogická výchova 
Výchovné působení na vytváření, prohlubování a upevňování hygienických, 
společenských a pracovních návyků a celkový rozvoj všech zachovaných 
schopností a dovedností. Zaměření  na podporu komunikace a hledání dalších 
možností dorozumívání u jedinců, kteří nekomunikují běžnou řečí. 
 
Speciálně – pedagogická výchova 
Tato výchova je zajištěna Speciální školou Náchod pod vedením speciálních 
pedagogů, dle vyučovacího programu pomocných tříd s přípravným stupněm 
vzdělávání. 
 
Pracovní a zájmová činnost 
Klienti jsou během dne cíleně vedeni a zaměstnáváni pracovní a zájmovou činností.  
Uspokojení z  výsledků své práce dává klientům pocit sebejistoty a napomáhá 
rozvoji jejich osobnosti. Práce klientů ve skupině mezi svými vrstevníky – 
kamarády – podporuje komunikativnost a rozvoj řeči a je i zdrojem příjemných 
zážitků každého jednotlivce. 
 
Zdravotní rehabilitace 
Při každodenní péči o klienty jsou uplatňovány metody zdravotního tělocviku, 
včetně polohování, protahování, míčkování apod. V období duben – říjen probíhá 
2x týdně hipoterapie, tj. podpůrná rehabilitační metoda za pomoci koně. Kůň svým 
fyziologickým pohybem pozitivně ovlivňuje celý pohybový aparát člověka. 
Cvičení na koni je zaměřeno a prvky podporující správné držení těla a koordinaci 
pohybu. Dále navštěvuje klienty ve stacionáři terapeutka se speciálně cvičeným 
psem. Při práci se psem (canisterapii) si klienti zlepšují koncentraci, výslovnost, 
jemnou motoriku s cílenými pohyby ruky, získávají praktické zkušenosti při péči o 
živé zvíře, imobilní klienti se psem polohují apod. Zdravotního tělocviku a 
canisterapie se zúčastňují všichni klienti, hipoterapie 10 klientů. 
     
Svoz a rozvoz klientů 



Jednou ze  služeb poskytovaných stacionářem je ranní svoz klientů do zařízení  a 
odpolední rozvoz  zpět k rodinám. Jejich setrvání  v rodině je důležitým pozitivním 
faktorem pro harmonický rozvoj klienta a současně posilujícím prvkem uchování 
citových vazeb uvnitř rodiny. Službu dopravy využívá 10 klientů. 
 
 
Rekondiční pobyty 
Během letních prázdnin proběhl týdenní pobyt klientů za doprovodu rodičů a 
zaměstnanců stacionáře ve Smržovce v Jizerských horách.  Pobytu se zúčastnilo 6  
klientů. 
 
 
Společenské,  kulturní a sportovní akce 
Klienti stacionáře se zúčastňují různých společenských, kulturních a sportovních 
akcí v Náchodě a jeho okolí, např.: 

- Pomlázkové posezení v Sokolovně v Červeném Kostelci 
- účast v plavecké soutěži „Modrá stuha Města Náchoda“ 
- účast na 8. ročníku festivalu pro handicapované děti a mládež „Patříme 

k sobě“  v Semilech 
- oslava Dne dětí v Mateřské škole Hronov 
- slavnostní ukončení školního roku se zpěvačkou Alicí Springs 
- předváděcí akce drobných speciálních kompenzačních pomůcek firmy Max 
- celodenní výlet do Ratibořic 
- účast na sportovní akci „Krakonošův trojboj“ v Lomnici nad Popelkou 
- návštěva „Muže roku 2005“ Eduarda Koutského ve stacionáři 
- Mikulášská besídka s nadílkou v Deštném v Orlických horách 
- společná návštěva plaveckého bazénu v Novém Městě nad Metují 
- účast na vánočním Gala koncertu v Hronově 

 
 
Slavnostní předání automobilu 
V březnu proběhlo slavnostní předání automobilu MERCEDES BENZ 
Občanskému sdružení Cesta. Předání se zúčastnili zástupci Nadace Duhová 
energie, Eurotel, představitelé Města Náchod,  pan Miloslav Plass – náměstek 
hejtmana  Královéhradeckého kraje a další pozvaní hosté, dárci a rodiče. 
 
 
Podzimní výstava 
V listopadu uspořádal Stacionář v Městském muzeu v Náchodě výstavu s názvem 
„Doteky“. Klienti stacionáře za pomoci zaměstnanců, pedagogů  i rodičů 
přichystali pro náchodskou veřejnost  mnoho zajímavých prací a výrobků 
s podzimní tématikou.  Výstava proběhla ve spolupráci s aranžerským kroužkem 
Kytice ze ZŠ Komenského a ZUŠ Náchod.  



 
 
Odlehčovací služba 
Za podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Městského úřadu Náchod a 
Nadace  rozvoje občanské společnosti (NROS) ze sbírky Pomozte dětem mohlo 
občanské sdružení  na závěr roku 2005 zahájit  přípravy na poskytování 
odlehčovací služby.  
Pracovníci sociální péče  budou zajišťovat ob týden  (od pondělí do neděle) 24 
hodin denně osobní asistenci, pečovatelské služby a zájmovou činnost klientům se 
zdravotním postižením. 
Služba bude probíhat v bezbariérovém domku, kde budou umístěna speciální lůžka 
pro 4 klienty. Další 2 klienti budou moci využít denní pobyt v zařízení. Klienti se 
budou na jednotlivých týdenních pobytech střídat. 
Zkušební  provoz odlehčovací služby bude zahájen na počátku roku 2006. 
 
 
 
Informace o OS a stacionáři v médiích 
Během roku se objevují informace o občanském sdružení a stacionáři 
v Náchodském zpravodaji, novinách Echo, Novinách Náchodska a náchodské 
televizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Hospodaření občanského sdružení Cesta v roce 2005 
 



 
 
 
Příjmy  celkem               2 016 081,-  Kč 
 
Z toho:   Dotace KÚ Královéhradeckého kraje  1 170 000,- 
  Dotace Úřadu práce v Náchodě        62 735,-        
  Příspěvek MěÚ Náchod a Č.Kost.        360 000,-  
  Nadační příspěvky        114 583,- 
  Sponzorské dary v Kč         28 281,50 
  Sponzorské dary věcné         19 360,- 
  Tržby ze služeb (platby klientů)     127 789,50 
  Členské příspěvky            1 250,- 
  Ostatní výnosy (havarijní pojistka,     132 082,- 
  prodej auta za zůst. cenu, úroky…) 
 
  
Náklady celkem       2 019 141,-  Kč 
 
Z toho: Náklady osobní: 
  Hrubé mzdy         945 140,- 
  Dohody o provedení práce        24 520,- 
  Pojistné ke mzdám       330 795,- 
  Náklady provozní: 
  Materiálové včetně DHM     204 798,50 
  Nemateriálové: 
  Energie          24 544,50 
  Opravy a údržba         28 842,50 
  Cestovné            7 545,- 
  Ostatní služby: 
  Telekomunikační spoje        42 187,- 
  Ekonomické služby        42 240,- 
  Ostatní služby (semináře, odpad,popl…)     37 895,50 
  Ostatní náklady: 
  Pojištění majetku, povinné, havarijní      97 787,- 
  Odpisy majetku,věcných darů,zúčt.s fondem  232 846,- 
 
 
 
Hospodářský výsledek – ztráta             3 060,-  Kč 
(vyrovnána s rezervním fondem) 
 
Poděkování 
 



 Děkujeme všem institucím, organizacím i jednotlivcům, kteří přispěli finanční 
částkou na činnost stacionáře, nebo se i jiným způsobem zapojili do práce ve 
prospěch dětí se zdravotním  postižením  ze stacionáře Cesta. 
 
Zvláštní poděkování patří těmto organizacím,  institucím a jednotlivcům, kteří 
nás v roce 2005  finančně podpořili:  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Městský úřad Náchod 
Městský úřad Červený Kostelec 
Úřad práce Náchod 
Obecní úřad Suchý Důl 
 
Nadace Dětský mozek, Praha 2 
Nadace Charty 77, Praha 1 
Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou 
Nadace umění pro zdraví, Praha 1 
Nadační fond Zdeňky Horníkové, Náchod 
 
Truck Bohemia s.r.o., Nové Město nad Metují 
David Novotný, Náchod 
Pekárny a cukrárny Náchod a.s., Náchod 
Odbor.org.Fakulty soc.věd UK Praha 
Merkurtisk, Náchod 
 
 Vaši pomoc a podporu přivítáme také v letošním roce 2006 a předem za ni 
upřímně děkujeme. 
 
       Za Občanské sdružení Cesta 
       předseda: Hana Biehounková 
 
 
Kontakt: 
Občanské sdružení Cesta 
Vítkova 3 
547 01 Náchod 
 
telefon: 491 424 764 
IČO: 48653292 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Náchod 
Číslo účtu: 163 530 452/0300 
E-mail: stacionar.cesta@tiscali.cz 


