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Vážení přátelé 
 
 
     Již tradičně máte možnost se seznámit s výroční zprávou Občanského sdružení CESTA 
v Náchodě, tentokrát to je za rok 2006. Tato zpráva obsahuje informace o aktivitách  a 
hospodaření občanského sdružení, dále se zde můžete seznámit s činností denního stacionáře a 
s poskytováním odlehčovací služby. 
 
     Je vynikající, že se po delší snaze podařilo rozšířit poskytované služby o odlehčovací službu, 
která slouží především lidem pečujícím o zdravotně postižené osoby, tzn. pro rodiče, příbuzné a 
další pečovatele, kteří si potřebují odpočinout nebo potřebují zajistit své další potřeby. Je tedy 
možné překlenout dobu nemoci, rekonvalescence pečujícího nebo vyřídit neodkladnou rodinnou 
záležitost. Služba je poskytována krátkodobě, ale je ji možné využít opakovaně dle potřeby. 
 
     Tato služba byla otevřena za pomoci Městského úřadu v Náchodě, který nám propůjčil  
bezbariérový domek vedle penzionu Marie, NROS /Nadace rozvoje občanské společnosti/, která 
poskytla ze sbírky Pomozte dětem finanční prostředky na vnitřní vybavení a ekonomicky je tato 
služba podporována finančními prostředky získané z grantů Evropské unie a Královehradeckého 
kraje. 
Po zkušebním provozu v průběhu roku byla služba oficiálně zpřístupněna od září a od listopadu 
je financována z prostředků EU. 
 
     Je nutné si uvědomit, jaké mimořádné úsilí  bylo vynaloženo pro zajištění podmínek pro tuto 
službu a poděkovat Městskému úřadu za poskytnutí prostor a všem dalším lidem, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci této služby. Všem upřímně děkujeme za pomoc. 
 
     Rok 2006 byl však složitý i z jiných důvodů. Především se tvořily normy, vyplývající 
z procesu standardizace poskytování sociálních služeb a přípravy na nový zákon o sociální péči, 
který je platný od 1.1.2007.  Zde vidíme stále nejdůležitější přímou činnost pracovníků 
s uživateli, založenou na osobním přístupu. 
     Další důležitou změnou byla změna na místě ředitele denního stacionáře, kde svoji činnost 
ukončila paní Bezděková Lada Bc. a nastoupil pan Prouza Jaroslav Bc..  
 
     Vzhledem ke složitým podmínkám vyplývajícím z nového zákona a výrazně se měnícím 
především ekonomickým podmínkám, Vás chceme požádat o zachování přízně a podporu pro 
poskytování naší potřebné služby. Bohužel, zajištění podmínek pro tuto službu je však čím dál 
složitější. 
 
     Těšíme se na Vaší podporu a rádi budeme rozvíjet vzájemnou spolupráci, která přinese 
vzájemně obohacení života a příjemné zážitky. 
 
     Zveme každého, kdo má zájem se seznámit s podmínkami poskytování  sociální služby, ale i 
další, kteří nás navštíví a povzbudí v naší činnosti. Osobní kontakt s našimi klienty Vás určitě 
obohatí o další poznání a přesvědčí o potřebnosti podobných služeb. Samozřejmě i my budeme  
mít radost z toho, že získáme nové přátele a případně i pomocníky. 
 
 
        Výbor  
        Občanského sdružení CESTA 
       



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 sdružení 
 
Posláním sdružení je poskytovat přiměřenou podporu lidem se zdravotním 
postižením, vycházející z jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností, aby 
se mohli zapojit co nejvíce do běžného života. 
 
1.3 Cíle sdružení  
 

1. Poskytovat vysoce odborné a kvalifikované služby. 
2. Poskytování možností rozvíjení schopností a zájmů uživatelů. 
3. Rozšíření rozsahu služeb a prostor pro jejich poskytování. 

 
1.4 Cílová skupina 
 
Uživatelé služeb jsou lidé s kombinovaným zdravotním postižením (např. autismus, 
epilepsie, imobilita, inkontinence apod.) a lidé postižení mentální retardací. 
 
1.5 Principy služeb 
 

1. Individuální přístup k lidem. 
2. Odbornosti a schopnosti empatie. 
3. Respektování nezávislosti. 

 
1.6 Základní činnost sdružení  
  

1. Je zřizovatelem a provozovatelem účelového zařízení denního stacionáře pro 
děti,  mládež a dospělé osoby s postižením. 

2. Poskytuje odlehčovací (respitní) služby pro rodiny a osoby pečující o 
zdravotně postižené osoby. 

 



1.7   Struktura Občanského sdružení Cesta 
 
 

Členská  schůze 
 
 

Výbor  Revizní komise 
 
 
 

Stacionář CESTA              Odlehčovací služba  
 
 
Ředitel stacionáře         Vedoucí odlehč.služby                                

Členská základna  
 
Zaměstnanci stacionáře      Zaměstnanci odlehč.služby 
 
 
1.8    Orgány sdružení  
 
Rozhodovacím  orgánem sdružení  je členská schůze   
  
K 31.12.2006 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  
 
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 14 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, Suchý Důl a Žďár nad Metují. 
 
 
 

 
 
 
 



2.3 Rozsah poskytovaných služeb  
 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 
podávání stravy a pití, podávání léků, pomoc při oblékání, při přesunu 
na lůžko, zdravotní kočár, vozík pro imobilní osoby, pomoc při chůzi) 

- pomoc při osobní hygieně (pomoc při běžných úkonech osobní 
hygieny včetně holení, pomoc s celkovou hygienou těla, při použití 
WC, přebalování), jednoduché ošetřovatelské úkony, jejichž charakter 
nevyžaduje provádění zdravotnickým pracovníkem 

- poskytnutí stravy (dovoz, příprava, podání, pitný režim)    
- pracovně výchovná práce s klienty 
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností 
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
- zaměření na podporu komunikace a hledání dalších možností 

dorozumívání u jedinců, kteří nekomunikují běžnou řečí 
- zdravotní rehabilitace (pravidelně – zdravotní tělocvik, polohování, 

protahování, míčkování apod.), hipoterapie – podpůrná rehabilitační 
metoda za pomoci koně, canisterapie – metoda, při které se využívá 
kontaktu se psem a další terapeutické metody (arte, muziko, 
aromaterapie) 

- svoz klientů do zařízení a rozvoz zpět k rodinám 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. návštěva 

kulturních, sportovních a jiných společenských akcí) 
- rekondiční pobyty 

 
2.4 Společenské,  kulturní a sportovní akce   
 
Klienti stacionáře se zúčastňují různých společenských, kulturních a sportovních 
akcí v Náchodě a jeho okolí, např.: 
 
     -    rekondiční víkendový pobyt v Deštné v Orlických horách 
     -    galadopoledne v Městském divadle v Náchodě 
     -    pomlázkové posezení v Červeném Kostelci 

- kurz plavání v krytém bazénu v Náchodě /pro začátečníky/ trvající 2 měsíce 
- návštěvy divadelních představení studentů Gymnázia v Náchodě 
- pravidelné návštěvy knihovny v Náchodě 
- společná akce v denním stacionáři se školkou z Hronova 
- pravidelné provádění hipoterapie v Litoboři  
- týdenní rekondiční pobyt ve Smržovce s náročným programem 
- zajištění pravidelných návštěv v rehabilitačním zařízení FAUST v Náchodě 
- účast na běhu do zámeckých schodů v Náchodě 
- návštěva pracovníků denního stacionáře na výstavě REHAPROTEC v Brně 



- účast pracovnice vykonávající rehabilitační cvičení na odborné konferenci 
v Ostravě 

- provádění canisterapie v denním stacionáři 
- návštěva Mikuláše v denním stacionáři 
- vánoční koncert na Gymnáziu v Náchodě 
- vánoční besídka v denním stacionáři s rodiči a příbuznými 

 
 

3.    Odlehčovací služba 
 

3.1 Základní informace 
 

Občanské sdružení Cesta Náchod zahájilo na začátku roku 2006 zkušební provoz 
odlehčovací (respitní) služby. Od listopadu 2006 probíhá služba již pravidelně.  
Služba je určena pro rodiny a osoby pečující o zdravotně postižené osoby se 
speciálními potřebami (postižení tělesné, mentální a smyslové). Účelem služby je 
poskytnutí odpočinku pečujícím osobám v případě jejich nemoci, rekonvalescence  
nebo jiné překážky omezující řádnou péči o postiženou osobu. 
 
Odlehčovací služba je poskytována v Náchodě v bezbariérovém domku, který se 
nachází v lokalitě u nemocnice, mezi penzionem Marie a Domovem důchodců 
(Bartoňova 897). 
 
Týdenní pobyty  probíhají obvykle každý druhý týden. Je možné domluvit i kratší 
dobu poskytování služby nebo využití služby pouze o víkendu. Také lze domluvit 
pouze denní službu mimo termíny obvyklé.  
 
Termíny provozu odlehčovací služby a informace o ceně služby lze najít na 
webových stránkách Občanského sdružení Cesta nebo získat na kontaktních 
telefonních číslech. 
 
V objektu jsou umístěna speciální lůžka pro 4 klienty.  
 
Po celou dobu pobytu je pro klienty zajištěna 24 hodinová odborná sociální péče a 
celodenní stravování s pitným režimem. Klientům jsou poskytovány výchovné a 
vzdělávací služby, umožněna zájmová činnost, nabízejí se služby sportovního a 
kulturního vyžití. Službu nelze v současné době poskytovat klientům, kteří 
vyžadují odbornou zdravotní péči. 
 
Při zahájení a ukončení týdenního pobytu lze rodinám z blízkého okolí (max. do 20 
km) zajistit za úhradu dopravu klienta do zařízení a zpět domů. 
 
 



4. Informace o činnosti OS Cesta v médiích 
 

Během roku se objevují informace o občanském sdružení,  stacionáři a odlehčovací 
službě v Náchodském zpravodaji, novinách Echo, Novinách Náchodska a 
náchodské televizi. 
 
 
 
 
5.   Hospodaření občanského sdružení Cesta v roce 2006 
 
 
 
Příjmy :  celkem                                    2 417 150 , 62 Kč 
 
               Dotace KU KHK                              1 470 000,-- 
               Dotace MěÚ Náchod                           500 000,-- 
               Dotace Úřadu práce                              71 905,-- 
               Příjmy od uživatelů                              174 146,50 
               Zúčtování fondů                                   198 776,50 
               Členské příspěvky                                    1 050,-- 
               Ostatní výnosy                                          1 272,62 
 
 
Náklady: celkem                            2 899 044,24 Kč 
 
               Materiálové náklady /spotř.)             639 224,-- 
               Spotřeba energie                                 47 956,-- 
               Ostatní údržba a opravy                      36 894,40 
               Cestovné                                               1 162,-- 
               Služby - telef..ekonom,aj.                 134 711,--  
               Osobní - mzdové                            1 254 505,-- 
               Zákonné odvody /soc. a zdrav.         406 246,-- 
               Poplatky,pojištění ,ostatní                   85 104,84 
               Odpisy DHM                                     292 920,-- 
               Vratka - nadační                                       321,-- 
 
 
 
Hospodářský výsledek roku 2006:  pohledávka za EF               216 470,-- Kč 
                                                        ztráta na odpisech DHM     265 424,-- Kč 
 
 



Poděkování 
 
 Děkujeme všem institucím, organizacím i jednotlivcům, kteří přispěli finanční 
částkou na činnost Občanského sdružení Cesta, nebo se i jiným způsobem zapojili 
do práce ve prospěch našich klientů. 
 
Zvláštní poděkování patří těmto organizacím,  institucím a jednotlivcům, kteří 
nás v roce 2006  finančně podpořili:  
  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Městský úřad Náchod 
Úřad práce Náchod 
 
Nadace rozvoje občanské společnosti Praha ze sbírky Pomozte dětem 
Nadace Dětský mozek, Praha 2 
Nadace Charty 77, Praha 1 
Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou 
Nadace umění pro zdraví, Praha 1 
 
Neumann Associates s.r.o., Červený Kostelec 
Sport Hotárek, Náchod 
Juránek Milan, Chladírenský servis, Náchod 
Šubert spol.s.r.o., Náchod 
Halíř Zdeněk, Náchod 
Truck Bohemia s.r.o., Nové Město nad Metují 
Merkurtisk, Náchod 
Auto Branka s.r.o., Praha 
Petr Maršálek, Náchod 
David Novotný, Náchod 
Michal Tvrdík, Nové Město nad Metují  
Pekárny a cukrárny Náchod a.s., Náchod 
 
 
 
 Vaši pomoc a podporu přivítáme také v letošním roce 2007 a předem za ni 
upřímně děkujeme. 
 
       Za Občanské sdružení Cesta 
       předseda: Hana Biehounková 
 
 
 
 



Kontakt: 
Občanské sdružení Cesta 
Vítkova 3 
547 01 Náchod 
webové stránky: www.stacionarcesta.cz   
IČO: 48653292 
 
Adresa sídla stacionáře: 
Stacionář Cesta 
Vítkova 3 
547 01 Náchod 
telefon: 491 424 764 
ředitel stacionáře – Jaroslav Prouza Bc. 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Náchod 
Číslo účtu: 163 530 452/0300 
E-mail: stacionar.cesta@tiscali.cz 
 
Adresa sídla odlehčovací služby: 
Občanské sdružení Cesta – odlehčovací služby 
Bartoňova 897 
547 01  Náchod 
telefon: 494 948 981 
manažér odlehčovací služby - Hana Biehounková –494 948 521,  602 806 828  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Náchod 
Číslo účtu: 211 452 920/0300 
E-mail: respitka.cesta@tiscali.cz  
 


