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Vážení přátelé! 
 
 
     Dostává se Vám do ruky výroční zpráva Občanského sdružení CESTA v Náchodě, která 
hodnotí rok 2007. V tomto roce bylo v životě naší organizace mnoho událostí, které jsme 
zaznamenali. Seznamte se s aktivitami a hospodařením při poskytování sociálních služeb – 
denního stacionáře a odlehčovací služby. 
 
 
    Rok 2007 byl zejména : 

 Čtrnáctým rokem existence občanského sdružení, které v regionu Náchod 
poskytuje své služby v oblasti péče o zdravotně postižené spoluobčany 

 Prvním rokem účinnosti nového sociálního zákona, který konečně vymezuje 
  podmínky poskytování sociálních služeb 
 Rokem, kdy občanské sdružení bylo zaregistrováno v registru poskytovatelů 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
 
     Nejdůležitějším mezníkem v loňském roce byla registrace sociálních služeb, které naše 
sdružení poskytuje. Tato skutečnost je dána zákonem o sociálních službách a tyto je možné 
poskytovat pouze za předpokladu splnění daných podmínek registrace, což se nám podařilo. 
 
   Registrované jsou dvě služby:  1. poskytování sociálních služeb v denním stacionáři 
          2. poskytování odlehčovacích služeb  
 
     Podrobnější informace o těchto službách naleznete v další části výroční zprávy. 
 
 
     Další důležitou skutečností byla účast v procesu evaluací sociální služby. Služba 
poskytovaná v denním stacionáři byla prověřena pověřenými pracovníky, kteří posoudili 
připravenost služby na inspekce sociálních služeb. Zde byla posouzena úroveň poskytované 
služby a úroveň administrativních předpokladů poskytování sociální služby. 
Po evaluační návštěvě organizace obdržela protokol, který obsahuje požadavky pro doplnění 
potřebných směrnic a potřeb ke zvýšení kvality poskytované služby. 
 
 
     Nyní  pár slov o Občanském sdružení Cesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
Poslání občanského sdružení 
 
     Poskytovat přiměřenou podporu lidem se zdravotním postižením, vycházející 
z jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností, aby se mohli zapojit co 
nejvíce do běžného života. 
 
     Podporovat a pomáhat uživatelům našich služeb na principu respektování 
osobnosti, zachování lidské důstojnosti, akceptace vlastní i cizí odlišnosti a při 
zohlednění práva žít přirozený život ve společnosti. 
 
Cíl občanského sdružení 
 
     Poskytování komplexních služeb a podpory osobám se zdravotním 
postižením a to zejména v oblastech : 

 Poskytování vysoce odborných a kvalifikovaných služeb 
 Poskytování možnosti rozvíjení schopností a zájmů uživatelů 
 Rozšíření rozsahu a prostoru pro poskytování služeb 
 Poskytování sociální služby a poradenství 
 Příprava a podpora při pracovním uplatnění 
 Rehabilitační péče a využití volného času 

 
Orgány sdružení  
 
Rozhodovacím  orgánem sdružení  je členská schůze   
  
K 31.12.2007  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 
 
Účelová zařízení sdružení – denní stacionář a odlehčovací služba 
 
Denní  stacionář 
 
     V denním stacionáři jsou poskytovány ambulantní služby dětem a dospělým 
lidem s těžším mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti : 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f) sociálně terapeutické činnosti 
 

     Činnost denního stacionáře je zaměřena individuálně dle schopností  a 
dovedností uživatelů a byla vedena směrem k jejich samostatnosti a 
soběstačnosti.  
     V poslední době se postupně mění zaměření činnosti v denním stacionáři. 
Vlivem věkového posunu uživatelů se klade důraz na potřebu praktických 
schopností a dovedností. Zaměření na pracovní rehabilitaci a pracovní návyky,  
případně podporované zaměstnávání. 
     Denní stacionář provozujeme v Náchodě - Bělovsi, Vítkova ul. 3, Náchod.                                                     
Kapacita  : 14 osob, během roku 2007 využívalo službu  průběžně 18 uživatelů 
Financování  :      - dotace MPSV 
       -      KÚ Královehradeckého kraje 
       -      příspěvek MěÚ v Náchodě 
       -      platby uživatelů 
       -      dary dárců 
 
Odlehčovací služba 
 
     Odlehčovací služba je poskytována formou pobytové služby. Je to 
krátkodobá úlevová péče poskytovaná dětem a dospělým lidem s těžším 
mentálním a kombinovaným postižením z oblasti celého Královéhradeckého 
kraje. Činnost služby je zaměřena na pobyt, poskytnutí potřebné péče a 
aktivizaci. 



  
Služba obsahuje tyto základní činnosti : 

a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b)  pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c)  poskytnutí stravy                                                                                                     
d)  poskytnutí ubytování 
e)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
f)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
g) sociálně terapeutické činnosti 
 

     Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a možnost 
zajištění důležitých životních či rodinných potřeb. 
     Odlehčovací službu provozujeme v lokalitě u nemocnice, Bartoňova ul. 897, 
Náchod. 
Kapacita  : 5 osob, během roku 2007 využívalo službu 21 uživatelů 
Financování :         -     fond EU (SROP) 

- platby uživatelů 
- dary dárců 
 
 

Doprava,  terapeutické metody a volnočasové aktivity, které poskytuje sdružení 
svým klientům ve stacionáři a na odlehčovací službě 
 
Denní doprava  klientů  
 
     Denní doprava je provozována na dvou linkách jedním mikrobusem a jedním 
osobním automobilem, vždy s dvoučlennou posádkou (řidič+doprovod), kteří 
v určených časech projedou region a postupně svezou a zase rozvezou 
z účelových zařízení sdružení uživatele těchto služeb. 
Kapacita 10 osob denně, služba byla většinou  plně využita. 
Financování :        -      platby dopravovaných uživatelů 

- dary dárců 
 
Hipoterapie 
 
     Cílem služby je vhodným a cíleným cvičením na koni působit na psychickou 
a fyzickou stránku uživatele. Tato metoda je vhodná zejména pro osoby 
s poruchami komunikace a zejména pro osoby s tělesným handicapem. Terapií 
procházejí postupně všichni uživatelé denního stacionáře a zařazují se také 
uživatelé odlehčovací služby. 
Terapie je prováděna Jezdeckým klubem, Litoboř. 
Kapacita : 10 uživatelů týdně 
Financování :  - platby uživatelů 

 - dary dárců 
 



Canisterapie 
 
     Uznávaná terapeutická metoda,  pomocí které je možno zlepšit psychickou 
pohodu, zlepšit komunikační a pohybové dovednosti, usměrnění vztahů, získání 
příznivých vlastností jako tolerance a vztah ke zvířeti. Terapii provádí 
pravidelně členové Canisterapeutického svazu CANTES a  Občanské sdružení 
Na rozcestí. Terapií opět prochází postupně většina uživatelů. 
Kapacita  :  5 uživatelů týdně 
Financování  :  - dary dárců 
 
Léčebná rehabilitace 
 
     Rehabilitační pracovník /fyzioterapeut/ na základě doporučení lékaře provádí 
dle plánu cvičení či polohování přímo v denním stacionáři  a dále zajišťuje 
doprovod uživatelů do rehabilitačního zařízení FAUST. 
 
 
 
Volnočasové aktivity 
 
     Leden        -     pravidelné vycházky do okolí stacionáře 

- Divadelní představení, na které nás pozvala Mateřská škola, 
hezké vystoupení dětí z mateřské školy 
 

     Únor        - Karneval v Hopsáčku – pyžamový karneval ve spolupracující  
   organizaci, dopoledne plné her a tance 

- návštěva divadelního představení v Beránku. 
 

     Březen        -  Pomlázkové posezení v Červeném Kostelci – velice vydařená  
   společenská akce, které se zúčastnili další děti ze škol a stacionářů   
 
     Duben         -    další návštěva mateřské školy, kam zavítali potulní komedianti,  
   divadlo, do kterého byly zapojeny  i zúčastněné děti  
         - výcvik a rehabilitační plavání v krytém bazénu v Náchodě, kterého se 
   zúčastnili také někteří rodiče, akce probíhala 10 týdnů za sebou a  
   někteří uživatelé dosáhli velice dobrých plaveckých úspěchů 
         - účast zástupců na festivalu ,,Patříme k sobě“, který se konal v Semilech 
   a okolí; na festivalu jsme se prezentovali také výrobky a fotografiemi 
   z činnosti denního stacionáře; jednodenní návštěva zanechala hluboké 
   dojmy a plány na další ročník 
         - návštěva akce, kterou uspořádalo Déčko Náchod s názvem ,,Týden pro 
   zemi“, ekologicky laděná akce, při které nám přálo i počasí. 
 
     Květen        - největší akcí byla účast uživatelů a pracovníků stacionáře na  
   Bambiriádě, která se konala v prostorách Déčka v Náchodě; zde jsme 
   prezentovali naše aktivity a aktivně jsme se snažili o zabavení  
   návštěvníků Bambiriády 

- pravidelné využívání hipoterapie v Litoboři 
 



     Červen          návštěva několika dětských dnů 
- za Albertem v Náchodě, kde Adéla a Dalibor Gondíkovi předali 

našemu sdružení finanční dar 
-    v Novém Městě n.M.,který pořádala NONA Nové Město n.M.a kde se  
 všichni velice dobře bavili za pěkného slunečného dne 
- všechny děti ze stacionáře se zúčastnily výletu pod Kunětickou horu, 

který se podařilo zajistit ve spolupráci se školou 
 

      Srpen        - ozdravný pobyt v Jánských Lázních na Duncanu, kde jsme si užívali 
   krásné přírody v okolí, sportovních her i tance a oddechu; náročné byly 
   vycházky do okolí Jánských Lázní, ale následoval pobyt v bazénu, kde 
   z nás únava opadla 
 
      Září                  -  hezká společenská akce v Pavlovicích pod názvem Krakonošova  
   zahrada, kterou pořádalo USP v Markoušovicích;  tanečky, soutěže a 
   mnoho dalších zajímavostí v průběhu příjemného odpoledne 

- putování se Šrekem v Bělovsi 
 

      Říjen        -  návštěva výstavy rehabilitačních pomůcek v Brně  
- účast na benefici Jezdeckého klubu Litoboř v České Skalici, kde jsme 

se svezli v koňském potahu  
- a opět koníčci v Litoboři při hipoterapii 
 

      Listopad        -   zhlédnutí prezentaci firmy ze Zruče n. Sázavou 
- a pravidelné návštěvy pejsků 
 

      Prosinec        - jako vždy nás navštívil svatý Mikuláš, doprovázený čertem                   
   (a ne jedním) a také andělem, nezapomněli také na dárky, protože jsme 
   byli celý rok hodní 
         - návštěva akce ,,Advent v Ratibořicích“ 

- pravidelné pečení a při tom ochutnávání vánočního cukroví 
- oslava Vánočních svátků 

No a mezi těmito akcemi jsme se také učili a pracovali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hospodaření Občanského sdružení Cesta v roce 2007 
 
 
 
Příjmy :    celkem                                   2 568 504, 79 Kč 
 
                 Dotace MPSV ČR                 1 036 000, --  Kč 
                 Dotace KU KHK                      100 000, --  Kč 
                 Dotace MěU Náchod                350 000, --  Kč 
                 Dotace Euro fond                     365 107, 15 Kč 
                 Příjmy od uživatelů                  654 557, 50 Kč 
                 Dary a přísp.sponz.                    47 200 , --  Kč 
                 Zúčtování  fondů                        11 500 , -- Kč 
                 Ostatní příjmy a přísp.                  4 140, 14 Kč 
 
 
 
Náklady :  celkem                                     3 661 072, 90 Kč 
 
                  Materiálové náklady                  291 098, 20 Kč 
                  Spotřeba energií                           97 898, 09 Kč 
                  Údržba a ost.opravy                    30  063, 50 Kč 
                  Cestovné                                            220, --  Kč 
                  Služby- telekomun.a ekonomické   .          146 780, --  Kč 
                  Služby ostatní                               41 432, 25 Kč 
                  Osobní náklady – mzdy          2 046 483, --  Kč 
                  Zákonné odvody –soc. a zdrav         708 230, --  Kč 
                  Ostatní náklady – zák.poj,popl…              85 986, 86 Kč 
                  Odpisy DHM                             212 881, --  Kč 
 
 
 
 
Hospodářský výsledek roku 2007 : 
                             pohledávka EF :   1 092 568, 11 Kč     
 
 



 
Poděkování 
 
Děkujeme všem, kteří nějakou formou podpořili naši činnost v roce 2007.  
Těšíme se na další spolupráci a přízeň, kterou budeme určitě potřebovat, 
vzhledem ke složitým ekonomickým podmínkám poskytování sociálních služeb. 
 
Zveme každého kdo má zájem o naše služby. Osobní kontakt s uživateli naší 
služby určitě i Vás obohatí o další poznání a pomůže Vám v uvědomění si 
hodnot v životě. 
 
       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: 494 948 808  
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  


