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Vážení přátelé 
 
     Rok 2008 byl ve znamení jubilea Občanského sdružení, které bylo založeno v prosinci 
roku 1993.  Dosáhlo tedy 15 let trvání, což je v životě organizace provozující sociální služby 
poměrně dlouhá doba. Při příležitosti výročí se v prosinci uskutečnil den otevřených dveří 
v denním stacionáři v Bělovsi. Slavnostního setkání se zúčastnili významní zástupci 
spolupracujících institucí.  
    Období od založení Občanského sdružení po současnost bylo naplněno mnoha 
významnými i méně důležitými událostmi, které však vždy měly vliv na život lidí spjatých 
s touto organizací.   
 
     Jedna ze smutných událostí nás potkala v tomto roce, protože nás navždy opustil                 
dne 9. května náš kamarád Roman Zeiska, jeden z těch, kteří využívali služby denního 
stacionáře od zahájení provozu.  

…………. 
 
 
Základní informace o Občanském sdružení Cesta 
     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 31.12.2008  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 
 
Organizační struktura Občanského sdružení Cesta je přílohou č. 1 této výroční zprávy. 
 
 
 
Občanské sdružení Cesta provozuje dvě účelová zařízení: 

- denní stacionář 
- odlehčovací službu 

 
 
Denní stacionář 
 
1. Obsah a průběh realizace sociální služby 

Služba v denním stacionáři naplňuje požadavky stanovené zákonem, tj. pomoc při 
zvládání úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a podmínky pro hygienu, 
poskytnutí stravy a výchovné a aktivizační činnosti. Všechny tyto služby navazují na 
vzdělávání, které je poskytováno Základní a Mateřskou školou J. Zemana v Náchodě. 
Snahou je vytvářet komplexní sociální službu. 

1.1. Konkrétní průběh jednotlivých aktivit 

Služba je tedy poskytována návazně na vzdělávací proces /povinnou školní docházku/ 
přímo ve stejné budově, v úzké spolupráci mezi poskytovatelem sociální služby a 
poskytovatelem vzdělávání. Uživatelé, kteří mají povinnou školní docházku i 
ukončenou, využívají ještě další formy jako např. pracovní rehabilitaci a speciální 
aktivizační činnosti zaměřené na jejich rozvoj. Během roku byla realizována řada 
volnočasových aktivit , návštěv společenských a kulturních akcí. (viz níže uvedené 
volnočasové aktivity) 

1.2. Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé klienty 
Pro jednotlivé uživatele je zpracován plán rozvoje osobnosti, který vychází z jejich 
osobních přání a cílů. Základním principem činnosti je zvýšení samostatnosti při 
sebeobsluze a samostatnosti rozhodování a získávání dalších sociálních zkušeností, 
např. v oblasti osobních vztahů. 
V denním programu jsou zařazeny  pravidelné  rehabilitace dle doporučení odborného 
pracovníka, které probíhají přímo v zařízení pod vedením pracovníka stacionáře a 
nebo jsou uživatelé dováženi do rehabilitačního centra FAUST v Náchodě. Jsou 
poskytovány další terapie, které uživatelé maximálně využívají jako je hipoterapie a 
canisterapie, které jsou  velice účinné při ovlivňování osobnosti a psychické a fyzické 
kondice postižených osob (významné snižování spasmu svalstva). 



 

1.3. Příklad dobré praxe 
 

Velice úzká je spolupráce s Městským úřadem v Náchodě, který na svých webových 
stránkách poskytuje informace pro případné zájemce o službu. Další informace o 
službách jsou poskytovány na webových stránkách sdružení. Jsou vytvořeny  
informační letáky, které jsou k dispozici u lékařů, na sociálních odborech městských a 
obecních úřadů regionu, ve speciálních školách a dalších zařízeních sociálních služeb. 
Spolupracující organizace jsou :        

  - Základní škola J.Zemana v Náchodě     
  - Střední odborná škola sociální- evangelická akademie v Náchodě 
  - Rehabilitační centrum FAUST v Náchodě     
  - Centrum pro zdravotně postižené v Náchodě    
  - Speciální pedagogické centrum v Náchodě 

 - Úřad práce v Náchodě 
  a další 
 
2. Cíl realizace sociální služby a kvalitativní vyhodnocení poskytovaných služeb 
 

Cílem projektu je poskytování sociální služby v oblasti Náchodska a tím uspokojení 
potřeb osob s mentálním a kombinovaným postižením, což se daří. Po celou dobu 
projektu je denní stacionář kapacitně plně využit. 

 

3. Podněty, doporučení pro následující rok 
Pro následující rok  bychom rádi stabilizovali financování  denního stacionáře a tím i 
poskytování sociálních služeb. S tím souvisí i snaha o rozšíření a vylepšení prostor, 
kde jsou služby poskytovány. Je připravena studie na rekonstrukci budovy a úpravu 
denního stacionáře pro pracovní zapojení uživatelů formou pracovní rehabilitace. 

Dále je snaha rozšířit činnost o další terapie se zaměřením na pracovní zácvik a 
případně hledat pro uživatele denního stacionáře podporované zaměstnávání. 

Další zkvalitnění činnosti s uživateli, kteří splnili povinnou školní docházku a 
nabídnout jim programy, které zajistí jejich osobnostní rozvoj. 

 
 
 



 
Odlehčovací služba 
 

1. Obsah a průběh realizace sociální služby 
 

Posláním odlehčovací služby je umožnit rodinám odpočinek od náročné a 
systematické péče o dítě s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a 
poskytnout pečujícím  prostor k vyřízení osobních záležitostí. U dětí zmírňovat 
důsledky postižení a podporovat jejich celkový rozvoj a soběstačnost.  
Každodenní trvalá péče o dítě či mladistvého s postižením je velmi namáhavá a 
představuje pro pečujícího značnou fyzickou i psychickou zátěž. Pečující osoba často 
nemá prostor pro nezbytný odpočinek ani na vyřízení osobních záležitostí. Pokud tato 
situace trvá dlouhodobě, vede k vyčerpání pečující osoby a jejímu sociálnímu 
odloučení. Nemá-li pečující rodič jinou možnost, jak náročnou situaci  řešit, má 
syndrom vyhoření často za následek umístění dítěte v pobytovém zařízení sociální 
péče a zpřetrhání dosavadních sociálních i citových vazeb.  

1.1       Konkrétní průběh jednotlivých aktivit 

Odlehčovací službu poskytujeme celoročně, ambulantní i pobytovou formou, tzn. 
v pracovní dny i v sobotu a neděli podle potřeb uživatele. Obě tyto formy jsou 
poskytované ve středisku odlehčovací služby Bartoňova ul. 897, Náchod.  Uživatelé 
docházejí do tohoto střediska v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. Je možno 
zajistit dopravu automobilem občanského sdružení.   

Služba je poskytována dětem, mládeži a dospělým s tělesným, mentálním a 
kombinovaným postižením ve věku 6 – 40 let, o které je denně pečováno.  

Poskytování služby se řídí zákonem 108/2006/Sb. se snahou o splnění povinností 
stanovených zákonem, a to poskytování potřebných informací zájemcům a 
uživatelům, zajištění práv a zamezení střetům se zájmy poskytovatele a dodržování 
standardů kvality služby.  Jsou zajišťovány základní činnosti dle jmenovaného zákona, 
tj. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy a pomoc 
při zajištění stravování,  pomoc při osobní hygieně, poskytnutí ubytování apod. 
V neposlední řadě  je věnována pozornost výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
a sociální rehabilitaci.  

1.2      Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé klienty 
Po zpracování smlouvy o poskytování sociální péče je stanoven klíčový pracovník, 
který ve spolupráci s dalšími pracovníky vytvoří  individuální plán rozvoje uživatele, 
kde jsou rozpracovány požadavky rodiče či zákonného zástupce. Jsou stanoveny cíle, 
případně osobní přání, po dobu pobytu a poskytování služby. Základním principem 
činnosti je zvýšení samostatnosti při sebeobsluze a samostatnosti rozhodování a 
získávání dalších sociálních zkušeností, např. v oblasti osobních vztahů. 
V denním programu je zařazena i tělesná aktivita, případně cvičení doporučená 
odborníkem. Stejně jako v denním stacionáři je poskytována hipoterapie a 
canisterapie. 

1.3       Příklad dobré praxe 
Dobrá zkušenost při poskytování odlehčovací služby je s napojením na činnost 
denního stacionáře. Uživatelé odlehčovací služby mají možnost využívat další činnosti 



poskytované v denním stacionáři, např. návštěvy solné jeskyně nebo využívání prvků 
pracovní rehabilitace.  
Významná je spolupráce s Městským úřadem, kde jsou poskytovány informace o 
službě i na webových stránkách města a hodně zájemců o odlehčovací službu získalo 
prvotní informaci na webových stránkách občanského sdružení. 

Ostatní spolupracující organizace jsou shodné s výše uvedenými organizacemi u 
denního stacionáře. 
Spolupráce s těmito organizacemi  se prolíná v dalším vzdělávání uživatelů, 
rehabilitační péči i ve speciálně pedagogickém přístupu. Významnou pomocí je 
poskytování praxí absolventů evangelické akademie, kteří získávají potřebné praktické 
zkušenosti při péči či poskytování pomoci zdravotně postiženým. Tato spolupráce je 
pravidelně vyhodnocována. 

 
2. Cíl realizace sociální služby a kvalitativní vyhodnocení poskytovaných služeb 

Cílem je naplnit obsah a smysl služby a především zajistit potřebnou informovanost 
odborných pracovníků městských a obecních úřadů, případně vstoupit do povědomí  
lidí pečujících o osoby se zdravotním postižením, což se podle zájmu o službu rodičů 
podařilo. Během roku 2008  byla poskytnuta služba opakovaně celkem 25 uživatelům, 
kteří využili možnost pobytu až na 28 dnů. Služba byla poskytována lidem z celého 
Královéhradeckého kraje a využili ji i lidé z Prahy. Důležitým prvkem je vzrůstající 
zájem o službu i zájem o jinou podporu činnosti střediska odlehčovací služby. 
 

3. Podněty, doporučení pro následující rok 
Pro následující rok  bychom rádi stabilizovali chod střediska odlehčovací služby 
z hlediska ekonomického a následně se pokusit o rozšíření a vylepšení prostorů, kde 
jsou služby poskytovány. 
Zvýšit odbornou úroveň pracovníků, kteří musí být připraveni na zvládnutí  různého 
druhu postižení /epilepsie, autismus apod./ 
Dále zlepšovat systém komunikace se stálými uživateli a zvyšovat informovanost. 

 

 
 



Volnočasové aktivity 
 
 Leden 

 V závislosti na počasí –  různé ruční práce ve stacionáři nebo pobyt na čerstvém 
vzduchu spojený se stavěním sněhuláků, sáňkováním a koulováním 

Únor 
 Pravidelné vycházky do okolí stacionáře  

Březen 
 Pomlázkové posezení v Červeném Kostelci – velice vydařená společenská akce, které 

se zúčastnily děti z okolních speciálních škol a stacionářů  
Duben 

 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 stacionáře na festivalu ,,Patříme k sobě“, který se konal v Semilech a 

okolí; na festivalu děti vystoupily se scénickým tancem „Jaro“ 
 Návštěva akce, kterou uspořádalo Déčko Náchod s názvem ,,Týden pro zemi“ -  

ekologicky laděná akce 
 Z Nové Paky přijeli dva tělesně postižení sportovci se svými asistentkami, aby děti 

seznámili se sportem Boccia. Součástí akce byla i přednáška „Prevence úrazu“. 
Květen 

 Největší akcí byla účast uživatelů a pracovníků stacionáře na Bambiriádě, která se 
konala v prostorách Déčka v Náchodě. Zde stacionář prezentoval své aktivity a děti se 
mohly zúčastnit mnoha soutěží a her.  

Červen 
 Dětský den za Albertem v Náchodě, kde se dražily obrázky dětí ze stacionáře 
 Dětský den v Novém Městě n.M., který pořádala NONA Nové Město n.M.,a kde se  

všichni velice dobře bavili za pěkného slunečného dne. Děti obcházely stanoviště a 
soutěžily, co jim síly stačily. Přijeli i místní hasiči a předvedli dětem svou techniku. 

 Na závěr školního roku se uskutečnil výlet do Pekla. Auty se děti dopravily k čističce 
v Bražci a potom je čekala dlouhá cesta podél řeky s plněním různých úkolů. Za 
odměnu na všechny čekal v Pekle dobrý oběd. 

 
 



Červenec – srpen 
 Na přelomu července a srpna se konal týdenní pobyt ve Smržovce v Jizerských horách 

na chatě Sněženka. Téměř každé dopoledne patřilo výtvarné tvorbě – práce 
s keramikou, papírem, barvami apod. Odpoledne zase patřilo sportu, výletům, 
odpočinku nebo koupání na přehradě Mšeno u Jablonce nad Nisou. 

Září 
 Na začátku školního roku se děti zúčastnily akce Krakonošova zahrada ve sportovním 

areálu v Havlovicích. Děti si zde mohly v průběhu příjemného odpoledne vyzkoušet 
roli psovoda, zasoutěžit si a zatancovat. 

 V tomto měsíci se děti ještě zúčastnily sportovního zápolení, který pořádala 
Podkrkonošská společnost zdravotně postižených v Semilech. Děti pilně trénovaly a 
jejich úsilí přineslo sladké ovoce. Soutěžily v několika kategoriích ve třech 
disciplínách (běh, skok z místa – pro vozíčkáře hod koulí - a hod papírovou krabicí).   
I přesto, že byla silná konkurence, podařilo se dvěma dětem umístit na medailových 
pozicích. 

Říjen 
 Na začátku října uspořádali studenti Evangelické akademie pro naše děti akci 

Putování za Šmouly. Děti si již předem za pomoci paní učitelky vyrobily papírové 
postavičky Šmoulů a s nimi „putovaly“ po přichystané trase. Na pohádkových 
stanovištích plnily různé úkoly a na konci trasy je čekaly drobné dárky. 

 V České Skalici jsme se zúčastnili Hubertovy jízdy. Děti se svezly na povoze, prošly 
se parkem a nakonec si zatancovaly na diskotéce. 

 Zúčastnili jsme se koncertu v divadle Beránek, který pořádala Základní umělecká 
škola. 

Listopad 
 „Kouzelná noc s Merlinem“ - tak se jmenovala víkendová akce. Děti si vyzkoušely, 

jaké to je spát jinde a bez rodičů a přitom luštit tajenky, hrát hry, projít stezkou 
odvahy. Tím vším je provázel kouzelník Merlin, Brouček a Červená Karkulka, která 
všem výborně vařila.   

 Studenti gymnázia uspořádali festival, který se skládal ze čtyř bloků. Naše děti se 
zúčastnily dopoledního koncertu pro školy, kde hrála hudební skupina 6NaChodníku a 
skupina studentů z Machova, a muzikoterapie. Zde si mohly děti vyzkoušet Orffovy 
hudební nástroje a dokonce vystoupit na pódiu za doprovodu kapely. 

Prosinec 
 Jako každý rok navštívil stacionář svatý Mikuláš doprovázený čertem a andělem. Za 

to, že  byly děti celý rok hodné, dostaly drobné dárky. 

 
 
No a mezi těmito akcemi se děti také učily a pracovaly, jezdily na hipoterapii (jízda a 
cvičení na koni),  zúčastňovaly se canisterapie (rehabilitační metoda, při které se využívá 
energie psů) a cvičily ve stacionáři nebo v rehabilitačním zařízení FAUST. 



Hospodaření Občanského sdružení Cesta v roce 2008 
 
Příjmy :    celkem                                    4 061 851 Kč 
 
                 Dotace MPSV ČR                  1 600 000 Kč 
                 Dotace KÚ KHK                          400 000 Kč 
  Dotace ÚP Náchod        60 000 Kč 
                 Dotace MěU Náchod                    350 000 Kč 
                 Dotace Euro fond                         745 189 Kč 
                 Ostatní příjmy (od uživatelů,             906 662 Kč 
  sponzorů, ost.dary a příspěvky) 
 
Náklady :  celkem                                     4 077 668 Kč 
 
                  Materiálové náklady                      383 086 Kč 
                  Spotřeba energií                              118 653 Kč 
                  Opravy a udržování                           44 564 Kč 
                  Cestovné                                              2 427 Kč 
                  Služby telekom. a ek.               165 312 Kč 
                  Služby ostatní                                    33 611 Kč 
                  Mzdové náklady             2 251 083 Kč 
                  Zdravotní a sociální poj.              769 873 Kč 
                  Ostatní provoz. náklady                  102 753 Kč 
                  Odpisy DHM                                  206 306 Kč 
 
Hospodářský výsledek – ztráta         15 817 Kč 
 
 
Poděkování 
 
Děkujeme všem, kteří nějakou formou podpořili naši činnost v roce 2008. 
 
Seznam sponzorů  
Gamatec s.r.o., Holubova 978, Náchod 
ProjectSoft HK a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové 
David Novotný, Kostelecká 1829, Náchod 
Studio Media OS, Komenského 1505, Náchod 
Integraf, Myslbekova 273, Náchod 
EMV s.r.o., Zelený Pruh 1294/52, Praha 
Maršálek Petr, V Náměrkách 17, Náchod 
Pekárny a cukrárny Náchod a.s., Plhovská 87, Náchod 



 
Těšíme se na další spolupráci a přízeň i v dalších letech, kterou budeme určitě 
potřebovat, vzhledem ke složitým ekonomickým podmínkám v 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: 163 530 452/0300 
E-mail: respitka.cesta@tiscali.cz  
 


