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Vážení přátelé, 
 
uplynul rok a opět máte před sebou výroční zprávu Občanského sdružení Cesta v Náchodě, 
tentokráte za rok 2010. Výroční zpráva ve  svých jednotlivých kapitolách bilancuje činnost 
našeho sdružení, informuje o hospodaření občanského sdružení,  o poskytování sociálních 
služeb denního stacionáře a  odlehčovací služby, o specifických aktivitách vztahujících se       
k  jejich  činnosti, ale i o problémech se kterými se potýkáme. Naše sociální služby jsou již 
službami zavedenými - denní stacionář realizuje sociální služby již 17. rokem, odlehčovací 
služba od roku 2006. 
 Kapacita stacionáře je maximálně využita po celý rok. Ve stacionáři se potýkáme 
s nedostatkem prostor,  jak pro přímou péči o uživatele, tak pro poskytování socio-
terapeutických činností či volnočasových aktivit.  Zázemí pro pracovníky není také 
odpovídající jejich potřebám. Denní kapacita stacionáře je 14 osob, v průběhu týdne však 
službu využije  až 19 uživatelů. 
 
O službu odlehčovací je vzrůstající zájem, obzvláště v období prázdnin. Odlehčovací služba je 
poskytována formou pobytovou a ambulantní , službu využilo 26 rodin , většinou i opakovaně. 
Zájem již přerůstá hranice náchodského regionu, neboť zájemci o tuto službu jsou i z  dalších 
měst královéhradeckého kraje a ostatních krajů ČR, např. středočeského (Praha), 
moravskoslezského. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku jak osob zdravotně postižených tak i 
osob pečujících, bychom měli počítat se vzrůstajícím zájmem o tuto službu a řešít otázku 
rozšíření služby. Zatím to však, k vzhledem k nedostatku prostor, není bohužel možné. V 
souvislosti s odlehčovací službou je také  namístě nastolit i otázky chráněného bydlení. 
 
Sdružení má proto zpracovanou dlouhodobou koncepci rozšíření služeb,  jak pro stacionář, 
tak i odlehčovací službu a to včetně investičních záměrů a stavebních studií. Zásadní otázkou 
jsou však finanční prostředky potřebné pro realizaci těchto záměrů. Budeme nutně potřebovat 
pochopení a pomoc státu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského 
úřadu královéhradeckého kraje a v neposlední řadě i Městského úřadu v Náchodě. Bohužel, 
obecná situace s financováním činnosti zařízení sociálních služeb není v současné době 
dobrá, a že by se v blízké budoucnosti zlepšila, není pravděpodobné. Zásadním problémem, 
který tak musíme řešit je, že na jedné straně vládne snaha o zvyšování kvality poskytovaných 
služeb a péče o uživatele, na straně druhé stojí omezující se finanční prostředky poskytované 
prostřednictvím dotací a příspěvků. Navíc jednotlivé rodiny  pečující o postiženou osobu, se 
snaží ušetřit  příspěvky na péči ve prospěch rodinného rozpočtu, i když svým způsobem je 
k tomu  nutí obecná finanční situace, zvyšování cen, poplatků a celkových životních nákladů 
vůbec.Každým rokem podáváme žádosti o dotace, granty, projekty se žádostmi o poskytnutí 
finančních prostředků, bez kterých bychom naše služby nemohli zabezpečovat. Zatím jsme se 
vždy dokázali s otázkami financování a hospodaření s finančními prostředky vyrovnat.Víme, 
že momentální ekonomická situace je velice složitá, přesto věříme, že ji s pomocí státních 
orgánů, ale i dalších příznivců, sponzorů a přátel sdružení, zvládneme i v dalším roce. 
 
Při bilancování činnosti našeho sdružení nelze opomenout každodenní snahu zaměstnanců 
stacionáře a odlehčovací služby, kteří denně odvádějí kvalifikovanou a profesionální práci ve 
prospěch uživatelů našich služeb, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. O tom, že 
jsou uživatelé i jejich rodiny spokojeny s poskytovanými službami, svědčí nejen časté 
využívání služeb, ale i radost uživatelů při společných aktivitách a kladné hodnocení 
pracovníků ze stany rodičů/opatrovníků. Této pozitivní odezvy si velmi vážíme, a je hlavním 
hnacím motorem do naší další práce.  
         Hana Biehounková 
        předsedkyně sdružení 
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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 č. p. 3, v Náchodě – Bělovsi. 
 
Orgány sdružení 
  
Rozhodovacím orgánem sdružení je členská schůze, statutárním a výkonným orgánem 
sdružení je výbor a kontrolním orgánem sdružení je revizní komise.    
K 31.12.2010  mělo sdružení 22 členů. Většina členů jsou rodiče dětí s postižením. 
 
Složení výboru – funkční období 2010 – 2011 : 

Hana Biehounková  -  předsedkyně sdružení 
Jitka Ištoková   -  místopředsedkyně sdružení  
Ivana Bardonová -  členka  výboru 

  
 
Složení revizní komise – funkční období 2010 - 2011 
 Ing. Rostislav Zeiska - předseda RK 
 Jana Nyčová  - členka RK 
 Margita Petrová - členka RK 
 
 

                                                                     
 
Občanské sdružení Cesta provozuje dvě účelová zařízení: 

- denní stacionář 
- odlehčovací službu 

 
 
1. DENNÍ   STACIONÁŘ 
 
Denní stacionář je účelovým zařízením sdružení. Sídlo stacionáře je v Náchodě Bělovsi, 
Vítkova ul. 3 v bezbariérové přízemní budově, která byla účelově rekonstruována pro denní  
provoz stacionáře a  tříd speciální školy. 
Provozní doba je od 7.30 hodin do 16.00 hodin, pondělí až pátek, s možností individuální 
dohody pobytu ve stacionáři i dopravy automobilem občanského sdružení. 
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1.1  Poslání stacionáře 

Posláním denního stacionáře 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. 

1.2  Cíle zařízení 

1. Poskytování vysoce odborné a kvalifikované služby. 
2. Poskytování možností rozvíjení talentu a zájmů uživatelů.  
3. Rozšíření rozsahu služeb a rozšíření prostor pro poskytování služeb. 
4. Rozšíření činnosti o další terapie se zaměřením na pracovní zácvik a případně hledat pro          
uživatele denního stacionáře podporované zaměstnávání. 

1.3  Cílová skupina 

Uživateli našich služeb jsou lidé s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním 
postižením ve věku 7 – 26 let z oblasti Náchoda, Červeného Kostelce, Jaroměře, Hronova, 
Police nad Metují, Broumova a přilehlých obcí.  

 

1.4  Principy služeb 

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

1.5  Okruhy činnosti s uživateli 

Výchovné působení a vytváření, prohlubování a upevňování hygienických, společenských      
a pracovních návyků a rozvoj stávajících schopností a dovedností. 

Uživatelé jsou cíleně vedeni k pracovní a zájmové činnosti, která jim dává pocit sebejistoty     
a napomáhá rozvoji jejich osobnosti. 
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Některým uživatelům je služba 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 ukončenou, 
využívají služeb stacionáře a místo času stráveného ve škole jsou jim nabízeny speciální 
aktivizační činnosti včetně sociální rehabilitace, zaměřené na jejich rozvoj. Během roku byla 
realizována řada volnočasových aktivit, návštěv společenských a kulturních akcí.  

Při každodenní péči jsou uplatňovány rehabilitační metody - zdravotní tělocvik, polohování, 
protahování, míčkování apod.  Pokud mají uživatelé zájem, mohou se účastnit canisterapie 
nebo hipoterapie. Způsob rehabilitace je vždy přizpůsobován zdravotnímu stavu uživatelů a je  
odvozen od jejich zdravotních problémů. Během prázdnin je organizován týdenní rekondiční 
pobyt za doprovodu rodičů. 

 

1.6 Průběh realizace služby pro jednotlivé uživatele 
 
Pro jednotlivé uživatele je zpracován individuální plán, který vychází z jejich osobních přání, 
potřeb a cílů. Základním principem je zachování soběstačnosti uživatele v co nejvyšší možné 
míře, ať už se jedná o úkony péče o vlastní osobu, nebo o  samostatné jednání a prosazování 
vlastních práv. Uživateli jsou nabízeny takové aktivity, které podporují jeho sociální 
začleňování a rozvoj osobních vztahů a vztahů s okolím.             

 

1.7 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.  
Mezi spolupracující organizace patří:        
 - 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 
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2.  Odlehčovací služba 

Středisko odlehčovací služby je účelovým zařízením sdružení. Služba je poskytována             
v Náchodě, Bartoňově ul. 897 v bezbariérovém domku, který se nachází v lokalitě                  
u nemocnice, mezi penzionem Marie a Domovem důchodců. 

Odlehčovací službu poskytujeme formou ambulantní nebo pobytové sociální služby. 
Ambulantní odlehčovací sociální službu poskytujeme v časovém rozsahu: pondělí až neděle 
od 8 - 18 hod. s maximální kapacitou 3 uživatelů. Pobytovou odlehčovací službu poskytujeme 
nepřetržitě podle potřeb uživatele s maximální kapacitou 4 uživatele. V případě zájmu 
uživatelů lze zajistit dopravu automobilem občanského sdružení. 

2.1  Poslání 

Posláním odlehčovací služby je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, avšak pouze 
dočasnou péči a podporu v době, kdy jim toto nemůže být zajištěno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Péče je poskytována prostřednictvím ambulantní nebo pobytové formy 
odlehčovací služby. 

2.2  Cíle 

-  poskytovat uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám             
a přáním 

- překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele              
a v nejvyšší možné míře rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti 

- podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi 
a návaznými službami 

Cíle pro aktuální rok : 

- zlepšení vybavenosti potřebné k zájmovým aktivitám 
- účast na aktivitách denního stacionáře 
- zajištění pravidelného poznávacího výletu v okolí Náchoda /1x za měsíc/ 
- zavedení pravidelných společenských akcí /disko, hudebních, setkání se zajímavými      
  lidmi, apod./ 
- zlepšení kvality informovanosti všech uživatelů prostřednictvím tisku, internetu a   
  dalších dostupných mediálních prostředků 
 

2.3  Cílová skupina 

Služba je určena osobám ve věku 7- 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je  běžně pečováno 
v jejich přirozeném sociálním prostředí, avšak krátkodobě jim nemůže být péče v tomto 
prostředí zajištěna. Služba je určena uživatelům z celé České republiky, primárně však 
uživatelům z Královehradeckého kraje. 
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NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY 
 
Službu nelze poskytnout osobám 

- jež nespadají do cílové skupiny 
- jež vyžadují službu, kterou zařízení neposkytuje 
- jejichž požadavky na poskytnutí služby nelze uspokojit z kapacitních důvodů zařízení 
- kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytnutí sociální 

služby pro porušení povinností vyplývajících z této smlouvy 
 
u pobytové formy dále nelze službu poskytnout také osobám 

- jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení 
- jež trpí akutním infekčním onemocněním 
- jejichž chování, způsobené duševní poruchou, závažným způsobem narušuje sociální 

vztahy a kolektivní soužití v zařízení sociální služby 

2.4  Principy služeb 

1. Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb. 
2. Zachování důstojnosti a dodržování  práv uživatelů. 
3. Podpora soběstačnosti a rozvoj schopností uživatelů. 
4. Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby. 

 

2.5  Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé uživatele 

Po zpracování smlouvy o poskytování sociální služby je stanoven klíčový pracovník, který ve 
spolupráci s dalšími pracovníky vytvoří individuální plán uživatele, kde jsou rozpracovány 
požadavky, představy, přání a cíle uživatele vztahující se k poskytované službě. Základním 
principem činnosti je zvýšení celkové samostatnosti a soběstačnosti, rozvoj sociálních 
dovedností a schopností při uplatňování vlastních práv. V denním programu je zařazena          
i tělesná aktivita, plavání, případně cvičení doporučená odborníkem. V rámci služby jsou 
poskytovány další  terapeutické aktivity, které uživatelé maximálně využívají. Jedná se 
například o hipoterapii anebo canisterapii, které pozitivně ovlivňují nejen  spasma těžce 
postižených uživatelů, ale také působí na celkový rozvoj jejich osobnosti.  
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2.6  Příklad dobré praxe 

Při poskytování odlehčovací služby využíváme návaznost na činnost denního stacionáře. Tato 
vzájemná spolupráce se velmi osvědčila. Uživatelé odlehčovací služby mají například 
možnost účastnit se akcí pořádaných v denním stacionáři, např. návštěvy solné jeskyně nebo 
pracovní rehabilitace. Naopak uživatele z denního stacionáře se účastní výletů, akcí a terapií, 
které organizuje zařízení odlehčovací služby. 

Kvalitní a významná spolupráce je návázana s Městským úřadem v Náchodě, kde jsou 
zájemcům poskytovány prvotní informace o službě, a to i prostřednictvím webových stránek 
Města Náchoda.  

Často spolupracujeme také s dalšími organizacemi:         

- Střední odborná škola sociální-evangelická akademie v Náchodě 
- Rehabilitační centrum FAUST v Náchodě 

            - Centrum pro zdravotně postižené v Náchodě 
            - Speciální pedagogické centrum v Náchodě 
 
Spolupráce s těmito organizacemi se prolíná v dalším vzdělávání uživatelů,  v rehabilitační 
péči i ve speciálně pedagogickém přístupu. Významnou pomocí je poskytování praxí 
absolventů evangelické akademie, kteří získávají potřebné praktické zkušenosti při pomoci a 
péči o osoby se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením. Tato spolupráce je 
pravidelně vyhodnocována. 

2.7  Cíl realizace sociální služby 

Cílem je naplnit obsah a smysl služby, poskytovat kvalitní a dostupnou službu všem osobám 
spadajícím do cílové skupiny. 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 ze stany uživatelů, a jejich zákonných 
zástupců, podařilo. Během roku 2010 byla poskytnuta služba opakovaně celkem 25 
uživatelům, kteří využili možnost pobytu až na 28 dnů. Služba byla poskytována osobám z 
celého Královehradeckého kraje a využili ji i lidé z ostatních krajů ČR.  

2.8  Podněty a doporučení pro následující rok 

Pro následující rok, bychom rádi stabilizovali chod střediska odlehčovací služby z hlediska 
ekonomického a následně se pokusili o rozšíření a vylepšení či rozšíření prostor, v nichž jsou 
služby poskytovány. 

Dalším dílčím cílem je zvýšit odbornou úroveň pracovníků, kteří musí být připraveni na 
zvládnutí různého druhu postižení /epilepsie, autismus apod./ 

Rádi bychom také zlepšili systém komunikace se stálými uživateli a zvýšili informovanost      
o službě v dalších částech regionu Náchod a v celém Královéhradeckém kraji. 
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Volnočasové aktivity v roce 2010  
 
Únor 

• „Valentýn ve stacionáři“ byl název víkendové akce stacionáře, která se konala ve 
dnech 5.2. – 6.2. Na děti čekaly různé hry, soutěže, stezka odvahy, výroba 
valentýnských  dárečků, spaní ve spacích pytlích, ranní budíček s klaunem Šášou         
a další zajímavé činnosti. 

 
Březen 

• Dne 25. března se uskutečnilo Pomlázkové posezení v sokolovně v Červeném Kostelci 
se soutěžemi, občerstvením a tancem 

 
Duben 

• Ve dnech 13.4.-16.4. se děti zúčastnily 13. ročníku festivalu „Patříme k sobě“, 
pořádaného Podkrkonošskou společností zdravotně postižených v Semilech. Během 
těchto dnů děti několikrát úspěšně vystoupily s programem“Kluci s holkama aneb Jak 
jde čas“. Hudební doprovod si nazpívaly vlastními silami, což se všem velmi líbilo. 

• Jako každý rok, tak i letos, se děti zúčastnily akce „Den země“ , zaměřené na přírodu, 
která se konala v zahradě Déčka. Zde se děti ponořily do světa víl, vodníků, myslivců 
a plnily soutěžní úkoly. Ty byly zaměřeny na ochranu přírody. Pomohly také zasadit 
strom, který si poroste v zahradě Déčka. Byl krásný slunný den, který se opravdu 
vydařil. 

 
 
 

 
 
 
 
Červen 

• 10.6. se naše zařízení zúčastnilo sportovního dne, který pořádala NONA Nové Město 
nad Metují. Akce se konala na stadionu Gen. Klapálka. Děti si zkusily různé 
disciplíny, jako např. střelba z luku, jízda na kole, skok do písku, lovení ryb, prolézání 
tunelu, jízda s trakařem, hod do dálky, kuželky. Jídlo a pití bylo zajištěno v hojné 
míře. Protože bylo vedro, měli hasiči připravený bazén s vodní mlhou. 
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• Jako každý rok, tak i letos, se stacionář Cesta zúčastnil Bambiriády. Stacionář měl 
připraveno navlékání korálků, které mělo veliký úspěch, dále hádání předmětů 
z krabice, účastníci akce si mohli sami vyrobit drobnosti pro radost. Některé naše děti 
vystoupily se scénickým tancem, který nacvičily na festival „Patříme k sobě“ . 
V rámci této akce jsme umožnili dětem ze škol a mateřských školek , aby si 
vyzkoušely jízdu na invalidním vozíku a tak alespoň trochu přiblížily  problémům 
života handicapovaných dětí. 

• Na středu 23.6.2010 byly děti pozvané na pohádku do gymnázia. Účinkujícími byly 
děti z MŠ a hrály „Šmoulí pohádku“. Bylo to roztomilé a naše děti to zaujalo a 
pobavilo. 

• 24.6.2010 byla dojednána projížďka kočárem s koňmi na Čertovině u Červeného 
Kostelce. Na fotbalové hřiště přijel pan Středa s kočárem a po skupinkách se všichni 
vystřídali a projeli se jako páni na kočáře až ke Špince a zpátky. Ostatní zatím hráli na 
hřišti fotbal nebo se zabavili jiným způsobem. Pro všechny to byl silný zážitek a moc 
se to všem líbilo. Byla to hezká akce. 

• 25.6.2010 jsme se připojili ke školnímu výletu do Polska. Výlet byl  malinko ztížený 
tím, že si všichni museli opatřit cestovní doklad, což po malých potížích dopadlo 
dobře. Navštívili jsme lázeňský park, nakrmili rybičky v jezírku, prohlédli si krásné 
stromy a rostliny a poseděli v cukrárně. Některé dětí se setkaly poprvé s tím, že někdo 
hovoří jiným jazykem než ony. 

• 28.6.2010 proběhlo na zahradě u stacionáře sportovní odpoledne s rodiči. Bylo 
přichystáno 7 stanovišť s různými disciplínami plnými napětí i legrace. Potom bylo 
slavnostní předávání vysvědčení a rozloučení se žáky Růženou Patákovou, Petrou 
Brožkovou a Tomášem Celbou , kteří ukončili povinnou školní docházku. 

• Velice zdařilou akcí bylo rehabilitační a rekondiční plavání, které se uskutečnilo 
v měsících duben až červen v krytém bazénu v Náchodě,  proběhlo celkem 10 lekcí   
ve kterých se děti, pod dohledem plavčíků, sice  nenaučily plavat, ale  pohyb ve vodě 
byl pro ně zážitkem a možností  vyzkoušet si pocit „být rybou ve vodě“. 

 
Srpen 

• V poslední dekádě srpna se uskutečnil týdenní pobyt v rekreačním zařízení na Pecce u 
Nové Paky. Děti si zde užily krásného počasí, čistého vzduchu, soutěží, her, výletů  i 
odpočinku. 
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Září 

• 22. září se děti zúčastnily sportovního „klání“ v Semilech pod názvem Krakonošův 
trojboj, který již tradičně pořádala Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně 
postižených. Soutěžní disciplíny byly běh, hod papírovou krabicí, skok z místa a pro 
vozíčkáře byly tyto disciplíny uzpůsobeny vzhledem k jejich možnostem. K dispozici 
byl i doprovodný program – malování, míčové hry v tělocvičně, videopohádky, 
malování na obličej 

 
Říjen 
 

• Byli jsme v České Skalici, v Babiččině údolí v Ratibořicích, kde jsme při Hubertově  
jízdě absolvovali projížďku kočárem  a pobavili se na diskotéce.        
Také pokračovala práce ve výtvarném kroužku, vyráběli jsme draky, keramiku , učili 
se tkát na stavu. 

 
Listopad 
 

• V nevlídném listopadovém čase jsme začali s přípravami na prosincové svátky, 
vymýšleli jsme dárky, přáníčka, nacvičovali jsme koledy, říkanky a scénky na 
Mikulášskou a vánoční besídku.  
Pilně pracovali na vánoční výzdobě, ale zbyl nám čas i na hraní karet… 
 
 

 
 
 
Prosinec 

• Slavnostně  jsme vyzdobili všechny místnosti , ustrojili stromeček, protože jsme          
očekávali vzácnou návštěvu , 
Hned na začátku měsíce nás navštívil Mikuláš s čertem i andělem. Hezky jsme mu 
zazpívali, pověděli říkanky a básničky, odměnou byly dárky a hlavně mlsy,sladkosti. 
Pak už jsme se připravovali na vánoční besídku. Připravili  jsme občerstvení, dokonce 
i cukroví, pozvali rodiče ,předvedli jim co jsme se všechno naučili. Rozdali jsme si 
dárky, popřáli hezké Vánoce a  Nový rok . 
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Hospodaření Občanského sdružení Cesta v roce 2010 
 
 
 
 
     

Příjmy          celkem        4 491 058 Kč        

    
 Dotace MPSV ČR 2 240 000 Kč 
 Dotace KÚ KHK 180 000 Kč 
 Dotace ÚP Náchod 265 621 Kč 
 Dotace MěÚ Náchod 470 796 Kč 
 Příjmy od uživatelů 967 695 Kč 
 Dary a příspěvky 69 000 Kč 
 Zúčtování repro fondu  169 612 Kč 
 Ostatní příjmy  128 334 Kč 
 (reklama, úroky, pojist. plnění)  
    
    
    
 
 

Výdaje        celkem                                    4 552 928 Kč 

    
 Materiálové náklady 408 583 Kč 
 Spotřeba energií 133 985 Kč 
 Opravy a udržování 116 938 Kč 
 Cestovné 422 Kč 
 Služby ekonom. a telekom.  139 964 Kč 
 Služby ostatní 221 263 Kč 
 Mzdové náklady 2 447 325 Kč 
 Zdravotní a sociální poj. 808 296 Kč 
 Ostatní provoz. náklady 69 848 Kč 
 Odpisy DHM 206 304 Kč 
    
    
    

Hospodářský výsledek roku 2010 - 61 870 Kč 

          (plánovaná ztráta- odpisy majetku)  
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Poděkování 
 
Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost v roce 2010. 
 
Seznam sponzorů a dárců 
EUROVIA CS a.s., závod HK, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 
Faktima s.r.o., Ing.Petr Číža, Masarykovo nám 511, Hradec Králové 
Ametek elektromotory, s. r. o. Běloveská 318, Náchod 
Pekárny a cukrárny Náchod a.s., Plhovská 87, Náchod 
ProjectSoft HK a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové 
SDH Velký Dřevíč 
Vlaškovi 
 
 

 
 
 
Těšíme se na další spolupráci a přízeň i v následujících letech. Budeme ji jistě potřebovat, 
vzhledem ke složitým ekonomickým podmínkám, kterým musíme při poskytování sociálních 
služeb čelit. 
Zveme každého, kdo má zájem o naše služby, na společná setkání při našich akcích. Osobní 
kontakt s uživateli naší služby určitě i Vás obohatí o další poznání a pomůže Vám si 
uvědomit, jaké jsou hlavní životní hodnoty. 
 
       

Výbor Občanského sdružení Cesta 
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Kontakty  
 
Občanské sdružení Cesta 
Vítkova 3 
547 01  Náchod 
 
Statutární zástupce: Hana Biehounková - předseda 
 
Registrace MV ČR ze dne  20.12.1993 č.j.VS 1- 22863/93-R 
IČ: 48653292 
 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Náchod, č.ú. 163 530 452/0300 
 
Webové stránky: www.stacionarcesta.cz 
E-mail: info@stacionarcesta.cz 
 
 
Stacionář Cesta 
Vítkova 3 
547 01  Náchod 
Telefon: 494 948 808  
 
 
Odlehčovací služba 
Bartoňova 897 
547 01  Náchod 
Telefon: 494 948 981 
 
 


