


Vážení přátelé,

Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení  za rok 2012. Čas je mnohdy
rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském
roce prošli. Jít ruku v ruce se vším, co život přináší, je někdy umění, ale smysl života zůstává
stejný. Základní potřebou každého z nás je, být milován a lásku oplácet.

Opět jsme uzavřeli další rok naší činnosti a je třeba se ohlédnout za tím, co se povedlo i
nepovedlo. I v tomto roce došlo k některým změnám. Na členské schůzi 5.ledna  byli zvoleni
noví členové  výboru a revizní komise  našeho sdružení a v tomto složení začali plně pracovat
od 1.února 2012.
Ke stejnému datu byla vybrána i nová ředitelka našich účelových zařízení.

Přes všechny tyto změny, byly zajištěny obě  sociální služby na velmi dobré  úrovni, jako
v minulých letech. 
Denní stacionář využívalo 14  klientů, byla tedy využita celá kapacita zařízení.
Využití odlehčovací služby opět vzrostlo, takže jsme byli nuceni zvýšit kapacitu o jedno lůžko,
tedy služba mohla být využita 5ti klienty. A zájemců o tuto službu stále přibývá.

Během roku se nám podařilo zrealizovat  několik projektů.  Zrekonstruovali  jsme hernu ve
stacionáři a vybavili ji  novými sedacími vaky a nábytkem. Dále díky projektu České pošty
jsme získali dva počítače speciálně upravené pro naše klienty včetně programů a her.
Uspořádali  jsme  pro  naše  klienty  letní  pobyt  v rekreačním  středisku  Astra  v Orlických
horách.
Naši klienti nově mohou pracovat v chráněných dílnách v Úpici, kam je pravidelně dovážíme.
Snažili jsme se také o propagaci naší činnosti uveřejňováním článků, aktualizací webových
stránek, účastí na prodejních výstavách,získání vývěsky  v centru města Náchod.

Při ohlédnutí za uplynulým rokem nelze opomenout každodenní práci zaměstnanců stacionáře
a odlehčovací služby, kteří denně odvádějí kvalifikovanou, 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  opakované
využívání služeb, ale i radost uživatelů při společných   aktivitách  a  kladné  hodnocení práce
pracovníků ze strany rodičů/opatrovníků. Této pozitivní odezvy si velmi vážíme, a je hlavním
hnacím motorem do naší další práce. 

 

předsedkyně sdružení



ZÁKLADNÍ INFORMACE O OB ČANSKÉM SDRUŽENÍ

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 31.12.2012  mělo sdružení 14 členů. Většina členů jsou rodiče dětí s postižením.

Složení výboru – funkční období 2012– 2013 :
Ivana Bardonová -  předsedkyně sdružení
Hana Biehounková  -  místopředsedkyně sdružení 
Zdena Císařová -  členka  výboru

Složení revizní komise – funkční období 2012 – 2013:
            Jitka Ištoková    - předseda RK

Margita Petrová - členka RK
            Jana Nýčová               - členka RK

                                                                    

Občanské sdružení Cesta provozuje dvě účelová zařízení

- denní stacionář
- odlehčovací službu



DENNÍ  STACIONÁ Ř

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.
Služeb denního stacionáře může využít současně maximálně 14 uživatelů. 

Poslání stacionáře

Posláním  stacionáře  je  poskytnout  osobám,  které  mají  sníženou  soběstačnost  z  důvodu
zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, potřebnou péči a podporu k
rozvoji jejich schopností a dovedností, prostor pro jejich seberealizaci a sociální začlenění.

Cíle zařízení

1. Poskytovat uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním. 
2. Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší 

možné míře rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.
3. Sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými 

službami.

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku 7 -  50 let,  které mají  sníženou soběstačnost  z důvodu
zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. 
Služba je určena uživatelům z celého Královéhradeckého kraje, primárně  však uživatelům
z Náchodska. 



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.   Důraz na sociální začleňování uživatelů. 
5.   Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby. 

Okruhy činností 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.

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.



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.            

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 přístupné na webových stránkách sdružení. 

Mezi spolupracující organizace patří: 
- Základní škola J.Zemana v Náchodě

            - ZŚ Komenského
            - Střední odborná škola sociální- evangelická akademie v Náchodě
            - Centrum pro zdravotně postižené v Náchodě

- Speciální pedagogické centrum v Náchodě

− Úřad práce v Náchod   a další

    



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  5  uživatele.  V případě  zájmu
uživatelů lze zajistit dopravu automobilem občanského sdružení.

Poslání

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

Cíle

1. Poskytovat uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním.
2. Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší 

možné míře rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.

3. 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 
- navázání na pravidelné společenské akce 
- zlepšení informovanosti všech současných i budoucích uživatelů prostřednictvím 
tisku, internetu a dalších dostupných mediálních prostředků

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.



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

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. Důraz na sociální začleňování uživatelů.
5. Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby.

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. 

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  navázána  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
            - Centrum pro zdravotně postižené v Náchodě
            - Speciální pedagogické centrum v Náchodě 
            - Občanské sdružení „Malý princ“
            - Kavárna Láry-fáry - Občanské sdružení Pferda

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.

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 strany uživatelů, a jejich zákonných
zástupců,  podařilo.  Během  roku  2012  byla  poskytnuta  služba  opakovaně  celkem  28
uživatelům, kteří  využili  možnost pobytu až na 35 dnů. Služba byla poskytována osobám
z celého Královehradeckého kraje a využili ji i lidé z ostatních krajů ČR. 

Podněty a doporučení pro následující rok 

Pro následující rok, bychom rádi stabilizovali chod střediska odlehčovací služby z hlediska
ekonomického a následně se pokusili o  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. V rámci tohoto
plánu, bychom rádi i ve spolupráci s jiným sdružením vytvořili projekt, kde by naši klienti
mohli zažít dosud pro ně nedostupné aktivity.



                                                    AKCE ROKU 2012
 
MĚSÍC  DATUM

                                  
                                  AKCE

LEDEN  9. 1. TŘI PRASÁTKA – pohádka (Beránek Náchod)
12.1. VELKÁ ŠKOLNÍ TAŠKAŘICE –vzdělávací předst.(Vesmír )
17.1. O SNĚHURCE – pohádka ( Jiráskovo divadlo Hronov)

 ( canisterapie, solná jeskyně,cvičení, rukodělné práce)
ÚNOR 14.2. VALENTÝN –oslava ve stacionáři, pečení srdíček

22.2. UHLÍŘ – hudební vystoupení (Beránek Náchod)
(muzikoterapie, canisterapie, cvičení,rukodělné práce,solná jesk.)

BŘEZEN 27.3. O KARKULCE –pohádka (Jiráskovo divadlo Hronov)
29.3. POMLÁZKOVÉ  POSEZENÍ (Červený Kostelec)

(muzikoterapie,canisterapie,cvičení,rukodělné práce,solná jesk.)
DUBEN 14.4. MODRÁ STUHA-plavecké závody ( Náchod bazén)

16.4. DEN ZEMĚ – poznávací akce (Náchod)
20.4. O ANIČCE ZE  MLEJNA – pohádka (Beránek Náchod)
24.4. FESTIVAL  SEMILY – divadelní festival

(muzikoter.,canisterapie,cvičení,vaření,rukodělné pr.,solná jesk.)
KVĚTEN   6.5. HRONOVSKÉ  HÁDĚ – divadelní fest.- (divadlo Hronov)

10.5. VÍLA  MODROVLÁSKA- pohádka (divadlo Hronov)
18.5. DIVADELNÍ  FESTIVAL- (Beránek Náchod)
24.a25.5. BAMBIRIÁDA – (Déčko Náchod)
26.5. RÓMSKÝ FESTIVAL – (Jaroměř – Josefov)
29.5. POZEMKY – poznávací akce (škola Komenského Hronov)

(plavání Kudowa,solná,cvičení,canisterapie,rukodělné práce)
ČERVEN  2.6. MEZINÁRODNÍ FESTIVATL – (Polsko – Kudowa Zdroj)

 8.6. POCHOD  PRO  RADOST (pochod na Ostrovy s OS Vánek)
14.6. NONALYMPIÁDA – (sportovní akce stadion Nové Město n/M)
21.6. EKO AKCE –(vila Šerých – Česká Skalice)
29.6. ROZLOUČENÍ  SE ŠKOLNÍM ROKEM (opékání ryb Polsko)

(plavání Kudowa,solná,cvičení,canisterapie,rukodělné práce)
ČERVENEC 13.7. PROHLÍDKA ZÁMKU S ČERNOU PANÍ (zámek Náchod)

(hipoterapie, cukrárna,muzikoterapie,plavání,rukodělky)
SRPEN 13.-17.7. PRÁZDNINOVÝ  POBYT  ASTRA – (Dlouhé Rzy)

(hipoterapie,plavání ,rukodělné práce)
ZÁŘÍ 17.9. CHRÁNĚNÉ  DÍLNY –(projekt Úpice – OS Malý Princ)

18.9. VÝLET  DO  RATIBOŘIC
26.9. KRAKONOŠŮV  TROJBOJ –sportovní akce( Semily)
26.9. POHÁDKOVÝ LES – akce s Evangelickou akademií

(hipoterapie,canisterapie,plavání,rukodělné práce)

ŘÍJEN 11.10. DISKOHRÁTKY – ples (stacionář Jičín)
22.10. POZEMKY – kvíz (škola Komenského)

(plavání Kudowa,hipoterapie,cvičení,tvořilov,canisterapie)
LISTOPAD 8.11. CHRÁNĚNÉ DÍLNY ÚPICE (projekt OS Malý Princ)

21.11. HONZA A ČERT-pohádka (Jiráskovo divadlo Hronov)



22.11. KLOPOTOVSKÉ  ÚDOLÍ - výlet
(plavání Kudowa,cvičení,canisterapie,solná jeskyně,vaření)

PROSINEC 3.12. POZEMKY– poznávací akce (škola Komenského)
5.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – (budova MŠ a ZŠ Zemana)
6.a13.12 CHRÁNĚNÉ DÍLNY ÚPICE (projekt OS Malý Princ)
7.12. OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI –pohádka (Beránek Náchod)
17.12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA OS CESTA (knihovna Náchod)
20.12. VÁNOCE VE STACIONÁŘI 

PRAVIDELNÉ AKCE

Solná jeskyně 
Každý týden navštěvujeme s klienty stacionáře i odlehčovací služby solnou jeskyni. Pobyt 
v solném prostředí je velmi prospěšný pro dýchací cesty a relaxaci.                    

Plavání 
Letos jsme  naše klienty překvapili a jezdili jsme plavat do bazénu v polské Kudowě, kde si 
mohli užít nejen bazénu, ale i vířivky.

              

Vaření 
Velmi oblíbené především děvčaty, která ráda připraví něco dobrého pro své kamarády.

Keramická dílna
V keramické dílně vyrábíme hezké předměty a dárečky pro prezentaci našeho zařízení.

Výtvarná dílna
Všichni si rádi hrajeme na malíře a z obrázků máme velkou radost.

Hipoterapie
Tento rok na jaře a na podzim jsme dojížděli na hipoterpii do Litoboře. Všichni jsme si to 
moc užívali.



Canisterapie
Na pravidelnou  návštěvu psích kamarádů se vždycky těšíme a nejradši  bychom si je nechali.
Pracovní dílny
Od letošního roku někteří naši klienti dojížděli do Úpice pracovat do chráněných dílen. 
Děvčata pracovala v prádelně a chlapci v elektrodílně.

            

    Nonaolympiáda

    To, že sportovat mohou všichni bez rozdílu věku a schopností, nám dokázala účast na  
    sportovní akci 14.června v Novém Městě nad Metují. Všichni bez rozdílu házeli míčem, 
    zvedali činky, závodili v běhu a dalších disciplínách. Jejich zápal a touha zvítězit byly 
    opravdové, a tak si každý soutěžící  odnesl nějakou tu medaili.

          



Letní pobyt Rekreační středisko Astra
Krásné letní dny, neuvěřitelně dobré jídlo a tak trochu tábornická atmosféra, to vše přivítalo 
klienty o.s. Cesta a jejich rodiče v rekreačním zařízení ASTRA Dlouhé Rzy v Orlických 
horách. Během jednoho týdne jsme procestovali obrovský kus světa. Byli jsme v Číně, další 
den v Americe a podívali jsme se i do Itálie. Jak je tohle možné? Každý den ráno nás po 
snídani přivítala krásná obyvatelka kontinentu nebo země a vyprávěla nám o lidech, zvířatech 
a také o zvycích v těchto končinách. Pak následovaly hry a různé výtvarné činnosti, které se k 
daným zemím vztahují. No, ale nakonec jsme Češi. Kde jinde si člověk může skutečně 
uvědomit, v jak krásné zemi žije, než uprostřed zdravých lesů, průzračných horských potůčků 
a létem provoněných strání. 
Odjížděli jsme neradi. Na rozloučenou nám zamávaly plameny táboráku, vůně opečených 
špekáčků a přání se na Astru zase někdy vrátit

                      

                                                             



Divadelní festival v Polsku
To,  že  opravdové  přátelství  nezná  hranic  dokázali  v  sobotu  dne  2.  6.  2012  účastníci
divadelního  festivalu  v  polské  Kudowa Zdroj.Se  svým divadelním představením „Líza  a
Lojza“ slavili  žáci speciální školy J.Zemana a klienti  OS Cesta velký úspěch.Pořadatelům
jsme poděkovali  za organizačně dobře zvládnutou akci a za dar ( malá hifi věž), který bude
našim dětem sloužit v budově denního stacionáře OS Cesta a spec.školy J.Zemana v Náchodě.

                                    



Vánoce 2012
20.12.2012 přijali zastupitelé města Náchoda pozvání Občanského sdružení Cesta a speciální 
školy MŠ a ZŠ J.Zemana na tradiční vánoční besídku konanou v prostorách budovy denního 
stacionáře a speciální školy v Bělovsi.
Vánoční čas je prý plný zázraků a tajemství a tak není divu, že s prvním krokem náchodského
starosty do budovy přijelo auto plně naložené novým vybavením do naší společenské 
místnosti, na které jsme čekali už několik měsíců.
Po zdařilém programu, který si pro návštěvu připravily děti a učitelky ze speciální školy, 
došlo na krátkou prohlídku stacionáře a tříd. Nevím, zda hosté ochutnali cukroví, které pekly 
naše šikovné děti, ale myslím, že dostačující odměnou nám všem byla jedinečná a přátelská 
atmosféra panující na obou stranách.Pokud do tohoto dne děti nevěděly jak vypadá Ježíšek, 
tak dnes už má většina z nich jasno. Pan Birke se ujal rozdávání dárků, které byly nachystané 
pod stromečkem a tak se stalo, že podoba Ježiška v myslích našich klientů doznala 
podstatných změn.
Tak to byl jeden z posledních dnů roku 2012, které jsme prožili v OS Cesta.Nezbývá mi než 
si přát, aby příští rok přinesl alespoň tolik dobrých věcí jako ten minulý, aby naše sdružení 
poskytovalo dobré zázemí lidem s postižením a brány vstřícnosti města Náchoda byly pro nás 
i nadále otevřené.

       

                          



             HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ CESTA V     ROCE 2012  

Příjmy celkem     4 424 022  Kč

Dotace MPSV ČR 2 208 000 Kč
Dotace KÚ KHK 217 000 Kč
Dotace MěÚ Náchod 420 796 Kč
Příjmy od uživatelů 1 080 468  Kč
Dary a příspěvky 356 560 Kč
Reklama 25 000 Kč
Ostatní příjmy + ÚP 116 198 Kč
(úroky, pojist. plnění, účast. poplatky)

Výdaje celkem 4 436 280 Kč

Materiálové náklady 570 542 Kč
Spotřeba energií 183 567 Kč
Opravy a udržování 76 743 Kč
Cestovné 12 146 Kč
Služby ekonom. a telekom. 135 087 Kč
Služby ostatní 171 386 Kč
Mzdové náklady 2 415 742 Kč
Zdravotní a sociální poj. 784 300 Kč
Ostatní provoz. náklady 63 817 Kč
Odpisy DHM 22 950 Kč

Hospodářský výsledek roku 2011
(plánovaná ztráta – odpisy majetku)

- 12 258 Kč



PODĚKOVÁNÍ

Naše poděkování patří všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Bez podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zastupitelů 
města Náchoda a dalších sponzorů by náš denní stacionář ani odlehčovací služba nemohly 
fungovat.

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, nebo jen
prostě na návštěvu v jednom z našich zařízení. Osobní kontakt s uživateli naší služby určitě
i Vás obohatí o další poznání a pomůže Vám si uvědomit, jaké jsou hlavní životní hodnoty.
                                                               

                                                    



Kontakty

Občanské sdružení Cesta
Vítkova 3
547 01  Náchod

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


