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Vážení přátelé,
Pro rok 2014 a následující roky jsme si vypůjčili motto: „Kvalita nezná hranic“, tedy
jakákoliv zpětná vazba od těch, kterým poskytujeme služby, nám dává povzbuzení do další
práce nebo ba naopak zamyšlení nad tím, abychom nešli cestou opačnou, než jsme si dali za
cíl.
Našim společným cílem je spokojený klient.
Děkuji svému týmu za jejich profesionální a zároveň velmi lidský přístup k našim klientům a
mohu s hrdostí konstatovat, že uplynulý rok byl zcela v duchu zvyšování kvality poskytovaných
služeb a že jsme splnili všechno, co jsme si předsevzali.
O tom, že tomu tak je, svědčí především to, že naše služby využívá stále více klientů a to jak
v denním stacionáři, tak na odlehčovací službě. Kapacitu denního stacionáře jsme zvýšili na
17 klientů a i tak byla využita plně. Odlehčovací služba díky omezeným prostorám zůstala na
5-ti lůžkách a my byli nuceni klientům nabízet jiné termíny, než ty, o které žádali. Rozšířili
jsme alespoň počet ambulantních uživatelů z 3 na 5.
Díky zájmu ze strany rodičů a pečujících osob jsme změnili i věkovou kategorii až na 56let.
Opravdu velkým úspěchem pro nás i pro klienty byl letní pobyt v Chorvatsku. Většina z našich
„dětí“ byla u moře poprvé, a i když pro pracovníky to bylo velmi náročné, odměnou jim bylo
nadšení a radost klientů.
Letos se nám podařilo také zorganizovat týdenní pobyt pro naše vozíčkáře v Lázních
Libverda. O tom, jak si to všichni užívali, svědčí fotografie umístěné na našich webových
stránkách.
Celý rok jsme pracovali v rámci projektu Spokojená rodina, který má informovat veřejnost a
především pečující osoby o tom, co je Odlehčovací služba. Na neformálních schůzkách se
rodiče dozvěděli , jak právě pro ně je služba prospěšná, aby i nadále byli schopni o svého
postiženého pečovat.
Snažili jsme se také o propagaci naší činnosti na veřejnosti uveřejňováním článků, aktualizací
webových stránek, účastí na prodejních výstavách, aktualizací vývěsky v centru města
Náchod.
Při ohlédnutí za uplynulým rokem můžu s jistotou říci, že byl pro všechny velmi náročný, ale
v mnoha ohledech úspěšný. A ti, kteří se na tomto úspěchu podíleli, mohou být se svou prací
spokojeni.
předsedkyně sdružení
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBČANSKÉM 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/122863/93 - R. Sídlem sdružení je ulice Josefa Vítka č. p. 3, v Náchodě – Bělovsi.
Od 1.1.2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník a tudíž se změnila právní forma naší
organizace – Občanské sdružení Cesta, zapsaný spolek.

ORGÁNY SPOLKU
Rozhodovacím orgánem spolku je členská schůze, statutárním a výkonným orgánem spolku
je výbor a kontrolním orgánem je revizní komise.
K 31.12.2014 měl spolek 14 členů.
Složení výboru – funkční období 2014– 2015 :
Ivana Bardonová
- předsedkyně sdružení
Hana Biehounková - místopředsedkyně sdružení
Zdena Císařová
- členka výboru

Složení revizní komise – funkční období 2014 – 2015:
Jitka Ištoková
- předseda RK
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Občanské sdružení Cesta, z.s. provozuje dvě účelová zařízení
- denní stacionář
- odlehčovací službu

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.
Služeb denního stacionáře může využít současně maximálně 17 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 - 56 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.
2.
3.
4.
5.

Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb.
Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatelů.
Podpora soběstačnosti a rozvoj schopností uživatelů.
Důraz na sociální začleňování uživatelů.
Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby.

Okruhy činností s uživateli
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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.
5

Spolupráce s dalšími organizacemi
Pro integraci našich klientů je nezbytná spolupráce s jinými spolky a organizacemi a my se
snažíme jejich počet stále rozšiřovat.
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
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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 5 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 - 56 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
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-

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.
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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.

9

AKCE ROKU 2014
MĚSÍC

DATUM

LEDEN

10. 1.
11. 1.
29. 1.

UNOR

7. 2.
18. 2.
22. 2.

BŘEZEN

11. 3.
21. 3.
22. 3.
22. 3.

DUBEN

16-19.4.
30. 4.

KVĚTEN

23-24.5.
24. 5.

ČERVEN

2. 6.
6. 6.
8. 6.
11.6.
15.6.
29.6.

AKCE
VESMÍRNÝ PLES – ( Nové Město nad Metují)
ZIMNÍ HRY ( Krkonoše – pobyt na horách )
PYŽAMOVÝ KARNEVAL
Plavání v Polsku ( 14.1.,28.1.)
Chráněné dílny v Úpici ( 17.1., 31. 1.)
Muzikoterapie,canisterapie, kroužek vaření,solné jeskyně,cvičení
VÝLET OBŘÍHO AKVÁRIA (Hradec Králové)
MOTOKÁRY ( Hronov )
KAJAKY V BAZÉNU ( První akce proj.Lotři na dobré Cestě)
Plavání v Polsku (11.2. , 25.2. )
Chráněné dílny v Úpici (14. 2., 28. 2. )
Muzikoterapie,canisterapie, kroužek vaření, solné jeskyně,cvičení
POZEMKY NA KOMENDĚ (téma láska – škola Komenského)
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA (Nové Město nad Met.)
POHÁDKOVÝ LES (akce s Evangelickou akademií)
PŘEDÁVÁNÍ NOVÉHO AUTOMOBILU ( spol. Kompakt)
Plavání v Polsku ( 5. 3., 18. 3.)
Chráněné dílny v Úpici ( 14.3., 28.3.)
Muzikoter.,canisterapie, kr.vaření,keramika,solné jeskyně,cvičení
FESTIVAL PATŘÍME K SOBĚ (Semily)
ČARODĚJNICE VE STACIONÁŘI
Plavání v Polsku (8. 4., 22. 4. )
Chráněné dílny v Úpici (11.4.,25. 4.)
Muzikoter.,canisterapie,vaření,keramika,ergoterapie,solné jesk.
BAMBIRIÁDA (Déčko Náchod)
DIVADELNÍ FESTIVAL (ZŠ a MŠ J.Zemana – v Beránku)
POZEMKY NA KOMENDĚ (téma abeceda)
Hipoterapie (2.5., 20.5.)
Plavání v Polsku ( 13.5., 27.5.)
Chráněné dílny v Úpici (22. 5.,30.5.)
Muzikoter.,canisterapie,vaření,keramika,solné jesk.,cvičení
DIVADELNÍ FESTIVAL V POLSKU
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S NONOU (Nové Město n.M.)
NÁRODNOSTNÍ FESTIVAL (Hradec Králové)
HRONOVSKÉ HÁDĚ – (divadelní festival – Hronov)
ÚPĚNÍ NA ÚPĚ - (akce s Církví Bratrskou)
DEN NEZÁVSLOSTI (2. akce projektu Lotři na dobré Cestě)
Hipoterapie (10. 6.,24.6.)
Plavání v Polsku (17. 6.)
Chráněné dílny v Úpici (20. 6.)
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Muzikoter.,canisterapie,vaření ,keramika,solné jesk.,cvičení
ĆERVENEC

20. 7.
23. 7.
25. 7.
30. 7.

SRPEN

2. 8.
20.-23.8.
29. 8.

ZÁŔÍ

26. 9.
27. 9.
30. 9.

ŘÍJEN

10.10.
17.10.

LISTOPAD

4.11.
5.11.
8.11.
13.11.
28.11.

PROSINEC

2.12.
4.12.
7.12.
10.12.
14.12.
16.12.
20.12.

SJÍŽDĚNÍ ÚPY NA RAFTECH (3.akce Lotři na dobré Cestě)
VÝLET NA NÁCHODSKÝ ZÁMEK
OPÉKÁNÍ NA OS
VÝLET (Nové Město nad Met.)
Plavání v Polsku (3. 7.,17.7.)
Hipoterapie (8. 7., 16. 7.)
Ergoterapie,rehabilitace,vaření,výtvarné činnosti
VÝLET S KLUBEM VÁNEK ( do Sedloňova)
VODÁCKÝ TÁBOR S LOTRY ( Jižní Čechy- 4. akce proj.)
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (Maternice)
Hipoterapie ( 6. 8. )
Koupání,vaření, ergoterapie,vycházky,rehabilitace
POHÁDKOVÝ LES
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (Beránek Náchod)
POZEMKY NA KOMENDĚ
Plavání v Polsku (9.9.,30.9.)
Hipoterapie (12. 9.)
Ergoterapie, solné jesk.,vaření,vycházky,výtvarný kroužek
DISKOHRÁTKY S KAMARÁDY (Jičín)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (Hronov)
Hipoterapie (7. 10.,18. 10.)
Plavání v Polsku (14.10.)
Canisterapie,solné jesk.,muzikoterapie,dílny,vaření,
KERAMIKA S LOTRY ( v DS)
DUCHAŘSKÝ KARNEVAL (tělocvična Náchod)
HALLOWEN S CÍRKVÍ BRATRSKOU (v DS )
DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ (Hronov)
VÝSTAVA (Ćas zvonků vánočních – Nové Město nad Met.)
Plavání v Polsku (11.11.,25.11.)
Canisterapie,solné jesk.,muzikoterapie,dílny,vaření
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ (Hotel Metuj)
MIKULÁŠ V ZŚ a MŚ J. ZEMANA
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI ( na OS)
PEČENÍ CUKROVÍ (v DS)
VÁNOČNÍ KAMION (náchodské náměstí)
VÁNOČNÍ VÝSTAVA OS CESTA ( náchodská knihovna)
ŚTĚDRÝ DEN VE STACIONÁŘI
Plavání v Polsku ( 11. 12.)
Canisterapie,solné jesk.,muzikoterapie,dílny,vaření
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PRAVIDELNÉ AKCE
SOLNÁ JESKYNĚ
Tuto terapii využívají hendikepované děti již
několik let.Důvodem jsou blahodárné účinky
mořské soli na organismus.Astma, nemoci
dýchacích cest a cévní problémy se u osob s
postižením vyskytují velmi často.Naše děti
jezdí do solné jeskyně na Husově náměstí v
Náchodě čtyřikrát za měsíc.Příjemné
prostředí a vstřícný personál přispívají ke
spokojenosti klientů a jsou jedním z důvodů
proč se sem pokaždé tak těšíme.

MUZIKOTERAPIE - hra na Tibetské
mísy
Každý měsíc přichází do sdružení na
první
pohled
nenápadný člověk
s velkým srdcem.Hra na tibetské mísy
v provedení pana Waltera Erbera
pokaždé naplní prostory stacionáře
mystickým klidem.Velký význam má
tento způsob muzikoterapie zvláště pro
klienty s nejtěžším postižením.Reakce
těchto
dětí
bývají
zcela
neuvěřitelné.Postižení lidé často vnímají
hudbu mnohem citlivěji než my zdraví a
přináší do jejich života opravdovou
radost.

CANISTERAPIE - léčba psem
Pejsci z OS Canisterapie ,které vede paní
Jitka Erlebachová, chodí za dětmi do
našeho sdružení nejen proto, že jsme
milovníky těchto úžasných čtyřnohých
bytostí. Psi učí naše děti toleranci a soucitu
a samotná
canisterapie má nesmírně
pozitivní účinky nejen pro klienty postižené
například spasticitou.
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PLAVÁNÍ
Tohoto sportu si v naší organizaci
užívají nejen ti, kteří plavat opravdu
umí. Třikrát až čtyřikrát za měsíc
jezdíme do Aquaparku v Kudowa
Zdroj.Teplé vířivky a vodní atrakce
pokaždé způsobí, že hodina uteče jako
voda.

HIPOTERAPIE – léčba koněm
Mnoho lidí miluje koně, ale často se
jich bojí.Je to zvláštní, ale postižení lidé
tento strach nejspíš neznají. Hřebčín
Fassatti v Jaroměři navštěvují pokaždé
s obrovským nadšením. Není však zcela jisté, zda se koníci na nás těší stejně, jako my na ně.

POZEMKY
Škola Komenského patří k dobrým
přátelům Občanského sdružení Cesta.
Každý měsíc připravují učitelky paní
Mgr. Dočkalová a paní Mgr.Třísková
pro naše klienty skvělou akci, která se
koná
na
pozemcích
zmíněné
školy.Zvířátka a rostliny jsou zde
v popředí zájmu, ale hlavním důvodem
této činnosti , je integrace postižených
mezi zdravé děti.
CHRÁNĚNÉ DÍLNY ÚPICE
Žehlení,
praní,mandlování,demontáž
starých počítačů, balení výrobků, ale také
osvojování si správných pracovních
návyků, to vše se učí klienti OS Cesta
v dílnách Občanského sdružení Malý Princ
v Úpici.A pokud se vám tato informace
nejeví jako zajímavá, tak musím říci, že
něco výjimečného
na ni opravdu
je.Můžete zde vidět jev zvaný „pracovní
nadšení“.
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ZÁŽITKY Z AKCÍ
KAJAKY V BAZÉNĚ
Kajaky v bazéně – první akce projektu Lotři na dobré Cestě, byla průpravou hendikepovaných
dětí z OS Cesta na sjíždění opravdové řeky . Ani jejich postižení jim nezabránilo stát se
opravdovými vodáky. Klienti z OS Cesta se dost užasle dívali na vodácké umění Lotrů. Když
viděli, že v kajaku sedí i opravdu malé děti, dostali odvahu vyzkoušet si to také. Nejprve si
všichni postupně oblékali záchranné vesty a pak se chopili pádla. Vyzkoušeli si jízdu v lodi
nejprve na souši, kde pojali jistotu,
že je to vcelku bezpečné. Pak už se
na vodu vypravila první vlaštovka .
Celá akce dopadla nad očekávání
dobře.„Děti z vodáckého oddílu
Lotři byly nesmírně obětavé a je
vidět, jak pozitivní vliv má oddíl
na jejich výchovu. Nesetkali jsme
se s žádnými posměšky ze strany
zdravých dětí. Našli jsme nové
kamarády.“

SJÍŽDĚNÍ ÚPY
Údolí Úpy v Ratibořicích ožilo v sobotu 20. 7. 2013 jedinečnou akcí. Hendikepované děti z
Občanského sdružení Cesta pokořily řeku Úpu. Ve vodácké výbavě, na raftu vyrazily se
svými kamarády z vodáckého oddílu Lotři na dlouho očekávanou plavbu.
Zatímco hronovští vodáci nafukovali rafty, měli i klienti z Občanského sdružení Cesta plné
ruce práce. S nadšením si oblékali přilby a záchranné vesty. Rozdávání pádel se ujali dva
ostřílení vodáci – starosta města Náchoda Jan Birke a místostarosta Hronova Josef Thér. Pak
už nic nebránilo vyplutí od Viktorčina splavu.
Bylo úžasné vidět, jak si děti z Cesty plavbu užívaly. Pádlování jim nedělalo žádné potíže,
trocha vody v raftu je rozhodně nerozházela a vodácké ´Ahoj!´ se rozléhalo celým údolím“,
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DEN NEZÁVISLOSTI

Odpoledne plné netradičních soutěží, her a atrakcí vykouzlilo úsměv na mnoha tvářích
dětí i dospělých. V sobotu 29. 6. 2013 se v Hronově uskutečnil Den nezávislosti, jehož
hlavní myšlenkou bylo spojení dvou zdánlivě odlišných světů. Přátelská atmosféra strhla
zdravé i hendikepované ke společným aktivitám. „Jiráskův park byl plný lidí, bez
rozdílu věku, pohlaví, postižení nebo barvy pleti a všechny jako by spojovala jedna
jediná myšlenka, která říká, že i když jsme odlišní navenek, uvnitř jsme všichni stejní.
Co víc si přát…?
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LOTŘÍ TÁBOR
Předposlední prázdninový týden prožily děti z Občanského sdružení Cesta a vodáckého
oddílu Lotři ve znamení raftování, dobrodružných her a večerních táboráků.
Nezapomenutelné chvíle i
adrenalinové zážitky si
užívaly
společně
na
vodáckém táboře v jižních
Čechách.
Stany, polní kuchyně ani
dvě
indiánská
týpí
nevzbudily tolik zájmu
jako venkovní sprchový
kout,
čerpající
vodu
přímo z přilehlé říčky, a
dřevěné
„kadibudky“,
k nimž vedla cestička
důmyslně
osvětlená
solárními lampami“

Rozhodně jsme se nenudili. „Dobrodružná celotáborová hra na motivy
knihy J.R.R. Tolkiena – Hobit, aneb Cesta tam a zase zpátky, chytila opravdu
všechny. Užili jsme si i koupání, plavbu po místní zatopené pískovně, raftování na
řece a pohodové večery s kytarou.“„Společné nadšení dětí z této akce svědčí o tom,
že pro ně není ani tak důležité trávit prázdniny v komfortně vybaveném hotelu u
moře, jako pocit sounáležitosti, bezpečí a jistoty, že je tu někdo, kdo se o ně
zajímá, kdo jim stojí nablízku - kdykoliv připraven jim podat pomocnou ruku.
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HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ CESTA z.s. V ROCE 2014

Příjmy

Výdaje

Celkem

5 133 535 Kč

Dotace
MPSV ČR
Dotace
KÚ KHK
Dotace
MěÚ Náchod
Příjmy od uživatelů
Dary a příspěvky
Reklama
Ostatní příjmy + ÚP
(úroky, pojist. plnění, účast. poplatky)

2 511 000 Kč
395 000 Kč
470 796 Kč
1 399 145 Kč
218 892 Kč
25 000 Kč
113 702 Kč

Celkem

5 141 781 Kč

Materiálové náklady
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Služby ekonom. a telekom.
Služby ostatní
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální poj.
Ostatní provoz. náklady
Odpisy DHM

681 989 Kč
192 582 Kč
244 930 Kč
1 678 Kč
60 228 Kč
285 847 Kč
2 680 308 Kč
876 442 Kč
84 193 Kč
33 584 Kč

Hospodářský výsledek roku 2014
(plánovaná ztráta – odpisy majetku)
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- 8 246 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.
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Kontakty
Občanské sdružení Cesta, z.s.
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
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