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Vážení přátelé,

Rok ses rokem sešel a my opět předkládáme Výroční zprávu, kde můžeme bilancovat naše úspěchy i
neúspěchy.
Po celý rok 2015 byl našim společným cílem spokojený uživatel, poskytování kvalitních služeb a bohatší
nabídka volnočasových aktivit..
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. Kapacita obou služeb byla využita téměř stoprocentně.
Jsme opravdu hrdi, že jsme mohli pokračovat v organizování akcí na takové úrovni, jako v roce minulém. Opět
se jedna část klientů zúčastnila letního pobytu v Chorvatsku a druhá část pobytu lázeňského.
Již tradiční akce Den nezávislosti byla opět dnem radosti, zábavy a setkávání postižených a zdravých osob.
Stále se snažíme o profesionálnější 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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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
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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
Náchodska.
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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
návyků a rozvoj stávajících schopností a dovedností.

a pracovních

Uživatelé jsou cíleně vedeni k pracovní a zájmové činnosti, která jim dává pocit sebejistoty
rozvoji jejich osobnosti.

a napomáhá

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.
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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.
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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:

-

- ZŚ a MŠ J.Zemana Náchod
- Střední odborná škola sociální- evangelická akademie v Náchodě
- Centrum pro zdravotně postižené v Náchodě
- Speciálně pedagogické centrum

- Úřad práce v Náchod a další

„Čarodějnice „s hronovskými Lotry
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

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

v Náchodě,
u nemocnice, mezi

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
7

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

-

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.
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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
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- Centrum pro zdravotně postižené v Náchodě
- Speciální pedagogické centrum v Náchodě
- ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod
- Péče o duševní zdraví Náchod
- Kavárna Láry-fáry - Občanské sdružení Pferda
- OSPOD Nové Město nad Met a Náchod

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.
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AKCE ROKU 2015
Měsíc

Datum

Leden

22. 1.

Akce
Ples NONA Nové Město nad Met
Plavání v PL -9.1.,23.1.
Bowling – 16. 1.,
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Únor

17. 2.

Výstava Play Broumovsko
Plavání- 4. 2. ,13.2,27.2.,
Bowling – 6.2., 20.2,
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Březen

6. 3.

Turnaj v Bowlingu – hronovský DOK

13.3.

Plavání v PL

20.3.

Bowling, Vynášení zimy

26.3.

Dovadlo Hronov

27.3.

Plavání v PL
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Duben

1.4.

Divadelní festival v Beránku

3. 4.

Ping-pong v sokolovně

10.4.

Plavání v PL

16. 4.

Hipoterapie
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17.4.

Bowling

20.4.

Hipoterapie

24.4.

Plavání v PL

27.4.

Hipoterapie

30.4.

Čarodějnice s hronovskými Lotry
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Květen

7.5.

Ping- pong v sokolovně

11.5.

Plavání v PL

14.5.

Hipoterapie

15.5.

Bowlign

18.5

Plavání vPL

21. 5.

Bambiriáda v náchodském Déčku

22.5.
25.5.

Hipoterapie

29.5.

Loutkové divadlo Beránek
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Červen

2.6.

Program ve výtvarné galerii

4.6.

Sportovní odpoledne v Novém Městě nad Metují

5.6.

Plavání

6.6.

Den Nezávislosti

8.6.

hipoterapie

11.6.

hipoterapie

17.6.

Beseda s Policií ČR
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19.6.

Plavání

30.6.

Výlet na konci školního roku – Lov ryb v Polsku
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Červenec

7.-12.7.

Léčebný pobyt pro těžce hendikepované v lázních Kundratice

15.7.

bowling

17.7.

Plavání v PL

20.7.

Výlet do ZOO

22.7,

Akce s Českými lesy

24.7.

Plavání v PL

25. 7.

Sjíždění Úpy na raftech v Ratibořicích

27.7.

Hipoterapie

31.7.

Odjezd do CHorvatska
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Srpen

1-8.8.

Pobyt v Chorvatsku

13.8.

Hipoterapie

17.8.

Plavání v PL

21.8.

Bowling

25.8.-27.8.

Dobročinný bazar

31. 8.

Sanitární den v DS
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Září

7.9.

Hipoterapie
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8.9.

Návštěva farmy Wenet Broumov

11.9.

Plavání v PL

17.9.

Hipoterapie

18.9.

Bowling

23. 9.

Plavání

25.9.

Nadační Den ve stacionáři

29.9.

Bowling
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Říjen

2.10.

Nadační den ve stacionáři - Bazar

7.10.

Diskohrátky Jičín

8.10.

Výlet do Klopotovského údolí

9.10.

Plavání v PL

13.10.

Výlet do lesa nad Montací

16.10.

Bowling

22.10.

Divadelní představení v Hronově

23.10.

Plavání v PL

29.10.

Výlet za krokodýly na Vysokov

30.10.

Bowling
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Listopad

2.11.

Hipoterapie

6.11.

Plavání v PL

11.11.

Martinská zábava v Úpici

12.11.

Přednáška o zdravovědě
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13.11.

Bowling

16.11.

Hipoterapie

18.11.

Návštěva hvězdárny v Úpici

20.11.

Plavání v PL

24.11.

Prodejní Vánoční výstava OS Cesta

25.11.

Výstava Čas zvonků vánočních v Novém Městě nad Met

26.11.

Bowling
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu

Prosinec

2.12.

Loutkové divadlo náchodské sokolovně

3.12.

Mikuláš se Šárkou Birke

4.12.

Plavání v PL

8.12.

Výstava vánočních perníčků

10.12.

Bowling

11.12.

Výstava Vánoce s květinou v Novém Městě nad Metují

14.12.

Pečení cukroví v DS

15.12.

Zdobení stromečku na farmě Wenet

18.12.

Štědrý den ve stacionáři

22.12.

Plavání vPL

23.12.

Nadělování zvířátkům
Pohybová terapie, solné jeskyně,kroužky vaření a domácích
prací,dílničky, nacvičování divadel. Předst., canisterapie.keramika v
Dominu
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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
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nesmírně pozitivní účinky nejen pro klienty postižené například spasticitou.

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.
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ZÁŽITKY Z AKCÍ

Hendikepovaní s Lotry soutěžili v bowlingu
Dne 6. 3. 2015 se v hronovském Doku uskutečnil závod o Putovní pohár v bowlingu. Soutěžili zde
klienti stacionáře Cesta z Náchoda, NONA z Nového Města nad Metují a také děti z hronovského
turistického oddílu Lotři.

Vyhrává každý
Klienti stacionářů i děti z hronovského oddílu se snažili nastřílet co nejvíce bodů a to zkrátka
způsobem, kterým nejlépe dovedli. Nakonec první místo vyhráli závodníci z Nového Města nad
Metují. Ti dostali zlaté medaile, pohár a diplomy. Zkrátka ale nepřišli ani ostatní závodníci. Kromě
medailí za druhé a třetí místo, dostali také společně do týmu medovník a diplomy.
18

„Den Nezávislosti“
Den nezávislosti – akce, která spojuje již třetím rokem svět hendikepovaných se světem
zdravých lidí, se uskuteční dne 6.6.2015 od 14 do 18 hodin v parku A. Jiráska v Hronově.

„Smysl akce vidíme v tom, že zde mají lidé možnost udělat si vlastní názor na
to, jací jsou vlastně hendikepovaní lidé a co všechno dokážou“
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„I letos jsme pro návštěvníky Dne Nezávislosti připravili velmi bohatý program. Jízda
na koních, handbikách, plavba po Metuji na kánoích, skákací hrad, různé soutěže,
ukázky canisterapie, dokonce i ukázka práce dobrovolných hasičů a mnoho dalšího.

Tuto akci pořádají dvě neziskové organizace – Občanské sdružení Cesta Náchod,
které je poskytovatelem sociálních služeb pro osoby s hendikepem a dětský
vodácký oddíl Lotři Hronov, který vychovává další generaci lidí v duchu zachování
důležitých lidských hodnot.

Pobyt v Chorvatsku – „Biograd na Moru“
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Pobyt pro těžce hendikepované v lázních „KUNDRATICE“
21
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Nadační fond Šárky Birke pomáhá hendikepovaným v OS Cesta
Pátek 2. 10. 2015 proběhl ve stacionáři Cesta jako v módním salónu. Tento den jsme nazvali „Den
s Nadačním Fondem Šárky Birke“ . V budově Stacionáře Cesta probíhal bazar oblečení, do kterého
jsme získali opravdu pěkné kousky . Dárcům, kteří do bazaru přispěli, moc děkujeme.

Fond Šárky Birke pomáhá dětem s postižením a spolupráce s jeho zakladatelkou paní Birke je
velmi zajímavá nejen pro mě jako ředitelku,ale především pro naše klienty.
Jako velmi dobrý se ukázal nápad paní Birke požádat o spolupráci SŠPTP Velké Poříčí. Dva
nesmírně šikovní žáci této školy Jan Mazáč a Denisa Švadláková, přišli spolu se svojí mistrovou
paní Renatou Dudkovou zdarma ostříhat hendikepované děti . Díky těmto lidem jsme zažili
pohodové odpoledne a také jim patří naše velké poděkování.
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„CESTA“ Z MĚSTA DO NÁCHODSKÝCH LESŮ

Krásné odpoledne s pracovníky Lesů města Náchoda bylo poslední akcí těchto prázdnin. U
hájenky nad pivovarem nás přivítal pan Ing. Hašek se svým kolegou panem Poláčkem.

Připravili si pro nás spoustu
zajímavých informací, které
byly
doplněné
názornými
ukázkami lesních prací. Mohli
jsme tak vidět kácení stromu a
jeho opracování i to, jak se
zachází s motorovou pilou,
nebo s křovinořezem
při
vyžínání lesního porostu.

Pokud si někdo myslí, že
invalidní vozík do lesa nepatří,
pak se mýlí. Je pravda, že vytlačit vozík i s klientem do prudkého kopce lesní cesty není nic
jednoduchého, ale to byla snad jediná skvrnka na celé akci. Prošli jsme kus lesa a pan Hašek moc
zajímavě vyprávěl o zvířatech a stromech a bylo vidět, že má svoji práci opravdu rád.
Naše exkurse v lese skončila u obory s daňky, kde jsme měli připravené ohniště. Na co? No přece
na špekáčky. Pozvali jsme na ně i naše dva hostitele jako malé poděkování za krásný den.

MIKULÁŠ

s Nadačním Fondem Šárky Birke

V OS Cesta není snad nikdo, kdo by se netěšil na Mikuláše. Ten letošní Mikuláš byl však trochu
výjimečný. Uskutečnil se pod záštitou Nadačního Fondu Šárky Birke a nekonal se jako vždy
v budově Stacionáře Cesta, ale v příjemném prostředí privátního Sport clubu v Bělovsi.

Celou akci zahájili žáci ZŠ Plhov ze
4. B. , pod vedením paní učitelky
Renáty
Langenbergové,
svým
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dokonale sehraným hudebně-divadelním vystoupením. Nevím, zda si někdo z těchto dětí vůbec
všiml, kolik radosti vnesly jejich krásné vánoční písničky mezi kamarády z náchodského
stacionáře.

No a pak přišla „ bomba“- nebo lépe řečeno, pak přišel opravdový kouzelník. A nebyl to nikdo jiný,
než slavný pan Miloš Malý z Muzea Magie v Jaroměři. Jeho vystoupení bralo všem dětem dech. Po
skončení exhibice jsem zahlédla malého chlapce, který z kouzelníka nespustil za celou dobu oči.
Pak se na něj přilepil a polohlasně, aby to slyšelo co nejméně lidí zaškemral:“ pane Malý, řekněte
mi, jak jste to vyčaroval, já to nikomu neprozradím…“.

Když pan kouzelník odešel, nebo možná
odletěl na létajícím koberci, kdo ví,
vkráčel do sálu důstojným krokem ten, na
kterého tu všichni čekali. Pan Mikuláš
v doprovodu
krásného
anděla
a
poťouchlého, špinavého čertíka. Rázem
všechno ztichlo. Řinčení čertova řetězu
udržovalo klid a kázeň po celou dobu
návštěvy pana Mikuláše. Čtení z knihy
hříchů, mezi dětmi moc velký úspěch
nesklidilo, ale s nadílkou od bílého anděla
byli očividně všichni spokojení

HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ CESTA z.s. V ROCE 2014
Příjmy

Celkem

5 916 584 Kč

Dotace

MPSV ČR

2 800 000 Kč

Dotace

KÚ KHK

495 000 Kč

Dotace

MěÚ Náchod

470 796 Kč

Příjmy od uživatelů

1 699 203 Kč

Dary a příspěvky

126 101 Kč

Reklama

25 000 Kč
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Ostatní příjmy + ÚP

300 484 Kč

(úroky, pojist. plnění, účast. poplatky)

Výdaje

Celkem

5 845 844Kč

Materiálové náklady

788 965 Kč

Spotřeba energií

191 838 Kč

Opravy a udržování

134 299 Kč

Cestovné

5044 Kč

Služby ekonom. a telekom.
Služby ostatní

62 806 Kč
285 847 Kč

Mzdové náklady

3 099 109 Kč

Zdravotní a sociální poj.

959 737 Kč

Ostatní provoz. náklady

84 193 Kč

Odpisy DHM

275 951 Kč

Hospodářský výsledek roku 2015
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70 739 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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