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Vážení přátelé, kolegové a příznivci, 
 
 
rok 2016 byl opět rokem několika důležitých změn. V dubnu došlo ke změně  formy 
právnické osoby a názvu, a to na Stacionář Cesta Náchod, z.ú. Tímto krokem jsme 
završili dvouleté snažení o co nejlepší a  nejvhodnější formu pro naši organizaci. 
 
I tento rok je třeba se ohlédnout za tím, v čem jsme byli úspěšní a v čem ne. Myslím, 
že velkým úspěchem je především to, že naše služby využívá stále více klientů a to 
jak v denním stacionáři, tak na odlehčovací službě. Kapacita 17 uživatelů stacionáře 
je využita plně a odlehčovací služba se svými 5 lůžky měla vyžití více než 80%. 
Z důvodu potřeby jsme zvýšili i věkovou hranici na 61let. 
 
Jako již tradičně jsme uspořádali letní pobyt pro naše klienty, tentokrát u Máchova 
jezera. 
Bohužel se nám nepodařilo najít vhodné místo pro naše vozíčkáře, kde by mohli 
strávit pár dní i s rehabilitačními službami. Doufám, že v tomto budeme příští rok 
úspěšnější. 
 
Ve spolupráci s Městským úřadem Náchod se nám podařilo podat žádost v projektu 
IROP na Nový stacionář, který by měl být v případě úspěchu dokončen v prosinci 
roku 2018. Podání žádosti předcházel výběr vhodné budovy a podepsání smlouvy o 
jejím budoucím  odkoupení.  
 
Během roku došlo k dalším úpravám interiéru stacionáře a odlehčovací služby, aby 
prostředí pro klienty i zaměstnance bylo příjemné a útulné. 
 
Dále jsme rozšířili i náš tým o externí pracovníky „fundraisery“, kteří získávají 
prostředky na nový automobil. Ten by měl být zakoupen v příštím roce. 
 
Snažili jsme se také o propagaci naší činnosti  uveřejňováním článků, aktualizací 
webových stránek, účastí na prodejních výstavách, aktualizací vývěsky  v centru 
města Náchod.  
Navázali jsme spolupráci s polskou organizací, zabývající se stejnou činností jako 
my.  
 
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. 
Nelze opomenout každodenní práci 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 
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 správní rady 
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ZAKLATELÉ: 

Ivana Bardonová 
Hana Biehounková 
Zuzana Votavová 
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Hana Biehounková 
Ivana Tomková 
Edita Nováková 
Libuše Renfusová 
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Iveta Škaldová 
 
ŘEDITEL – Statutární zástupce: 

Denisa Voborníková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Stacionář Cesta Náchod z.ú. provozuje dvě registrované sociální 
služby: 
 

- denní stacionář 

- odlehčovací službu 

DENNÍ  STACIONÁŘ 
 
Název služby : Denní stacionář  
Působnost služby: Náchod a okolí  
Čas poskytované služby: Po – Pá v době od 7.30 – 16.00 hod  
Místo poskytované služby : Vítkova 3, 547 01 Náchod  
Kapacita zařízení : 17 uživatelů  
Statutární zástupce : předseda výboru Ivana Bardonová, od 28.4.2016 – Denisa 
Voborníková – ředitelka zařízení 
 
 I. POSLÁNÍ  
Posláním denního 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 . Dále pak pomoci jejich rodinám při péči o tyto osoby .  
II. 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 služby jsou naplňovány prostřednictvím základních činností stanovených zákonem o 
sociálních službách, mezi něž patří  
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
- poskytnutí stravy  
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
- sociálně terapeutické činnosti  
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
 
Dlouhodobé cíle:  
- do konce roku 2016 se někteří uživatelé zdokonalí ve výkonu sebe obsluhy ( hygiena, 
použití WC, mytí rukou oblékání…), ostatní si tyto dovednosti zachovají a jejich 
dosažená úroveň se nebude snižovat.  
- do konce roku 2016 se někteří uživatelé zdokonalí ve výkonu domácích prací ( obsluha 
myčky na nádobí, praní a třídění prádla,žehlení,drobné opravy oděvů, pečení, vaření….)  
- do konce roku 2016 se někteří uživatelé zdokonalí v činnostech , které podporují 
manuální schopnosti ( řezání dřeva, výroba ze dřeva, pletení z papíru,tkaní na 
stavu,výroba věnců a dalších dekorativních předmětů, výroba z keramické hlíny….)  
Za plnění dlouhodobých cílů, jsou odpovědni klíčový pracovníci jednotlivých uživatelů.  
 
III. 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 zejména uživatelům z Náchoda a okolí.  
 



NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY  
Službu nelze poskytnout osobám :  
-které nespadají do cílové skupiny  
-které 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  
 
IV. PRINCIPY SLUŽBY  
1. Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb  
- vycházíme z individuálních přání a potřeb, možností a schopností uživatele, plánujeme 
a  
naplňuje osobní cíle uživatelů a podporujeme je v jejich osobních rozhodnutích  
- každý uživatel má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb a 
požadavků  
- každý uživatel má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa a nesmí být 
vystavován nátlaku při jednotlivých denní činnostech  
- pracovníci vždy komunikují s uživateli srozumitelně, s ohledem na jejich rozumové 
schopnosti, komunikace nesmí klienty urážet, ponižovat, vyvolávat obavy strach a 
nejistotu 
 
2. Princip partnerství a spolupráce  
- pracovníci jednají s uživatelem služby a jejich rodinnými příslušníky na principech 
partnerství  
- pracovníci zprostředkovávají uživatelům dostupné služby, zvyšují tak jejich 
samostatnost a snaží se začlenit uživatele do místního společenství  
- pracovníci podporují uživatele a umožňují jim věnovat se svým zálibám v oblasti sportu 
a kultury ( solná jeskyně, Den Nezávislosti, Keramika v Dominu, Putovní pohár v 
Bowlingu, divadelní představení, Pohádkový les, Krakonošův trojboj, Modrá stuha)  
 
3. Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatelů  
- podporujeme uživatele v roli občana v jeho právech a povinnostech.  
- pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její 
původ, postavení , pohlaví, postižení nebo náboženství  
- pracovníci akceptují schopnosti a dovednosti uživatele a podporují jeho samostatnost  
- pracovníci respektují právo uživatelů na osobní svobodu , na volnost pohybu s ohledem 
na přiměřené riziko  
- uživatele mají právo na soukromí v oblasti osobních věcí a při hygieně( zvláště u 
uživatelů kde se nevyhneme nutnému narušení jejich intimity)  
- pracovníci poskytují služby s vědomím práva uživatelů na jejich ochranu před různými 
formami zneužívání a diskriminace ( ponižován, zesměšňování, zastrašování)  
- uživatelé nejsou vystavováni neprofesionálnímu přístupu – nejsou vnímáni jako objekt 
poskytované péče, ale jako partner a zákazník  
- pracovníci se k uživatelům nechovají povýšeně a nadřazeně, uživatelům věnují 
náležitou pozornost a jejich požadavky nejsou vnímány jako obtěžování  
- pracovníci nikoho z uživatelů neprotěžují , nepřehlížejí a nezanedbávají  
- pracovníci nikdy neoznačují uživatele podle jejich chování, postižení či diagnózy (ten 
autista)  
 
4. Podpora soběstačnosti a rozvoj schopností uživatelů  
- posilujeme kompetence , schopnosti a dovednosti uživatelů a tím snižujeme jejich 
závislost na podpoře jiných 



5. Důraz na sociální začleňování uživatelů  
- neustále vytváříme podmínky pro integraci uživatelů do společnosti a 
zprostředkováváme  
styky se společenským prostředím , aktivně spolupracujeme s dalšími subjekty.  
 
6. Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby  
- na jednotlivé pracovní pozice jsou dány požadavky na vzdělání a osobnostní  
předpoklady každého pracovníka.Pracovníci se vzdělávají dle podmínek stanovených  
v zákoně o sociálních službách, dále pak dle vzdělávacího plánu pracovníka.  
 
7. Princip kvality a kontrolovatelnosti  
- kvalita poskytovaných služeb vyplývá ze spokojenosti uživatelů, z analýzy připomínek a 
stížností a je sledována pracovníky denního stacionáře s ředitelkou organizace.  
 
Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:  
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
- Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
- Poskytnutí stravy  
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
- Sociálně terapeutické činnosti  
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
 
Ukončení služby  
Služba může být ukončena:  
- za podmínek, které jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby  
- uživatel již službu nepotřebuje  
- uživatel využije jinou službu ( přestěhování aj.)  
Cena služby  
Kompletní ceník na www.stacionarcesta.cz  
Poskytování fakultativních služeb:  

Stacionář Cesta poskytuje uživatelům dopravu do zařízení a zpět na základě Smlouvy o 
poskytnutí fakultativní služby – Doprava s doprovodem                                          

Spolupráce s  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 



 

 

 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
 
Působnost služby: zejména Královéhradecký kraj  
Čas poskytované služby: ambulantní - Po-Ne 8-18 hodin  
pobytová - nepřetržitý provoz  
Místo poskytované služby : Bartoňova 897, 547 01 Náchod  
Kapacita zařízení : - ambulantní 5 uživatelů  
-pobytová 5 uživatelů  
Statutární zástupce : předseda správní rady Ivana Bardonová, od 28.4.2016 Denisa 
Voborníková, ředitelka organizace 
POSLÁNÍ  
Posláním je poskytování ambulantní nebo pobytové odlehčovací služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v 
jejich přirozeném sociálním prostředí. Dočasným převzetím péče o tyto osoby, chceme 
umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí.  
 
II. CÍLE  
- překonávat či zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti  
poskytnout změnu prostředí, ve kterém žijí  
částečné odpoutání od pečující osoby  
- poskytnout přiměřenou pomoc pečujícím rodinám po nezbytnou dobu  
- motivovat osoby k samostatné činnosti, která povede k maximálnímu osamostatnění 



- poskytování pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpory k 
sociálnímu začlenění  
- poskytování socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji a udržení schopností a 
dovedností  
Cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím základních činností stanovených zákonem o 
sociálních službách, mezi něž patří  
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
- poskytnutí stravy  
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
- sociálně terapeutické činnosti  
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
 

 
 
Dlouhodobé cíle:  
- do konce roku 2016 částečné odpoutání od pečující osoby  
- do konce roku 2016 se někteří uživatelé zdokonalí ve výkonu sebe obsluhy ( hygiena, 
použití WC, mytí rukou oblékání…), ostatní si tyto dovednosti zachovají a jejich dosažená 
úroveň se nebude snižovat.  
- do konce roku 2016 se někteří uživatelé zdokonalí ve výkonu domácích prací ( obsluha 
myčky na nádobí, praní a třídění prádla,žehlení,drobné opravy oděvů, pečení, vaření….)  
- do konce roku 2016 se někteří uživatelé zdokonalí v činnostech , které podporují manuální 
schopnosti ( řezání dřeva, výroba ze dřeva, pletení z papíru,tkaní na stavu,výroba věnců a 
dalších dekorativních předmětů, výroba z keramické hlíny….)  
Za plnění dlouhodobých cílů, jsou odpovědni klíčoví pracovníci jednotlivých uživatelů.  
 
III. CÍLOVÁ SKUPINA  
Služba je určena osobám ve věku 5- 56 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení.  
Služba je určena zejména uživatelům z celého Královéhradeckého kraje  
 
NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY  
Službu nelze poskytnout osobám  



- které nespadají do cílové skupiny  
- které 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  
 

 



IV. PRINCIPY SLUŽBY  
1. Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb  
- vycházíme z individuálních přání a potřeb, možností a schopností uživatele, plánujeme 
a  
naplňuje osobní cíle uživatelů a podporujeme je v jejich osobních rozhodnutích  
- každý uživatel má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb a 
požadavků  
- každý uživatel má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa a nesmí být 
vystavován nátlaku při jednotlivých denních činnostech  
- pracovníci vždy komunikují s uživateli srozumitelně, s ohledem na jejich rozumové 
schopnosti, komunikace nesmí klienty urážet, ponižovat, vyvolávat obavy strach a 
nejistotu  
 
2. Princip partnerství a spolupráce  
- pracovníci jednají s uživatelem služby a jejich rodinnými příslušníky na principech 
partnerství  
- pracovníci zprostředkovávají uživatelům dostupné služby, zvyšují tak jejich 
samostatnost a snaží se začlenit uživatele do místního společenství  
- pracovníci podporují uživatele a umožňují jim věnovat se svým zálibám v oblasti sportu 
a kultury ( solná jeskyně, Den Nezávislosti, Keramika v Dominu, pozemky na Komendě, 
divadelní představení, Pohádkový les, Krakonošův trojboj, Modrá stuha)  
 
3. Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatelů  
- podporujeme uživatele v roli občana v jeho právech a povinnostech.  
- pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její 
původ, postavení , pohlaví, postižení nebo náboženství  
- pracovníci akceptují schopnosti a dovednosti uživatele a podporují jeho samostatnost  
- pracovníci respektují právo uživatelů na osobní svobodu , na volnost pohybu s ohledem 
na přiměřené riziko  
- uživatele mají právo na soukromí v oblasti osobních věcí a při hygieně( zvláště u 
uživatelů kde se nevyhneme nutnému narušení jejich intimity)  
- pracovníci poskytují služby s vědomím práva uživatelů na jejich ochranu před různými 
formami zneužívání a diskriminace ( ponižován, zesměšňování, zastrašování)  
- uživatelé nejsou vystavováni neprofesionálnímu přístupu – nejsou vnímáni jako objekt 
poskytované péče, ale jako partner a zákazník  
- pracovníci se k uživatelům nechovají povýšeně a nadřazeně, uživatelům věnují 
náležitou pozornost a jejich požadavky nejsou vnímány jako obtěžování  
- pracovníci nikoho z uživatelů neprotěžují , nepřehlížejí a nezanedbávají  
- pracovníci nikdy neoznačují uživatele podle jejich chování, postižení či diagnózy (ten 
autista)  
 
4. Podpora soběstačnosti a rozvoj schopností uživatelů  
- posilujeme kompetence , schopnosti a dovednosti uživatelů a tím snižujeme jejich 
závislost  
na podpoře jiných, zvláště pak na pečujících osobách  
 
5. Důraz na sociální začleňování uživatelů  
- neustále vytváříme podmínky pro integraci uživatelů do společnosti a 
zprostředkováváme  
styky se společenským prostředím , aktivně spolupracujeme s dalšími subjekty.  
 
6. Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby  



- na jednotlivé pracovní pozice jsou dány požadavky na vzdělání a osobnostní  
předpoklady každého pracovníka.Pracovníci se vzdělávají dle podmínek stanovených  
v zákoně o sociálních službách, dále pak dle vzdělávacího plánu pracovníka. 
 
7. Princip kvality a kontrolovatelnosti  
- kvalita poskytovaných služeb vyplývá ze spokojenosti uživatelů, z analýzy připomínek a 
stížností a je sledována pracovníky odlehčovací služby s ředitelkou organizace.  
 
Fáze jednání se zájemcem :  
1. Vzájemné informování  
- zjištění nepříznivé situace klienta  
- možnost nabízené služby  
2. Vyjednávání o podmínkách poskytování služby  
3. Stanovení cíle služby  
4. Individuální plánování služby  
5. Uzavření smlouvy  
 
Ukončení služby  
Služba může být ukončena:  
- za podmínek, které jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby  
- uživatel již službu nepotřebuje  
- uživatel využije jinou službu ( přestěhování aj.)  
 
Cena služby  

Kompletní ceník na www.stacionarcesta.cz         

Příklad dobré praxe                        

Česko-polská spolupráce 

 



Po celý rok 2016 pokračovala spolupráce mezi Stacionářem Cesta a polskou 
organizací Kudowskie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepelnosprawnym, která se 
zrovna tak jako naše organizace zabývá péčí o osoby s postižením. Financování 
takových organizací v Polsku se uskutečňuje v rámci dobrovolnické činnosti. V roce 
2016 jsme uskutečnili několik akcí, na které jsme přizvali i naše polské přátele – 
Vánoční a Velikonoční  prodejní výstava, Den nezávislosti, Mikuláš. 

Spolupracujeme  také s  organizacemi: 

            - Střední odborná škola sociální-evangelická akademie v Náchodě 
            - 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 
 
Registrace dobrovolnické služby: 
Letos naše organizace získala registraci Dobrovolnické služby, o kterou zažádala v první 
polovině tohoto roku Ministerstvo vnitra.  Nábor dobrovolníků byl uskutečněn prostřednictvím 
webových stránek organizace a také prostřednictvím tisku,kde byl uveřejněn inzerát. 
Dobrovolnická činnost je zatím v plenkách. Získali jsme dvě skvělé dobrovolnice, které 
pracují  s našimi klienty na Odlehčovací službě. Jedná se především o činnosti jako jsou  
ruční práce, čtení knih, hra na kytaru, vaření, pečení. Jsme moc rádi, že naše spolupráce 
s dobrovolníky funguje a věříme,že se v příštím roce najde více zájemců o dobrovolnickou 
činnosti v naší organizaci. 
 

 

 



AKCE ROKU 2016 
 
Měsíc  Datum                      Akce 
Leden 14. 1.  Ples NONA  Nové Město nad Met 
  Plavání v PL -8.1. 
  Bowling . 29.1, 
  Pohybová terapie – ergoterapie, pracovně výchovné 

činnosti –keramika, sociálně terapeutické činnosti – 
dílny,nácvik domácích prací,  

Únor 17. 2.  Divadelní představení v Hronově 
  Plavání- 5.2., 19.2. 11.2. 
  Bowling – 12.2.,26.2. 
 23.2. Divadelní představení –Beránek Náchod 
  Pohybová terapie – ergoterapie,canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti –keramika, sociálně terapeutické 
činnosti – dílny,nácvik domácích prací, 

Březen  3. 3.  BESIP – beseda ve stacionáři  
  8.3. Výlet na Jakubův Dvůr 
 22.3. Velikonoční výstava 
  Bowling – 11.3,24.3 
 27.3. Plavání v PL- 4.3.,18.3 
  Pohybová terapie – ergoterapie,canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti –keramika, sociálně terapeutické 
činnosti – dílny,nácvik domácích prací,solná jeskyně 

Duben   21.4. Koncert v Beránku 
   22.4. MEZINÁRODNÍ  TURNAJ V BOWLINGU 
   29.4. Čarodějnický rej v sokolovně 
  30.4. MODRÁ STUHA – plavecké závody 
  Plavání 8.4., 
  Bowling 15..4. 
  Pohybová terapie – ergoterapie,canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti –keramika, sociálně terapeutické 
činnosti – dílny,nácvik domácích prací 

Květen   5.5. Čínská velvyslankyně ve Stacionáři 
 11.5. Výlet na Kunětickou Horu 
 13.5. Divadelní festival školy J.Zemana v Beránku 
 24.5. Vila  Čerych – poznávání zahrady 
 15.5. Bowling – 20.5. 
 25.5. Plavání v PL. -6.5., 27.5. 
  Pohybová terapie – ergoterapie,canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti –keramika, sociálně terapeutické 
činnosti – dílny,nácvik domácích prací 

Červen 1.6. Sportovní odpoledne v Novém Městě nad Metují 
 3.6.  Muzikoterapie – Šamanské bubnování s Karolínou 
 4.6. DEN NEZÁVISLOSTI 
 6.6. Hipoterapie V Prorubech 
 16.6. Výlet do Častolovic 
 20.6. Hipoterapie v Prorubech 
 29.6. Závody na koloběžkách 



 30.6. Výtání prázdnin – Lov ryb v Polsku 
  Plavání v PL – 10.6., 24.6. 
  Bowling- 17.6 
  Pohybová terapie – ergoterapie,canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti –keramika, sociálně terapeutické 
činnosti – dílny,nácvik domácích prací 

Červenec 11.7. Hipoterapie v Prorubech 
 14.7. Výlet na zmrzlinu 
 18.7. Hipoterapie v Prorubech 
 20.7. Koupání na Špince 
 25.7. Hipoterapie v Prorubech 
 26.7. ZOO Dvůr Králové 
 29.7. Opékání buřtíků 
  Bowling -15.7. 
  Plavání – 22.7. 
  Pohybová terapie – ergoterapie,canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti –keramika, sociálně terapeutické 
činnosti – dílny,nácvik domácích prací 

Srpen 2.8. Výlet na farmu do Dubna 
 3.8. Hipoterapie v Prorubech 
 6.8.-13.8. Letní pobyt na Máchově jezeře 
 17.8. Hipoterapie v Prorubech 
 25.8.-27.8. Dobročinný bazar 
 24.8. Výlet do polské Polanice 
  Bowling – 26.8. 
 29.8. Sanitární den 
  Pohybová terapie – ergoterapie,canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti – sociálně terapeutické činnosti – 
dílny,nácvik domácích prací 

Září 6.9. Muzikoterapie  
 9.9. Návštěva farmy  
 12.9. Hipoterapie v Prorubech 
 26.9. Hipoterapie v Prorubech 
 18.9. Bowling 
 23. 9. Plavání 
  Pohybová terapie – ergoterapie,canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti – sociálně terapeutické činnosti – 
dílny,nácvik domácích prací, solná jeskyně 

Říjen 3.10. Hiporehabilitace Dubno 
 4.10. Diskohrátky  Jičín 
 7.10. Muzikoterapie 
 11.10. Návštěva vily Čerych – výchovně vzdělávací č. 
 17.10. Hiporehabilitace - Dubno 
 22.10. Muzikál „Adéla ještě nevečeřela „- Praha 
 26.-27.10 Dobročinný Bazar 
  Plavání v PL – 14.10,25.10. 
  Bowling – 7.10, 27.10. 
  Pohybová terapie – ergoterapie, canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti – sociálně terapeutické činnosti – 



dílny,nácvik domácích prací, solná jeskyně 
Listopad 1.11. Halloween 
 4.11. Muzikoterapie 
 7.11. Hipoterapie v Prorubech 
 14.11. Hiporehabilitace 
 15.11. Návštěva Muzea Pod Čepicí 
 23-24.11 Adventní výstava v Knihovně 
  Plavání v PL-11.11. 25.11. 
  Pohybová terapie – ergoterapie, canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti – sociálně terapeutické činnosti – 
dílny,nácvik domácích prací, solná jeskyně 

Prosinec 5.12. Mikuláš v restauraci Na koupališti 
 7.12. Zdeobení stromečku na farmě Wenet Broumov 
 9.12. Muzikoterapie 
 11.12. Vystoupení na adventním koncertu v Beránku 
 13.12. Vánoční představení v Hronově 
 21.12. Štědrý den ve Stacionáři 
 22.12. Nadílka pro zvířátka na farmě Dubno 
 22.12. Plavání vPL- 16.12. 
 23.12. Bowling- 9.12 
  Pohybová terapie – ergoterapie, canisterapie, pracovně 

výchovné činnosti – sociálně terapeutické činnosti – 
dílny,nácvik domácích prací, solná jeskyně 

 
 
SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI  
 
Do sociálně terapeutických činností řadíme především takové činnosti, které pomáhají 
klientům zvládnou běžné úkony sebeobsluhy, domácích prací , nebo získání základních  
manuálních dovedností v dílnách. 
 

 



 
 
 
VÝCHOVNÉ VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI 
 
 
ERGOTERAPIE 
 
Individuální pohybová aktivizace – zejména : pasivní posílení DK,pasivní protažení 
DK,uvolnění bederní oblasti,posílení břišních svalů,protažení šíje a svalů nakroj, protažení 
zádových svalů,uvolnění mezižeberních svalů,protažení svalů hrudníku, dechová gymnastika 
– řízené dýchání, relaxace, vertikalizace, nácvik sedu bez opory, nácvik jemné a hrubé 
motoriky,koordinace pohybů,čití,  

Individuální ergoterapie je v naší organizaci prováděna ergoterapeutem. 

 
 
PLAVÁNÍ 
 
tato činnost pomáhá klientovi při nácviku hygieny a sebeobsluhy a zodpovědnosti za své věci 
– klient si sám otevře a zavře skříňku s osobními věcmi, svlékání, oblékání se, mytí celého 
těla. Tato činnost dále zajišťuje klientovi možnost styku s veřejností, dále pak v případě 
těžšího postižení uvolňuje spasmy, a pomáhá k nácviku koordinace pohybu a hrubé 
motoriky) 

 



 
 
 
 
HIPOREHABILITACE 
 
Jízda na koni pod dozorem odborného pracovníka. Činnost přispívající k udržení koordinace 
pohybu, uvolnění  svalových spasmů, nácvik hrubé motoriky. 

V tomto roce jsme navštěvovali hřebčín v Prorubech. 

 

 



Tradiční akce 
 

Cesta na horách – „Hepnarova bouda“ 
 
Začátkem roku 2016 vyrazila „Cesta“ na hory. Tento rok nebyl nijak bohatý na sněhovou 
nadílku, ale když jsme my dorazili na Pomezky, tak zrovna napadly metrové závěje třpytícího 
se sněhu a šmolkově modrá obloha uchvátila i ty z nás, kteří sněhovým radovánkám moc 
neholdujeme. Strávili jsme tady týden, na který budeme všichni ještě dlouho a rádi  
vzpomínat. 
 
 

 
 
 

 



Plavecké závody   Modrá stuha 2016 
 

Plavecké závody - Modrá stuha byly letos pro Stacionář Cesta opravdu velmi úspěšné . Tři z 
pěti závodníků získali medaili !Vkategorii plavců s lehkým postižením (muži) se Kamil 
Stříbrný ze Stacionáře Cesta umístil jako druhý, v kategorii plavkyň s lehkým postižením 
získala brozovou medaili Renata Horníková a snad největší úspěch zaznamenala Růžena 
Patáková, která získala stříbro v kategorii osob s těžkým postižením. Pro Růženku to byl 
bezesporu i velký osobní rekord, neboť na minulé Stuze plavala pouze za pomoci plavací 
destičky, ale letos už střihla dva bazény jako opravdový plavec bez jaké koli pomoci. 
 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mezinárodní turnaj v Bowlingu 
 

 V pátek, dne 22.4.2016, se uskutečnil v pořadí druhý turnaj v bowlingu, v hronovském 
Doku.Hrálo se o putovní pohár a soupeřila tři družstva - Stacionář Cesta Náchod, Stacionář 
NONA Nové Město nad Metují a Kudowskie Stovaryszenie Pomocy Osobom 
Niepelnosprawnym. Jak to nazvala paní ředitelka Hanušová ze stacionáře Nona, byl to 
Mezinárodní turnaj. Pohár si letos odvezlo družstvo z Polska a nejlepším hráčem turnaje byl 
Tomáš Ryšavý ze Stacionáře Cesta. Výkony hráčů byly opravdu skvělé a všem patří velká 
pochvala.Velmi nás všechny překvapili hráči z Polska, protože v jejich skupině byli dva 
vozíčkáři a jejich výkony byly naprosto srovnatelné s ostatními. Největší radost jsme ale měli 
my , pořadatelé, protože tento turnaj přinesl obrovské nadšení mezi hendikepovanými ze 
všech tří družstev. Už se moc těšíme na další,III.ročník a tentokrát si už určitě odveze pohár 
Stacionář Cesta. 

  

 
 

 
 



Den  Nezávislosti IV. 
 
Den Nezávislosti, akce, která spojuje svět hendikepovaných se světem zdravých lidí.  Letos 
uskutečnil již IV.ročník a byl trochu výjimečný. Poprvé se totiž konal na dopravním hřišti 
v Náchodě. Předešlé ročníky proběhly v krásném hronovském Jiráskově parku, ale ani 
změna místa neovlivnila zájem veřejnosti o tuto akci. Přišlo okolo 400 lidí a to nás 
,pořadatele jen utvrdilo v tom, že konání tohoto dne má smysl. Den Nezávislosti totiž otevírá 
brány do světa lidí s postižením a pomáhá bořit bariéry předsudků, které v naší společnosti  
vůči postiženým stále přetrvávají. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní pobyt na Máchově jezeře 
 

Tradiční letní pobyt  jsme se v tomto roce rozhodli uskutečnit v tuzemsku. Léto nebylo moc 
teplé,ale my jsme stále čekali, že se oteplí a my si budeme užívat borových hájů , jezera  a 
krásy Máchova kraje v typicky letním počasí. Letních teplot jsme se nedočkali, ale pobyt stál 
za to. Na obědy jsme chodili, ale večeře si klienti vařili sami. Navštívili jsme hrad Houska, 
kde je prý díra do pekla ( někteří z nás se na místo,kde je vchod do pekla nešli podívat ani 
koutkem oka, asi věděli proč), plavili jsme se na lodi po Máchově jezeře, viděli jsme muzeum 
Čtyřlístku, opékali jsme u táboráku, také jsme se koupali, jeli jsme turistickým vláčkem, byli 
jsme na pouťových atrakcích a nakonec pobytu jsme rozvířili vody veřejného mínění svojí 
účastí na pořádné diskotéce. 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Halloween U Kobra 
 
Každé roční období má u nás ve stacionáři nějakou typickou akci , která se již  stala tradicí. 
Ještě nám chybělo vyplnit často chmurné podzimní období něčím, co by trochu zlepšilo 
smutnou, dušičkovou  náladu. I když ctíme české tradice , tak Halloween je svátek, který je 
velmi přitažlivý nejen pro děti. Strašidelné masky, dlabání dýní a stezka odvahy, to byl 
Haloween v penzionu U Kobra.K pohodové atmosféře jistě přispěla i skvělá  domácí kuchyně 
paní Kobrové. 
 
 

 
 

 



HOSPODAŘENÍ  V ROCE 2016 
 
 
 
 
 

Příjmy Celkem     6 960 124  Kč 

 

Dotace MPSV ČR 4 263 000 Kč 
Dotace KÚ KHK 150 000 Kč 
Dotace MěÚ Náchod 470 796 Kč 
Příjmy od uživatelů 1 813 295 Kč 
Dary a příspěvky 28 000 Kč 
Reklama  12 840 Kč 
Ostatní příjmy  79 018 Kč 

Obce + ÚP 
          143 175 
Kč 

    
    
    

Výdaje Celkem 6 961 509 Kč 

 

Materiálové náklady 796 588 Kč 
Spotřeba energií 220 062 Kč 
Opravy a udržování 159 808 Kč 
Nájemné 136 672 Kč 
Služby ekonom. a telekom.  122 860 Kč 
Služby ostatní 171 386 Kč 
Mzdové náklady 3 823 589 Kč 
Zdravotní a sociální poj. 1 236 301 Kč 

Ostatní provoz. náklady 
          384 341 

Kč 
Odpisy DHM 32 762 Kč 

    
    
    

Hospodářský výsledek roku 2016 - 1 385 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONTAKTY 
 
 
Stacionář Cesta Náchod, z.ú.  
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 
Ředitel: vobornikova@stacionarcesta.cz 
 
 
 

Stacionář: 
Vítkova 3 
547 01  Náchod 
Telefon: 494 948 808  
 
 
Odlehčovací služba: 
Bartoňova 897 
547 01  Náchod 
Telefon: 494 948 981 
 
 
 
 

 


