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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
Opět je na mě, abych se ohlédla za uplynulým rokem a zhodno la, jaký rok 2021 vlastně byl. Když o tom tak
přemýšlím, musím konstatovat, že doba byla stále náročná a život neběžel v obvyklých kolejích.
Svět se stále potýkal s epidemií Covid-19 a pla la spousta opatření. Pro nás v sociálních službách to
znamenalo celodenní nošení respirátorů, pravidelné testování a pečlivé dodržování hygienických pravidel.
Ani našim klientům se tyto restrikce nevyhnuly. Přesto se nám povedlo zvládnout dva velké projekty.
Prvním bylo přebudování bývalého stacionáře ve Vítkově ulici na odlehčovací službu. Díky dotaci byly vnitřní
prostory nově uspořádány a kapacita služby mohla být navýšena na devět míst. Vzniklo více pokojů,
maximálně dvoulůžkových, byla vybudována komfortní koupelna, vyměněná podlaha a dveře. Barevné
tapety dodaly pokojům útulnos a pocit domácího prostředí. Novou odlehčovací službu začali klien
využívat již v červenci.
Druhým projektem bylo zřízení služby chráněného bydlení v Hradci Králové v Jungmannově ulici č.p. 1437.
Za podpory KÚ a města Hradce Králové byly přeměněny tři sousední byty na chráněné bydlení pro šest osob,
které poskytuje opravdový DOMOV pro mentálně pos žené klienty, či klienty s kombinovanou vadou. Ti se
zde učí žít samostatně a my jim k tomu poskytujeme pomoc a podporu pro pocit jistoty a bezpečí. První
zájemci mohli tuto službu využít již od 1.9. 2021. A kapacita byla brzy naplněna.
O to, že tyto projekty byly dovedeny k úspěšnému konci, se zasloužila především paní ředitelka Voborníková.
Jí a také sociální pracovnici paní Votavové patří velký dík.
Samozřejmě jsme se v první řadě věnovali klientům. Vymýšleli pro ně náplň dne tak, aby se nejen bavili, ale
také se něco naučili a své nabyté dovednos prohlubovali. O tom, co všechno jsme podnikali, se dočtete na
stránkách této Výroční zprávy. I přesto, že minulý rok byl pro všechny náročný, byl o naše služby velký zájem a
kapacita byla téměř celý rok stoprocentně využita.
Ani tentokrát nemohu opomenout náročnou práci zaměstnanců stacionáře, odlehčovací služby, a
chráněného bydlení, kteří po celý rok odvádějí kvaliﬁkovanou, profesionální práci. O tom, že jsou uživatelé
spokojeni s poskytovanými službami, svědčí nejen opakované využívání služeb, ale i radost klientů při
společnyć h ak vitách a kladné hodnocení práce ze strany rodičů/opatrovníků. Musím poděkovat všem, kteří
svou prací přispívají k tomu, abychom mohli poskytovat opravdu profesionální a kvalitní služby.
A co říci na závěr? Stejně jako minulý rok, tak i letos, je to přání. Přeji nám všem, aby nás neopus la víra v lepší
budoucnost. S pozi vním myšlením, trpělivos , vzájemnou láskou a porozuměním to určitě zvládneme.
Ivana Bardonová - předsedkyně správní rady
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ORGÁNY ÚSTAVU

ZAKLADATELÉ ÚSTAVU
Ivana Bardonová
Hana Biehounková
Bc. Zuzana Votavová

SPRÁVNÍ RADA
Ivana Bardonová - předseda
Hana Biehounková
Ivana Tomková
MUDr. Edita Nováková
Mgr. Libuše Renfusová

REVIZOR
Mgr. Mar n Tér
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ŘEDITEL STACIONÁŘE - STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Bc. Denisa Voborníková

SKUTEČNÍ MAJITELÉ
Ivana Bardonová
Hana Biehounková
MUDr. Edita Nováková
Mgr. Libuše Renfusová
Ivana Tomková
Bc. Zuzana Votavová
Bc. Denisa Voborníková

DENNÍ STACIONÁŘ

DENNÍ STACIONÁŘ - NA VYŠEHRADĚ 67, NÁCHOD
služba denního stacionáře je ambulantní v čase: 7.30 - 16.00 hod.
působnost služby: Náchod a okolí
kapacita zařízení: 17 uživatelů ve věku 7 let až neomezeně
Vedoucí denního stacionáře: Iveta Doležalová
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POSLÁNÍ
Denní stacionář Cesta pomáhá lidem s pos žením rozvíjet a udržovat jejich mentální a fyzické schopnos a
dovednos do té míry, aby mohli žít podobně jako jejich vrstevníci. Prostřednictvím denních ak vit
podporujeme klienty k soběstačnos , samostatnos a v nácviku sociálních dovednos a pomáháme snižovat
riziko jejich závislos na sociální službě. Bojujeme pro sociální a společenské izolaci osob s pos žením.
CÍLE SLUŽBY
Cílem denního stacionáře je poskytovat uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a
přáním – překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnos uživatele a v nejvyšší možné
míře rozvíjet jeho schopnos a dovednos – sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími
ins tucemi a návaznými službami.
CÍLE SLUŽBY JSOU NAPLŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKL. ČINNOSTÍ STANOVENÝCH ZÁKONEM O SOC.
SLUŽBÁCH, MEZI NĚŽ PATŘÍ:
· pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
· pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu
· poskytnu stravy
· výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos
· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
· sociálně terapeu cké činnos
· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos
DLOUHODOBÉ CÍLE:
· Někteří uživatelé se zdokonalí ve výkonu sebe obsluhy (hygiena, použi WC, my rukou oblékání…),
ostatní si tyto dovednos zachovají a jejich dosažená úroveň se nebude snižovat.
· Někteří uživatelé se zdokonalí ve výkonu domácích prací (obsluha myčky na nádobí, praní a třídění prádla,
žehlení, drobné opravy oděvů, pečení, vaření…)
· Někteří uživatelé se zdokonalí v činnostech, které podporují manuální schopnos (řezání dřeva, výroba
ze dřeva, pletení z papíru, tkaní na stavu, výroba věnců a dalších dekora vních předmětů, výroba
z keramické hlíny….)
Za plnění dlouhodobých cílů, jsou odpovědní klíčový pracovníci jednotlivých uživatelů.
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CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena osobám ve věku 7 let – neomezená věková hranice, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného pos žení.
Služba je určena zejména uživatelům z Náchoda a okolí.
Nega vní vymezení cílové skupiny – Službu neposkytujeme osobám:
· které nespadají do cílové skupiny
· které vyžadují službu, kterou zařízení neposkytuje (svou diagnózou spadají do služby pro DZR)
· jejichž požadavky na poskytnu služby nelze uspokojit z kapacitních důvodů zařízení
· kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytnu sociální služby pro porušení
povinnos vyplývajících z této smlouvy

PRINCIPY SLUŽBY
1. Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb
· vycházíme z individuálních přání a potřeb, možnos a schopnos uživatele, plánujeme a naplňuje osobní
cíle uživatelů a podporujeme je v jejich osobních rozhodnu ch
· každý uživatel má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb a požadavků
· každý uživatel má právo na respektování jeho názorů, rozhodnu , tempa a nesmí být vystavován nátlaku
při jednotlivých denní činnostech
· pracovníci vždy komunikují s uživateli srozumitelně, s ohledem na jejich rozumové schopnos , 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 oblas sportu a kultury
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3. Zachování důstojnos a dodržování práv uživatelů
· podporujeme uživatele v roli občana v jeho právech a povinnostech.
· pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytos , bez ohledu na její původ, postavení,
pohlaví, pos žení nebo náboženství
· pracovníci akceptují schopnos a dovednos 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 oblas osobních věcí a při hygieně (zvláště u uživatelů kde se
nevyhneme nutnému narušení jejich in mity)
· 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, pos žení či diagnózy (ten au sta)
4. Podpora soběstačnos a rozvoj schopnos uživatelů
· posilujeme schopnos a dovednos uživatelů a m snižujeme jejich závislost na podpoře jiných
5. Důraz na sociální začleňování uživatelů
· neustále vytváříme podmínky pro integraci uživatelů do společnos a zprostředkováváme styky se
společenským prostředím, ak vně spolupracujeme s dalšími subjekty.
6. Odborné znalos 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 kontrolovatelnos
· kvalita poskytovaných služeb vyplývá ze spokojenos uživatelů, z analýzy připomínek a s žnos a je
sledována pracovníky denního stacionáře s ředitelkou organizace.
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FÁZE JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU
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
SLUŽBA OBSAHUJE ZEJMÉNA TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:
· Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
· Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu
· Poskytnu stravy
· Výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos
· Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
· Sociálně terapeu cké činnos
· Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos
POSKYTOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
Stacionář Cesta poskytuje uživatelům dopravu do zařízení a zpět na základě Smlouvy o
poskytnu fakulta vní služby – Doprava s doprovodem.
UKONČENÍ SLUŽBY
Služba může být ukončena:
· za podmínek, které jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnu sociální služby
· uživatel již službu nepotřebuje
· uživatel využije jinou službu (přestěhování aj.)
CENA SLUŽBY:
Kompletní ceník je k dispozici na www.stacionarcesta.cz

2021| VÝROČNÍ ZPRÁVA

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - (BARTOŇOVA 897), od 1.9.2021: VÍTKOVA 3, NÁCHOD
služba odlehčovací služby je ambulantní PO-PÁ: 8.00 - 18.00 hod. nebo pobytová nepřetržitě
působnost služby: Náchod a okolí
kapacita zařízení: 5 uživatelů ambulantně a 9 uživatelů pobytově, ve věku 5 let až neomezeně
Vedoucí denního stacionáře: Mar n Pecina
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POSLÁNÍ
Posláním je poskytování ambulantní nebo pobytové odlehčovací služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního pos žení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Dočasným převze m péče o tyto osoby, chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout
čas k řešení osobních záležitos .
CÍLE SLUŽBY
· překonávat či zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnos
· poskytnout změnu prostředí, ve kterém žijí
· částečné odpoutání od pečující osoby
· poskytnout přiměřenou pomoc pečujícím rodinám po nezbytnou dobu
· mo vovat osoby k samostatné činnos , která povede k maximálnímu osamostatnění
· poskytování pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpory k soc. začlenění
· poskytování socioterapeu cké činnos , které vedou k rozvoji a udržení schopnos a dovednos
Cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím základních činnos stanovených zákonem o sociálních
službách, mezi něž patří:
· pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
· pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu
· poskytnu stravy
· výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos
· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
· sociálně terapeu cké činnos
· poskytnu ubytování
· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos
Dlouhodobé cíle:
· částečné odpoutání od pečující osoby
· někteří uživatelé se zdokonalí ve výkonu sebe obsluhy ( hygiena, použi WC, my rukou, oblékání…)
ostatní si tyto dovednos zachovají a jejich dosažená úroveň se nebude snižovat.
Za plnění dlouhodobých cílů, jsou odpovědní klíčoví pracovníci jednotlivých uživatelů.
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CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena osobám ve věku 5 let až neomezená věková hranice, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného pos žení. Služba je určena zejména
uživatelům z celého Královéhradeckého kraje.
Nega vní vymezení cílové skupiny - Službu neposkytujeme osobám:
· které nespadají do cílové skupiny
· které vyžadují službu, kterou zařízení neposkytuje
· jejichž požadavky na poskytnu služby nelze uspokojit z kapacitních důvodů zařízení kterým byla v době
kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytnu sociální služby – pro porušení povinnos
vyplývajících z této smlouvy.
PRINCIPY SLUŽBY
1. Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb
· vycházíme z individuálních přání a potřeb, možnos a schopnos uživatele, plánujeme a naplňujeme
osobní cíle uživatelů a podporujeme je v jejich osobních rozhodnu ch
· každý uživatel má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb a požadavků
· každý uživatel má právo na respektování jeho názorů, rozhodnu , tempa a nesmí být vystavován nátlaku
při jednotlivých denních činnostech
· pracovníci vždy komunikují s uživateli srozumitelně, s ohledem na jejich rozumové schopnos ,
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 oblas sportu a kultury
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3. Zachování důstojnos a dodržování práv uživatelů
· podporujeme uživatele v roli občana v jeho právech a povinnostech.
· pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytos , bez ohledu na její původ, postavení,
pohlaví, pos žení nebo náboženství
· pracovníci akceptují schopnos a dovednos 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 oblas osobních věcí a při hygieně (zvláště u uživatelů kde se
nevyhneme nutnému narušení jejich in mity)
· 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, pos žení či diagnózy (ten au sta)
4. Podpora soběstačnos a rozvoj schopnos uživatelů
· posilujeme schopnos a dovednos uživatelů a m snižujeme jejich závislost na podpoře jiných, zvláště
pak na pečujících osobách
5. Důraz na sociální začleňování uživatelů
· neustále vytváříme podmínky pro integraci uživatelů do společnos a zprostředkováváme styky se
společenským prostředím, ak vně spolupracujeme s dalšími subjekty.
6. Odborné znalos 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 kontrolovatelnos
· kvalita poskytovaných služeb vyplývá ze spokojenos uživatelů, z analýzy připomínek a s žnos a je
sledována pracovníky odlehčovací služby s ředitelkou organizace.
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FÁZE JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU
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 poskytnu sociální služby
· uživatel již službu nepotřebuje
· uživatel využije jinou službu (přestěhování aj.)
CENA SLUŽBY:
Kompletní ceník je k dispozici na www.stacionarcesta.cz
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ CESTA - Jungmannova 1437, Hradec Králové, 500 02
služba chráněného bydlení je pobytová, poskytována nepřetržitě 24 h denně, 365 dní v roce
působnost služby: zejména Královehradecký kraj
kapacita zařízení: 6 uživatelů, ve věku od 18 let
Vedoucí chráněného bydlení: Hana Tomešová
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POSLÁNÍ
Posláním Chráněného bydlení Cesta je poskytnou lidem s pos žením důstojné a bezpečné zázemí, které
budou moci vnímat jako svůj opravdový domov. Chráněné bydlení Cesta pomáhá osobám s pos žením žít
plnohodnotný život s nezadatelným právem na lidskou důstojnost , právem na soukromí, právem na
svobodné rozhodování se, na svobodu pohybu a právem na přirozené sociální vazby. Cílem této služby je
podporovat uživatele v samostatnos ve všech oblastech života.
CÍLE SLUŽBY
· pomoci uživatelům v maximální míře zvládnout každodenní péči o sebe sama a o svou domácnost
· osvojení a prohlubování všeobecných znalos a dovednos ,
· pomoci uživatelům v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb,
· podpora rozvoje rozumových schopnos a pracovních dovednos a návyků uživatelů služby,
· podpora při využívání volného času uživatelů,
· podpora v navazování a udržování mezilidských vztahů,
· podpora uživatelů v porozumění sobě i ostatním,
· podpora uživatelů v umění přijmout pomoc asistentů,
· podpora při vedení samostatného života a při hledání pracovního uplatnění
CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena pro osoby s mentálním, či kombinovaným pos žením, ve věku od 18 let, kteří jsou mobilní
(nepotřebují bezbariérové prostředí). Jedná se o osoby, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji. Služba
je poskytována pro muže i ženy.
Nega vní vymezení cílové skupiny – Službu neposkytujeme osobám:
· jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém nebo jiném specializov. zařízení,
· které nejsou schopny pobytu z důvodu závažného akutního či chronického infekč. onemocnění,
· s poruchou au s ckého spektra,
· s duševním onemocněním,
· závislým na návykových látkách a automatech,
· s diagnózou sexuální deviace,
· s projevy agrese.
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PRINCIPY SLUŽBY
1. Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb
2. Princip partnerství a spolupráce
3. Zachování důstojnos a dodržování práv uživatelů
4. Podpora soběstačnos a rozvoj schopnos uživatelů
5. Důraz na sociální začleňování uživatelů
6. Odborné znalos personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby
7. Princip kvality a kontrolovatelnos
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu
c) Poskytnu stravy
d) Ubytování
e) Pomoc při zajištění chodu domácnos
f) Výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos
g) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos .
ZPŮSOBY UKONČENÍ SLUŽBY
· uplynu m sjednané lhůty dohodnuté ve Smlouvě o poskytování sociální služby Chráněné bydlení Cesta
· podáním výpovědi ze strany uživatele, a to bez udání důvodů
· podáním výpovědi ze strany poskytovatele a to v případě, že uživatel porušuje své povinnos vyplývající ze
Smlouvy o poskytování sociální služby a vnitřní předpisy služby.
· podáním výpovědi ze strany poskytovatele a to v případě, že uživatel hrubě a opakovaně (6x v průběhu 6
měsíců) porušil vnitřní předpisy poskytovatele.
Za hrubé porušení se považuje:
a) klient se projevuje násilím vůči druhým osobám nebo je vážně ohrožuje
b) dopouš se krádeží, alkoholismu, toxikomanie, nebo jiné trestné činnos
CENA SLUŽBY:
Kompletní ceník je k dispozici na www.stacionarcesta.cz
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PRAXE VE STACIONÁŘI

Všechny tři služby Stacionáře Cesta jsou zároveň možnými
pracoviš odborných praxí.
Dlouholetá spolupráce Stacionáře a SOŠ sociální a zdravotnické Evangelické akademie v Náchodě, přivedla do našich služeb z řad
šikovných prak kantů již několik výborných zaměstnanců.
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DOBROČINNÉ PROJEKTY - SPONZORING

Virtuální závody organizované společnos BĚH V SRDCI přinesly díky nadšení běžců a jejich skutečnou
běžeckou účas na virtuálních závodech příspěvek pro naše Koníky - poníky Vilíka a Pepsi.
Vybraná částka 11 466 Kč byla použita na vybudování jejich nového výběhu.
Péče o poníky přináší mnoho rados a zooterapie má nemálo důležitou úlohu při péči o naše handicapované
klienty. Zvířata mají schopnost vyvolávat u některých našich klientů silné emoce, dokážou je zklidnit, uvolnit,
i rozesmát.
Ještě jednou děkujeme sportovcům, partnerům a všem, kteří podporovali dobročinné projekty .
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AKCE V ROCE 2021
Začátek roku 2021 se nesl stále ve znamení různých omezení z důvodu rozšíření pandemie koronaviru. Ta ovlivnila všechno
kolem nás - turismus, dopravu, nutnost nošení respirátorů, testování zaměstnanců i našich klientů. Neměli jsme možnost
účastnit se společenských, sportovních a pobytových akcí, tak jak jsme byli doposud zvyklí. Přesto to neovlivnilo naši práci,
které jsme se věnovali na zdokonalování sami sebe, věnovali jsme se ergoterapeu ckým činnostem, pilování a upevňování
psychomotorických dovednos a péči o sebeobsluhu. V létě jsme byli na pobytu v Líchovech, tentokráte pouze s mobilními
klienty, kde se nám natolik líbilo, že budeme tyto pobyty opakovat každoročně i v dalších letech. Příroda kolem nás vybízela k
procházkám po okolí a poznávání nových míst, o kterých jsme neměli tušení, že je máme přímo u nosu. V domácích pracích
jsme se zdokonalovali ve vaření, pečení, vůně se linula po celém Stacionáři. Práce na zahradě a péče o poníky nás
zaměstnávala každý den, a péče o ně nás snad nikdy neomrzí. Velkou událos v tomto roce bylo přestěhování odlehčovací
služby do nových krásných prostor v Bělovsi a nové zařízení Chráněného bydlení v Hradci Králové, které je domovem pro 6
klientů. Spokojenost klientů i zaměstnanců je pro nás odměnou za úsilí vynaložené za zařízení služby.

LEDEN
ÚNOR

zimní radovánky na sněhu, procházky, zooterapie, hipoterapie farma Dubno, vaření a domácí práce ve
Stacionáři, nové hry při ergoterapii, cvičení na míčích, bubnování, snoezelen, výtvarné tvoření a oslava
ke dni Valentýn, ak vity na trénování pamě

BŘEZEN
DUBEN

Velikonoce, pomlázka, malování kraslic, pomlázka první opékání buř ků, procházky po okolí a
drobné výlety - Ostrovy u Bražce, péče o poníky, první práce na zahradě, stavba paletového sezení k
ohniš , vaření, pečení frgálů, akce - pálení Čarodejnic, relaxace ve snoezelen místnos

KVĚTEN

venkovní cvičení a canisterapie, opékání špekáčků, výtvarné ak vity s jarní téma kou, výlet do
Orlických hor s návštěvou horské služby, vyhlídky Velká Deštná, kostel v Neratově, výlet na Zámek v
Častolovicích a tamní minizoo, výlet do Opočna, výlet na Farmu Wenet u Broumova

ČERVEN

turis cký výlet na Pavlišov s minigolfem, jahodové vaření a pečení, farma Dubno - den ak vit a
střelba lukem, grilování na denním stacionáři, chytání ryb v Polsku, výlet na Hvězdu Hlavňov

ČERVENEC
SRPEN

grilování v pergole na denním stacionáři, odlehčené vaření obědů na denním stacionáři, pečení
koláče na odlehčovací službě, pobyt v Líchovech ve Středních Čechách, návštěva Zoo Dvůr Králové,
závěr prázdnin - návštěva zámku Hrádek u Nechanic, začátek provozu služby Chráněné bydlení v HK

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

stěhování odlehčovací služby do nových prostor, turis cký výlet do Teplických skal, koncert v
zahradní kavárně Trees, zábava a hipoterapie na farmě Dubno, výlety - Josefov, klášter Broumov,
Hronov-Maternice, cvičení na míčích, procházky v zámecké aleji v Náchodě, Běloves, houbaření
turis cký výlet na pevnost Březinka, vaření a pečení na denním stacionáři, učení se domácím
pracím a péči o sebeobsluhu na Chráněném bydlení, oslava Halloween v Deštném v Orlických
horách, procházky po okolí v lázních v Bělovsi s odlehčovací službou

LISTOPAD

výtvarné práce a příprava výrobků na Vánoční prodejní výstavu, výlety - Les Království, Česká
Skalice, zooterapie, hipoterapie farma Dubno, zazimování - práce na zahradě, příprava adventního
věnce, výroba ptačí budky v dílnách, procházky a poznávání okolí v Hradci Králové

PROSINEC

adventní přípravy na Vánoce, pečení cukroví a perníčků, výrobky ze dřeva, Vánoční prodejní
výstava, tradiční Vánoce na farmě Dubno s krásnou atmosférou, Štědrý den s rozdáváním dárků
klientům, slavnostní proži Vánočních svátků a veselá oslava Silvestra na Chráněném bydlení

2021| VÝROČNÍ ZPRÁVA

DENNÍ STACIONÁŘ
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

AKCE 2021 - ZAČÁTEK ROKU V DS A OS

Z důvodu rozšíření pandemie koronaviru se počátek roku 2021 vyvíjel v duchu upevňování a zvyšování
dosažených vědomos a péče o sebeobsluhu, upevňování vztahů v kolek vu, zdokonalování fyzické povánoční
kondice. Všechny tyto dovednos jsme se pokusili dosahovat prostřednictvím mnoha ak vit, zejména
pravidelnou ergoterapií. Nakoupili jsme nové zajímavé hry důležité pro trénování pamě , motoriky,
koordinace, nové zvukové bedny na cvičení rytmizace a muzikoterapie.
V domácích pracích jsme se zdokonalovali ve vaření a pečení. Vůně čerstvě upečených koláčů se linula a sbíhaly
se nám chutě. Venku nám napadl sníh, který nám dělal staros s vyhrnováním, ale také radost a veselé zážitky
při bobování. Naši poníci si sníh nesmírně užívali a klien s nimi. Již v březnu se ale objevily slunečné a teplé dny
a první co nás hned napadlo bylo opekání buř ků na našem ohniš a zábava při diskotéce, které tak milujeme.

2021| VÝROČNÍ ZPRÁVA

DENNÍ STACIONÁŘ
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

AKCE 2021 - JARO A VELIKONOCE

Velikonoce jsme si ve Stacionáři užili se všemi tradicemi které k tomu patří, upletli jsme pomlázku,
chlapci i dívky koledovali, pekly se Jidáše, malovali jsme krásné kraslice, resp. sádrové odlitky. Každý si
odnesl sladkou koledu.
Začaly také jarní práce na zahradě, všichni se snaží zvelebovat naše krásné okolí, naši zahradu. Chlapci
v dílnách dokázali s dopomocí pracovníků vyrobit úžasné paletové sezení, které potřebujeme v
pergole u ohniště. Také náš pracovník ukázal klientům jak mohou opravit jízdní kolo. Bylo moc hezké
počasí a tak jsme cvičili nejen v tělocvičně, ale i venku. Za to jsme se odměnili dobrým vlastnoručně
uvařeným obědem.
Na konci dubna jsme si vyrobili „Alžbětu”, kterou jsme 30.4. také hezky pěkně podpálili na oslavě
Čarodejnic, kterou jsme si opravdu užili.
Také jsme podnikli několik procházek v blízkém okolí, například z Bražce směr Peklo na Ostrovy.
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AKCE 2021 - KVĚTEN, LÁSKY A VÝLETŮ ČAS

Nastaly krásné a slunečné dny, po dlouhé době jsme se mohli vydat na výlet „mimo zdi” Stacionáře a
podnikli výlet do nedalekých Orlických hor. Zde jsme načerpali novou pozi vní energii a nadechli se
čerstvého vzduchu. Zážitky z objevování nových míst nám přinesly mnoho společné rados . Byli jsme
na zajímavé exkurzi v horské službě, kde nám pracovník ukázal techniku, kterou při záchraně osob v
horách používají, vč. jejich speciálně vycvičeného psa. Vyšlápli jsme si na vyhlídku Velká Deštná a
kochali se pohledem z výšky na celý kraj. Dále jsme si nemohli ujít okouzlující Kostel Nanebevze
Panny Marie v Neratově.
Dalším příjemným výletem byl Zámek Častolovice, který má okouzlující zahrady. Návštěvu tamní
minizoo si klien vždy velmi užívají, protože zvířata jsou pro ně velká radost. Protože jsme byli
nedaleko Opočna, napadl nás i další výlet, kam jsme zamířili na výbornou zmrzlinu a prohlídli si
nádvoří Zámku a park.
Výlety, které jsme tak kvůli Covidu dlouho nepodnikaly nás tak nabyly energií, že jsme hned vymysleli
další, a to na farmu Wennet u Broumova. Na této farmě jsme byli už poněkolikáté, a proto se na
prohlídku a krmení zvířat z ruky vždy moc těšíme.
V květnu jsme toho s hli opravdu mnoho, včetně dalších činnos ve Stacionáři, cvičení, canisterapii,
vaření i námi oblíbené opékání špekáčků.
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AKCE 2021 - LÉTO A PRÁZDNINY

Léto je u nás vždy ve znamení výletů, zábavy, koupání, opalování, litrů zmrzliny a odpočívání.
Již v červnu jsme podnikli pěší výlet na Pavlišov, kde jsme se po túře posilnili výborným obědem a zahráli si
minigolf. Mezi další výlety, které nám zaměstnanci Stacionáře připravili byl výlet na Hvězdu v Hlavňově.
Krásné místo ve skalách s nádhernými výhledy na celé Broumovsko a Policko jsou pro nás zážitkem i
relaxem. Pěší výlet jsme zakončili piknikem v trávě u rybníka. V srpnu jsme jeli do ZOO ve Dvoře Králové,
abychom se pozdravili s exo ckými zvířaty, slony, žirafami, které jsme viděli naposledy před rokem. Díky
bezbariérovým přístupům jsme s hli většinu pavilónů a zbyly nám síly i na oběd v Restauraci u lemurů.
Nadšení klientů ze zvířat nezná mezí. Na závěr prázdnin jsme zavítali na Zámek Hrádek u Nechanic. Poznání
historického obydlí šlech ců bylo pro klienty zajímavé a na prohlídce s průvodkyní bedlivě naslouchali.
Zámecký park se jim moc líbil.
Sladké jahody tohoto nádherného období jsme použili na pečení výborného dortu, výrobu pohárů a
sladkých osvěžujících dobrot. Obědy jsme si někdy odlehčili přípravou salátu a grilovaného masíčka na
ohni v naší pergole. Jeden oběd jsme si museli chy t v nedalekém Polsku, kam jsme jeli na ryby. Na farmě
Dubno, kam jezdíme pravidelně na hippoterapii pro nás nachystali úžasný sportovní den plný ak vit a her.
Mimo jiné si klien mohli zkusit střelbu lukem.
S mobilními klienty jsme v červnu uskutečnili týdenní pobyt ve Středních Čechách, v obci Líchovy, která se
nachází u Slapské přehrady. Zde jsme byli již v minulém roce na pobytu vozíčkářů, moc jsme si to zde užili i
tento rok. Je tu bezbariérové ubytování s vlastním bazénem a výborným stravováním. Památky, hrad
Zvíkov a příroda v okolí vybízely k procházkám. Počasí nám vyšlo na jedničku. Také jsme výletovali lodí po
Slapské přehradě. Moc jsme si dovolenou s klienty užili, načerpali novou energii a těšíme se zase na další
rok, kdy budeme tento pobyt opakovat s imobilními klienty.
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AKCE 2021 - NOVÉ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
A STĚHOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SL.
Od 1.9. jsme u nás přivítali další nové klienty, kteří našli nový domov v Chráněném bydlení v Hradci Králové.
Nové prostory, nový život, velké město, znamená pro 6 klientů velkou změnu, na kterou se musí adaptovat, a
zařídit si své pokoje podle svého. K tomu jim napomáhají naši noví zaměstnanci. Celý provoz v Hradci Králové
je pro všechny velkým krokem k dalšímu rozvoji našeho ústavu a jsme rádi, že můžeme zajis t klientům jejich
osamostatnění v krásných a nových prostorech. Projekt vznikl pod záš tou Magistrátu Hradce Králové.
Zázemí tohoto chráněného bydlení bylo realizované z původních třech bytů a ve výsledku je krásným a
důstojným prostorem pro jeho nové obyvatele. Jsme moc rádi,že se nám interiér služby opravdu povedl, ale
zároveň jsme si vědomi, že kvalitní sociální služba je především o lidech, kteří ji poskytují. Je to pro nás
radost a výzva zároveň.
Ke stejnému datu byla změněna také adresa provozu Odlehčovací služby, která doposud sídlila v Bartoňově
ulici nad nemocnicí. Nová adresa ve Vítkově ulici byla původním místem starého Denního stacionáře.
Přízemní budova na zahradě MŠ ve Vítkově ulici prošla rekonstrukcí, kterou ﬁnancoval z čás
Královéhradecký kraj, dále MAS Stolové Hory a také naše organizace úvěrem od ČSOB. Město Náchod nám
tuto budovu dává do pronájmu a na projektu se podílelo půjčkou na jeho předﬁnancování. Nová odlehčovací
služba je moc pěkná, mnohem větší, s navýšenou kapacitou lůžek na 9 míst. Deváté místo (pokoj krizového
lůžka) slouží pro osoby, které se ocitnou v momentální neřešitelné sociální situaci (úmr rodičů, nemoc
pečující osoby, apod.). Nové zázemí konečně odpovídá současným požadavkům na tento druh služby.
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AKCE 2021 - BAREVNÝ PODZIM

Máme rádi Babí léto, barevné lis , užíváme si toto počasí a období podobně jako na jaře. Trochu
zahradničíme, připravujeme rostliny na zimu, uklízíme a hrajeme si s našimi poníky.
Pravidelně děláme činnos jako po celý rok, cvičíme, někdy také venku. S hli jsme také opéct posledních
pár buřtů. Jezdíme na Farmu Dubno na hippoterapii. V blízkých lesech v okolí Denního stacionáře
poznáváme houby při houbaření. Na procházkách po okolí chodíme rádi do Bělovse, kolem řeky, lázní, a
krmíme kozy. Také jsme byli nakrmit jeleny v zámecké aleji a podívat se na Zámku v Náchodě na medvědy,
kteří už také vylezou ven jen někdy a připravují se na zimu.
Ještě v září jsme se byli podívat do nádherné zahradní kavárny Trees v Červeném Kostelci, která ten den
oslavila 100. výročí a konal se zde koncert. Zahrada je plná kvě n a součás je také cukrárna, kde
připravují lahodné zákusky a kávu. Ty jsme nemohli neochutnat.
Když bylo ještě hezky a teplo, vyrazili jsme na pěší turis cké výlety - Teplické skály, pevnost Březinka,
Maternice se studánkou ve Zbečníku, při nichž jsme zjis li, jak je na tom s fyzickou kondicí.
Na jaře jsme si oblíbili Orlické hory a proto jsme letos vyrazili oslavit Halloween zase do stejného místa.
Převlečení do masek, vyřezávání dýní, světýlka a oslavu tohoto dne si naši klien velmi užívají.
Přichystána byla i tajemná strašidelná stezka, ale všichni ji bez velkých strachů zvládli. Jídlo bylo vynikající
a budeme se sem znovu rádi vracet.
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AKCE 2021 - ADVENT A VÁNOČNÍ ČAS

Od začátku listopadu se připravujeme na naši adventní prodejní výstavu. Výrábíme adventní svícny,
věnce, andělíčky ze sádrových odlitků, ruční mýdla, různé vánoční dekorace z oříšků, šišek, vánoční
ozdoby na stromeček a další nezbytnos , které jsme letos prodávali v Náchodské knihovně. Letos jsme
nově také vyráběli ze dřeva pro ptáčky. Pečeme a zdobíme perníčky, a pokud je dříve sami nesníme, tak je
dáváme pro radost kupujícím.
Na odlehčovací službě jsme si připravili adventní svícen a s každou zapálenou nedělní svíčkou se více a
více těšili na Vánoce. Předvánoční čas jsme trávili pečením lineckého cukroví a perníčků, které provonělo
náš Stacionář a navodilo Vánoční atmosféru. Zpívali jsme koledy, ustrojili stromeček a vyráběli vánoční
dekorace, malé dárečky a přáníčka pro naše blízké.
Štědrý den jsme oslavili na denním stacionáři a odlehčovací službě společně ještě před svátky a klien
Chráněného bydlení měli slavnostní Štědrovečerní večeři 24.12. v Hradci Králové a oslavili také Silvestr a
Nový rok.
Ježíšek každému klientovi přinesl hezký dárek a přáli jsme si vzájemně mnoho zdraví a štěs , a abychom
se v dalším roce zde zase potkávali a stále společně prožívali hezké chvíle a nové zážitky.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021
PŘÍJMY

VÝDAJE

dotace MPSV
dotace KÚ KHK
příjmy od uživatelů
dary a příspěvky
reklama
ostatní příjmy
obce, ÚP, MMR
CELKEM

9 851 333
943 587
2 385 789
102 107
157 900
1 207 283
1 184 196

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

15 832 195 Kč

materiálové náklady
spotřeby energií
opravy a údržba
nájemné
ekonomické služby
ostatní služby
mzdové náklady
zdravotní a soc. pojištění
ostatní provozní náklady
odpisy DHM
CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
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- 22 059

1 598 217 Kč
377 282 Kč
123 648 Kč
181 960 Kč
385 008 Kč
435 653 Kč
8 414 722 Kč
2 630 395 Kč
329 654 Kč
1 377 715 Kč
15 854 254 Kč

DENNÍ STACIONÁŘ
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

KONTAKTY
SÍDLO ÚSTAVU:
Stacionář Cesta Náchod, z.ú., Na Vyšehradě 67, Náchod, 547 01, www.stacionarcesta.cz
IČO: 486 53 292, Bankovní spojení: ČSOB a.s. Náchod, č. účtu: 163530452/0300
ředitel a statutární orgán: Denisa Voborníková, tel. 737 219 833, vobornikova@stacionarcesta.cz
sociální pracovník a zástupce ředitele: Zuzana Votavová, tel. 733 117 576, votavova@stacionarcesta.cz

DENNÍ STACIONÁŘ
Na Vyšehradě 67, Náchod, 54701
tel. 494 948 808

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Vítkova 3, Náchod, 547 01
tel. 494 948 981

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Jungmannova 1437,
Hradec Králové, 500 02

Vedoucí DS: Iveta Doležalová
tel.: 739 426 465
dolezalova@stacionarcesta.cz

Vedoucí OS: Mar n Pecina
tel.: 732 509 989
pecina@stacionarcesta.cz

Vedoucí CHB: Hana Tomešová
tel.: 602 696 459
chranenebydleni@stacionarcesta.cz
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