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Vážení přátelé,
opět jsme uzavřeli další rok naší činnosti a je třeba se ohlédnout za tím, jaký vlastně rok
2017 byl.
Tento rok byl pro nás všechny rokem vyjjímečným, a myslím, že nepřeháním, když řeknu velmi
úspěšným.
Na podzim loňského roku jsme podali žádost o dotaci s názvem Nový stacionář na přestavbu
budovy rámci projektu MPSV. Několik měsíců jsme žili očekáváním a napětím, jaký bude
výsledek.
A pak přišla odpověď: SCHVÁLENO. Naše organizace získala dotaci ve výši třicet milionů
Kč. Od té chvíle přibylo mnoho práce a příprav na realizaci. Nejprve jsme od Města Náchod
odkoupili budovu Na Babí a hned jsme začali připravovat dokumenty a výběrová řízení. Ale
úplně nejvíc práce nás čeká v příštím roce a roce 2019, kdy by měla být budova
zkolaudovaná. Moc těšíme, my zakladatelé ústavu, zaměstnanci i klienti. Díky novým
prostorám budeme moci poskytovat kvalitnější služby v modernějším prostředí více klientům.
Musím zdůraznit, že bez pomoci zástupců Města Náchoda, bychom takto velký projekt nebyli
schopni zrealizovat, a proto jim patří obrovský dík. Ale určitě musím také poděkovat všem,
kteří se o tento úspěch zasloužili, především paní ředitelce Voborníkové.
Dalším úspěchem bylo získání financí prostřednictvím darů a smluv o reklamě s firmami na
zakoupení nového svozového automobilu, takže mohl být v říjnu objednán. Svážet klienty
začne v příštím roce a přinese komfortnější a bezpečnější jízdu.
Pro klienty jsme připravili mnoho tradičních i nových akcí - pobyt na horách i u moře, Den
nezávislosti, soutěž v bowlingu, závody v plavání, atd. Celý výčet najdete na dalších
stránkách výroční zprávy. Několik akcí proběhlo i ve spolupráci s polským zařízením……….
O potřebě našich služeb svědčí jejich využítí.
Služba Denního stacionáře eviduje ke konci roku 2017 ,40 Smluv o poskytnutí sociální služby
Rovněž na Odlehčovací – pobytové službě bylo uzavřeno za rok 2017 40 Smluv o poskytnutí
sociální služby.
Během roku se nám podařilo zlepšit vybavení obou zařízení novým nábytkem, ale hlavně
pomůckami pro tělesně postižené.
Při ohlédnutí za uplynulým rokem nelze opomenout každodenní práci zaměstnanců stacionáře
a odlehčovací služby, kteří denně odvádějí kvalifikovanou, profesionální práci . O tom, že
jsou uživatelé spokojeni s poskytovanými službami, svědčí nejen opakované využívání služeb,
ale i radost klientů při společných aktivitách a kladné hodnocení práce ze strany
rodičů/opatrovníků. Této pozitivní odezvy si velmi vážíme, a je hlavním hnacím motorem do
naší další práce.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří svou prací přispívají k tomu, abychom mohli
poskytovat opravdu profesionální a kvalitní služby.
Ivana Bardonová
Předsedkyně správní rady

ORGÁNY ÚSTAVU 2017
ZAKLADATELÉ:
Ivana Bardonová
Hana Biehounková
Zuzana Votavová

SPRÁVNÍ RADA:
Ivana Bardonová – předseda
Hana Biehounková
Ivana Tomková
Edita Nováková
Libuše Renfusová

REVIZOR:
Iveta Škaldová

ŘEDITEL: /Statutární zástupce/
Denisa Voborníková

Příklady dobré praxe

Praktikanti v Cestě

Obě služby Stacionáře Cesta jsou zároveň pracovišti odborných praxí.
Dlouholetá spolupráce Stacionáře a SOŠ sociální a zdravotnické ,přivedla do
našich služeb z řad šikovných praktikantů již několik výborných zaměstnanců.

Dobrovolníci

Stacionář Cesta má registrovanou Dobrovolnickou službu.Dobrovolníci, kteří
k nám přicházejí jsou skvělí, jen jich je stále málo.V roce 2017 jich bylo pět.
Slečna Karolína chodí pravidelně hrát na kytaru našim klientům a má opravdu
vděčné posluchače.

AKCE ROKU 2017

Měsíc

Datum

Leden

12.1.

6.1.,
9.1.,16.1.,30.1.
12.1.
10.1.,24.1,
13.1.,

Únor

7.2.
10.2.,24.2.
11.2.
23.2.
6.2.,13.2.,27.2.
21.2.
3.2.,17.2.

Březen

7.3.
9.3.
21.3.
6.3.,13.3.20.3.27.3.
10.3.,24.3.
14.3.,28.3.
17.3.,31.3.

Akce
Ples NONY
Plavání v PL
Hipoterapie Proruby,Dubno
Keramika v Dominu
Canisterapie
Bowling
Pohybová terapie – individuální i skupinová
ergoterapie,Díln,Šamanské
bubnování,vaření,
Pečení,pekáčování
Karneval (sokolovna)
Plavání v PL
Muzikál Angelika (Praha)
Návštěva planetária v Hradci Králové
Hipoterapie Proruby, Dubno
Canisterapie
Bowling
Pohybová terapie – individuální i skupinová
ergoterapie,Dílny,Šamanské
bubnování,vaření,
Pečení,pekáčování
Zdravovědná přednáška
Keramika v Dominu
Vynášení Moreny
Hipoterapie Proruby,Dubno
Plavání v Polsku
Canisterapie
Bowling
Pohybová terapie – individuální i skupinová
ergoterapie,Dílny,vaření,sportovní činnosti
Nacvičování na divadelní vystoupení,nácvik
Domácích prací,

Duben

6.4.
3.4.,10.4.24.4.
7.4.,20.4.
12.4.,25.4
13.4.
26.4.
29.4.

Květen

11.5.
12.5.
13.5.
25.5.
5.5.,19.5.
9.5.,15.5.,22.5.,29.5,
10.5.,
26.5.

Červen

8.6.
10.6.
15.6.
19.6.
28.6.
30.6.
2.6.,16.6.,
5.6.,12.6.,20.6.,26.6
23.6

Keramika v Dominu
Hipoterapie Proruby,Dubno
Plavání v PL
Canisterapie
Bowling
Mezinárodní turnaj v Bowlingu
Setkání s rodiči
Pohybová terapie – individuální i skupinová
ergoterapie,Dílny,vaření,sportovní činnosti
Nacvičování na divadelní vystoupení,
šamanské bubnování , pletení
Velikonočních pomlázek,barvení vajíček
Nácvik domácích prací
Návštěva náchodského zámku
Vystoupení na divadelním festivalu škol
J. Zemana
Plavecké závody Modrá stuha
Návštěva farmy Wenet- Broumov
Plavání v PL
Hipoterapie v Proruby,Dubno
Canisterapie
Bowling
Pohybová terapie – individuální i skupinová
ergoterapie,Dílny,vaření,sportovní činnosti
Nacvičování na divadelní vystoupení,
šamanské bubnování ,
Nácvik domácích prací
Sportovní den v Novém Městě nad Metují
Den Nezávislosti
Výlet do Opočenské obory
Výstava – Okoklamy Hronov
Návštěva miniatur v Klodsku
Vítání prázdnin – lov ryb v Kudowa Zdroj
Plavání v PL
Hipoterapie Proruby, Dubno
Bowling
Pohybová terapie – individuální i skupinová
ergoterapie,Dílny,vaření,sportovní činnosti
Šamanské bubnování
Nácvik domácích prací

Červenec

Srpen

Září

Říjen

12.7.
20.7.
21.7.
26.7.
7.7.,
14.7.

Výlet za zvířaty do Klopotova
Koupání na Špince
Návštěva Lázeňské cukrárny
Návštěva ZOO Dvůr Králové
Plavání v PL
Bowling
Pohybová terapie – individuální i skupinová
ergoterapie,Dílny,vaření,sportovní činnosti
Koupání na OS,šamanské bubnování,
Nácvik domácích prací
5.8.
Divadelní vystoupení na MOTO srazu
18.8.
Návštěva Lázeňské cukrárny
7.8.,14.8.,
Hipoterapie Proruby
25.8-31.8.
Pobyt v Chorvatsku
Pohybová terapie – individuální i skupinová
ergoterapie,Dílny,vaření,sportovní činnosti
Koupání na OS,šamanské bubnování,
Nácvik domácích prací
1.9.-3.9
Pobyt v Chorvatsku
8.9.,11.9.,18.9.,25.9.
Hipoterapie Dubno
14.9.,
Canisterapie
15.9.,29.9.,
Plavání v PL
22.9.
Bowling
Pohybová terapie – individuální i
skupinováergoterapie,Dílny,vaření,sportovní
činnosti
Koupání na OS,šamanské bubnování,
Nácvik domácích prací
2.10.
Školení zaměstnanců
12.10.
Keramika Domino
9.10.,16.10.,23.10,30.10. Hipoterapie Dubno,Proruby
13.10.,27.10
Plavání v PL
20.10.
Bowling
5.10.,19.10.
Canisterapie
17.10.
Drakiáda
Pohybová terapie – individuální i
skupinováergoterapie,Dílny,vaření,sportovní
činnosti
Koupání na OS,šamanské bubnování,
Nácvik domácích prací

Listopad

1.11.-2.11.
9.11.
15.11.
28.11.-29.11.
10.11.,21.11
24.11.
7.11.,
6.11.,13.11.20.11.,27.11.

Prosinec

5.12.
7.12.
8.12.
14.12.
21.12.
22.12.
1.12.,
4.12.,12.12.,18.12.
6.12.,20.12.,
15.12.,18.12

Halloween u Kobra v Jívce
Keramika v Dominu
Školení zaměstnanců
Adventní prodejní výstava
Plavání v PL
Závody v plavání v PL
Canisterapie
Hipoterapie
Pohybová terapie – individuální i
skupinováergoterapie,Dílny,vaření,sportovní
činnosti,pečení cukroví
šamanské bubnování,
Nácvik domácích prací
Mikulášská besídka
Zdobení stromečku na farmě Wenet
Výstava Vánoce s květinou
Návštěva vánočního představení v divadle
Hronov
Štědrý den ve stacionáři
Vyjížďka v kočáře na farmě Dubno
Bowling
Hipoterapie na farmě Dubno
Canisterapie
Plavání v PL
Pohybová terapie – individuální i
skupinováergoterapie,Dílny,vaření,sportovní
činnosti, pečení cukroví
šamanské bubnování,
Nácvik domácích prací

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 : Denisa Voborníková
Předseda správní rady: Ivana Bardonová

I. POSLÁNÍ
Denní stacionář Cesta pomáhá lidem s postižením rozvíjet a udržovat jejich mentální a
fyzické schopnosti a dovednosti do té míry, aby mohli žít podobně jako jejich vrstevníci.
Prostřednictvím denních aktivit podporujeme klienty v soběstačnosti, samostatnosti a
v nácviku sociálních dovedností a pomáháme snižovat riziko jejich závislosti na sociální
službě. Bojujeme proti sociální a společenské izolaci osob s postižením.
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 2017 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 2017 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 2017 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 – 61 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.
Nabídka poskytovaných služeb a základní pravidla pro jejich poskytování
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

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

Odlehčovací služba
Působnost služby:
zejména Královehradecký 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 : Denisa Voborníková – ředitel zařízení
Správní rada: Ivana Bardonová – předsedkyně správní rady
I. 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
- poskytnutí ubytování
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dlouhodobé cíle:
- do konce roku 2017 částečné odpoutání od pečující osoby
- do konce roku 2017 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 2017 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 2017 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, 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

Nový stacionář Pro CESTU
Dlouho připravovaný projekt výstavby nového stacionáře uspěl a bude
financován z Integrovaného regionálního operačního programu.
Pro účely výstavby stacionář od města odkoupil budovu č. p. 67 v ulici Na Vyšehradě vč.
části přilehlého pozemku, část pozemku má stacionář od města ve výpůjčce. V současné době
je již vydáno stavební povolení s nabytím právní moci na stavební práce.
Od ledna 2018 se začala zpracovávat prováděcí projektová dokumentace na stavební práce,
přibližně od dubna do června bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a
od září by se mohlo začít stavět.
Cílem projektu je zkvalitnění služeb denního stacionáře prostřednictvím rekonstrukce budovy
č. p. 67 v ulici Na Vyšehradě a přilehlého pozemku st. p. č. 78, na kterém bude umístěna nová
přístavba. Tato akce velký smysl, především proto, že se zvýší komfort poskytovaných služeb
klientů v novém prostředí a objekt v ul. Na Vyšehradě, který byl původně v majetku města a
byl
v
neutěšeném
stavu,
tak
najde
opravdu
smysluplné
využití,
Skvělou zprávou je, že projekt byl na základě předložené žádosti o dotaci vybrán k
financování. Nyní už budou moci začít vlastní přípravné práce, aby se v příštím roce (2018)
mohlo začít stavět. Dotace je ve výši 95 % (90 % z EU, 5 % ze státního rozpočtu)

Bez pomoci Města Náchoda by realizace projektu „Nový stacionář
„ nebyla možná
V týdenním předstihu zavítal Ježíšek i do Stacionáře Cesta v Náchodě. Starosta
Jan Birke společně s místostarostkou Pavlou Maršíkovou zavítali koncem
minulého týdne na návštěvu do stacionáře v Bělovsi, aby paní ředitelce Denise
Voborníkové sdělili skvělou zprávu.

Den Nezávislosti V.ročník
V sobotu, dne 10.6.2017 se na dopravním hřišti v Náchodě konal již pátý ročník
akce „Den Nezávislosti“ Tato akce vznikla před pěti lety jako výsledek
spolupráce dvou neziskových organizací, Stacionáře Cesta Náchod a dětského
vodáckého oddílu Lotři Hronov. Každý ročník je sice trochu jiný ale podstata
tohoto dne zůstává stále stejná, - spojit svět lidí s postižením se světem zdravých
lidí.
Letos na tuto akci přišlo více jak 250 návštěvníků z řad veřejnosti. Počasí nám
příliš nepřálo, sluníčko se neustále schovávalo za těžké mraky a každou chvíli
pršelo. Jako každý rok zde probíhaly prezentace hipoterapie, canisterapie,
jezdilo se na kánoích , handbikách a spoustu dalších aktivit, včetně prodejní
akce vlastních výrobků polského stacionáře.
Velkou atrakcí byla návštěva morokářů – MOTOBANDY, kteří se stali středem
zájmu a obdivu. Akci jako již tradičně navštívil také starosta Náchoda Jan Birke.

Týden na ostrově PAG

V pořadí třetí pobyt Stacionáře Cesta u moře se konal opět v Chorvatsku.
Bydleli jsme v hezkých bungalovech v typickém borovicovém háji s milióny
uřvaných cikád v korunách stromů. Původně jsme se dost obávali toho,že na
záchod i do sprch musíme chodit několik metrů mimo bungalovy, ale pak jsme
se všichni shodli na tom, že to bylo jen ku prospěchu našich klientů. Trénovali si
samostatnost a to, že si sami došli na záchod, nebo umýt si ruce, nebo i umýt
nádobí, považovali za svá velká vítězství.Počasí nám vyšlo moc dobře, celý
týden svítilo slunko a teploty byly snesitelné. Pláže jsme měli na výběr, buď
kamenitou, nebo písčitou. Také jsme se od místních doslechli o zázračném
bahně, které se nachází na části pláže. Prý všechno vyléčí a tak jsme se rozhodli
nenechat nic náhodě a využít příležitosti. Někteří z nás do toho šli po hlavě a za
chvíli byli k nepoznání, oplácaní černým páchnoucím bahnem . Výsledek byl
jen ten, že jsme zapáchali ještě druhý den,neboť bahno nebylo možné vůbec

dostat dolů, to jsme si dali.I když jsme byli součástí kempu, tak jídlo nám vařili
velmi dobré a sprchy a záchody uklízeli několikrát za den. Ke každému pobytu
patří také to, že naši klienti udělají rozruch v nějaké místní hospůdce a pořádně
to tam rozjedou jako profesionální tanečníci a je jim úplně jedno jaká hudba
hraje, no jak říkám, jsou to profíci. Tentokrát jsme tančili na tóny typicky
chorvatské a Chorvati se ukázali jako lidi s velkým srdcem, protože nás přijali
mezi sebe jako bychom se znali už dávno.Říkali o našich klientech, že jsou to
lidi s čistým srdcem.A protože nemůže být všechno úplně dokonalé,tak poslední
den, kdy jsme odjížděli jsme si opravdu užili .Ve dvě hodiny jsme museli opustit
bungalovy a všechny zavazadla jsme vyskládali pod chatrný přístřešek. Autobus
nám odjížděl v sedm večer a tak jsme to museli nějak přečkat. Nebe se pomalu
zatahovalo a zvedal se vítr. O půl páté jsme se vydali do restaurace, kde jsme
měli objednanou výbornou večeři. A pak už jen cesta domů!

Hudebně –divadelní festival ZŠ a MŠ J. Zemana

Japonečka a Námořník - to byl název představení, se kterým se prezentoval
Stacionář Cesta na divadelním festivalu, který každoročně pořádá Základní a
Mateřsk škola J. Zemana v Náchodě. A aby toho divadla nebylo málo, hned po
odchodu z Beránku jsme ujížděli do Prahy na představení Mýdlový princ, které
jsme dostali opět sponzorsky od pana Davida Novotného.

Malá Japonečka

Modrá stuha 2017
V sobotu se děvčata ze Stacionáře Cesta účastnily tradičních plaveckých závodů
Modrá stuha. Letos závodily jen tři plavkyně a to Růženka Patáková, Renata
Horníková, a Jiřinka Bílková. Všechny tři plavaly víc než dobře, ale konkurence
byla silná, zvláště pak ze Stacionáře Trutnov, který se každoročně účastní v
hojném počtu výborných plavců. Ale i tak jsme si odvezli bronzovou medaili za
50 m prsa a získala ji Renata Horníková.

Mezinárodní turnaj v Bowlingu
II. ročník mezinárodního turnaje v Bowlingu proběhl za účasti tří družstev Stacionář Cesta Náchod, Stacionář Kudowa Zdroj PL, Stacionář Nona Nové
Město nad Metují. Letos poprvé byl vyhodnocen i nejlepší hráč turnaje. O tuto
cenu se utkali v lítém boji dva nejlepší hráči - Tomáš Ryšavý ze Stacionáře
Cesta a Andrzej Tartakowski z polského stacionáře. Polští hráči mají zřejmě
letos dobrý a plodný rok, protože si už podruhé odvezli putovní pohár , ale také
získali cenu o nejlepšího hráče turnaje.Cesta se umístila jako druhá a Nona jako
třetí. Všimla jsem si, že v hronovském DOKU jsou dráhy 4 a tak přemýšlím o
tom, že bychom příští rok ještě břibrali dalšího člena do hry. Uvidíme...
Každopádně jsme si všichni odvezli kromě medailí, medovníku a diplomů také
dobrou náladu .

Zimní pobyt na chalupě U Floriana

Protože máme ve stacionáři samé šikovné klienty, kteří si umějí sami zatopit a
také si uvařit ,
dlouho jsme hledali horskou chatu, kde bychom mohli strávit
několik krásných zimních dní a být tam naprosto soběstační. Nakonec jsme
našli Na Pomezkách – Chatu U Floriana. Poprvé s námi jel také pes Tymíček .
Byli jsme na sebe opravdu hrdí, protože jsme si dokázali všechno obstarat sami

a to jídlem počínaje a topením konče ,ale nejen to. Vzali jsme s sebou také
klientku na vozíku. Nejprve to vypadalo, že to nebyl až tak dobrý nápad,
protože jezdit vozíkem ve vysokých závějích nejde, ale kola vozíku nahradily
sáně a my jsme měli radost, že jsme umožnili i vozíčkáři zažít to, co můžou
zažít většinou jen zdraví lidé.

KONTAKTY

Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Vítkova 3
547 01 Náchod
IČ: 48653292
Bankovní spojení : ČSOB,a.s., Náchod , č.ú. 163530452/0300

Webové stránky: www.stacionarcesta.cz
E-mail : info@stacionarcesta.cz
Ředitel: vobornikova@stacionarcesta.cz
Stacionář:
Vítkova 3, 547 01 Náchod, Telefon : 494 948 981
Odlehčovací služba
Bartoňova 897,547 01 Náchod, Telefon:494 948 981

Hospodaření v roce 2017
Příjmy

7 881 416 Kč
4671800 Kč
346460 Kč
470796 Kč
1707851 Kč
211 314 Kč

Celkem
Dotace MPSV
Dotace KÚKHK
Dotace
Příjmy od uživatelů
Dary a příspěvky

107 400 Kč
180795 Kč
185 000 Kč

Reklama
Ostatní příjmy
Obce a ÚP

Výdaje

7 905356 Kč
763 402 Kč
219 498 Kč
158 660 Kč
145 343 Kč
173073 Kč
501848 Kč
4 383 616 Kč
1 448 908 Kč
96 608 Kč
14 400 Kč

Celkem
Materiálové náklady
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Nájemné
Služby ekonom.
Služby ostatní
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní provozní náklady
Odpisy DHM

Hospodářský výsledek roku 2017

-

23 939 Kč

