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Činnost organizace v roce 2016 

 

365 dnů v roce byla klientům k dispozici terénní pečovatelská služba ve 

všech svých základních úkonech. Po celý rok jezdily pečovatelky na celém 

území obce Borovany, Trhové Sviny, Jílovice, Olešnice, Ledenice a Zvíkov u 

Lišova. Od poloviny roku je služba dostupná na Srubci u Českých Budějovic 

a od prosince je otevřeno středisko služby v Českých Velenicích. 

 

 



Novela zákona o sociálních službách navrhuje vyjmutí dovážky oběda ze 

základních úkonů pečovatelské služby. My tento úkon vnímáme jako nástroj 

prevence – senior bezpečně poznává pečovatelky a ony mohou sledovat 

případné změny, ke kterým během času dochází. Ve chvíli, kdy potřebuje 

klient podpořit i v péči, je již vytvořen vztah a spolupráce je mnohem 

úspěšnější. Za rok 2016 jsme dovezli více než 6 tisíc obědů. Z více než 

poloviny jsou to obědy pro seniory, u kterých zároveň provádíme další péči.  

 

 

 



Pracovní tým 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ředitelka, DPP – 0,16 úvazku 

 

Sociální pracovnice, PP – 1 úvazek Borovany 

Pečovatelka, PP – 2,7 úvazku Borovany 
Pečovatelka, PP – 0,5 úvazku České Velenice 

 

Pečovatelka, DPČ – 1 úvazek 
 

Pečovatelka, DPP – 0,48 úvazku 
 

Projekty, granty, PP – 0,7 úvazek Borovany 

Sociální pracovnice, DPČ – 0,5 úvazku České Velenice 
 

Ekonom, účetní - externě 

 



Péče v obcích 

Město Borovany 
 

 
Přímá péče 
v hodinách 

Dovážka 
obědů (počet) 

Příspěvek obce 
v korunách 

Počet 
klientů 

I. čtvrtletí 263,41 273 21 072 23 

II. čtvrtletí 289,83 291 23 186 26 

III. čtvrtletí 180,12 257 14 409 30 

IV. čtvrtletí 110,14 266 8 811 33 

CELKEM 843,5 1 087 67 478 112 

 

Obec Jílovice 

 
Přímá péče 
v hodinách 

Dovážka 
obědů (počet) 

Příspěvek obce 
Počet 

klientů 

I. čtvrtletí 11,25 563 3715 14 

II. čtvrtletí 13,16 625 4705 13 

III. čtvrtletí 11,83 589 4116 15 

IV. čtvrtletí 39,07 636 6305 18 

CELKEM 75,31 2 413 18 841 60 



Obec Olešnice 
 
 
 

 
Přímá péče 
v hodinách 

Příspěvek obce 
Počet 

klientů 

I. čtvrtletí 246,99 19759 5 

II. čtvrtletí 151,71 12136 4 

III. čtvrtletí 128,58 10286 4 

IV. čtvrtletí 154 12320 4 

CELKEM 681,28 54501 17 

 

Město Trhové Sviny 
 
 

 
Přímá péče 
v hodinách 

Dovážka 
obědů - počet 

Příspěvek obce 
Počet 

klientů 

I. čtvrtletí 62,83 - 5 026 4 

II. čtvrtletí 77,91 - 6 232 4 

III. čtvrtletí 125,91 - 10 072 4 

IV. čtvrtletí 190,91 123 15 272 7 

CELKEM 457,56 123 36 602 19 



Městys Ledenice 
 
 

 
Přímá péče 
v hodinách 

Dovážka 
obědů - počet 

Příspěvek obce 
Počet 

klientů 

I. čtvrtletí 90 50 6 000 6 

II. čtvrtletí 105 54 5 000 5 

III. čtvrtletí 115 86 6 000 6 

IV. čtvrtletí 129 107 6 000 6 

CELKEM 439 300 23 000 23 

 

Město České Velenice 
 
 
 

 
Přímá péče 
v hodinách 

Příspěvek obce 
Počet 

klientů 

I. čtvrtletí   - 

II. čtvrtletí   - 

III. čtvrtletí   - 

IV. čtvrtletí 219 17 550 4 

CELKEM 219 17 550 4 



Výnosy a náklady organizace za rok 2016 

 
 
 

Výnosy Náklady 

Tržby za služby 391 024 Mzdové náklady 1 018 583 

Tržby za služby – dovážky 
obědů 

79 080 Zákonné zdravotní a 
sociální pojištění 

233 439 

Tržby za služby – zajištění 
stravy 

382 639 Pohonné hmoty 79 918 

Účelová dotace JčK 556 900 Cestovné 42 218 

Individuální projekt JčK 70 000 Opravy a údržba 62 817 

Příspěvek město Borovany 67 478 Nájemné vč. energií 42 661 

Příspěvek obec Ledenice 23 000 Školení zaměstnanců 22 632 

Příspěvek obec Jílovice 18 841 Spotřeba materiálu 187 741 

Příspěvek obec Olešnice 54 501 Provozní náklady 404 519 

Příspěvek město Trhové Sviny 36 602 Odpisy DHIM 23 472 

Příspěvek město Č. Velenice 17 550   

Nadační dary 49 564   

Příspěvek Úřadu práce 113 821   

Výnosy celkem 1 861 000 Náklady celkem 2 118 000 

    

Hospodářský výsledek - 257 000,- Kč 

 
 
 
 
 
 

 



Podpořené projekty, nadační příspěvky 
 

Projekt „Termo jídlonosiče pro seniory v odlehlých obcích“ finančně podpořil 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Nadace projekt podpořila částkou 

30 000 korun.  

 

Nadace Dětský mozek podpořila 10 tis. korunami náš projekt „Respitní péče 

v domácím prostředí.“ V rámci projektu mohla být zajištěna intenzivní 

odlehčovací péče u klienta s Alzheimerovou chorobou během celých  

vánočních svátků. Od ledna do června 2016 pak byla realizovaná individuální 

péče u klienta po CMP. Jednou týdně jsme s pánem trénovali paměť.  

 

 

 

 



Město Trhové Sviny podpořilo částkou 11 200 korun projekt volnočasových 

aktivit v domě s pečovatelskou službou. Jeho cílem bylo jednak nabídnout 

seniorům smysluplnou náplň volného času, jednak podpořit je v setkávání a 

využívání společných prostor.  

Posezení s harmonikářem bylo nejoblíbenější – zvládli jsme jej zorganizovat 

celkem třikrát. Na přání účastníků byly zorganizovány besedy na různá 

témata (cestovatelské, literární aj.). 

 

 

 

 



Pomáhat můžeme díky podporovatelům: 

 



Každý může pomoci… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bližší informace a přímé odkazy na www.archaborovany.cz 
 

Jsme členskou organizací: 
 



I malé dary pomáhají  

 

Máte někdy pocit, že nezměníte svým malým 

drobným skutkem nic?  

Pak vězte, že se mýlíte. Děti borovanského 

kroužku pod vedením paní L. Tröstlové 

vyrobily, namalovaly a připravily balíčky s 

vánočním přáním.  

Již tradičně paní Jana Beránková z Borovan 

napekla vánoční cukroví pro všechny klienty.  

Tak málo stačí k radosti a navození sváteční 

atmosféry, která vybízí ke vzpomínání na to dobré v životě. A za to jsou 

naši klienti rádi.   

Jiřina a Julius Blahovi z Jílovic podpořili pečovatelskou službu finančním 

darem 5 tisíc korun. Sami pečovatelskou službu tolik nevyužívají, ale chtěli, 

aby se dostatečné podpory dostalo těm, kteří už tolik soběstační nejsou.   

Důvody pro podporu pečovatelské služby jsou různé. Rodina, kde jsme 

několik měsíců pečovali o těžce nemocnou maminku, darovala 2 tisíce korun 

na nákup speciální pomůcky – mycího umyvadla do lůžka.  

Členky Klubu tradic v Borovanech, přispěli částkou 2 tisíce korun na naši 

činnost. Ony sami jsou velmi aktivní, užívají seniorského života naplno, 

podílejí se na mnoha akcích v Borovanech. O to více si možná uvědomují, že 

ne všichni mají takovou možnost. 

 

Mnohokrát děkujeme všem.  



Nejzajímavější činnosti za rok 2016 

Na desátém ročníku Ovčáckých slavností se po celý den pracovalo na výrobě 

šály. Vlna, upředená z ráno nastříhaného rouna, v rukou zkušených pletaček, 

dala vzniknout čtyři metry dlouhé šále. Již na počátku akce bylo určeno, že 

výtěžek dražby bude použit na předplatné Českobudějovického deníku, 

který vozíme k osamělým seniorům a společně s nimi z něj předčítáme. 

Senioři často drobné novinové písmo nepřečtou, ale o dění kolem sebe se 

zajímají, často jsou osamělí. Společný čas strávený nad novinami je 

každodenní vzpruhou a malou radostí.  Šála se nakonec vydražila za dvakrát 

pětset korun – podělili se o ni pánové Šotola a Kotásek z Borovan. 

Pánové, Vám oběma hluboký dík. Nejen za tisíc korun, které jste darovali, ale 

i za tu zkušenost, že má význam takové akce dělat, že nejsou marné a že ty 

drobné radosti, o které se ve své činnosti s velkým úsilím pokoušíme, ještě 

dokáže někdo ocenit.   

Díky! 



Volnočasové aktivity 
 

V malebné obci Jílovice se senioři setkávají při 

společných volnočasových aktivitách. Setkávají se 

jednou týdně v hale domu s pečovatelskou 

službou.  

 

Program připravují senioři sami spolu s jednou z našich kolegyň. Nejde jen 

o setkání s vrstevníky a posezení u kávy, ale i o smysluplné naplnění volného 

času. V roce 2016 jsme zorganizovali celkem 27 setkání, při kterých si 

účastníci mohli vyzkoušet mimo jiné háčkování, práci s fimo hmotou, 

drátkování, vyšívání a jiné. Obec Jílovice aktivity finančně pravidelně 

podporuje. Děkujeme.     

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Stáří očima dětí 

Podnítit v dětech zájem a vlastní představy o stáří, a to hlavně o stáří 

šťastném, ale i potěšit seniory obrázky plnými energie, čistého pohledu a 

někdy i naivity a humoru, to jsou hlavní cíle projektu Šťastné stáří očima 

dětí.  

V roce 2016 jsme se do něho zapojili i my a spojili jsme se se Základní školou 

Petříkov. Děti si připravili divadelní besídku pro seniory. Ti je pak na oplátku 

naučili vyrobit si vlastního vlněného kamaráda. Došlo tak k 

mezigeneračnímu setkání, ze kterého čerpali všichni zúčastnění. Podobná 

setkání budeme určitě opakovat. 

 

 

 

 

 

 



Prezentace aktivit seniorů a jejich výrobků – Jarmark neziskovek 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý furiant – vánoční koncert pro seniory  

v domě s pečovatelskou službou v Borovanech. 

 



 
                 

Slovo sociální pracovnice 
 

Pečovatelskou službu oslovují lidé v různých životních situacích. 

Vzpomínám na rodinnou pečující, 

která potřebovala na čtyři měsíce odjet do zahraničí. Doma přitom pomáhá 

mamince s počínající Alzheimerovou chorobou. Vzhledem k matky poutu k 

domovu, nechtěla volit cestu odlehčovacího pobytu v některém z 

celoročních pobytových zařízení. Péče se zvládla. Každý večer jsme zapínali 

službu Skype, přes kterou mohla komunikovat s dcerou.  Péče měla 

pochopitelně i svá úskalí. Služba se najednou musela popasovat i např. s 

poruchou internetového připojení, neplánovaným odchodem klientky na 

celodenní výlet a úzkou spoluprací s širší rodinou, která občas paní 

zkontaktovala a podnikala aktivity nad rámec běžného každodenního 

programu.  

 

S úsměvem se také dnes ohlížíme za situací, která se přihodila. Klientka 

zamkla jako obvykle dveře, ale při příchodu pečovatelky nešlo odemknout. 

Pohotová pečovatelka k ní nakonec musela lézt pootevřeným oknem na 

schodišti.  

V terénní péči se opravdu setkáváme s nejrůznějšími situacemi. 

 

                                                                                     

                                                                                       Bc. Iva Jelínková 

 



Školení zaměstnanců  

Vzdělávání je dnes už nedílnou součástí člověka. Prohlubuje osobní i 

profesní život. Náš pracovní tým se pravidelně účastní různých kurzů, 

seminářů a konferencí, které nějak souvisí s tématem naší praxe. Zmiňme ty 

nejzajímavější.  

 

Seminář bazální stimulace, kterou pořádal Výbor dobré vůle 

- Nadace Olgy Havlové. Koncept bazální stimulace je metoda 

pro zkvalitnění uspokojování potřeb bezpečí a jistoty u seniorů. Jsme moc 

rádi, že se v této metodě můžeme vzdělávat a je naším cílem mít celý tým 

v této metodě proškolený.  

 

Seminář na téma: Základy manipulace a rehabilitace 

s klienty, škola zad, byl zaměřen více na prevenci a péči o 

pečovatelky samotné. Je důležité připomínat si základy 

manipulace, rizika, která z fyzicky náročné práce plynou a učit se postupy 

prevence bolestí zad.  

 

Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni začátkem června 2016 

uspořádala na naši výzvu workshop na téma: „Komunikace 

s umírajícími pro pomáhající profese“. S tématem smrti a 

umírání se chtě nechtě setkáváme často, proto je pro nás užitečné umět 

komunikovat s umírajícím a jeho rodinou.  

 



ARCHA, o. p. s. terénní pečovatelská služba 
 

Sídlo: Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany 
IČ.: 28 14 96 29, ID registrované sociální služby 9 537 837 

Datová stránka: u3r9c24 
 

Statutární zástupce:  Mgr. Monika Strapková – ředitelka 
Tel.: 777 62 09 52 

E-mail: strapkova@archaborovany.cz 
 

Podpora dárcům, vedení projektů: Bc. Tereza Umlaufová 
Tel.: 777 62 72 79 

E-mail: podpora@archaborovany.cz 
 
 

STŘEDISKO BOROVANY:  
kontaktní místo 

Žižkovo nám. 149, Borovany 
Tel.: 399 499 936 

 
Sociální pracovnice: Bc. Iva Jelínková 

Tel.: 777 62 09 73, 399 499 936 

E-mail: info@archaborovany.cz 
 
 

STŘEDISKO ČESKÉ VELENICE:  
kontaktní místo 

U Stadionu 195, České Velenice 
 

Sociální pracovnice: Jana Pražáková, DiS. 
Tel.: 774 91 64 04, 399 499 387 

E-mail: velenice@archaborovany.cz 
 
 

www.archaborovany.cz 
 
 

 

mailto:podpora@archaborovany.cz
mailto:info@archaborovany.cz
http://www.archaborovany.cz/

