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SLOVO ÚVODEM 
 

Na začátku roku 2013 jsme s přáteli založili neziskovou organizaci s cílem pomáhat seniorům 

a lidem se zdravotním postižením k tomu, aby i přes svá omezení mohli zůstávat doma 

a prožívat tu plnohodnotný život. Od 1. února 2014 jsme pak začali poskytovat služby. 

Prvního klienta jsme dvakrát týdně doprovázeli na rehabilitaci. Druhému jsme dvakrát za 

čtrnáct dnů pomáhali s přípravou snídaně. Rozjezd byl pozvolný. Ve službách více než kde 

jinde platí, že lidé dají na zkušenost. Žádná reklama není účinnější než ta, kdy vás doporučí 

vaši klienti. Lidé začnou o službě přemýšlet až ve chvíli, kdy vidí, že její pracovníci jezdí 

i k jejich sousedovi. I díky tomu máme dnes 50 klientů, pracujeme denně od rána od 7 hodin 

do 19 hodiny večerní.  

Po některém z náročnějších dnů si vzpomeneme na své začátky loni a s nadsázkou myšleno: 

jeden takový volnější den v měsíci bychom i brali. Nechci dlouze popisovat vše, co máme za 

sebou (úspěchy i neúspěchy, jak už to tak bývá). Chtěla bych jen využít příležitosti a ocenit 

všechny rodiny, které se rozhodly pečovat o své blízké doma, anebo je podpořily v tom, aby 

se nebáli přijmout profesionální pomoc a mohli tak zůstat ve svém domě či bytě. Není to 

stále v naší společnosti běžné. Tak jak výstižně popisuje Jan Lorman, ředitel sdružení Život 

90: 

 

„Dříve se všechno podstatné dělo doma – porod, svatba, marodění i umírání. Pak jsme my, 

lidi, přišli s nápadem, že bude efektivnější, levnější, když na jedno místo soustředíme 

činnosti stejné, podobné. Tak vznikly školy, špitály, ale také blázince, chudobince, či 

starobince. Není to tak dávno, co někdo přišel s tím, že žádný lidský život se nedá podřídit 

instituci. Zkrátka a dobře, po staletích bloudění se vracíme tam, kde jsme začali. Domů. 

Odborně se tomu říká deinstitucionalice. A na ni máme také několik institucí, abychom se 

domů dokázali vrátit. Je to složité. Tak složité, že nejlepší bude, když to všechno vezmeme 

přímo a půjdeme domů. A budeme doma žít tak dlouho, jak jen to bude možné. Protože 

doma je doma. Tak to bylo a také, pevně věřím, i bude. Jen se to musíme trochu naučit.“ 

Monika Strapková 

ředitelka organizace 
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POSLÁNÍ 
 

Naším posláním je podpora a pomoc osobám, které žijí ve svém domově či v bytě domu 

s pečovatelskou službou, nejsou již plně soběstačné, ale s naší dopomocí mohou prožívat 

kvalitní, důstojný a spokojený život doma.  

Do naší péče promítáme hodnoty, které jsou důležité. Důstojnost každého člověka bez 

ohledu na jeho hendikep, přátelský mezilidský vztah, respektování vlastní volby klienta, ctění 

soukromí. 

 

Prožívat svůj život v domácím prostředí je to nejlepší, co člověk může mít. 

Celodenní ústavní péče nevyváží pocit bezpečí, soukromí a vlastního domova. 
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NAŠE ČINNOST 
 

Pečovatelská služba 

 

Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu v obcích v okolí 20 kilometrů od Borovan. 

Naše podpora a pomoc spočívá zejména v těchto službách: 

• pomoc při péči o vlastní osobu (pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, 

při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobní hygieně atd.), 

• pomoc s chodem domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, topení v kamnech 

včetně donášky a přípravy topiva, praní a žehlení prádla), 

• pomoc při zajištění stravy (donáška jídla, případně pomoc s přípravou vlastního jídla), 

• pomoc při pobytu venku (procházky, doprovody, nutné pochůzky). 

 

Dovoz oběda 

 

Obědy dovážíme klientům 7 dní v týdnu z jejich oblíbené jídelny (ZŠ Jílovice, ZD Borovany, 

o víkendech z Pohostinství u Hofhanzlů).  

 

Fakultativní služby 

 

Mezi fakultativní služby patří doprovod na večerní kulturní akce (koncerty, divadlo, kino), 

drobné domácí práce všeho druhu, jednorázová péče o hroby, zprostředkování zapůjčení 

kompenzačních pomůcek, zapůjčení jídlonosiče, úklid mimo byt klienta (společných prostor 

bytového domu), péče o domácí zvířata (včetně venčení), dovoz/odvoz klienta, pedikúra, 

manikúra, střihání vlasů, holení.  
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STOJÍ ZA ARCHOU - SPRÁVNÍ RADA 
 

Mgr. Monika Strapková, zakladatelka, ředitelka 

Během své několikaleté praxe v pobytových zařízeních (domovech pro 

seniory) jsem se setkávala s rodinami, které měly zájem pečovat o své blízké 

doma, ale nenacházely dostatečnou pomoc ze strany poskytovatelů 

sociálních služeb anebo do jejich vzdálené vsi již žádný z nich „trasu“ neměl. 

Během dvouletého projektu sdružení Impakt „Pracovní perspektiva v souladu 

s rodičovstvím“, který probíhal v Borovanech a půlročního vzdělávacího kurzu „Manažer 

neziskové a příspěvkové organizace“, na který jsem dojížděla do Prahy, jsem se s několika 

přáteli rozhodla založit obecně prospěšnou společnost. Naší činností chceme umožnit 

seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním prožívat kvalitní život doma, ve svém 

prostředí a pokud možno co nejdál, ne-li zcela oddálit rozhodnutí odcházet z domova do 

jakéhokoliv zařízení ústavní péče.  

Naše práce mi dává smysl. Přála bych si a pevně věřím, že ve složitém prostředí sociálních 

služeb obstojíme a dokážeme hledat podporu pro to, abychom mohli pomáhat lidem tak, že 

budou moci prožívat své dny doma.  

 

 

Mgr. Svatava Hančlová, ergoterapeut, sociální pracovnice,  
předsedkyně správní rady 
 

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity v Českých 

Budějovicích a VOŠ Ilony Mauritzové v Plzni, certifikovaná trenérka 

paměti. 

Od roku 2002 se věnuji práci se zdravotně postiženými a seniory.  V organizaci Archa 

Borovany o.p.s. pracuji jako sociální pracovnice. V rámci své profese  pomáhám lidem při 

řešení jejich tíživé životní situace. Jako ergoterapeut v terénní pečovatelské službě se snažím 

o pomoc a podporu při dosažení maximální možné soběstačnosti osob se zdravotním 

znevýhodněním. Pomáhám klientům s výběrem kompenzačních pomůcek, které značně 

usnadní život člověka v domácím prostředí a umožní pohyb venku. 
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PhDr. Jana Marková, členka správní rady 

Absolventka katedry sociální práce FFUK v Praze, básnířka 

a průvodkyně k porodu. 

V rámci oboru se pohybuji v neziskovém sektoru. Podporuji rozvoj 

občanské společnosti, tudíž fandím Arše. Proč? Protože je naše - 

malá, čitelná, ze země vydupaná, od člověka k člověku láskyplně vedená, flexibilní, lokální, 

zkrátka ideální! 

 

 

Mgr. Pavla Šťastná, členka správní rady 

V roce 2005 ukončila magisterské studium na Zdravotně sociální fakultě JCU 

ČB. Od téhož roku působila v sociálních službách - vedoucí pozice v denním 

centru pro osoby s duševním onemocněním, podpora při hledání pracovního 

uplatnění osob se zdravotním postižením, při návratu do běžného denního života. 

Podporuji terénní sociální služby, především rozvoj pečovatelské služby, z důvodu jejího 

hlubokého smyslu. Můj pohled na smysl spočívá v tom, že člověk, který žije ve svém 

domácím prostředí, chce i v tomto prostředí zůstat v období, kdy již nemusí být zcela fit, či 

potřebuje pomoc druhých. Málo kdo z nás, by v době své nepohody či handicapu měnil svůj 

útulný byt za pokoj se dvěma postelemi a spolubydlícím, kterého si nemůže zvolit ani vybrat. 

Za prostor, který nezná, je mu cizí. Za režim, který nastavil někdo jiný a teď se mu musím 

podřídit. Pro všechny tyto důvody maximálně podporuji terénní pečovatelskou službu, aby 

i na odlehlých místech obce, mohli lidé důstojně zůstávat ve svém obydlí a věděli, že o ně 

bude postaráno s úctou a pečlivostí. 

 

DOZORČÍ RADA 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který se schází jednou ročně. Dohlíží na činnost správní 

rady a směřování organizace – zda je v souladu s jejím posláním. V roce 2014 byli členy 

dozorčí rady paní Hana Beránková, Mgr. Jana Oesterreicher Malíková a ing. Josef Strapek.  

 

Členové správní i dozorčí rady organizace vykonávají své funkce bez nároku na honorář. 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 
 

Univerzita volného času 

Společná setkávání seniorů v domech s pečovatelskou službou v Borovanech, Ledenicích, 

Trhových Svinech a Jílovicích jsme začali organizovat v dubnu 2014. Všechny programy 

realizované v rámci Univerzity volného času byly pro všechny účastníky zdarma.  Během 

těchto vzájemných setkání senioři měli možnost vyzkoušet si celou řadu výtvarných technik, 

práci s textilem, práci s různými přírodními materiály, měli příležitost zúčastnit se cyklu 

přednášek o Anglii či navštívit keramickou dílnu Nazaret v Borovanech. Součástí nabídky 

volnočasových aktivit pro seniory byla i canisterapie. Dobrovolníci z Výcvikového 

canisterapeutického sdružení Hafík si pro naše seniory připravili zážitkový program se psy. 

Díky finanční podpoře Jihočeského kraje z grantového programu Podpora služeb 

nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách, se nám podařilo projekt 

„DPSka žije! Univerzita volného času.“ obohatit o zajímavé lektory – paní Evu Chadtovou 

a Evu Kubešovou z Nazaretu. Výtvarnici Lenku Pražákovou. Lektorku a milovnici anglické 

kultury Mgr. Kateřinu Přibylovou. Nejenže odborně připravily jednotlivé semináře, ale také 

obohatili naše klienty o zajímavá setkání. Všem patří zaslouženě naše poděkování za 

bezvadnou spolupráci.  

 

Univerzita volného času v číslech 

Mzdové náklady (DPČ) 51 000,- Kč 

Materiálové náklady 12 000,- Kč 

Grantový příspěvek Jihočeského kraje 50 000,- Kč 

Více než 240 hodin příprav a lektorování 

55 zapojených seniorů (49 žen, 6 mužů) 

Více než 380 jednotlivých kontaktů 
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Jak pohybovat s nepohyblivým 

 

Ve spolupráci s Diakonií ČCE proběhl 12. září nácvikový kurz.  

Zúčastnilo se 22 profesionálních i laických pečovatelů. Každý mohl nastínit právě takovou 

situaci v manipulaci s pacientem, která jej tíží, při které jej bolí záda anebo ve které si 

jednoduše neví rady. Mgr. Pavel Fuksa, vedoucí fyzioterapeut Centra léčby pohybového 

aparátu, nepopisoval příliš teorie, naopak vše názorně ukazoval a posluchači zkoušeli, 

zkoušeli a zkoušeli. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečuj doma 

Cyklus se skládal ze čtyř seminářů, každý zaměřený na téma, které se s péčí o blízké pojí. Na 

kurzech byly předávány potřebné rady a informace, účastníci si prakticky nacvičili 

ošetřovatelské techniky. Každý ze zúčastněných obdržel soubor příruček k pečování a DVD s 

instruktážními videi. Účastníci z odborné veřejnosti zároveň díky akreditaci kurzu získaly 

potvrzení o účasti spolu s příslušným počtem kreditů. 
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Vybavení zázemí pečovatelek 
 

Díky vstřícnosti města Borovany jsme mohli zahájit budování adekvátního zázemí pro 

zaměstnance. Ti nejenže tady potřebují mít své zázemí administrativní, každý úkon péče 

musí být pečlivě zaznamenán a zdokumentován. Pracovnice si musejí předávat informace a 

změny u jednotlivých klientů, kde odpovídají za péči. A takové záznamy se musejí dle 

přísných pravidel vést a uchovávat. Pečovatelky tady ale také mohou trávit své přestávky 

v práci, po ukončení směny se zde mohou převléknout, osprchovat apod. Profesní prostor 

má své požadavky a nám se díky daru společnosti RWE Transgas, a.s. podařilo pořídit nutný 

nábytek a zařízení. Vlastní prostor pozvedl pracovní podmínky v naší společnosti, což je 

jednou z našich priorit. 

 

Nábytek (kartotéka, stůl, spisová skříň aj.) 29000 Kč 

Další vybavení (lednička, židle, osvětlení) 11000 Kč 

Počítačové vybavení (2 PC, tiskárna, telefon) Dar od fyzických osob 

Práce na zprovoznění místnosti (vymalování, 

nastěhování nábytku, smontování stolu aj.) 

V rámci dobrovolnické činnosti. 

Dar od společnosti RWE 40 000,- Kč 
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ROK V ČÍSLECH 
 

Náklady na službu Kč  

Celkové 714 000 

Mzdové 426 000 

Výnosy z činnosti  

Platby klientů 139 000 

Příspěvky od obcí a dárců 65 000 

Dotace a granty 541 000 

 

Popis činnosti Počet klientů/přibližný počet hodin 
péče 

Pečovatelská služba 36/1950 

Fakultativní služby 7 

Univerzita volného času 55/120 

 

Personální zajištění 

Profese Počet osob Počet úvazků 

Ředitelka 1 0,5 

Sociální pracovník 1 0,5 

Pracovník v sociálních 
službách 

6 2,75 

Údržba 1 0,25 

Dobrovolníci 3 0,75 

   

 

Za našimi klienty jsme ujeli bezmála 15 000 kilometrů. 

Náš tým se rozrostl ze dvou pracovníků na sedm. 

Rozšířili jsme okruh péče z 10 na 20 kilometrů okolo Borovan. 

Spolupracujeme s půjčovnou kompenzačních pomůcek Střediska Nazaret a pomáháme 

našim klientům získávat vlastní pomůcky tzv. „přes pojišťovnu“. 
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KDE VŠUDE POMÁHÁME 
 

Oba jsme s manželem pracovně velmi vytíženi. On podniká, já jsem ve vedoucí pozici velké 

firmy. Děti se právě osamostatňují. Samozřejmě jim pomáháme postavit se na vlastní nohy a 

zároveň nás oba baví naše pracovní role. Je to pro nás v současnosti osobní realizace. 

Manželovo rodiče žijí v malé vesničce. Babička vše zastane, ale tatínek po náhlém pádu a 

úrazu hlavy je již tři měsíce ležící. V nemocnici se trápí, nechceme jej tam déle nechávat, 

beztak jej již neléčí, spíše se zotavuje. Babička pomoc odmítá, je statečná, ale my vidíme, že 

realita je velmi náročná. Ležící pacient není na jednu 75 letou ošetřovatelku. Sháněli jsme 

pečovatelskou službu, která by každý den ráno přijela a zajistila nejnutnější. Důležité bylo 

koupání, převlékání, polohování na lůžku a psychické povzbuzení pro babičku. Jsme 

rozvětvená rodina, takže odpoledne jsme s péčí dokázali pomoci my. Pečovatelky nám 

v průběhu péče poradili jak nejlépe dědu otáčet, jak polohovat, aby neměl proleženiny. 

Zajistili nám zapůjčení invalidního vozíku i toaletní židle. Na vozíku jsme jej dvakrát denně 

vyváželi ven. Dopoledne pečovatelky, odpoledne někdo z nás. Odborná podpora pečovatelské 

služby nám dodala odvahu a hlavně jsme viděli co a jak. Skvělé bylo, když jsme v létě 

odjížděli na dovolenou a pečovatelky měly možnost k nám jezdit ráno i večer. Měli jsme pocit 

jistoty v tom, že babička nebude na vše sama a že v případě jakékoliv krize jí bude někdo 

nápomocen. Péči u nás realizovali i na Štědrý den ráno, za což jsme obzvlášť vděční. Dědeček 

bohužel na Silvestra zemřel. My jsme ale moc rádi, že jsme začali s pečovatelskou službou 

spolupracovat, že jsme si řekli o pomoc a že i díky tomu děda dožil v pohodlí domova, bez 

bolestí a opečován.  
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Žiji sama, jsem vdova. Mám sice děti, ale ty věčně nemají čas, mají malé děti, jezdí 

do práce do Budějovic. Připadám si na obtíž a nechci je otravovat. Pečovatelskou 

službu si zavolám, když potřebuji. Dovezou a doprovodí mne k lékaři. Dovezou mne 

k obchodu, pomohou mi s nákupem a pak mě i s ním odvezou domů. Mohu chodit, 

ale ne na delší vzdálenosti a s nákupní taškou už vůbec ne. Mohla bych si jistě 

nechat nakoupit od nich, no ale radši si vše vyberu sama. Jednou týdně mi musí 

udělat velký úklid, to nezvládám a když je potřeba nechávám si ostříhat nehty na 

nohou. Jsem diabetička, každé škrábnutí se mi špatně hojí a oni mají speciální 

brusku, která je právě pro mne vhodná. Radí mi i v úředních záležitostech – 

vyřizovala jsem si příspěvek na péči, dávku v hmotné nouzi a příspěvek na mobilitu. 

Skutečně ty peníze potřebuji, protože hold jsem závislá na pomoci druhých. Vlastní 

nemohou, tak zjednávám profesionály. Peněz je málo, ale potřebuji pomoc a děvčata 

ty se o mne starají dobře.  

 

O mojí maminku se starám skoro 20 let. Zvládám to dobře, ale v posledních letech maminka 

potřebuje dohled. Plete si denní dobu, nejí, když jí nikdo nepobízí, vychází ven v létě 

v kožichu, v zimě v letních šatech. Jednoduše stáří. Dlouho jsem otálela, ale když jsem si 

uvědomila, že se nemohu z domu hnout, že musím odmítnout lázně a nemohu 

s kamarádkami ani na výlet na Moravu, tak to už mě začalo štvát. Archa u nás funguje i 

v sobotu a v neděli, chodí i večer, tak jsem se s nimi domluvila a vždy když jedu pryč 

domluvím s nimi potřebnou péči a jsem v klidu, že maminka nestrádá. Odpočinu si, naberu 

sil a sama na sobě cítím, jak mi i den mimo stereotyp péče udělá dobře. I maminka mi 

potvrdila, že vždy když odněkud přijedu, tak jsem na ni hodnější.  

 

Před nedávnem jsme si k sobě nastěhovali tchána, který už z důvodu 

vysokého věku těžko chodí a nezvládá tak běžnou péči o sebe ani domácnost. 

S manželem vše zvládáme, ale problém nastal u koupání. Manžel, jeho syn, 

se stydí vlastního tatínka umývat. Se mnou, jako se snachou, má zase 

problém děda. Dlouho jsme hledali řešení a pak se rozhodli, že povoláme 

pečovatelku. Dědeček se zprvu samozřejmě také styděl, ale tím, že děvčata 

k němu přistupovala vždycky tak nějak normálně, lidsky, ostych zmizel a 

dnes se na středeční koupání vysloveně těší.  
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REFERENCE 
Dopis od ředitelky Jany Zadražilové z DD Dobrá Voda  
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ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU DĚKUJEME 
Dárcům fyzickým, jejichž pomoc ať už materiální, finanční anebo psychická je velmi cenná.  

Poděkování patří paní Evě Tyrnerové z Borovan, panu Bohuslavu Koubovi z Borovan, panu 

Petru Valentovi z Krasejovky, panu Petru Hlávkovi z Českých Budějovic, panu Richardu 

Filipovi z Trhových Svinů, panu Filipu Joanidisovi z Borovan, a panu Janu Novákovi z Borovan. 

Dárcům z řad organizací, obcí a institucí děkujeme obzvláště za uznání naší snahy a jsme za 

jejich podporu nesmírně rádi. Jejich pomoc je nezbytnou součástí naší práce a bez ní, 

bychom naše cíle nemohli dosahovat.  

 

Obec Jílovice 

 

 

 

Obec Olešnice 

 

 

 

 

 

 

Město 

Borovany 
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ARCHA Borovany, o. p. s. 

Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany 

IČ: 28 14 96 29 

www.archaborovany.cz 

 

Korespondenční adresa: 

Třeboňská 6, 373 12 Borovany 

 

Telefonní spojení: 

 777 62 09 52 (M. Strapková, ředitelka) 

777 62 09 73 (S. Hančlová, sociální pracovnice) 

399 499 936 (kancelář) 

 

E-mail: 

info@archaborovany.cz 

strapkova@archaborovany.cz 

 

 

 

 

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

