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VÝROČNÍ ZPRÁVA
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Úvodní slovo
Impulsem k založení obecně prospěšné společnosti byla více než osmiletá zkušenost se
státní pobytovou službou (domovy důchodců, později domovy pro seniory). Tato služba
má své opodstatnění, ale domníváme se, že je využívána nesprávně a předčasně. Senioři
ani jejich rodiny si při snížení soběstačnosti člověka netroufají na péči doma. Obávají se
selhání, nemají dostatek informací o možné profesionální podpoře a nejsou žádnou
z institucí podpořeni v rozhodnutí zůstat doma.
Našimi aktivitami chceme povzbudit seniory a rodinné pečovatele k tomu, aby se
nevzdávali pobytu doma, aby co možná nejdéle mohli žít ve svém přirozeném prostředí.
Doma je doma. Každý uživatel, který se díky naší podpoře a pomoci rozhodne i přes určitá
zdravotní či sociální omezení zůstat ve svém přirozeném prostředí, u kterého se podaří
s pomocí rodiny a naší péče udržet dosavadní kvalitní a spokojený život doma, je pro nás
výhrou a smyslem naší snahy.

Mgr. Monika Strapková
zakladatelka a ředitelka společnosti

O společnosti
Obecně prospěšná společnost ARCHA Borovany byla založena v lednu roku 2013. Jejím
posláním je podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří žijí ve
svém domově či v bytě domu s pečovatelskou službou. Míra soběstačnosti našich klientů
je sice z důvodu věku či zdravotního postižení snížena, ale s naší dopomocí mohou
prožívat kvalitní, důstojný a spokojený život doma.
Naše působnost je v přibližném okruhu 10 km od Borovan (osady Borovany, Čeřejov,
Jedovary, Jiterní Ves, Komařice, Kramolín, Lhota, Lhotka, Lipnice, Petrovice, Rankov,
Třebíčko, Veselka, Vlachnovice a další).
Věříme, že pocit bezpečí jistoty a soukromí, který nám poskytuje pouze náš domov, nelze
vyvážit celodenní ústavní péčí.
Myslíme si, že není správné, aby většina lidí dožívala a umírala v ústavech.

Kontaktní údaje:
Archa Borovany, o.p.s.
Telefonní spojení: 777 62 09 52, 777 62 09 73
E-mail: info@archaborovany.cz
Webové stránky: www. archaborovany.cz
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedením u Krajského
soudu v Českých Budějovicích v oddílu O, vložce číslo 282.
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Statutární orgán – ředitelka: Mgr. Monika Strapková

Zahájení činnosti
Obecně prospěšná společnost ARCHA Borovany byla založena a zapsána v lednu 2013.
O této doby byly zahájeny přípravy směřující k zahájení poskytování profesionální podpory
a péče o osoby se sníženou soběstačností – osoby se zdravotním postižením od 18 let a
seniory. V září 2013 byla poskytována služba odborné péče o děti od narození do 6 let.
Služba byla poskytována jako doplňková činnost organizace. Záměrem služby je umožnit
rodičům, kteří se chtějí pracovně realizovat a tuto svou aktivitu chtějí zkloubit s rodinným
životem. Službu zajišťuje speciální pedagožka a zároveň dětská a zdravotní sestra Bc.
Marta Devetterová. Péče o děti je možná každý všední den od 8 do 12 hodin nebo dle
individuální domluvy obou stran.
Služba se starala celkem o 7 dětí, v
průměru jsme denně pečovali o 3 děti.

Hospodaření společnosti
Počáteční vklad zakladatelek činil

3800 Kč,

které byly uloženy na nově zřízený bankovní účet. Vzhledem k charakteru činností v tomto
roce, tj. přípravných pracech, tiskopisech, etickém kodexu, standardech a jiném byly tyto
činnosti dělány v režimu dobrovolnické práce, bez finanční odměny.
Díky podpoře v rámci projektu Pracovní perspektiva v souladu s rodičovstvím
(CZ.1.04/2.1.01/74.00188) mohla být zahájena doplňková činnost hlídání dětí (v září
2013). Celková výše podpory byla v roce 2013

32000,- Kč

Pro úhradu nutných výdajů a plateb byla využita bezúročná půjčka v rámci vnitřní
směrnice organizace v celkové výši
Stav v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2013

28000,- Kč
4640,- Kč

