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TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Stra nka 1 

Slovo ů vodem 

Výroční zpráva může být příležitostí ohlédnout se za uplynulým rokem. Ne proto, abychom 

se celovali za úspěchy, ale proto, abychom si připomněli, kdo všechno nás podpořil v našem 

poslání pomáhat klientům tak, aby mohli zůstávat ve svých domovech a prožívali tam 

spokojené dny. Dovolte mi nejprve poděkovat našim zaměstnancům. V současné době sedm 

děvčat a jedna mužská posila. Pracovní kolektiv, dobrá parta myslím, která zajistila službu 

každý den loňského roku. Péče a pomoc u našich klientů, kteří jsou někteří zcela osamělí 

anebo nemohoucí, je potřeba každý den, navzdory tomu je-li svátek anebo ne. Je pro mne, 

jako pro vedoucí, velkou úlevou, když si pracovníci sami rozdělí sváteční směny. Velmi 

oceňuji zodpovědnost, s jakou ke své práci přistupují, a chci jim za toto upřímně poděkovat.  

 

Monika Strapková, ředitelka organizace 

 

POSLÁNÍ 

 

Nas í m posla ní m je podpora a pomoc osoba m, ktere  z ijí  ve sve m domove  c i v byte  domů 

s pec ovatelskoů slůz boů, nejsoů jiz  plne  sobe stac ne , ale s nas í  dopomocí  mohoů proz í vat 

kvalitní , dů stojny  a spokojeny  z ivot doma.  

Do nas í  pe c e promí ta me hodnoty, ktere  jsoů dů lez ite . Dů stojnost kaz de ho c love ka bez 

ohledů na jeho hendikep, pr a telsky  mezilidsky  vztah, respektova ní  vlastní  volby klienta, 

cte ní  soůkromí . 

 

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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Stra nka 2 

NAS E C INNOST 

 

Pec ovatelska  slůz ba je poskytova na 7 dní  v ty dnů v obcí ch v okolí  20 kilometrů  od 

Borovan. Nas e podpora a pomoc spoc í va  zejme na v te chto slůz ba ch: 

• pomoc pr i pe c i o vlastní  osobů (pomoc pr i oble ka ní , pomoc pr i prostorove  

orientaci, pr i pr esůnů na lů z ko nebo vozí k, pomoc pr i osobní  hygiene  atd.), 

• pomoc s chodem doma cnosti (be z ny  ů klid a ů drz ba doma cnosti, topení  

v kamnech vc etne  dona s ky a pr í pravy topiva, praní  a z ehlení  pra dla), 

• pomoc pr i zajis te ní  stravy (dona s ka jí dla, pr í padne  pomoc s pr í pravoů vlastní ho 

jí dla), 

• pomoc pr i pobytů venků (procha zky, doprovody, nůtne  pochů zky). 

 

Dovoz obe da 

 

Obe dy dova z í me klientů m 7 dní  v ty dnů z jimi vybrane  jí delny (ZS  Jí lovice, ZS  Borovany, 

ZD Borovany, o ví kendech z Pohostinství  ů Hofhanzlů ).  

 

Fakůltativní  slůz by 

 

Mezi fakůltativní  slůz by patr í  doprovod na vec erní  kůltůrní  akce (koncerty, divadlo, 

kino), drobne  doma cí  pra ce vs eho drůhů, jednora zova  pe c e o hroby, zprostr edkova ní  

zapů jc ení  kompenzac ní ch pomů cek, zapů jc ení  jí dlonosic e, ů klid mimo byt klienta 

(spolec ny ch prostor bytove ho domů), pe c e o doma cí  zví r ata (vc etne  venc ení ), 

dovoz/odvoz klienta, pediků ra, maniků ra, str iha ní  vlasů , holení .  
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Stra nka 3 

REALIZOVANE  C INNOSTI 

 

Volnočasové aktivity 

Společná setkávání seniorů v domech s pečovatelskou službou v Trhovy ch Svinech 

a Jí lovicí ch fůngůjí  jiz  od roků 2014. Vs echny programy realizovane  v ra mci Univerzity 

volne ho c asů byly pro vs echny ů c astní ky zdarma.   

 

Česká asociace pečovatelské služby 

 

Od ledna se naše organizace zařadila mezi členy profesní asociace. 

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní 

sociálně-zdravotní služby.  

Věříme, že prostřednictvím asociace budeme moci sdílet dobrou praxi s ostatními poskytovateli a 

rozšiřovat své portfolio.  

 

 

 

Nový automobil na cestách ke vzdáleným seniorům 

V kve tnů jsme zakoůpili osobní  aůtomobil Volkswagen Polo. K jeho na kůpů na m pomohlo Sdrůz ení  Rů z e 

bezů roc noů financ ní  vy pomocí  ve vy s i 75 000 korůn.  

Novy  slůz ební  aůtomobil ůmoz nil zvy s it denní  kapacitů slůz by na 55 klientů  (z pů vodní ch 20). Rozs í r ili 

jsme dí ky tomů okrůh dojezdů slůz by na 25 km kolem Borovan (cele  Trhosvinensko, Ledenicko, 

Novohradsko).  

 

 

Členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
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Stra nka 4 

V srpnů se ARCHA Borovany stala c lenem Asociace poskytovatelů  socia lní ch slůz eb C R. 

Jedna  se o nejve ts í  profesní  organizaci ů na s. Dí ky c lenství  ma me moz nost: 

Pravidelne  se setka vat s ostatní mi poskytovateli socia lní ch slůz eb a sdí let dobroů 

praxi. 

Vyůz í vat financ ní  podpory pro volnoc asove  aktivity por a dane  pro nas e klienty. 

Odebí rat odborny  c asopis Socia lní  slůz by. 

Pr ipomí nkovat za kony, vyhla s ky a pr edpisy. 

 

Zároveň jsme se zapojili do odborné sekce terénních služeb, jejímž cílem je: 

 zprostr edkovat vy me nů informací  mezi poskytovateli a odborní ky z r ad MPSV, 

krajsky ch ů r adů , inspektorů  i vza jemne  mezi seboů. 

C lenství  je dals í  krok ke zkvalitne ní  nas ich slůz eb.  

Letos jsme se c leny stali dí ky financ ní mů darů spolec nosti IreSoft, ktera  na m doda va  

software pro nas i c innost.  

 

 

Nadace dětský mozek 

Podpora doma cí  pe c e a pec ovatelske  slůz by pro seniory s postiz ení m centra lní  nervove  

soůstavy, respitní  pe c e a osobní  asistence rodina m. 

Na s  projekt: Respitní  pe c e v doma cí m prostr edí . 

Cí lem projektů je vystr í dat rodinne  pec ovatele v pe c i o sve  rodinne  pr í slůs ní ky, o ktere  

denne  bez moz nosti odpoc inků pec ůjí . Pe c e o osoby s postiz ení m nervove ho syste mů 

je nejen fyzicky na roc na , ale i psychicky vyc erpa vají cí . Cí lem projektů je ůmoz nit 

alespon  kra tkodoby  odpoc inek rodinny m pec ůjí cí m k nac erpa ní  novy ch sil a pr ispe t 

tak ke zvy s ení  kvality jejich z ivota a sní z it riziko vzniků syndromů vyhor ení .  

V ra mci projektů bylo mimo jine  be hem tr í  dnů  va noc ní ch sva tků  odsloůz eno naví c 17 

hodin jako za stůp rodinny ch pec ůjí cí ch. 
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Stra nka 5 

V ra mci projektů probí hala pů l roků pravidelna  nadstandartní  pe c e o seniory po 

ce vní ch mozkovy ch pr í hoda ch. 1x ty dne  mozkovy  jogging a tre nova ní  pame ti.   

 

Rozpoc et projektů: 72 180, -Kc  

Nadac ní  pr í spe vek: 10 000,- Kc . 

 

De kůjeme. 

 

 

Dloůhodobe  podporůjeme slůz bů Tí sn ove  pe c e Z ivota 90. O slůz be  pravidelne  informůjeme. V tomto 

roce dva z nas ich klientů  zac ali slůz bů vyůz í vat.  

 

Od ledna ma me zr í zenoů slůz ební  pra delnů. Dí ky vstr í cnosti obce Jí lovice jsme 

v tamní m dome  s pec ovatelskoů slůz boů mohli zar í dit vlastní  pra delnů, kde pereme 

te m ze seniorů , kter í  ve sve m domove  pro praní  nemají  podmí nky. 

 

Nebojte se pečovat 

 

Pro domácí pečovatele jsme zorganizovali dvě říjnové soboty.  

PhDr., MSc. Milada Šanderová, zdravotní sestra a dlouholetá lektorka 

Mgr. Jana Janoušková, fyzioterapeutka.  

 

Témata workshopu a praktických nácviků: 

Co je při péči o blízkého důležité. 

Jak správně polohovat. Jak používat kompenzační pomůcky. 

Jak chránit svá záda, aby náročnou péči zvládla.  

Následky cévních mozkových příhod, průběh postižení. 
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Stra nka 6 

Péče o tělo, pitný režim, měření cukru, péče o kožní rány.  

Na co všechno má pečující nárok a kde o co žádat.  

 

 

 

O seniorech, o službě, o tématu 

 

Ac koliv seniorů  pr iby va , te ma pe c e o ne  a doz í va ní  doma na frekventovanosti nikoliv. Je vz ite  dogma – 

c love k se sní z enoů sobe stac ností  bůde nejspokojene js í  v ů stavní  pe c i. Kvalitní  strava az  pe tkra t denne , 

kaz dodenní  hygiena a le kar  na zavola ní .  Co ví c si pr a t? Domov, kde ma m kor eny? Soůkromí ? Moz nost 

vlastní  volby napr í klad zda bůdů sní dat teď anebo az  za hodinů, zda se bůdů my t dnes anebo az  zí tra, 

zda porůs í m diabetickoů dietů a koůpí m si dnes chůtny  za kůsek?  

Pro podporů pove domí  o tere nní ch slůz ba ch jsme se i my pokůsili te ma otevr í t v ne kolika me dií ch (letos 

konkre tne  v novina ch, oblastní ch zpravodají ch i rozhlase).  

 

http://www.archaborovany.cz/wp-content/ůploads/2016/01/borovany-archa-terenni-pecovatelska-

slůzba.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archaborovany.cz/wp-content/uploads/2016/01/borovany-archa-terenni-pecovatelska-sluzba.mp3
http://www.archaborovany.cz/wp-content/uploads/2016/01/borovany-archa-terenni-pecovatelska-sluzba.mp3
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Stra nka 7 

Rok v číslech 
 

Náklady na službu Kč  

Celkove  1 655 190 

Mzdove  1 021 694 

Výnosy z činnosti  

Platby klientů  492 616 

Pr í spe vky od obcí  a da rců  236 570 

Dotace, granty, ů c elove  pr í spe vky 1 007 628 

 

Popis činnosti Počet klientů/přibližný počet 
hodin péče 

Pec ovatelska  slůz ba 75/3691 

Fakůltativní  slůz by 25 

Univerzita volne ho c asů 58/147 

 

Persona lní  zajis te ní  

Profese Počet osob Počet úvazků 

R editelka 1 0,5 

Socia lní  pracovní k 1 1 

Pracovní k v socia lní ch 
slůz ba ch 

6 3,2 

U drz ba 1 0,16 

Dobrovolní ci 1 0,16 

   

 

Za nas imi klienty jsme ůjeli 34835 kilometrů . 
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Rozs í r ili jsme okrůh pe c e z 20 na 25 kilometrů  okolo Borovan. 
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