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TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Slovo ůvodem
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
Nasím poslaním je podpora a pomoc osobam, ktere zijí ve svem domove ci v byte domů
s pecovatelskoů slůzboů, nejsoů jiz plne sobestacne, ale s nasí dopomocí mohoů prozívat
kvalitní, důstojny a spokojeny zivot doma.
Do nasí pece promítame hodnoty, ktere jsoů důlezite. Důstojnost kazdeho cloveka bez
ohledů na jeho hendikep, pratelsky mezilidsky vztah, respektovaní vlastní volby klienta,
ctení 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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TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
NASE CINNOST
Pecovatelska slůzba je poskytovana 7 dní v tydnů v obcích v okolí 20 kilometrů od
Borovan. Nase podpora a pomoc spocíva zejmena v techto slůzbach:
•

pomoc pri peci o vlastní osobů (pomoc pri oblekaní, pomoc pri prostorove
orientaci, pri presůnů na lůzko nebo vozík, pomoc pri osobní hygiene atd.),

•

pomoc s chodem domacnosti (bezny ůklid a ůdrzba domacnosti, topení
v kamnech vcetne donasky a prípravy topiva, praní a zehlení pradla),

•

pomoc pri zajistení stravy (donaska jídla, prípadne pomoc s prípravoů vlastního
jídla),

•

pomoc pri pobytů venků (prochazky, doprovody, nůtne pochůzky).

Dovoz obeda

Obedy dovazíme klientům 7 dní v tydnů z jimi vybrane jídelny (ZS Jílovice, ZS Borovany,
ZD Borovany, o víkendech z Pohostinství ů Hofhanzlů).

Fakůltativní slůzby

Mezi fakůltativní slůzby patrí doprovod na vecerní kůltůrní akce (koncerty, divadlo,
kino), drobne domací prace vseho drůhů, jednorazova pece o hroby, zprostredkovaní
zapůjcení kompenzacních pomůcek, zapůjcení jídlonosice, ůklid mimo byt klienta
(spolecnych prostor bytoveho domů), pece o domací zvírata (vcetne vencení),
dovoz/odvoz klienta, pedikůra, manikůra, strihaní vlasů, holení.
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TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
REALIZOVANE CINNOSTI
Volnočasové aktivity
Společná setkávání seniorů v domech s pečovatelskou službou v Trhovych Svinech
a Jílovicích fůngůjí jiz od roků 2014. Vsechny programy realizovane v ramci Univerzity
volneho casů byly pro vsechny ůcastníky 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 kvetnů jsme zakoůpili osobní aůtomobil Volkswagen Polo. K jeho nakůpů nam pomohlo Sdrůzení Růze
bezůrocnoů financní vypomocí ve vysi 75 000 korůn.
Novy slůzební aůtomobil ůmoznil zvysit denní kapacitů slůzby na 55 klientů (z původních 20). Rozsírili
jsme díky tomů okrůh dojezdů slůzby na 25 km kolem Borovan (cele Trhosvinensko, Ledenicko,
Novohradsko).

Členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
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V srpnů se ARCHA Borovany stala clenem Asociace poskytovatelů socialních slůzeb CR.
Jedna se o nejvetsí profesní organizaci ů nas. Díky clenství mame moznost:
Pravidelne se setkavat s ostatními poskytovateli socialních slůzeb a sdílet dobroů
praxi.
Vyůzívat financní podpory pro volnocasove aktivity poradane pro nase klienty.
Odebírat odborny casopis Socialní slůzby.
Pripomínkovat zakony, vyhlasky a predpisy.

Zároveň jsme se zapojili do odborné sekce terénních služeb, jejímž cílem je:
zprostredkovat vymenů informací mezi poskytovateli a odborníky z rad MPSV,
krajskych ůradů, inspektorů i vzajemne mezi seboů.
Clenství je dalsí krok ke zkvalitnení nasich slůzeb.
Letos jsme se cleny stali díky financnímů darů spolecnosti IreSoft, ktera nam dodava
software pro nasi cinnost.

Nadace dětský mozek
Podpora domací pece a pecovatelske slůzby pro seniory s postizením centralní nervove
soůstavy, respitní pece a osobní asistence rodinam.
Nas projekt: Respitní pece v domacím prostredí.
Cílem projektů je vystrídat rodinne pecovatele v peci o sve rodinne príslůsníky, o ktere
denne bez moznosti odpocinků pecůjí. Pece o osoby s postizením nervoveho systemů
je nejen fyzicky narocna, ale i psychicky vycerpavající. Cílem projektů je ůmoznit
alespon kratkodoby odpocinek rodinnym pecůjícím k nacerpaní novych sil a prispet
tak ke zvysení kvality jejich zivota a snízit riziko vzniků syndromů vyhorení.
V ramci projektů bylo mimo jine behem trí dnů vanocních svatků odsloůzeno navíc 17
hodin jako zastůp rodinnych pecůjících.

Stranka 4

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V ramci projektů probíhala půl roků pravidelna nadstandartní pece o seniory po
cevních mozkovych príhodach. 1x tydne mozkovy jogging a trenovaní pameti.

Rozpocet projektů: 72 180, -Kc
Nadacní príspevek: 10 000,- Kc.

Dekůjeme.

Dloůhodobe podporůjeme slůzbů Tísnove pece Zivota 90. O slůzbe pravidelne informůjeme. V tomto
roce dva z nasich klientů zacali slůzbů vyůzívat.

Od ledna mame zrízenoů slůzební pradelnů. Díky vstrícnosti obce Jílovice jsme
v tamním dome s pecovatelskoů slůzboů mohli zarídit vlastní pradelnů, kde pereme
tem ze seniorů, kterí ve svem domove pro praní nemají podmínky.

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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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
Ackoliv seniorů pribyva, tema pece o ne a dozívaní doma na frekventovanosti nikoliv. Je vzite dogma –
clovek se snízenoů sobestacností bůde nejspokojenejsí v ůstavní peci. Kvalitní strava az petkrat denne,
kazdodenní hygiena a lekar na zavolaní. Co víc si prat? Domov, kde mam koreny? Soůkromí? Moznost
vlastní volby napríklad zda bůdů snídat teď anebo az za hodinů, zda se bůdů myt dnes anebo az zítra,
zda porůsím diabetickoů dietů a koůpím si dnes chůtny zakůsek?
Pro podporů povedomí o terenních slůzbach jsme se i my pokůsili tema otevrít v nekolika mediích (letos
konkretne v novinach, oblastních zpravodajích i rozhlase).

http://www.archaborovany.cz/wp-content/ůploads/2016/01/borovany-archa-terenni-pecovatelskaslůzba.mp3
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Rok v číslech
Náklady na službu

Kč

Celkove

1 655 190

Mzdove

1 021 694
Výnosy z činnosti

Platby klientů

492 616

Príspevky od obcí a darců

236 570

Dotace, granty, ůcelove príspevky

1 007 628

Popis činnosti

Počet klientů/přibližný počet
hodin péče

Pecovatelska slůzba

75/3691

Fakůltativní slůzby

25

Univerzita volneho casů

58/147

Personalní zajistení
Profese
Reditelka
Socialní pracovník
Pracovník v socialních
slůzbach
Udrzba
Dobrovolníci

Počet osob

Počet úvazků

1
1
6

0,5
1
3,2

1
1

0,16
0,16

Za nasimi klienty jsme ůjeli 34835 kilometrů.
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Rozsírili jsme okrůh pece z 20 na 25 kilometrů okolo Borovan.

Informace o obecne prospesne spolecnosti
ARCHA Borovany, o. p. s.
Zizkovo nam. 107, 373 12 Borovany
Telefon 399 499 936, 777 62 09 73
Fax info@archaborovany.cz
www.archaborovany.cz
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