Středisko České Velenice

Pomáhat můžeme jen díky podporovatelům:

Pečovatelská služba se během roku v Českých Velenicích zabydlela. Pravidelně podporujeme 8 uživatelů a více než deseti jsme
poskytli jednorázové poradenství (nejčastěji z oblasti příspěvku
na péči).
365 dní v roce docházíme do domácností uživatelů a poskytujeme péči, na které jsme domluveni anebo, která je aktuálně
potřeba.
V únoru jsme uspořádali besedu pro širokou veřejnost
na téma domácí a sdílené péče. Sociální pracovnice podrobně
vysvětlila postup žádosti o příspěvek na péči.
V říjnu v rámci Týdne sociálních služeb proběhla úvodní hodina tréninku paměti. Lektorka jim pomocí rozličných technik přiblížila fantastické možnosti lidské mysli a nadchla je pro účast
ve všech deseti lekcích. Kurz bude končit na jaře v roce 2018
a pevně doufáme v rozšíření i do střediska v Borovanech.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Jihočeský kraj.
Úřad práce ČR.
Výbor dobré vůle Olgy Havlové.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Sdružení Via, z. ú. - TechSoup CZ/Darujme.cz
GIVT.cz, s. r. o.
AL,SYSTEM EXPO - Hana Hessová
Město Borovany
Obec Olešnice
Město Trhové Sviny
Obec Jílovice
Město Ledenice
Obec Zvíkov u Lišova
Město České Velenice

V pomoci druhým nám pomáhají naši dárci:
Paní Mgr. Kateřina Přibylová z Borovan
Manželé Jiřina a Julius Blahovi z Jílovic
Manželé Paškovi z Borovan
Paní Věra Poláčková z Ledenic
Paní Alžběta Bledá z Borovan
Pan Jan Rada z Borovan
Pan Jaroslav Černý z Borovan.
Děkujeme všem za podporu a přízeň.

Činnosti v obcích
Obec

Výnosy organizace za rok 2017

Počet
klientů

Přímá péče
[hod.]

Obědy
[ks]

Fakultativní služby
[Kč]

Borovany

28

623

1158

17936

České Velenice

8

520

–

–

Jílovice

14

55

2747

776

Ledenice

13

844

306

3824

Olešnice

5

732

89

–

Trhové Sviny

9

536

1050

–

Zvíkov

6

–

736

–

Službu v roce 2017 zajišťovali
Ředitelka, DPČ – 0,5 úvazku
Ekonom, účetní – externě

Sociální pracovnice, PP – 1 úvazek,
středisko Borovany
Sociální pracovnice, DPČ – 0,5 úvazku,
středisko České Velenice
Koordinátorka projektů – 0,75 úvazku
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446 708 Kč
100 455 Kč
234 837 Kč
1 513 757 Kč
291 061 Kč
30 000 Kč
457 800 Kč
296 796 Kč
3 371 414 Kč

Náklady organizace za rok 2017
Mzdové náklady
Zákonné zdravotní a sociální pojištění
Pohonné hmoty
Cestovné
Opravy a údržba
Nájemné vč. Energií
Školení zaměstnanců
Spotřeba materiálu
Provozní náklady – ostatní
Odpisy DHM
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

1 729 641 Kč
460 809 Kč
121 251 Kč
38 805 Kč
67 980 Kč
91 488 Kč
57 110 Kč
332 000 Kč
123 916 Kč
28 476 Kč
3 023 000 Kč
362 090 Kč

Výroční zpráva
za rok 2017

Pečovatelka, PP – 3,75 úvazky,
středisko Borovany
Pečovatelka, PP – 1,25 úvazku,
středisko České Velenice

Pečovatelka, DPČ –
1 úvazek

Tržby za služby
Tržby za dovážky obědů
Tržby za zajištění stravy
Účelová dotace JčK
Příspěvky od obcí
Nadační dar
Příspěvek Úřadu práce – APZ
Ostatní
Výnosy celkem

Pečovatelka, DPP –
0,80 úvazku

Pečovatelská služba pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
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Rok 2017 byl pro Archu rokem změn.

Projekty

Rok 2017 byl pro naši organizaci ve znamení rozvoje. V prosinci
2016 se nám podařilo otevřít středisko terénní služby v Českých
Velenicích. Oslovily nás sami rodiny, které chtěly pečovat o své
blízké doma a pečovatelská služba ve městě nebyla dostupná.
Radujeme se z toho, že s městem České Velenice je od začátku
výborná spolupráce a Krajský úřad Jihočeského kraje potřebu
uznal a přislíbil od roku 2018 středisko zařadit do základní sítě
sociálních služeb, tj. od roku 2018 středisko finančně podpořit.
V dubnu jsme se v Borovanech přestěhovali do větších prostor na Žižkovo náměstí. Kontaktní místo pro pečující a zázemí
pečovatelek je od nynějška v bývalé národní škole naproti autobusovému nádraží.

Zdravotně sociální služby i v malých obcích
Pravidelná preventivní setkávání seniorů s terénní zdravotní sestrou. Domy s pečovatelskou službou Jílovice, Ledenice, Borovany
a Trhové Sviny.
Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem.

Od června spravujeme facebookovou stránku ARCHA Borovany.
Využíváme ji ke sdílení zajímavých odkazů, pozvánek na aktivity
a prezentaci naší činnosti.
V říjnu, v rámci Týdne sociálních služeb, jsme uspořádali Den
otevřených dveří a v Českých Velenicích jsme zahájili tříměsíční
kurz trénování paměti pro seniory.
Od listopadu jsme rozšířili síť vývařoven, ze kterých rozvážíme
obědy. Klienti si nyní mohou nechat přivážet obědy ze Zemědělského družstva v Borovanech, z kulturního domu v Jílovicích,
ze základních škol v Borovanech a Jílovicích a nově z jídelny odborného učiliště v Trhových Svinech.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců terénní pečovatelské služby –
Zážitkový kurz první pomoci.
Společnost PrPom z Prahy pro nás připravila zážitkový kurz
na míru. Byl neopakovatelný. Vyzkoušeli jsme si tři modelové záchranné situace včetně dopravní nehody. Tyto kurzy můžeme jedině doporučit a věříme, že se nám v nejbližších letech podaří
kurz zopakovat.
Kurz byl podpořen finančním příspěvkem z programu Výboru
Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové.
Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR jsme
uspořádali odborný zážitkový seminář Proměny stáří a geronto-oblek.
Seminář byl podpořen finančním příspěvkem z programu Výboru Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové.

Zkvalitnění vybavení a nový rozvoj služby
Pomůcky k péči jsou pro nás velmi důležité. Usnadní péči. Umožní to, co by bez nich nebylo možné nebo velmi obtížné. Služba
je nově vybavena dalším invalidním vozíkem, třemi umyvadly
do lůžka, čtyřmi rolovacími podložkami pro polohování a manipulaci na lůžku, dvěma žebříčky k lůžku, pásem pro přesun a dalším. Každá z pomůcek slouží při péči a je zároveň k zapůjčení
pro pečující.
Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem.
Darujme.cz – internetový portál, na kterém mohou od roku 2017
drobní dárci podpořit naši organizaci. Konkrétně na webové adrese: https://www.darujme.cz/organizace/1200072
Burza filantropie
Pilotní projekt, který organizoval Dialog CB, oslovil 19 poskytovatelů sociálních služeb. Každý pak představil svůj projekt potencionálním donátorům. Náš projekt „Pracovní polička na dosah
aneb končíme s „Prosím tě, podej mi“ byl mezi třemi nejúspěšnějšími. V pilotním projektu se sice finance nerozdávali, svou účast
ale vnímáme jako výbornou zkušenost.

Aktivity pro seniory a pečující
Čtvrteční odpoledne patří již druhým rokem volnočasovým aktivitám. V domě s pečovatelskou službou v Jílovicích. Možnost
setkat se, popovídat si a být v kontaktu s vrstevníky zvyšuje kvalitu prožívaných dní a přispívá k chodu komunity. V podobných
setkáváních, zejména v obcích, kde není více možností společenského vyžití pro seniory, vidíme velký smysl.
V říjnu jsme do Borovan pozvali lektorku paní doktorku Miladu Šanderovou. Přednášela o kožních onemocněních u seniorů,
jak jim předcházet a jak je ošetřovat. Semináře od lektorů, kteří
sami v praxi léta pracovali a okusili naše starosti, jsou právě tím,
co pro naši činnost potřebujeme. Sdílení zkušeností a postupů
dodává tolik potřebnou jistotu v péči.
Semináře pro pečující byly podpořeny Jihočeským krajem
Senioři seniorům
V listopadu připravil cestovatel a zároveň senior pan Zdeněk
Bláha z Ledenic, besedu s promítáním fotografií o své cestě
do Izraele. 95letá paní Věra Vltavská, přichystala občerstvení
pro posluchače. Oběma moc děkujeme a smekáme před jejich
vitalitou a chutí obohatit stereotypní dny ostatním vrstevníkům,
kteří na tom již tak dobře nejsou.

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
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