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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
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VÝROČNÍ  
ZPRÁVA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
PRO SENIORY A OSOBY  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ARCHA 
Obecně prospěšná  
společnost



VÝNOSY ORGANIZACE ZA ROK 2019

Tržby za služby 539 019 Kč
Tržby za dovážky obědů 175 395 Kč
Účelová dotace JčK 2 453 000 Kč
Příspěvky Úřadu práce – APZ 953 053 Kč
Ostatní 1 038 288 Kč
Výnosy celkem 5 158 755 Kč

NÁKLADY ORGANIZACE ZA ROK 2019

Mzdové náklady 2 789 377 Kč
Zákonné zdravotní a sociální pojištění 848 495 Kč
Pohonné hmoty 190 657 Kč
Cestovné 49 123 Kč
Opravy a údržba 79 780 Kč
Nájemné vč. energií 73 363 Kč
Školení zaměstnanců 43 850 Kč
Spotřeba materiálu  183 200 Kč
Provozní náklady – ostatní 376 643 Kč
Odpisy DHM 82 368 Kč
Náklady celkem 4 716 856 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 441 899 KČ

POMÁHAT MŮŽEME JEN DÍKY PODPOROVATELŮM

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Jihočeský kraj
Úřad práce ČR
Výbor dobré vůle Olgy Havlové
Tříkrálová sbírka

Město České Velenice
Město Borovany
Obec Olešnice
Městys Ledenice
Město Trhové Sviny 
Obec Jílovice
Obec Zvíkov u Lišova

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
TRHOSVINENSKO
Během roku 2019 jsme podpořili 157 uživatelů. Odsloužili 
jsme více než 4 200 hodin péče a podali téměř 12 200 obědů. 
Do rodin, které podporujeme, jsme ujeli více než 
87 000 kilometrů. Služba se také rozšířila o další kontaktní 
místo v budově trhosvinenské polikliniky, kde je zázemí 
pro poradenství a bezbariérový prostor k aktivitám. 
 
V roce 2019 zajišťovali službu na Trhosvinensku:
1,75 úvazku sociální pracovnice
4,95 úvazku pečovatelky

STŘEDISKO  
ČESKÉ VELENICE
Pečovatelská služba je v Č. Velenicích již stálicí. Noví uživatelé 
se na ni obrací většinou sami, na doporučení někoho, kdo 
již naši službu využívá anebo o našich službách slyšel. Tato 
doporučení nás těší nejvíce, neboť spokojení uživatelé jsou 
nejlepší vizitkou. 
Během roku 2019 jsme v obtížné životní situaci pomohli 
celkem 19 seniorům – z toho osmi novým. Pravidelně 
přispíváme krátkými články do místního zpravodaje. 
Snažíme se tak více přiblížit lidem, kam se mohou obrátit 
v obtížné životní situaci. Nově je informace o službě 
i na webu města. Spolupráce i podpora obce je skvělá, 
čemuž jsme velmi rádi. 

V roce 2019 zajišťovali službu v Českých Velenicích:
0,5 úvazku sociální pracovnice
1,75 úvazku pečovatelky

SNAŽÍME SE, ABY NÁS RODINY ZNALY A VĚDĚLY,  
S ČÍM JIM MŮŽEME POMOCI
Komunitní centrum Nové Hrady zorganizovalo besedu 
o terénní pečovatelské službě. Ve chvíli, kdy v rodině probíhá 
změna situace seniora, je podstatné mít informace a vědět, 
na koho se obrátit. Kdo má zkušenosti s takovými situacemi 

 PODAŘILO SE
Rozšířit dostupnost terénní pečovatelské služby do malých 
obcí a osad regionu se nám podařilo díky nákupu tří 
služebních aut. Projekt s názvem „Rozšíření poskytování 
terénní pečovatelské služby na trhosvinensku v obcích 
s obtížnou dostupností této služby“ je spolufinancován 
Evropskou unií. Integrovaný regionální operační program, 
č. výzvy 042/06_16_072/CLLD_15_01_238 s názvem: 
5. výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Sociální infrastruktura 
2. Pečovatelská služba je více dostupná zejména v odlehlých 
osadách regionu. Zvýšila se i naše okamžitá kapacita z pěti 
na šest uživatelů v jeden okamžik.

 MALÁ VELKÁ POMOC
Dary fyzických osob neměříme velikostí finančního obnosu. 
Mnohem víc je pro nás vyjádřená podpora poslání (Pomoci 
seniorům zůstávat co nejdéle doma).

Děkujeme, že nám pomáháte.

 HOSPODAŘENÍ a může přispět k řešení. Neformálního setkání s houstičkami 
od našeho dvorního pekaře Vojty Vrány se zúčastnila široká ve-
řejnost, ale i sociální pracovníci Nových Hradů a Trhových Svin.

Ve spolupráci s Domácím hospicem sv. Kleofáše jsme ote-
vřeli výstavu Spolu Doma. Fotografie z domovů rodin, které 
doprovodili svého blízkého a základní informace o službách, 
které mohou rodinu podpořit. 

Oslavy Svatého Martina
Věnováno neziskovým organizacím v Borovanech. Báječ-
ná atmosféra a velká snaha propojit lidi, která se podařila. 
Za přispění celého týmu jsme připravili a prodali občerstvení 
za bezmála 8 tisíc korun.

Jiří Starka ( Starka – půjčovnictví 
a obchod, s. r. o )

Jana Podlešáková  
( CZECH REKLAMA, s. r. o. )

Tereza Nováková  
(Vyrobeno srdcem ČB ) 

Zuzana Guthová

Marie Malíková
Jaroslav Melmer
Miroslava Koblihová
Jarmila Staňková
Petr Jeník
Jana Beránková



„Dobrý den, jelikož jsem byl nečekaně rychle přestěhován 
do Domu pro seniory Chvalkov, nestačil jsem vám všem 
už osobně poděkovat za zapůjčení chodítka, které mi velice 
usnadnilo pohyb od začátku letošního roku, když mi mé nohy 
nechtěly sloužit tak jak bych potřeboval. Dále bych chtěl ještě 
dodatečně poděkovat všem ošetřovatelkám, pečovatelkám 
i ostatním pracovníkům Archy za služby a ochotnou pomoc 
během mého pobytu v Borovanech. Práce všech si velice 
vážím.

Přeji Vám všem pevné zdraví, stále dobrou náladu a chuť 
pomáhat lidem!“

Jaroslav M.

  PROJEKTY A AKTIVITY 
VE SPOLUPRÁCI

GIVING TUESDAY – světový svátek dárcovství, do kterého 
jsme se zapojili a byli úspěšní s projektem „Vyšij ARCHU 
na triko!“

#KAFESBABI – projekt, který chce posílit vztahy mezi 
mladou generací a generací našich prarodičů. Ve spolupráci 
s Kavárnou ZÁMEK jsme pozvali více než dvacet seniorů 
na kávu s vnoučetem.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ přispěla 
částkou 55 000 Kč, v rámci programu Senior, na prohloubení 
kvalifikace týmu a práci na něm.

Přes portál DARUJME.CZ jsme získali od dárců finanční 
příspěvky na projekt „SPOLEČNÝ CVAK“. Díky této podpoře, 
jsme zakoupili fotoaparát Canon.

Tříkrálová sbírka – Charita Česká republika. Vincencské 
společenství, z. s. v Borovanech již tradičně pořádá 
tříkrálovou sbírku. Dar ve výši 42 tisíc korun jsme použili pro 
kurzy tréninku paměti pro seniory, nákup odborné literatury 
a osvětové besedy o dostupnosti terénních sociálních služeb.

Terénní zdravotní sestra se v domech s pečovatelskou 
službou setkávala s těmi, kteří chtěli preventivně změřit 
krevní tlak, hladinu cukru v krvi a poradit se o svých 
zdravotních neduhách. Aktivita probíhala celý rok, vždy 
jednou měsíčně v DPS Borovany, Jílovice, Trhové Sviny 
i Ledenice. 

  PODĚKOVÁNÍ



Volnočasové aktivity jako prevence sociálního vyloučení.  
Projekt spolufinancován Jihočeským krajem. Více než 
35 zájemců se scházelo v Borovanech, Trhových Svinech 
a v Českých Velenicích. Pravidelné setkávání se stalo 
pro mnohé účastníky tak samozřejmým, že už na konci 
prázdninové přestávky, urgují nové zahájení. To nás těší 
a za hlavní úspěch považujeme navázané vztahy a další 
setkávání mimo aktivitu. 

Již šestým rokem každý týden organizujeme setkání 
aktivních seniorů v domě s pečovatelskou službou 
v Jílovicích. Možnost potkat se s vrstevníky a naplnit svůj 
volný čas není v malých obcích taková jako ve městech.  
Obec aktivitu dlouhodobě finančně podporuje a společně 
tak přispíváme k prevenci pocitu osamění účastníků.

  PROJEKTY A AKTIVITY VE SPOLUPRÁCI


