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STŘEDISKO BOROVANY
Kontaktní místo
Žižkovo nám. 149, Borovany
Tel.: 399 499 936
Sociální pracovnice:
Bc. Iva Šopejstalová
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:
Miroslava Poláková, DiS.
Tel.: 774 91 64 04, 399 499 387
E-mail: velenice@archaborovany.cz

„Naším posláním je maximálně podpořit 
seniory a osoby se zdravotním postižením tak, 
aby mohli i přes určitou ztrátu soběstačnosti 
zůstat doma. Pomáháme rodinám s péčí o své 
blízké, zastupujeme je v péči, ve chvílích,  
kdy oni sami nemohou. V životě doma 
a důstojném stárnutí mezi svými blízkými 
vidíme velký smysl a cíl, ke kterému chceme 
pomoci jít.“
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VÝROČNÍ  
ZPRÁVA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
PRO SENIORY A OSOBY  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ARCHA 
Obecně prospěšná  
společnost

VÍTEJTE U NÁS…



VÝNOSY ORGANIZACE ZA ROK 2020

Tržby za služby 583 852 Kč
Tržby za dovážky obědů 192 285 Kč
Účelová dotace JčK 2 518 000 Kč
Příspěvky Úřadu práce – APZ 925 330 Kč
Ostatní 1 147 728 Kč
Výnosy celkem 5 367 195 Kč

NÁKLADY ORGANIZACE ZA ROK 2020

Mzdové náklady 3 087 286 Kč
Zákonné zdravotní a sociální pojištění 740 693 Kč
Pohonné hmoty 209 775 Kč
Cestovné 67 209 Kč
Opravy a údržba 168 676 Kč
Nájemné vč. energií 105 878 Kč
Školení zaměstnanců 67 370 Kč
Spotřeba materiálu  265 702 Kč
Provozní náklady – ostatní 297 888 Kč
Odpisy DHM 176 580 Kč
Náklady celkem 4 716 856 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 198 959 KČ

V roce 2020 jsme podpořili 145 uživatelů. V přímé 
péči u nich doma jsme strávili více než 4 400 hodin. 
27 uživatelů byly osoby se zdravotním postižením ve věku 
18–64 let. Pečovali jsme skutečně celý rok – plných 366 
dnů. Rozvezli jsme bezmála 12 tisíc obědů a celkově ujeli 
120 tisíc kilometrů (šesti služebními vozy). 
Uživatelé s námi ujeli 1 455 km v rámci doprovodů 
k jejich lékařům. Službu poskytujeme na celém území 
Trhosvinenska, Českovelenicka a části obcí Ledenice 
a Komařice.

V DOBĚ COVIDOVÉ nám lidé přinášeli ušité roušky. Proto 
jsme u naší kanceláře umístili nůši, do které lidé mohli 
roušky dávat a ti, co jich měli nedostatek si naopak vzít. 
Děkujeme švadlenkám, které naši nůši pravidelně plnily. 

V ČESKÝCH VELENICÍCH dojíždíme denně ke klientům 
novým služebním vozem, který je důležitou součástí 
k plnění našeho poslání. Tímto děkujeme za finanční 
podporu Jihočeskému kraji a městu České Velenice.

PO CELÝ ROK, naše pečovatelky fotily cesty, které vedou 
k našim klientům. Proto jsme vytvořili kalendář. Výtěžek 
z něj šel na provoz naší služby. Proč právě cesty a příroda? 
Za klienty ročně najezdíme téměř 90 tisíc kilometrů 
a neodradí nás počasí ani nerovné cesty.

  POMÁHAT 
MŮŽEME JEN DÍKY 
PODPOROVATELŮM

Jihočeský kraj
Úřad práce ČR
Město České Velenice
VDV Olgy Havlové
ČSOB pomáhá regionům
Město Nové Hrady
ČEPS, a.s.

Město Borovany
Obec Olešnice
Městys Ledenice
Město Trhové Sviny
Obec Jílovce
Obec Zvíkov u Lišova

 HOSPODAŘENÍ

 DÁRCI
Petr Valent, Marie Malíková, 
Manželé Blahovi, Jan 
Loukotka, František Šotola, 
Jaroslava Staňková, Tereza 
Nováková, Alena Košťálová, 
Jaroslav Černý,  
Libuše Soukupová,  
Marie Chytilová

dm drogerie markt, s.r.o., 
CZECH REKLAMA, s.r.o., 
Výrobní závod Dobrá voda, 
SDH Lhota, 
Petrovice, 
Mladošovice, 
GIVT.cz, s.r.o., 
Lékárna Borovany

  SLOVA, KTERÁ 
POTĚŠÍ

„Velice si vážíme péče a ochoty jak paní ředitelky, tak 
sociálních pracovnic a pečovatelek Archy Borovany. Moc 
děkujeme.“  Jiřina a Jula Blahovi

„Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za péči 
o mou maminku, babičku našich vnoučat z Českých 
Velenic. Je s Vašimi službami velice spokojená a to 
zejména v právě končícím roce 2020, který byl skutečně, 
zejména k epidemické situaci v naší zemi, pro služby 
Vašeho typu extrémně náročný. Přejeme Vám krásné 
vánoce a klidnější rok 2021, než byl ten právě končící. 

 S přáním hezkého dne Michal s rodinou.“ 

ROZHODLI JSME SE hodit naší kancelář do nového 
kabátu. Výmalba a nábytek na míru naše zázemí velice 
zútulnilo. Velké poděkování projektu: „ČSOB pomáhá 
regionům – jarní výzva 2020.“ Dárcům a místnímu truhláři 
panu Votrubovi.

ZÁŽITKOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ společnosti DelpSys 
Základy ošetřovatelské péče a manipulačních technik.  
Sami na sobě jsme si zkusili býti seniory, kteří potřebují 
polohovat, přetočit z boku na bok, posadit na lůžku atd. 
Školení bylo podpořeno z programu Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové. Děkujeme a vřele doporučujeme.

JSME TÝM, drží nás náš kmen a koruna z našich dlaní,
aneb
co pro nás znamená naše profese.



ALICE KLÍMOVÁ 
Pečovatelka, 6 let v Arše
Pracuji se skvělým kapitánem a jeho 
spolehlivým týmem plavčíků. Společně 
pomáháme lidem, kteří si už jen ztěžka 
dovedou pomoci sami. Naše práce je 
poslání. Každý úsměv a vstřícné gesto 
je nám odměnou.

DENISA TURKOVÁ
Pečovatelka, 2,5 roku u Archy
Do Archy jsem nastoupila jako 
pečovatelka, která se stará o tělo 
i duši klienta. Snažím se v rámci svých 
možností, abych pomohla klientům se 
vším, co potřebují a aby mohli zůstat 
ve svém známém prostředí a nemuseli 
do domova pro seniory. Snažím se 
respektovat osobnost každého klienta 
a také jeho zvyklosti a potřeby.

JANA PRAŽÁKOVÁ
Sociální pracovnice, 3 roky s Archou
ARCHA pro mne už navždy bude 
společenstvím báječných žen, které 
pod taktovkou úžasné velitelky Moniky, 
proplouvají životem a rozdávají pomoc, 
oporu, pohlazení i úsměv. Z celého srdce 
děkuji za příležitost, které se mi dostalo, 
pracovat v tomto kolektivu. Získala jsem 
nejen kolegyně, ale především navázala 
skvělá přátelství. Arše přeji mnoho 
úspěchů a spokojených klientů.

IVA ŠOPEJSTALOVÁ 
Sociální pracovnice, 5 let u Archy
Do Archy jsem nastoupila, jako 
absolventka, která se v tom musela 
naučit plavat. Těší mne, že stále mohu 
plout na této lodi. Těší mne, když 
někomu poradím a pomůžu ve svízelné 
situaci. A to vše s pocitem, že má práce 
má opravdu smysl!

HELENA STROPNICKÁ
Pečovatelka, 2,5 roku u Archy
Každý den jsem na cestách. Od domu 
k domu, od srdce k srdci. Provází 
mě obdiv, úcta a pokora (k těm, kteří 
nepovažují stáří za překážku, ale 
za moudrou a nevyhnutelnou součást 
života každého z nás. Každý den se 
od nich učím a oni všichni jsou součástí 
mé Cesty.

JAROSLAVA KOLÁŘOVÁ VOBOŘILOVÁ
Pečovatelka, 2 roky u ARCHY
Práce pečovatelky mě naplňuje 
pocitem potřebnosti a pomoci starším 
a nemocným lidem.

IVANA MATĚJKOVÁ
Pečovatelka, 3,5 roku v Arše
Jsem ráda, že můžu pomáhat seniorům 
doma. Vždy mě potěší jejich srdečné 
přijetí. S mnohými jsme kamarádi.

 ARCHA, TO JSME MY



MICHAELA ŠTĚPKOVÁ 
Pečovatelka, 3 roky s Archou
Do Archy jsem nastoupila úplnou 
náhodou a jsem za tu náhodu moc ráda. 
Práce pečovatelky má pro mě velký 
smysl. Kdo by nechtěl zůstat doma 
s rodinou. Můžu a chci pomáhat. A kdo 
ví? Třeba jednou, až budu ve věku 
našich klientů, přijde někdo, kdo 
pomůže mně zůstat doma. Někdo,  
koho tahle práce bude bavit jako mně.

MIROSLAVA POLÁKOVÁ
Sociální pracovnice, 4 měsíce u Archy
Co pro mne znamená má práce? 
Poznání lidského života, který si 
zaslouží podporu, úctu, cit a respekt. 
To dává smysl právě tomu, co jako tým 
děláme. A naopak dostáváme energii 
od nich, klientů - jedinečných lidí a rodin 
v okamžiku, kdy nám naše síly dojdou.

MONIKA STRAPKOVÁ
Ředitelka a zakladatelka, 8 let s Archou
Většina z nás chce prožívat své dny 
doma. Těší mne, že k tomu s naší 
pečovatelskou službou pomáháme 
plout. Na palubě Archy jsou ostřílené 
námořnice, které se jen tak něčeho 
nezaleknou. Jsem ráda, že mohu být 
kapitánkou tak báječné posádky. Naše 
poslání mi dává smysl a jsem ráda, 
že jsem jeho součástí.

OTÍLIA VALUTOVÁ
Pedikérka pečující o chodidla klientů.

LENKA ŠÍMOVÁ
Pedikérka pečující o chodidla klientů.

RENÁTA FERDOVÁ
Pečovatelka, 4 roky v Arše
Jsem ráda, že dělám práci, která mi dává 
smysl.

TEREZA UMLAUFOVÁ
Koordinátorka projektů, 4 roky s Archou
Jsem jedna z námořnic co má možnost 
táhnout za jeden provaz a tak pomáhat 
seniorům a osobám se zdravotním 
postižením zůstávat v domácím 
prostředí, co nejdéle to jde. Jsem taky 
jako „Sherlock Holmes“ při pátrání 
po finančních prostředcích pro naši 
organizaci. To vede k „dostatku“ paliva 
pro společnou plavbu.

VERONIKA KLÍNKOVÁ
Pečovatelka, 6 let v Arše
V mé práci, mně pozitivně nabíjí, 
když vím, že díky naší podpoře, může 
i zdravotně omezený človíček zůstat 
tam, kde to má rád.

MARIE DROBILOVÁ
Zkušená posila pro případ nouze.

PAVLÍNA BERÁNKOVÁ
Mladá posila pro případ nouze.


