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VÝNOSY ORGANIZACE ZA ROK 2018

Tržby za služby 492 000 Kč
Tržby za dovážky obědů 179 550 Kč
Účelová dotace JčK 2 327 000 Kč
Příspěvky Úřadu práce – APZ 714 228 Kč
Ostatní 563 550 Kč
Výnosy celkem 4 182 041 Kč

NÁKLADY ORGANIZACE ZA ROK 2018

Mzdové náklady 2 433 781 Kč
Zákonné zdravotní a sociální pojištění 680 237 Kč
Pohonné hmoty 135 272 Kč
Cestovné 109 207 Kč
Opravy a údržba 120 183 Kč
Nájemné vč. energií 75 894 Kč
Školení zaměstnanců 42 088 Kč
Spotřeba materiálu  149 879 Kč
Provozní náklady – ostatní 329 957 Kč
Odpisy DHM 11 256 Kč
Náklady celkem 4 087 754 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 94 287 KČ

POMÁHAT MŮŽEME JEN DÍKY PODPOROVATELŮM

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

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

V průběhu roku 2018 jsme podpořili 
139 klientů. Více než 10 z nich mohlo doma 
zůstat až do posledních chvil. Odsloužili jsme 
více než 4 100 hodin péče a podali necelých 
12 tisíc obědů. Ke klientům jsme ujeli více než 
60 000 kilometrů.

„I když mám v domově pro seniory vše co 
potřebuji, jsou na mne hodní a slušní, chybí 
mi tu služba, kterou jsem u vás tak ráda 
využívala. U vás jsem byla jako pod dohledem 
anděla strážného a současně ve vaší příjemné 
společnosti.“
                                                          Magdalena J. 
 
V roce 2018 zajišťovali službu 
na Trhosvinensku:
1,75 úvazku sociální pracovnice
3,82 úvazku pečovatelky

V lednu 2018 jsme zahájili kurz Trénování paměti pro seni ory. 
Jana Pražáková, DiS. zvládla v tomto roce absolvovat certifikovan 
kurz II. stupně. Deset lekcí – seznámení s tzv. mnemotechnikami, 
setkávání a možností navázat přátelství trvající i po skončení 
kurzu. Aktivita bude pokračovat celý rok 2019. Projekt je 
finančně podpořen z rozpočtu Jihočeského Kraje.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb vznikl na základě 
potřeby mít na jednom místě ucelený přehled služeb, 
které podporují cílovou skupinu seniorů. Publikace vznikla 
za finanční podpory Jihočeského kraje.

Od 1. října jsme přešli na automatické 
zaznamenávání zahájení a ukončení 
péče. Snížila se tak administrativní 
zátěž pečovatelek a významně se 
zjednodušilo zaznamenávání úkonů 
do softwarového programu. Investice 
v hodnotě více než 60 tisíc korun 
byla realizována za finanční podpory 
Jihočeského kraje.

PE
Č

O
VA

TE
LS

KÁ
 S

LU
ŽB

A
 

TR
H

O
SV

IN
EN

SK
O

STŘEDISKO  
ČESKÉ VELENICE
Pečovatelská služba již patří k Českým Velenicím stejně tak 
dobře, jako jiné organizace a spolky, které tu mají svoji tradici. 
Stálých uživatelů péče v roce 2018 bylo celkem 14. To je 
dvakrát více než v předchozím roce. Z toho máme obrovskou 
radost. Je to pro nás zpětnou vazbou o naší spolehlivosti 
a kvalitě služby, o kterou nám jde především. Spokojení uži-
vatelé jsou pro nás nejlepší vizitkou a my děkujeme za jejich 
důvěru. 
Naše pečovatelky pružně reagují na zdravotní stav uživatelů 
a péči jim plně přizpůsobují. Do domácností uživatelů dochází 
každý den včetně víkendů a svátků. 
Sociální poradenství zejména ohledně příspěvku na péči 
poskytuje sociální pracovnice Jana Pražáková, DiS., opravdu 
hojně. Služba je zdarma i přesto, že ne všichni, kdo o toto 
poradenství měli zájem, se stali našimi uživateli. 

V roce 2018 zajišťovali službu v Českých Velenicích:
0,5 úvazku sociální pracovnice
1,74 úvazku pečovatelky

ROZŠÍŘENÍ 
VYBAVENÍ SLUŽBY
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispěla částkou 
30 000 Kč, v rámci programu Senior, na nákup elektrického 
zvedáku a vysokého chodítka pro nácvik chůze.

HOSPODAŘENÍ



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 schránka: 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

www.archaborovany.cz
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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

STŘEDISKA
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Žáci 7. třídy borovanské základní školy připravily balíčky 
pro osamělé seniory. Inspirovali se u projektu „Ježíškova 
vnoučata.“ Za aktivitu velký dík, způsobila nemalou radost. 
Jen škoda, že se nám dlouhodobě nedaří vymyslet, jak děti 
dostat osobně k seniorům a předání dárků probíhá přes 
pečovatelky.

ÚSMĚVNÉ  
OKAMŽIKY

DĚTI MYSLÍ 
NA SENIORY

Vážená paní Strapková, chtěla bych Vám i celému kolektivu 
mnohokrát poděkovat za vstřícnost, ochotu a rychlost, 
 se kterou jste nám s děvčaty zajistily vynikající péči.  
Jste prostě úžasní a já jsem vám všem nesmírně vděčná.  
Přeji krásné a pohodové svátky, v novém roce mnoho a mnoho 
spokojených, usměvavých a bezstarostných dní. Mějte se moc 
hezky a ještě jednou obrovské poděkování.

SLOVA, KTERÁ 
POTĚŠÍ



POMÁHÁME SENIORŮM ZŮSTAT DOMA

Dříve se vše podstatné odehrávalo doma. Doma jsme 
se narodili. Doma jsme marodili. Doma jsme i umírali. 
V posledních 70 letech jsme si tomu odvykli. Tíživé životní 
situace řešíme přes nemocnice, ústavy a státní instituce. 
Pravda, vehementně nás k tomu tenkrát stát vychovával. 

Dnes se situace mění. Lidé si uvědomují, že není vždy tím 
hlavním mít stále v dosahu zdravotnický personál a být  
v až sterilně čistém prostředí. Dnes si čím dál víc lidí 
uvědomuje, že mnohem důležitější je prožívat své dny 
tam, kde se cítíme bezpečně a kde můžeme sdílet svůj 
životní příběh. Tam, kde jsme to stále my – já jako jedinečná 
osobnost. Takovým místem je pro většinu z nás náš domov.

Nejpalčivějším problémem života v pobytových zařízeních 
pro seniory, bývá právě ztráta vlastní identity. Není tam 

prostor pro sdílení našeho životního příběhu, stáváme se 
součástí skupiny lidí s obdobnými potížemi. Dle průzkumů, 
většina obslužného personálu vnímá obyvatele zařízení jako 
členy jednolité skupiny se stejnými potřebami. Individualita 
každého z nás zaniká.

Jsem ráda, že se téma domácí péče stále více dostává 
do povědomí lidí a stále více lidí uvažuje o tom, kdyby 
měli pečovat o svého blízkého, zkusili by to nejprve doma. 
V terénní pečovatelské službě se naplňováním svého poslání 
snažíme takovým rodinám pomoci a podpořit je tak, aby péči 
dlouhodobě zvládly a nevyhořely. 

Mgr. Monika Strapková, 
ředitelka organizace


