
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vážení příznivci, dárci a partneři, 
 

dovolte mi, abych vás seznámil s činností a hospodařením našeho spolku a přiblížil 

vám tak předešlý rok 2015 a zároveň všem poděkoval za vyjádřenou podporu a 

důvěru našemu zařízení, které si velice vážíme. 

 

Právě díky vaší ochotě a podpoře jsme mohli udržet a zlepšovat nabízené služby, 

které poskytujeme těžce tělesně a zdravotně postiženým lidem a seniorům. 

 

Snažíme se našim klientům podat pomocnou ruku v době, kdy ji budou nejvíce 

potřebovat. Ve spolupráci s klienty či jejich rodinou hledáme nejlepší a nejrychlejší 

řešení jejich životní situace. Společně tak překonáváme vzniklé překážky a 

zachováváme přání klientů, zůstat ve svém prostředí.  

Děkujeme, že nám v této činnosti pomáháte, můžeme tak pomáhat konkrétním lidem 

a rodinám. 

 

Celkový přehled hospodaření našeho spolku za minulý rok je shrnut v tabulce 

Finance 2015. 

 

                    Jiří Bajer 

   ředitel správní rady 

 

 
 

 

PRACOVNÍ KOLEKTIV ZAŘÍZENÍ 
 

Hlavně díky podpoře našich partnerů a i některým nadacím jsme během roku mohli 

zachovat stávající počet zaměstnanců a nemuseli je tak propouštět. Tím jsme měli 

možnost pomáhat u všech klientů, kteří pomoc potřebovali. 

Pracovní kolektiv vede ředitel správní rady, který je statutárním zástupcem 

organizace. Péči o klienty zajišťují pečovatelé v přímé péči, sociální pracovník a 

pomocný personál. Dále v našem zařízení pracuje ekonomka, administrativní 

pracovnice a kuchař s pomocnou sílou v kuchyni. 

V minulém roce u nás pracovalo 9 zaměstnanců. 

 

Velice si vážím našich zaměstnanců, bez nichž by naše služby nemohly fungovat. 

Děkuji jim za dobře odvedenou práci, díky které denně pomáhají řadě klientů, a 

naplňují tak cíle našeho zařízení. 
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2015 

 
 

 Terénní pečovatelská služba (Identifikátor služby 687 53 32) 

 

V tomto roce jsme navýšili denní kapacitu klientů, dle registrace, z 25 na 50 klientů. 

Tím jsme mohli pokrýt všechny poptávky ze stran uživatelů našich služeb a 

pomáhat i dalším klientům, kteří o naše služby projevili zájem a těm, kteří by 

činnosti ve své domácnosti, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu či věku, sami 

bez pomoci nezvládli. Zároveň jsme jim pomohli zůstat ve svém přirozeném 

prostředí. 

Jednalo se o pomoc například při péči o jejich vlastní osobu, pomoc při hygieně, 

stravování, dovozu k lékaři, na pravidelné rehabilitace, podávání léků, ošetření na 

lůžku, úklid, nákupy, pomoc při vyřizování pochůzek na úřadech nebo dovoz stravy. 

 

V našem zařízení je i půjčovna kompenzačních pomůcek a během roku jsme tak 

poskytli klientům např. polohovací postel s antidekubitní matrací, vozík, chodítko 

nebo vanový zvedák. 

 

Tuto službu jsme poskytovali v Borovanech a v přilehlých městech a obcích. Po 

domluvě s klienty jsme službu poskytli i o víkendech. 

 

Klientů terénní pečovatelské služby bylo v roce 2015 celkem 50. Z toho 6 trvale 

upoutaných na lůžku s potřebou zvýšené péče a dalších 46 klientů v dovozové 

službě. Za celý rok najela naše auta ke klientům a s klienty celkem 34 100 km. 

Celkové náklady této služby činily 1 918 466 Kč.  

 

 Školka pro seniory 

V rámci Terénní pečovatelské služby jsme již druhým rokem nabízeli také naší další 

službu, Školku pro seniory. 

Tato služba, která je určená nejen pro odlehčení rodinám, které se o své blízké chtějí 

starat a nechtějí je umístit do jiného zařízení, ale i pro samotné seniory, navštívilo 

pravidelně celkem 5 klientů, dalších 10 klientů ji navštívili nárazově. 

 

Uživatelé této služby měli celý den k dispozici pečovatele, kteří připravovali 

individuální programy a aktivity, na základě potřeb a požadavků klientů. Během 

roku se klienti zúčastnili jednodenních výletů po okolí, zapojili se do různých aktivit 

a konec roku všichni společně završili posezením u muziky, o kterou se postarali 

přímo klienti a také přátelé našeho zařízení. 
 

 

 

 

 

 Příprava a rozvoz obědů 

 

Ve vlastní kuchyni jsme připravovali obědy, které jsme ke klientům také rozváželi. 

Někteří využili možnosti a poobědvali v jídelně našeho zařízení.  

Celkem jsme navařili 10 454 obědů.  

 

Díky významné finanční podpoře společnosti ČEPS, a. s. jsme mohli také v tomto roce 

dovybavit kuchyni o nezbytné nádobí a navíc jsme mohli nakoupit suroviny potřebné 

pro přípravu obědů, čímž jsme nemuseli, na základě rostoucích cen surovin, zdražovat 

obědy.  

 

 

 Letní integrované tábory pro děti a mládež 

Tento rok bylo velmi náročné sehnat potřebné finanční prostředky na realizaci dalších 

týdenních nácvikových kurzů. A tak jsme tuto činnost museli výrazně omezit. Jen za 

pomoci sponzorů se nám podařilo uskutečnit alespoň dva týdenní pobyty, které jsme 

zrealizovali formou letního integrovaného tábora. Děti tak mohly strávit letní dny plné 

aktivit a zábavy v kolektivu přátel a alespoň na pár dní se odreagovat a načerpat nové 

síly, stejně tak i jejich rodiny. 

 

 Vybavení zařízení 

V uplynulém roce jsme v našem zařízení upravili a přizpůsobili místnosti pro provoz 

Školky pro seniory. Rozšířili jsme i naše vybavení o novou polohovací postel v hodnotě 

30 000 Kč s antidekubitní vzduchovou matrací v částce 7000 Kč a nový vanový 

zvedák. To vše bylo zakoupeno proto, aby byla možná snazší manipulace s klientem při 

péči a při osobní hygieně klienta, pro odlehčení klientovi dlouhodobě upoutanému na 

lůžku či po rekonvalescenci od bolestí a neklidu, zároveň pro preventivní zabránění 

vzniku dekubitů. Dále jsme na leasing pořídili nový automobil, díky kterému můžeme 

nyní zvládat současně na více místech pečovat o klienty a pomoci tak více lidem, kteří 

o naše služby projevují zájem. 

 



  

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Příjmy podle zdrojů Kč      % z celku 

Krajský úřad 323 700,- 11,02 

Ministerstva - MPSV 424 800,- 14,46 

Úřad práce 247 045,- 8,41 

Příspěvek na peč. službu od MÚ Borovany 51 848,- 1,77 

Tříkrálovská sbírka z Ledenic 14 567,- 0,5 

Granty nadací 45 098,- 1,54 

Ostatní spolky a sbírky  2 450,- 0,09 

Dary firem a organizací 572 722,- 19,49 

Dary osob 115 540,- 3,94 

Příjmy z vlastní činnosti 831 710,- 28,3 

Tržby z prodeje  DNHM a DHM 258 240,- 8,79 

Ostatní příjmy  51 020,- 1,74 

Úrok z účtů   387,15  0,02 

CELKEM 2 939 127,15 100 

B. Výdaje   

Mzdové náklady           1 370 318,- 45,77 

Zákonné soc. pojištění 461 510,- 15,42 

Odpis  DNHM a DHM 258 055,-   8,62 

Cestovné 330,- 0,02 

Spotřeba PHM 76 103,83   2,55 

Oprava a údržba – objekt, auta 22 924,-   0,77 

Spotřeba energie 185 639,60   6,20 

Spotřební materiál 395 115,70 13,2 

Ostatní služby 58 329,60   1,95 

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt. 60 211,60   2,02 

Leasing  105 379,92   3,52 

CELKEM 2 993 917,25 100 

C. Rekapitulace   

Příjmy 2 939 127,15 

Výdaje  2 993 917,25 

Hospodářský výsledek     -54 790,10 

SPOLUPRÁCE S NADACEMI A JEJICH PROJEKTY I S VEŘEJNOSTÍ 

 

V roce 2015 jsme měli možnost zúčastnit se některých projektů, ve kterých byla 

převážně zapojena i veřejnost. 

 

V červnu jsme v projektu „TESCO – POMÁHÁME S VÁMI“ byli vybráni a 

zařazeni mezi další dvě neziskové organizace z regionu, kde měla veřejnost možnost 

svými žetony získanými za nákup, podpořit jednu ze tří organizací. Nakonec jsme 

v tomto projektu uspěli a skončili na 1. místě. 

 

Další z projektů, do kterého jsme měli možnost se zapojit, byl projekt „ERA 

POMÁHÁ REGIONŮM 2015“. Ten odstartoval v červenci.  Díky hlasům, které 

jsme od veřejnosti získali, jsme dostali Divokou kartu a ta nám umožnila dostat se 

do posledního kola tohoto ročníku a zúčastnit se registrované veřejné sbírky 

finančních příspěvků Fóra dárců, která probíhala až do 6. 1. 2016. Výsledek celého 

projektu už v této době, kdy výroční zprávu píšeme, tedy víme. Získali jsme druhé 

místo. 

 

V srpnu jsme se zapojili do projektu Nadace ČEZ. Přes mobilní aplikaci EPP - 

Pomáhej pohybem měl uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které 

projekty, z aktuálně nabízených projektů, a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně 

podpořit. Díky uživatelům této aplikace, kteří svým pohybem nashromáždili za daný 

čas určitý počet bodů, podpořila Nadace ČEZ realizaci našeho projektu – Terénní 

pečovatelskou službu. 

 

Dále jsme byli podpořeni Nadačním fondem Weil, Gotshal, Lesy ČR s. p. a 

společností AstraZeneca Czech Republic s. r. o.. 

 

 

 

FINANCE 2015 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Kovotex, s. r. o., České Budějovice  
   Kubý, s. r. o., Praha 
   K + B EXPERT ČR, s. r. o., Klíčany  
   LAB & Pharma, s. r. o., Praha  
   Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové 
   LUKR CZ, a. s. Plzeň                         
   M – line, spol. s r. o., České Budějovice 
   Magna Cartech, s. r. o., České Velenice 
   Město Borovany 
   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
   Nadace ČEZ 
   pan Babka Václav 
   paní Candrová Jana, Borovany 
   paní Cimlová Marie, Hluboká u Borovan 
   paní Ing. Hronková Marie, Ohrazeníčko 
   pan Husa Petr, Olešnice 
   pan JUDr. Kadavý Alexandr, Praha 
   paní Kadavá Jitka, Praha 
   pan Kalíšek Martin, Praha 
   paní Kamišová Vlasta, Hluboká u Borovan  
   pan Ochozka, Borovany 
   pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy 
   pan Ing. Roušal Jan, Praha 
   pan Sudac Roman 
   Rohde § Schwarz, s. r. o., Praha 
   Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice 
   Schiedel, a. s., Nehvizdy 
   SIAD CZECH, spol. s r. o., Praha - Stodůlky 

   SMP CZ, a. s., Praha 

   STAVOKLIMA, v. o. s., České Budějovice 

   STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha 
   Sudop Praha, a. s., Praha 
   SVITAP J. H. J., s. r. o., Svitavy 
   TESCO STORES CR, s. r. o., České Budějovice 
   Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice 
   Truhlářství Fencl, Ledenice 
   Úřad práce České Budějovice 
   Vileda, Praha 
   WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha 
    Zemědělské družstvo Libín, Libín  

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
Chtěli bychom upřímně poděkovat za celoroční podporu. Děkujeme všem 

dlouhodobým partnerům a velmi si vážíme také těch, kteří se nás právě v roce 

2015 rozhodli podpořit poprvé. Pomáhat bez vás všech si dnes již jen těžko 

dovedeme představit. 

Za celou Borůvku, Borovany děkujeme za finanční pomoc, dobrovolnickou práci a 

další formy pomoci i podpory, které jsme využili ve prospěch lidí s těžkým 

tělesným i zdravotním postižením a seniorů. 

 

 

  Upřímně děkujeme: 

  AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice  
  ANNABIS, s. r. o., Olomouc 
  AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Praha  
  BETA, s. r. o. – Pavel Dobrovský, Praha 
  BDO CB, s. r. o., České Budějovice  
  C + C Servis, s. r. o., Srubec  
  ČEPS, a. s., Praha  
  Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice a Borovany 
  Český svaz žen – Borovany, Borovany  
  ČEVAK, a. s., České Budějovice 
  Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk  
  D. I. M., s. r. o., České Budějovice 
  EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice 
  Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice  
  Elektro U Helmichů, České Budějovice 
  ELIT CZ, spol. s r. o., Praha  
  ERA, Hradec Králové  
  Euroservis Clean CR, a. s., Praha  
  Fiedler AMS, s. r. o., České Budějovice  
  GEA Heat Exchangers, a. s., Nymburk  
  Hydro & Kov, s. r. o., Třeboň 
  INTERSAT IT / Web Distribuce, Plzeň 
  INTV, s. r. o., Praha 
  Jan Becher – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, a. s., Karlovy Vary  
  Jihočeské teplo, s. r. o., České Budějovice 
  KERN – LIEBERS CR, s. r. o., České Budějovice 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

Město Borovany 

www.weil-nadacni-fond.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Borůvka, Borovany 
 

Petra z Lindy 147 

373 12 Borovany 

IČ: 266 41 003 

 

tel. /fax: + 420 387 981 969 

info@boruvka-borovany.cz 

www.boruvka-borovany.cz 

 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Trhové Sviny 

Číslo účtu: 0563086389/0800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
V Borovanech dne 29. 4. 2016 

 


