Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi předložit Vám přehled naší činnosti za rok 2016 a finanční přehled
našeho spolku.

Borůvka, Borovany

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2016

I v tomto roce se Borůvka, Borovany věnovala své činnosti a poskytovanými
sociálními a fakultativními službami tak pomáhala lidem s postižením a seniorům.
Celý rok jsme usilovně pracovali na naplňování cílů naší organizace. Také jsme
intenzivně sháněli finanční prostředky na zajišťování námi poskytovaných služeb,
abychom mohli zajistit jejich stabilitu a fungování spolku.
Rád bych touto cestou upřímně poděkoval všem, kteří podpořili a podporují naši
činnost. Vaší podpory a důvěry si velice vážíme. Díky Vám můžeme dál pomáhat
konkrétním lidem a rodinám.
Přibývající klienti a kladné ohlasy na naší činnost nás povzbuzují a vidíme, že naše
práce má smysl.
Také bych chtěl poděkovat našim zaměstnancům za velmi dobrou práci během
celého roku. Bez nich by jen těžko mohly naše služby fungovat. Děkuji i
dobrovolníkům našeho spolku za spolupráci.
V následujícím roce se budeme dál snažit zkvalitňovat poskytované služby a
uskutečňovat nové projekty a nápady.
Jiří Bajer
ředitel

Borůvka, Borovany
je nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro těžce
tělesně a zdravotně postižené a pro seniory.
Historie sahá až do roku 1992. Za roky naší činnosti je naše zařízení místem pomoci
pro stovky lidí s postižením i jejich rodiny a pro seniory.
Poslání: „Podáváme pomocnou ruku lidem s postižením a seniorům.“
Cíle: Svou pomocí a podporou pomáhat lidem s postižením a seniorům s činnostmi,
které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit
jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytovat takové služby v regionu,
které zde nejsou a které nikdo neposkytuje.

PRACOVNÍ KOLEKTIV

 Příprava a rozvoz obědů

Také v roce 2016 jsme měli možnost, díky partnerům, sponzorům a nadacím,
zachovat stejný počet zaměstnanců. Nemuseli jsme je pro nedostatek financí
propouštět. Tím jsme mohli pokrýt všechny narůstající poptávky klientů na námi
poskytované služby.

Ve vlastní kuchyni našeho zařízení navařil kuchař společně s pomocnou sílou celkem
9 652 obědů.
Obědy jsme ke klientům rozváželi v jídlonosičích a v termoboxech, pro udržení
správné teploty jídla a zajištění hygienických podmínek při přepravě.
Kuchyně byla v provozu celoročně, vždy od pondělí do pátku. Klienti si mohli vybírat
ze tří druhů jídel, pro tři klienty jsme zvlášť připravovali dietní stravu.

Pracovní kolektiv organizace se skládal z celkem 9 zaměstnanců.
Pracovní tým tvořili pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník,
ekonomka, administrativní pracovnice zařízení a kuchař s pomocnou sílou
v kuchyni. Pracovní kolektiv vede ředitel spolku, který je zároveň statutárním
zástupcem.

NAŠE ČINNOST V ROCE 2016
Hlavní činností je Terénní pečovatelská služba, příprava a rozvoz obědů z vlastní
kuchyně. Dále poskytujeme fakultativní služby Školku pro seniory a Denní centrum
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V našem zařízení je také
možné využít půjčovnu kompenzačních pomůcek.
 Terénní pečovatelská služba (Identifikátor služby 687 53 32)

 Školka pro seniory a

Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Školka pro seniory je určena nejen pro odlehčení rodinám, které se chtějí o své blízké
starat a nechtějí je umístit do některého ze sociálních zařízení, ale je i pro seniory, kteří
si chtějí zpříjemnit den a využít tak různorodých aktivit v kolektivu svých vrstevníků.
Školka fungovala celoročně, vždy od pondělí do pátku. Stejně tak fungovalo i Denní
centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Školku pro seniory navštěvovalo pravidelně šest klientů, další dva klienti ji využili
nárazově. Denní centrum pravidelně navštěvovali čtyři klienti, jeden klient podle
potřeby.

Tato služba je určena pro uživatele od 18 let až po starší seniory a pomáhá klientům
v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení,
zdravotnímu stavu či věku sami bez pomoci nezvládli. Služba umožňuje uživatelům
dál zůstat ve svém domácím prostředí, aby nemuseli opustit své domovy.
Uživatelů terénní pečovatelské služby bylo v roce 2016 celkem 53. Převážná většina
jich byla z řad seniorů a seniorů s těžkým postižením, kde byla kombinace více
postižení, dále pak dospělí lidé s těžkým tělesným a zdravotním postižením i trvale
upoutaní na lůžko.
Služby jsme poskytovali u klientů nejen z Borovan, ale i z dalších přilehlých měst a
obcí.
Terénní pečovatelská služba fungovala celoročně, od pondělí do pátku. V případě
potřeby, po domluvě s klienty, i o svátcích a víkendech.
Během této služby najela naše auta za celý rok ke klientům a s klienty celkem
32 400 kilometrů.

Uživatelé těchto fakultativních služeb měli možnost využít nabízených aktivit a
denních programů. Během dne byla uživatelům poskytnuta strava a doprava do našeho
zařízení a zpět. Klienti mohli využít společenskou místnost s počítačem a internetem,
jídelnu s občerstvením, ložnici pro odpočinek, venkovní bezbariérový bazén a krytý
altán s přilehlou zahradou.
U seniorů jsme trénovali, jak individuálně tak skupinově, paměť a jemnou motoriku,
prováděli aktivizační činnosti. S klienty s mentálním postižením jsme nacvičovali
zvládání běžných úkonů o vlastní osobu a osobní hygienu, jemnou motoriku a
prováděli jsme aktivizační činnosti i různé hry.
V průběhu roku jsme pro klienty zrealizovali jednodenní výlety po okolí, návštěvy
výstav a kulturních akcí, vycházky do přírody. V případě pěkného počasí jsme aktivity
hodně zaměřovali především na pobyt venku v přírodě a v zahradě našeho zařízení.
Koncem roku se uživatelé Školky pro seniory a Denního centra společně sešli ve
vánočním čase, aby poseděli u vánočního stromku a u muziky. K tanci a poslechu hráli
přátelé našeho spolku společně s některými uživateli.

Také v tomto roce jsme uživatelům zapůjčili kompenzační pomůcky, které v našem
zařízení máme k dispozici. Zapůjčeny byly: polohovací postele, antidekubitní
matrace, chodítka, mechanické vozíky, toaletní vozíky a vanový zvedák.

Fakultativní služby jsme poskytovali jen za velké pomoci sponzorů, partnerů a nadací.

Celkové náklady terénní pečovatelské služby za rok 2016 byly 2 197 901 Kč.

PODPORA NADACÍ V ROCE 2016

FINANCE 2016
A. Příjmy podle zdrojů

Během roku naši činnost a projekty podpořily tyto nadace a nadační fondy:

Nadace AGROFERT nás v loňském roce podpořila hned dvakrát. V grantových
řízeních byly vybrány dva naše projekty, v lednu „Terénní pečovatelská služba“ a
v říjnu pak „Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením“.
Terénní pečovatelskou službu podpořil také v červnu WEIL, GOTSHAL –
Nadační fond.
Realizaci projektu „Sociální a fakultativní služby pro těžce tělesně a zdravotně
postižené a pro seniory“ podpořila Nadace ČEZ.
V dubnu bylo podpořeno z programu VÝBORU DOBRÉ VŮLE – Nadace Olgy
Havlové „Vzdělávání zaměstnanců“. Poskytnutá podpora projektu nám velmi
pomohla zrealizovat další vzdělávání našich pracovníků v sociálních službách.
Díky Nadaci UMĚNÍ PRO ZDRAVÍ jsme mohli zlepšit prostředí společenské
místnosti a chodby našeho zařízení. Nadace náš projekt podpořila v květnu.
Do zařízení jsme mohli také pořídit, za podpory Nadace Charty 77 – Konto
Bariéry, další nové kompenzační a rehabilitační pomůcky. Náš projekt byl nadací
vybrán v červnu.
A v listopadu nás podpořila Nadace AGEL, díky které jsme mohli zakoupit dvě
elektricky polohovací křesla pro seniory a jednu antidekubitní matraci.

Vyjádřené podpory a důvěry si velmi vážíme. Děkujeme.

Kč

% z celku

Krajský úřad

393 700,-

12,80

Ministerstva - MPSV

594 700,-

19,34

Úřad práce

80 620,-

2,62

Příspěvek na peč. službu od města Borovany

78 068,-

2,54

Příspěvek na peč. sl. od městyse Ledenice

13 700,-

0,45

Tříkrálovská sbírka z Ledenic

17 570,-

0,58

Granty nadací

325 000,-

10,50

Ostatní spolky a sbírky

38 000,-

1,24

Dary firem a organizací

500 704,-

16,28

Dary osob

152 940,-

4,98

Příjmy z vlastní činnosti

878 390,-

28,56

Ostatní příjmy

2 860,-

0,10

122,-

0,01

3 076 374,-

100

1 506 800,-

46,87

Zákonné soc. pojištění

508 922,-

15,80

Odpis DNHM a DHM

186 030,-

5,80

Spotřeba PHM

92 536,-

2,88

Oprava a údržba – objekt, auta

31 931,-

1,00

Spotřeba energie

188 860,-

5,88

Spotřební materiál

443 787,-

13,81

Ostatní služby

60 507,-

1,89

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

124 432,-

3,87

Leasing

71 428,-

2,20

3 215 233,-

100

Úrok z účtů
CELKEM
B. Výdaje
Mzdové náklady

CELKEM
C. Rekapitulace
Příjmy

3 076 374,-

Výdaje

3 215 233,-

Hospodářský výsledek

- 138 859,-

PODĚKOVÁNÍ
Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat všem příznivcům, sponzorům,
partnerům a nadacím za vyjádřenou podporu a pomoc, které si velice vážíme. Díky
Vám můžeme pomáhat lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Za celou Borůvku, Borovany, především za její klienty, děkujeme za veškerou
finanční pomoc, dobrovolnickou práci a další formy pomoci i podpory, které jsme
využili ve prospěch lidí s těžkým tělesným a zdravotním postižením a seniorů.

 Upřímně děkujeme:
























AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice
ANNABIS, s. r. o., Olomouc
BDO CB, s. r. o., České Budějovice
CADENZA, s. r. o.,
C + C Servis, s. r. o., Srubec
Česká lékárna holding, a. s., Praha
Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice a Borovany
Český svaz žen – Borovany, Borovany
ČEVAK, a. s., České Budějovice
DERMACOL, a. s., Praha
EATON Elektrotechnika, s. r. o., Suchdol nad Lužnicí
EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice
Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice
Elektro U Helmichů, České Budějovice
Euroservis Clean CR, a. s., Praha
Fórum dárců, Praha (Program: „Era pomáhá regionům“)
Fiedler AMS, s. r. o., České Budějovice
Hydro & Kov, s. r. o., Třeboň
INTERSAT IT / Web Distribuce, Plzeň
INTV, s. r. o., Praha
Jan Becher – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, a. s., Karlovy Vary
KERN – LIEBERS CR, s. r. o., České Budějovice
Kelvion, s. r. o., Nymburk









































Kovotex, s. r. o., České Budějovice
Kubý, s. r. o., Praha
LAB & Pharma, s. r. o., Praha
M – line, spol. s r. o., České Budějovice
Město Borovany
Městys Ledenice
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Agel
Nadace Agrofert
Nadace ČEZ
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Nadace Umění pro zdraví
pan Babka Václav
paní Cimlová Marie, Hluboká u Borovan
pan Fiedler Jindřich, České Budějovice
pan Hinterholz Jiří, Ledenice
pan JUDr. Kadavý Alexandr, Praha
paní Kadavá Jitka, Praha
pan Kalíšek Martin, Praha
pan Motyčka Zdeněk, Ledenice
pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy
pan Ing. Roušal Jan, Praha
Portál, s. r. o., Praha
Rohde § Schwarz, s. r. o., Praha
Rimmel London (Coty ČR, s. r. o.)
Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice
Řízení letového provozu České republiky, s. p.
Sokolík Lubomír, Suchdol nad Lužnicí
SIAD CZECH, spol. s r. o., Praha - Stodůlky
SMP CZ, a. s., Praha
STAVOKLIMA, s. r. o., České Budějovice
STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha
Sudop Praha, a. s., Praha
SVITAP J. H. J., s. r. o., Svitavy
Úřad práce České Budějovice
VEGALL PHARMA, s. r. o., Vrbno pod Pradědem
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha
Zemědělské družstvo Libín, Libín

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

Nadační fond WEIL, GOTSHAL

Město Borovany

V Borovanech dne 20. 3. 2017

Jana Hornyšová
předsedkyně spolku

