
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vážení přátelé, partneři a příznivci, 

 
 

dovolte mi, abych krátce zhodnotil rok 2017. 

Opět po roce bych Vám chtěl předložit Výroční zprávu našeho spolku a seznámit 

Vás tak s činnostmi a hospodařením za uplynulý rok. 

 

Rád bych také zmínil, že právě v roce 2017 uplynulo již 25 let od doby, kdy 

Borůvka začala pomáhat lidem s postižením, a 20 let, kdy jsme začali působit 

v Borovanech a v přilehlých městech a obcích. Za tuto dobu naší činnosti se stalo 

naše zařízení místem pomoci a podpory pro stovky rodin s postiženými členy a pro 

seniory. 

I když se za tu dobu řada věcí v průběhu poskytování služeb změnila, smysl naší 

práce, pomáhat lidem s postižením, kteří se bez pomoci druhých neobejdou, 

zůstává stejný. 

Klientům můžeme nabízet odbornou péči, individuální přístup, odpovídající a 

rodinné zázemí. S kladnými ohlasy uživatelů na naši činnost a se stále 

přibývajícími novými klienty vidíme, že naše práce má smysl. 

 

Naše služby však můžeme poskytovat jen za velké podpory sponzorů, nadací a 

nadačních fondů a z příjmů z vlastní činnosti. Bez partnerů dnes již pomáhat 

nedokážeme. Financování našich služeb je více zdrojové a v roce 2017 byly 

podpořeny i z grantů a dotací Jihočeského kraje a MPSV ČR. 

Celý přehled hospodaření spolku je uvedený v tabulce Finance 2017. 

Moc si vážíme vás všech dárců a partnerů, kteří jste se rozhodli Borůvku podpořit 

či dlouhodobě podporovat. Vážíme si veškeré finanční pomoci, dobrovolnické 

práce a dalších forem pomoci, které nám pomáhají udržet stabilitu a dlouhodobost 

poskytovaných služeb. 

 

Chtěl bych tímto také upřímně poděkovat našim zaměstnancům za jejich 

vykonanou práci, kterou s osobním a lidským přístupem denně vykonávají u řady 

klientů, a bez nichž by naše služby nemohly fungovat. 

 

I v novém roce bychom chtěli zajistit uživatelům stabilitu poskytovaných služeb a 

dál je zlepšovat a zkvalitňovat. 

 

 

 

Jiří Bajer 
ředitel spolku 

 

 

BORŮVKA, BOROVANY 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

  2017 

 

25 LET 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 25 LET ČINNOSTI 

 
V roce 1992 se uskutečnilo první setkání rodičů a dětí s tělesným postižením. 

Rodiče, jako dobrovolníci, začali připravovat akce, které v té době v malém městě 

Trhové Sviny chyběly, a tím tak začala pomoc dětem s postižením. 

Začala se rodit vysněná Borůvka, místo, které by vzniklo z velké touhy pomoci 

postiženým lidem, kteří potřebují pomoc druhých. 

V dalším roce vzniká občanské sdružení  Arpida středisko Trhové Sviny. Počet 

členů i dětí narůstal a s tím i činnost střediska. Pořádaly se zájezdy a integrované 

letní tábory. 

V roce 1994 se zavedly pravidelné služby pro děti s postižením. Byly pořízeny první 

kompenzační pomůcky, které pomáhaly při rehabilitacích. 

Rok 1997 přinesl splnění snu – pronájem budovy, která se začala postupně 

přestavovat pro potřeby lidí s postižením. Arpida středisko Trhové Sviny se 

transformovala na Borůvku, Borovany. Borůvka pak otevřela své nové prostory 

v Borovanech, kde se začaly poskytovat týdenní odlehčovací pobyty a chráněné 

pracoviště. 

 

Od svého založení se Borůvka dlouhou dobu věnovala pomoci rodinám s těžce 

tělesně postiženými dětmi. Odlehčovací služby, které pomáhaly stovkám rodin 

ročně, navštěvovaly postižené děti z celé republiky. Postupem času, kdy přestaly být 

odlehčovací pobyty státem podporované a sehnat finanční prostředky na realizaci 

této služby bylo víc a víc nereálné, vlivem všech okolností i stárnoucí populaci a 

zvyšujících se poptávkách po službách pro dospělé lidi s postižením i seniory, se 

Borůvka zaměřila na další potřebné a žádané služby, které v současné době 

poskytuje. 

  

 

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2017 
 

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. 
 

Naší hlavní činností je Terénní pečovatelská služba.  

Dále poskytujeme fakultativní služby Školku pro seniory a Denní centrum pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením.  

V zařízení máme pro uživatele služeb k dispozici půjčovnu kompenzačních 

pomůcek. V loňském roce jsme zapůjčili polohovací postele s antidekubitními 

matracemi, toaletní a sprchovací vozík, toaletní židli, chodítka a mechanický vozík. 

 

 

 

 Terénní pečovatelská služba (Identifikátor služby 687 53 32) 

 

Terénní pečovatelskou službu jsme poskytovali po celý rok, od pondělí do pátku, 

v době od 7
: 00

 do 17
: 00

 hodin. 

Služby jsme poskytovali v Borovanech a v dalších přilehlých městech a obcích. 

Dle registrace jsme měli v minulém roce 50 uživatelů terénní pečovatelské služby. 

Jednalo se převážně o klienty seniory a seniory se zdravotním postižením, kde byla 

kombinace více postižení, dále pak dospělí lidé s těžkým tělesným a zdravotním 

postižením i uživatelé služeb, kteří jsou trvale upoutaní na lůžko. 

  

Během této služby najela naše auta za celý rok celkem 32 500 kilometrů. 

 

Celkové náklady terénní pečovatelské služby za rok 2017 byly 2 596 262 Kč. 

 

Terénní pečovatelská 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. Jedná se především 

o péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, dovozu k lékaři, na 

pravidelné rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, pomoc s vyřizováním 

na úřadech, s pracemi na zahradě a kolem domu, nákupy, dovoz stravy, atd. 

Služba umožňuje uživatelům zůstat ve svém domácím prostředí, aby nemuseli 

opustit své domovy a odejít do některého z pobytových zařízení. 

 

Na základě individuální domluvy jsme přizpůsobovali služby konkrétním potřebám 

a požadavkům klientů. 

 

 

 Příprava a rozvoz obědů 

 

Ve vlastní kuchyni našeho zařízení jsme v loňském roce připravovali obědy, které 

jsme ke klientům rozváželi. Kuchařka našeho zařízení navařila celkem 9 500 obědů.  

Obědy jsme ke klientům rozváželi v jídlonosičích a v termoboxech, pro udržení 

správné teploty jídla a zajištění hygienických podmínek při přepravě. 

 

Kuchyně byla během roku v provozu ve všední dny.  

Od prosince minulého roku jsme museli řešit stěžejní situaci a z personálních 

důvodů obědy začít zajišťovat z jiné vývařovny, odkud jsme je i nadále ke klientům 

rozváželi.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Příjmy podle zdrojů Kč      % z celku 

Krajský úřad 193 900,- 5,00 

Ministerstva – MPSV ČR 977 000,- 25,19 

Úřad práce 233 383,- 6,02 

Příspěvek na peč. službu od města Borovany 125 122,- 3,23 

Příspěvek na peč. sl. od městyse Ledenice 11 860,- 0,31 

Tříkrálovská sbírka z Ledenic 20 393,- 0,53 

Granty a finanční příspěvky - nadace 730 930,- 18,85 

Dary firem a společností 385 000,- 9,93 

Dary fyzických osob 85 840,- 2,21 

Příjmy z vlastní činnosti 954 739,- 24,62 

Ostatní příjmy  159 485,- 4,11 

CELKEM 3 877 652,- 100 

B. Výdaje   

Mzdové náklady           1 881 152,- 47,43 

Zákonné soc. pojištění 543 892,- 13,71 

Odpis  DNHM a DHM 579 184,- 14,60 

Spotřeba PHM 87 280,- 2,20 

Oprava a údržba – objekt, auta 34 361,- 0,87 

Spotřeba energie 217 753,- 5,49 

Spotřební materiál 455 760,- 11,49 

Ostatní služby 73 600,- 1,86 

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt. 25 223,- 0,63 

Leasing  68 146,- 1,72 

CELKEM 3 966 351,- 100 

C. Rekapitulace   

Příjmy 3 877 652,- 

Výdaje  3 966 351,- 

Hospodářský výsledek   - 88 699,- 

 

FINANCE 2017 
 

 Školka pro seniory a  

   Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

 
Fakultativní služby byly v provozu po celý rok, od pondělí do pátku, v době od 7

: 00
 do 

15
: 30

 hodin. Fungovat mohly jenom díky podpoře našich sponzorů, partnerů a nadací. 

 

Služby navštěvovalo pravidelně celkem 10 uživatelů a další 3 uživatelé jich využili 

jednorázově. 

 

Náklady těchto služeb činily za rok 2017 celkem 371 000 Kč.  

 

Fakultativní služby jsou určeny nejen pro odlehčení rodinám, které se chtějí starat o 

své blízké a nechtějí je umístit do některého ze sociálních zařízení, ale jsou i pro 

klienty, kteří si chtějí zpříjemnit den a využít tak různých aktivit v kolektivu nejen 

svých vrstevníků.  

Uživatelé těchto fakultativních služeb využívali nabízených aktivit a denních 

programů. Zajištěna byla celodenní strava a doprava pro imobilní klienty do našeho 

zařízení a zpět. K dispozici měli společenskou místnost s počítačem a internetem, 

jídelnu s občerstvením, pokoje pro odpočinek a v letních měsících bazén a krytý altán 

s přilehlou zahradou. 

 

 

 

LIDÉ VE SPOLKU 
 

Také jen díky velké pomoci sponzorů, partnerů a nadací jsme mohli zachovat i v roce 

2017 stávající počet vyškoleného a odborného personálu. 

Mohli jsme poskytovat služby u všech klientů, kteří je potřebovali, a zajistit služby u 

klientů, kde je vyžadovaná zvýšená péče.   

 

Pracovní kolektiv vede ředitel, který je zároveň statutárním zástupcem spolku. 

V minulém roce pracovalo v našem zařízení celkem 9 zaměstnanců.  

Pracovní tým tvořili pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník, ekonomka, 

administrativní pracovnice a kuchařka. 

 



 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PODPOŘENÉ PROJEKTY A ČINNOSTI V ROCE 2017 
 

 

Během celého roku naši činnost podporovala společnost INTV, s. r. o.. 

 

V březnu byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

projekt „Další vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory“.  

Díky této podpoře jsme měli možnost zajistit našim zaměstnancům další potřebné 

vzdělávání pro jejich práci. 

 

V červnu podpořil WEIL, GOTSHAL – nadační fond činnost Terénní 

pečovatelské služby. 

 

Nadace KB – Jistota nám velmi pomohla zajistit sociální a fakultativní službu pro 

seniory, náš projekt podpořila v červnu. 

 

V červenci jsme byli vybráni a podpořeni Nadací Agrofert. Díky této pomoci jsme 

mohli udělat další potřebné opravy a úpravy v našem zařízení i zajistit chod 

fakultativních služeb. 

 

Další projekt na podporu našich činností vznikl za přispění Nadace ČEZ, která nám 

pomohla zajistit chod našich služeb a zařízení. 

 

Velmi si vážíme podpory a důvěry partnerů, kteří naše projekty podpořili, a my je 

tak díky nim mohli i v roce 2017 realizovat. 

 

 
PODĚKOVÁNÍ 

 
Děkujeme všem našim partnerům, dárcům, dobrovolníkům a řadě dalších, kteří nás 

v roce 2017 podpořili.  

Velice si vážíme každého příznivce, dárce a daru. 

 
  Upřímně děkujeme: 

  AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice  

  AL – SYSTEM EXPO, s. r. o., Borovany 

  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  

  Druid CZ, s. r. o., České Budějovice 

  EATON Elektrotechnika, s. r. o., Suchdol n./Luž. 

  EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., Č. Budějovice 

  Ekonom – systém, s. r. o., Č. Budějovice  

  FIEDLER AMS, s. r. o., Č. Budějovice  

  FINESA, Borovany 

  INTERSAT IT / Web Distribuce, Plzeň 

  INTV, s. r. o., Praha 

  Jerry Fabrics, s. r. o., Jesenice u Prahy 

  KERN – LIEBERS CR, s. r. o., Č. Budějovice 

  Kelvion, s. r. o., Nymburk 

  Krajský úřad Jihočeského kraje, Č. Budějovice 

   Kubý, s. r. o., Praha 

   LAB & Pharma, s. r. o., Praha  

   Magna Cartech, s. r. o., Č. Velenice 

   M – line, spol. s r. o., Č. Budějovice 

   Město Borovany 

   Městys Ledenice 

   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

   Nadace Agrofert 

 

 

   Nadace ČEZ 

   Nadace KB – Jistota 

   Nadační fond Perfect Clinic 

   pan Babka Václav 

   paní Cimlová Marie, Hluboká u Borovan 

   paní Ing. Hronková Marie, Ohrazeníčko  

   pan JUDr. Kadavý Alexandr, Praha 

   paní Kadavá Jitka, Praha 

   paní Pirglová Marie, Borovany 

   pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy 

   pan Ing. Roušal Jan, Praha 

   pan a paní Tůmovi, Borovany 

   Rohde & Schwarz - Praha, s. r. o., Praha 

   Rimmel London (Coty ČR, s. r. o.) 

   Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice 

   Sokolík Lubomír, Suchdol n./Luž. 

   SIAD CZECH, spol. s r. o., Praha - Stodůlky 

   STAVOKLIMA, s. r. o., Č. Budějovice 

   STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha 

   Sudop Praha, a. s., Praha 

   Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z. s., Praha 

   SVITAP J. H. J., s. r. o., Svitavy 

   Teplárna České Budějovice, a. s., Č. Budějovice 

   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  

 

 

Za celou Borůvku, Borovany, především za její klienty,  

děkujeme za vyjádřenou podporu a důvěru, které si velice vážíme. 

Děkujeme! 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Již 25 let podáváme pomocnou ruku lidem s postižením a seniorům. 

 

 

 
Borůvka, Borovany spolek 

 
Petra z Lindy 147 

373 12 Borovany 

tel. /fax: + 420 387 981 969 

info@boruvka-borovany.cz 

www.boruvka-borovany.cz 

 

 

 

IČ: 266 41 003 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Trhové Sviny 

Číslo účtu: 0563086389/0800 

 

 

 

 

V Borovanech dne 16. 4. 2018      Jana Hornyšová 

                                   předsedkyně spolku 

 

 

1992 - 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Nadační fond WEIL, GOTSHAL 

 

 

 

 

 

 

 
Město Borovany 
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