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Vážení přátelé, příznivci a partneři našeho sdružení,  
dovoluji si Vám předložit výroční zprávu o činnosti a hospodaření 
našeho sdružení Borůvka, Borovany za uplynulé období, rok 2014. 
 
Borůvka, Borovany je nezisková organizace, která svoji pomoc zaměřuje na 
rodiny s těžce tělesně postiženými členy, na seniory a na osoby se zdravotním 
postižením. Historie společnosti sahá až do roku 1992. 
Klientům můžeme nabídnout odpovídající zázemí, individuální přístup a 
odbornou péči. Za roky naší činnosti je naše sdružení místem pomoci pro stovky 
rodin s postiženými členy a pro seniory. 

 

 Pracovní kolektiv zařízení 
Statutárním zástupcem sdružení je ředitel správní rady, který také vede 
pracovní kolektiv. V zařízení dále pracuje ekonomka a administrativní 
pracovnice. Péči o klienty zajišťují pečovatelé v přímé péči, sociální pracovník 
a pomocný personál. Součástí kolektivu je také kuchař.  
V minulém roce pracovalo v našem zařízení 9 zaměstnanců. 

 

 Hospodaření 
Za rok 2014 neshledala revizní komise při kontrole našeho sdružení žádné 
nesrovnalosti. Celkový přehled hospodaření zařízení je v  tabulce této výroční 
zprávy – Finance 2014. 

 

 Činnost v roce 2014 
 Terénní pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32,   

je určená pro klienty od 18 let, až po starší seniory, 85 let a více, se zdravotním 
nebo tělesným postižením a pro seniory, kde je kombinace více postižení. 
Tato služba byla poskytována v Borovanech a v přilehlých městech a obcích, 
celoročně, od pondělí do pátku, po domluvě také fungovala i o víkendech. 
V průběhu celého roku pomáhali pečovatelé u klientů v jejich domácnosti 
s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci 
nezvládli. Jednalo se především o péči o jejich vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, stravování, dovozu k lékaři i na pravidelné rehabilitace, podání léků, 
ošetření na lůžku, úklid, nákupy, dovoz stravy a podobně. 
Denní kapacita klientů, dle registrace, byla zcela využitá. Celkový počet 
uživatelů služeb za rok 2014 byl 49 klientů. Pomáhali jsme s péčí i u trvale 
ležících klientů, kteří vyžadují odbornou péči. Při činnosti terénní 
pečovatelské služby bylo za rok najeto cca 32 800 km. Od ledna jsme v našem 
zařízení nabídli další službu, Školku pro seniory. 
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   Školka pro seniory 
Začátkem roku 2014 jsme začali, v rámci terénní pečovatelské služby, v našem 
zařízení nabízet tuto novou službu.  
Je určena pro odlehčení rodinám, které se chtějí starat o své blízké a nechtějí je 
umístit do domova s pečovatelskou službou. Je i pro zájemce, seniory, kteří už 
v domově jsou, ale chtějí využít nabízených služeb a aktivit právě v našem 
zařízení. 
Služba byla v provozu po celý rok, od pondělí do pátku, od 7

:00
 – 15

:30 hodin. 
Během roku ji nárazově využilo 11 klientů a pravidelně ji začali navštěvovat 4 
klienti, kterým byly naše pečovatelky celý den k dispozici. Klienti využívali 
nabízených aktivit i prostorů našeho zařízení. 
 
V roce 2014 byly celkové náklady terénní pečovatelské služby 1 839 585 Kč. 
Služba fungovala za podpory MPSV, Jihočeského kraje, nadací a mnoha dalších 
partnerů. 
 

 

 Příprava a rozvoz obědů 
Ve vlastní kuchyni jsme připravili 9 400 obědů, výběr byl ze tří druhů jídel a do 
jídelníčku byla zařazena i dietní strava. Zájemci měli možnost poobědvat v 
jídelně našeho zařízení, dalším klientům byla strava zavážena. Díky podpoře 
Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové jsme mohli dovybavit kuchyni o 
nové spotřebiče a nádobí, které byly nezbytné pro každodenní přípravu obědů, 
a tím tak zlepšit kvalitu našich jídel a zachovat hygienické podmínky.  
 

 

 Letní integrované tábory pro děti a mládež 
Jenom díky sponzorům jsme měli možnost i v tomto roce uskutečnit letní 
tábory pro děti a mládež s těžkým tělesným postižením. Během léta nás 
navštívili naši stálí a dlouhodobí klienti z řad těžce tělesně postižených dětí, 
kteří k nám zavítali ze všech částí republiky. Během tohoto období jsme našim 
klientům opět nabídli možnost prožít část letních dní v přírodě, odreagovat se 
od starostí a zažít čas plný zábavy, her a kolektivních aktivit. Rodinám jsme 
zaručili a zabezpečili komplexní péči o jejich děti po celých 24 hodin denně. 

 

 

 

 

 

 

 Finance 2014 
 

A. Příjmy podle zdrojů Kč      % z celku 

Krajský úřad 55 000,- 2,25 

Ministerstva - MPSV 326 800,-          13,35 

Úřad práce 367 339,- 15,01 

Příspěvek na peč. službu od MÚ Ledenice   10 000,- 0,41 

Tříkrálovská sbírka z Ledenic  16 762,- 0,69 

Granty nadací 25 000,-          1,03 

Příspěvek na peč. službu od MÚ Borovany 46 795,- 1,92 

Ostatní spolky a sbírky  15 783,- 0,65 

Dary firem a organizací 692 722,- 28,3 

Dary osob 78 540,- 3,21 

Příjmy z vlastní činnosti 810 919,-          33,13 

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.) 2 460,- 0,1 

Úrok z účtů   222,36   0,01 

CELKEM 2 448 342,- 100 

B. Výdaje   

Mzdové náklady           1 029 056,- 39,49 

Zákonné soc. pojištění 348 005,- 13,36 

Odpis  DNHM a DHM 218 235,-   8,38 

Spotřeba PHM 77 898,50   2,99 

Oprava a údržba – objekt, auta 33 283,-   1,28 

Spotřeba energie 199 133,-   7,65 

Spotřební materiál 422 812,72 16,23 

Ostatní služby 64 986,41   2,5 

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt. 55 625,63   2,14 

Leasing  157 012,25   6,03 

CELKEM 2 606 048,- 100 

C. Rekapitulace   

Příjmy 2 448 342,- 

Výdaje  2 606 048,- 

Hospodářský výsledek - 157 706,- 

 

 

 

 

 

 



 

 Poděkování 
Děkuji našim sponzorům, dobrovolníkům a nadacím. Velice si 
vážím každého příznivce, dárce a daru. 
Děkuji Ekonomickým stavbám, s. r. o. za dlouhodobou a 
významnou podporu, bez níž bychom si poskytování našich 
služeb nedokázali představit. 
Děkuji Výrobnímu družstvu Kovotex, v. d. i., příznivcům 
v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše 
problémy řešit a hledat cestu, jak pomoci. 
Děkuji zaměstnancům za přístup, vykonanou práci a za ochotu 
podílet se na chodu sdružení. 
              Jiří Bajer, ředitel správní rady 

 
 

 Upřímné poděkování za podporu 
 

  AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice  
  ALBI CZ, a. s., Praha 
  ANECT, a. s., Brno 
  AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Praha  
  A TOP, s. r. o., Sobotka 
  Autobazar H – H, s. r. o., Borovany 
  BDO CB, s. r. o., České Budějovice  
  Citibank Europe, plc, Praha  
  Česká lékárna holding, a. s., Brno 
  Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice a Borovany 
  ČEVAK, a. s., České Budějovice 
  Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk  
  Dermacol, a. s., Praha 
  D. I. M., s. r. o., České Budějovice 
  EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice 
  Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice  
  EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec  
  Elektro U Helmichů, České Budějovice 
  ELIT CZ, spol. s r. o., Praha  
  GEA Heat Exchangers, a. s., Nymburk  

        GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny  
        Hasiči Borovany  
       Hydro & Kov, s. r. o., Třeboň 
        INTV, s. r. o., Praha 
        Jihočeské teplo, s. r. o., České Budějovice 
        KERN – LIEBERS CR, s. r. o., České Budějovice 

 

          

 
      Kovotex, v. d. i., České Budějovice  
      Kubý, s. r. o., Praha 
      LAB & Pharma, s. r. o., Praha  
      Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové                        
      M – line, spol. s r. o., České Budějovice 
      Magna Cartech, s. r. o., České Velenice 
      Město Borovany 
      Městys Ledenice  
      Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
      Nivea Beiersdorf, s. r. o., Praha 
      pan JUDr. Adam Jaroslav, Český Krumlov 
      pan Babka Václav 
      paní Bednářová Renata, Černošice 
      paní Candrová Jana, Borovany 
      pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice 
      paní Ing. Hronková Marie, Ohrazeníčko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   pan JUDr. Kadavý Alexandr, Praha 
   paní Kadavá Jitka, Praha 
   pan Kalíšek Martin, Praha 

            pan Koch Jan, Strunkovice nad Volyňkou 
            pan Ing. Mrtka Tomáš, Havlíčkův Brod 
            pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy 
            pan Ing. Roušal Jan, Praha 
            pan a paní Růžičkovi, Trhové Sviny 

   Rimmel London, Praha 
   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 
   Varta Baterie, s. r. o., Česká Lípa 
   Vehicle Club Band, Borovany 
   Vileda, Praha 
   Vodňanská drůbež, a. s., Vodňany 
   Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
   WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Za celou Borůvku, Borovany děkujeme za finanční dary, 
dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory, které jsme 

využili ve prospěch lidí s handicapem a seniorů. 
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Bankovní spojení: Česká spořitelna, Trhové Sviny 
Číslo účtu: 0563086389/0800 
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V Borovanech dne 29. 5. 2015                                                        Jiří Bajer 
              ředitel správní rady 

 

 

 
 

Město 

Borovany 

 

 

 
 www.weil-nadacni-fond.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


