Vážení přátelé, partneři a dárci,

dovolte mi, předložit Vám informace o práci a hospodaření naší neziskové
organizace za uplynulý rok.
Rok 2021 byl pro nás v mnoha ohledech velmi náročný. Nejen, že pokračovala
opatření proti šíření epidemie, ale během roku jsme navíc museli hledat nové
zázemí pro naše zařízení.
Po 25 letech nám skončila nájemní smlouva v dlouhodobě pronajaté budově
města Borovany, kterou nám město dál neprodloužilo.
Za roky působení v Borovanech náš spolek, dříve občanské sdružení, budovu
kompletně celou zrekonstruoval, bezbariérově upravil a přizpůsobil pro potřeby
lidí s postižením. O budovu jsme se celou dobu náležitě starali, a v neposlední
řadě ji i zhodnocovali. Zázemí, které jsme v Borovanech měli, se za tu dobu
stalo místem pomoci a podpory pro stovky rodin s postiženými členy a pro
seniory.
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Během roku jsme tedy museli hledat nové prostory pro zázemí námi
poskytovaných služeb.
Nabídky, vzhledem k situaci, která zrovna na trhu realit byla, mizely doslova
před očima a bylo těžké, kvůli finančním možnostem spolku, cokoli sehnat.
Nakonec se nám podařilo najít budovu v Trhových Svinech, ve které máme
pronajaté prostory. Ty však bylo nutné zrekonstruovat, aby vyhovovaly
provozu služeb, které poskytujeme.
V objektu jsme vybudovali nové sociální zázemí pro personál, zajistili nové
odpady a elektrické rozvody a zavedli vytápění do budovy, které zde zcela
chybělo, spolu s novou plynovou přípojkou. Kompletně jsme vyštukovali a
vybílili všechny místnosti a opravili podlahy. Nově jsme vybudovali
bezbariérovou koupelnu a bezbariérový přístup do budovy.
Většinu prací jsme se snažili udělat spolu s dobrovolníky svépomocí, ty
odborné pak zajistili dané firmy.
Celá rekonstrukce vyšla na bezmála 600 000 Kč.

A tak se po letech Borůvka vrací zpátky do Trhových Svinů, kde našla nové
zázemí a kde před necelými 30 lety začala její pomoc lidem s postižením.
Po nejen fyzicky náročné práci a hlavně především díky sponzorům, bez kterých
bychom rekonstrukci nemohli realizovat, jsme se stihli do konce roku nastěhovat
do nových prostor a nově se tak nacházíme na adrese Husova 274, odkud dál
zajišťujeme námi poskytované služby.
V průběhu stěhování a rekonstrukce jsme sociální služby klientům zajišťovali
beze změn a bez omezení, v ničem jsme nepolevili.
Chtěl bych s úctou poděkovat všem našim dárcům a partnerům za vyjádřenou
pomoc a důvěru v roce 2021, kterou nám projevili a projevují. Díky Vám jsme
mohli naše služby dál zajišťovat, zachovat stejný počet zaměstnanců a realizovat
rekonstrukci nového zázemí. Děkuji také dobrovolníkům a všem těm, kteří se
podíleli na pracích při rekonstrukci.
V neposlední řadě děkuji kolegům za jejich práci, pomoc a obětavost.
Děkuji také našim klientům za důvěru.
Již z nového zázemí zajišťujeme námi poskytované a žádané služby, na stejné
úrovni a ve stejném rozsahu jako doposud.
I přes to všechno je stále naší snahou zachovat stabilitu a úroveň služeb,
individuální přístup, odbornou péči a pokračovat dál. Klienti jsou u nás vždy na
prvním místě.
Celý přehled činnosti a finanční přehled našeho spolku Borůvka, Borovany za
rok 2021 najdete na následujících stránkách.

Jiří Bajer
ředitel

PRACOVNÍ KOLEKTIV VE SPOLKU
Na chodu zařízení a služeb se pod vedením ředitele a zároveň statutárního
zástupce spolku podílely 4 pracovnice v sociálních službách, které zajišťovaly
přímou péči u klientů, sociální pracovník, administrativní pracovnice a externě
ekonomka. Dobrovolnickou činnost zajistilo během roku 11 lidí.

ČINNOST ZAŘÍZENÍ V ROCE 2021
Borůvka, Borovany spolek je nezisková organizace a registrovaný poskytovatel
sociálních služeb pro těžce tělesně a zdravotně postižené 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.
Hlavní činností spolku je sociální služba Terénní pečovatelská služba.
Dále poskytujeme fakultativní službu Školku pro seniory a pro osoby s
mentálním a kombinovaným postižením.

 Terénní pečovatelská služba
(identifikátor: 687 53 32)

Tato služba 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, dohled nad užívání léků, ošetření na lůžku,
úklid, pomoc s vyřizováním na úřadech, s pracemi na zahradě a kolem domu,
nákupy, dovoz stravy a podobně.
Služba umožňuje uživatelům zůstat ve svém domácím prostředí, aby nemuseli
opustit své domovy, na které jsou zvyklí, a odejít do některého z pobytových
zařízení.
Terénní pečovatelská služba je určena pro uživatele od 18 let až po starší seniory.
I přes daná opatření spojená s Covid – 19 služba v roce 2021 fungovala v plném
rozsahu a právě o to více, abychom zajistili péči u všech klientů, kteří se bez pomoci
druhých neobejdou.
Služba byla poskytována po celý rok, od pondělí do pátku, v době od 7: 00
do 17: 00 hodin.
Pečovatelky zajistily služby klientům v Borovanech, Trhových Svinech a v dalších
přilehlých městech a obcích.
Jednalo se převážně o klienty seniory a seniory se zdravotním postižením, kde byla
kombinace více postižení, dále pak o dospělé lidi s těžkým tělesným a zdravotním
postižením i klienty, kteří jsou trvale upoutaní na lůžko.
Pro zajištění služeb měly pečovatelky k dispozici tři osobní automobily či elektrický
skútr.
Služby jsme vždy přizpůsobovali konkrétním potřebám a požadavkům uživatelů, dle
individuální domluvy.
Uživatelům služeb jsme i v tomto roce mohli nabídnout řadu kompenzačních
pomůcek, které usnadňují pohyb nejen při rekonvalescenci po úrazech, kdy není
možný pohyb bez opory, a které významně přispívají k usnadnění mobility uživatelů
nebo ulehčují pečovatelkám práci při péči o klienta.
Využity byly tyto pomůcky: elektricky polohovací postele s antidekubitními
matracemi, mechanické vozíky, chodítka, toaletní židle, toaletní vozíky či mobilní
stolek k lůžku.

Také tento rok byly obědy zajištěny z borovanského Hotelu Alf, kde bylo na
výběr ze dvou druhů jídel.
Jídlonosiče s obědy jsme ke klientům rozváželi do jejich domácností
v termoboxech.
Náklady sociální služby za rok 2021 byly 1 745 063 Kč.
Celkové náklady zařízení za 2021 pak činily 3 173 583 Kč.
Tato služba fungovala z velké části díky pomoci našich partnerů, sponzorů a
nadací. Podpořena byla také z rozpočtu Jihočeského kraje a MPSV ČR.

 Školka pro seniory a pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

V našem zařízení dále nabízíme fakultativní služby, které jsou určeny nejen pro
odlehčení rodinám, které se o své blízké chtějí starat a nechtějí je umístit do
některého ze sociálních zařízení, ale i pro klienty, kteří jsou sami a chtějí si
zpříjemnit den a využít tak různých aktivit v kolektivu nejen svých vrstevníků
právě v našem zařízení.
Ani rok 2021 příliš neumožnil společné setkávání, a tak jsme na čas opět museli
tyto fakultativní služby omezit. Během přerušení jsme byli s klienty
v telefonním kontaktu a alespoň na dálku s nimi komunikovali. O to více jsme
pak byli vděční, když jsme mohli, i když v omezené míře a s ohledem na zdraví
klientů i pracovníků, se znovu s klienty potkávat a tyto služby jim nabídnout.
Pro klienty jsme připravili, vzhledem k opatřením, převážně výlety po okolí a
pobyty v přírodě.
Na jaře jsme mohli díky sponzorům naše klienty opět zásobit množstvím
vitamínů a ochranných pomůcek.
Tyto služby mohly fungovat pouze a jen díky finanční podpoře našich sponzorů,
partnerů a nadací. Srdečně děkujeme a vážíme si jejich významné pomoci a
projevené důvěry.

FINANCE 2021

PODĚKOVÁNÍ

A. Příjmy podle zdrojů

Díky podpoře našich dárců a partnerů můžeme podávat pomocnou ruku těm, kteří
se bez pomoci druhých neobejdou, zachovat potřebný počet zaměstnanců a zajistit
tak klientům stabilní služby i nad rámec naší činnosti.
Velice si vážíme jakékoli formy podpory.

Kč

% z celku

Krajský úřad Jihočeského kraje

209 000,-

7,09

MPSV ČR

829 710,-

28,16

Příspěvek na peč. službu od města Borovany

83 353,-

2,83

Granty a finanční příspěvky - nadace

205 000,-

6,96

Dary firem, společností, spolků

701 018,-

23,79

Dary fyzických osob

389 098,-

13,20

Příjmy z vlastní činnosti

364 616,-

12,37

Prodej DHM

165 107,-

5,60

 AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice

 Luňáček stavitelství, s. r. o., Č. Budějovice

2 946 902,-
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 Austis, a. s., Praha

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

 Bo – ženy Borovany, z. s., Borovany

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

 ČEPS, a. s., Praha

 Město Borovany

 Český červený kříž – oblastní spolek Borovany

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 Desitex, s. r. o., Čichtice

 Nadace ČEZ

CELKEM
B. Výdaje
Mzdové náklady

 Srdečně děkujeme všem, kteří nás v roce 2021 podpořili:

1 419 740,-

44,74

Zákonné soc. pojištění

457 105,-

14,40

Odpis DNHM a DHM

393 515,-

12,40

Spotřeba PHM

63 362,-

2,00

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

 Naturamed Sevices, České Budějovice

Oprava a údržba – objekt, auta

18 497,-

0,58

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

 NET4GAS, s. r. o., Praha

Spotřeba energie

89 569,-

2,82

 FIEDLER AMS, s. r. o., Č. Budějovice

 paní Kadavá Jitka, Praha
 paní Nováčková Růžena

n.

 EATON Elektrotechnika, s. r. o., Suchdol /Luž.  Nadační fond Tesco

Spotřební materiál

241 536,-

7,61

 Globus lepší svět / Fórum dárců

Ostatní služby

208 639,-

6,57

 Gradus, s. r. o., Praha

 pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy

 INTV, s. r. o., Praha

 paní Procházková Lucie, Č. Budějovice

 Isolit – Bravo, s. r. o., Jablonné nad Orlicí

 pan Ing. Roušal Jan, Praha

 JBR Import Trading

 pan Sebera Petr, Čichtice

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

 pan Sokolík Lubomír, Suchdol nad Lužnicí

 Krajský úřad Jihočeského kraje, Č. Budějovice

 STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha

2 946 902,-

 Kubý, s. r. o., Praha

 Zemědělské družstvo Libín, Libín

Výdaje

3 173 583,-

 Luket, s. r. o., Stráž pod Ralskem

Hospodářský výsledek

- 226 681,-

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

18 620,-

0,59

Leasing

263 000,-

8,29

CELKEM
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C. Rekapitulace
Příjmy

Děkujeme všem, kteří podpořili naše zařízení, jak finančně, hmotným
darem, dobrovolnickou činností, ale i náklonností a podporou!

Borůvka, Borovany spolek
Husova 274
374 01 Trhové Sviny
IČ: 266 41 003

www.boruvka-borovany.cz
info@boruvka-borovany.cz
tel.: + 420 732 691 051

Číslo účtu: 0563086389/0800
Česká spořitelna, a. s.



V Trhových Svinech dne 10. 5. 2022

Jana Hornyšová
předsedkyně spolku

Město Borovany

