Oblastní charita
Písek
Výroční zpráva 2011

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem
jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno
poznání, ano kdybych měl takovou víru, že bych hory přenášel, ale lásku
bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všechno, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k
upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
1 Kor 13, 1-3(13. kapitola 1. listu Korintským)
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK
Vážení a milí příznivci Charity,
uplynul další rok a mojí milou povinností je podělit se s Vámi o jeho zhodnocení.
Všechny naše služby se nám podařilo nejen udržet, ale zaznamenali jsme i jejich rozvoj
a to zejména co do počtu klientů. A to v současné nelehké situaci považuji za úspěch.
Jako ředitelka organizace jsem spokojená, když vím, že vše v organizaci běží, tak jak
má. Tuto skutečnost hodnotím na základě pečlivé práce svých podřízených. Protože
však ani osoba zaštiťující celou organizace nevidí vše a ani nemůže (leda by vše činila
sama), velmi uvítá, když se o pečlivosti svých zaměstnanců dozví od někoho
nezaujatého, důsledného, ba dokonce i přísného. Tohoto se mi v roce 2011 opravdu
dostalo. Od počátku roku procházela naše organizace řadou kontrol (celkem jich bylo
10). Dalo by se tedy říci, že šlo o rok kontrolní. Vše začalo kontrolou ze strany naší
nadřízené organizace Diecézní charity České Budějovice. Následovala kontrola od
Všeobecné zdravotní pojišťovny, Okresní správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce,
Finančního úřadu na dotované služby a také došlo ke kontrole sociálních služeb ze strany
Jihočeského kraje jak v oblasti registrace, tak v oblasti plnění standardů kvality. Kontroly
ukončila opět naše nadřízená organizace při předběžné kontrole účetnictví a jeho
přípravě k auditu. Všechny kontroly spadající již do období mého vedení byly ukončeny
k mé spokojenosti. Takže co nám napětí před kontrolou ubralo, to nám výsledek
kontroly vrátil mnohonásobně zpět, neboť nás naplnil jistotou, že jdeme správnou
cestou. Člověk může činit se svým nejčistším svědomím a i přes to se nějaká ta chyba
může objevit. Ale neobjevila a jsem za to ráda.
To je chvála úřední. Neméně si však vážím chvály našich spokojených klientů a
spolupracujících organizací. Za to patří upřímné poděkování všem zaměstnancům,
kteří do své práce vkládají nejen profesionalitu ale i kus svého srdce a opravdové lásky.
Co považuji za největší sílu naší organizace je právě kolektiv, ochota každého z nás
pracovat na společném díle, společně se radovat z úspěchů a společně se snažit
zabojovat, když je potřeba. Žijeme v nelehké době a je na každém z nás jaký život
budeme žít pro sebe i pro své okolí. Přišla mi na mysl slova, o která bych se s Vámi ráda
podělila: ,,Kristus nás učí pojímat vše v lásce, protože pak není nic, co by nám působilo
strast.“ Při čtení těchto slov se každému jistě vybaví něco jiného, někdo se možná i
pousměje a řekne si, co nám pomůže láska, když … Ten kdo poznal skutečnou sílu
lásky, lásku boží, všeobjímající, nepodmíněnou, ten pochopil. A těm kdo pochybují,
posílám naději. Hledejte, snažte se všechno dělat nejlépe, jak umíte, žijte v pravdě a
nebojte se uvěřit, i já jsem kdysi byla na pochybách.

Děkuji všem, kdo nás podporují, a přeji vše dobré.
Vejšická Dana
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O CHARITĚ OBECNĚ
Charita ČR je útvarem Římskokatolické církve a právnickou osobou podle Kodexu
kanovnického práva. Zřizovatelem je Česká biskupská konference. S více než stoletou
historií je Charita ČR největším nestátním poskytovatelem zdravotně sociálních služeb
v České republice. Územní struktura kopíruje správní členění Římskokatolické církve.
Celkem ji tvoří dvě arcidiecézní a 6 diecézních charit, které dále zřizují charity oblastní,
městské a farní. Jednotlivé charity se více či méně liší svojí mírou samostatnosti,
projekty a službami, které poskytují. Princip však pro všechny zůstává stejný, a to šířit
svou službou milosrdenství a pomáhat bližnímu v nouzi. Hlavní činností Charity je
pomoc potřebným prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb poskytovaných
spoluobčanům od nejútlejšího věku až do stáří, u nich doma, v terénu či v zařízeních,
která Charita provozuje. Charita ČR pomáhá hlavně potřebným na území ČR, ale stále
větší měrou se zapojuje i do humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.

O VZNIKU A POSLÁNÍ OCH PÍSEK
Oblastní charita v Písku byla zřízena v roce 1991 Biskupstvím Českobudějovickým. Již
od svého počátku se zaměřuje především na seniory v rámci Ošetřovatelské a
Pečovatelské služby. V rámci Charitní poradny se orientuje na osoby, které se dostaly
do obtížné životní situace. Pilíři pro práci Charity jsou křesťanská etika a milosrdná
láska. Naším posláním je poskytnutí pomoci bližnímu v jeho nepříznivé zdravotní či
sociální situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na
které sami nestačí. Na základě více než dvacetileté profesionální praxe v oblasti
zdravotních a sociálních služeb a odborného sociálního poradenství nabízí Oblastní
charita Písek pomoc v následujících oblastech:

CHOS – Charitní ošetřovatelská služba
CHPS – Charitní pečovatelská služba
CHP – Charitní poradna

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Charitní ošetřovatelská služba se zaměřuje na osoby nemocné, tělesně postižené, staré
a osamělé, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu částečné nebo
úplné ztráty soběstačnosti, mobility, nebo pro závažné tělesné či mentální poruchy. Je
poskytována pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo
ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Tato služba je plně hrazena zdravotními
pojišťovnami a je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, dle
individuálních potřeb pacientů. Její zásadní předností je skutečnost, že je poskytována
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v domácím pro klienta známém prostředí. Zaměřuje se především na podporu zdraví,
navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných se snažíme o
zmírňování utrpení a o zajištění klidného důstojného umírání. Ošetřovatelské úkony
jsou zajišťovány kvalifikovanými zdravotními sestrami, které jsou schopné svým
klientům pomáhat na vysoké profesionální úrovni. V návaznosti na Charitní
ošetřovatelskou službu mohou našim klientům pomáhat pečovatelky v rámci Charitní
pečovatelské služby, zejména se zajištěním chodu domácnosti a při dalších úkonech,
nutných k uspokojení základních potřeb klienta.

Počet klientů za rok 2011
celkem
79

muži
ženy
19
60
Počet návštěv u klientů - 7784
Počet provedených ošetřovatelských výkonů - 9504

Slovo vrchní sestry
Jako vrchní sestra bych ráda poděkovala svým podřízeným za jejich mravenčí a
poctivou práci při poskytování zdravotních služeb. Velmi mě těší, že všichni naši
zaměstnanci vykonávají svou práci opravdu v duchu charity (lásky k bližnímu), že mezi
nimi a klienty panují přátelské a vřelé vztahy. Je krásné, když do domácnosti klienta
nepřichází pouze profesionální zdravotní sestra, ale i přítel, na kterého je možné se
obrátit se svými bolestmi a starostmi. Přítel, který přijímá člověka takového jaký je, se
všemi specifiky, které přináší stáří, nemoc, či postižení. Odměnou je nám spokojenost
klientů a jejich rodinných příslušníků. Rok 2011 byl v naší Charitní ošetřovatelské
službě úspěšný. Když nebudu hodnotit pouze měřítkem finančních zisků, podařilo se
nám zavést mnohé legislativní změny do praxe a dosáhnout zdokonalení ve vedení
zdravotnické dokumentace, na což je kladen stále větší důraz. Musím též poděkovat za
příjemnou spolupráci všem spolupracujícím lékařům a jejich sestřičkám, bez kterých
bychom se při poskytování zdravotní péče neobešli (Dana Vejšická).

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Spolu s Charitní ošetřovatelskou službou tvoří systém komplexní domácí péče. Ta je
určena uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. CHPS je terénní služba
poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v
domácnostech osob, žijících na území města Písku.
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Posláním CHPS je poskytování sociálních služeb, které uživatelům umožní co nejdelší
setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí s možností uchovat si běžný způsob
života. Napomáhá jim vytvářet takové podmínky, které podporují jejich soběstačnost, a
umožňují žít plnohodnotným aktivním způsobem života. Míra podpory je taková, aby
co nejvíce zachovávala a rozvíjela schopnosti uživatelů a umožnila jim rozhodovat o
svém dalším způsobu života.
Pečovatelská služba zahrnuje zejména tyto oblasti podpory: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a úkony fakultativní. Úkony pečovatelské služby jsou zajišťovány
školenými pečovatelkami a uživatel si je plně hradí. Součástí pečovatelské služby je i
základní sociální poradenství poskytované bezplatně.

Počet klientů za rok 2011
celkem
32

muži
ženy
6
26
Počet návštěv u klientů - 1926
Počet provedených pečovatelských výkonů - 2633

Slovo vedoucí pečovatelské služby
Rok 2011 musím zhodnotit velmi kladně. O finančním zajištění služeb je hovořeno
v kapitole Hospodaření. Proto bych se chtěla zmínit o zaměstnancích a uživatelích.
Tento rok nám byly Úřadem práce v Písku přiděleny dvě pečovatelky. Jsem ráda, že se
tyto ženy dostaly do našich služeb. Dobře se začlenily jak do kolektivu, tak mezi
uživatele služeb, což každý nedokáže. Za léta práce u charity jsem zažila i pravý opak.
Takoví zaměstnanci však nebyli v organizaci vítáni a proto ji i brzy opustili. Osobně
podporující se kolektiv hodnotím jako nejvyšší kvalitu organizace. Když k této kvalitě
připojím spokojenost uživatelů služeb, která se odrazila i na nárůstu jejich počtu a
provedených úkonů jako takových, nemohu než být spokojena. Jsem ráda, že mohu
pracovat s dobrými lidmi ochotnými pomáhat s otevřeným srdcem a bez přetvářky.
Toto je mé poděkování (Hana Zemanová).

CHARITNÍ PORADNA
Charitní poradna poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství lidem, kteří se
dostali do obtížné životní situace a momentálně nejsou schopni ji řešit svými vlastními
silami. Cílovou skupinou charitní poradny jsou: osoby v krizi, osoby bez přístřeší,
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osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí a oběti trestné činnosti.
Služby Charitní poradny jsou určeny osobám starším 18 let a jejich rozsah je stanoven
vždy přímo dle individuálních potřeb každého uživatele. V rámci činnosti Charitní
poradny se snažíme pomoci uživatelům najít východisko ze složité životní situace a
podporovat je, aby se na řešení aktivně podíleli, dokázali využít své schopnosti,
dovednosti a lépe se orientovali ve svých právech, oprávněných zájmech, ale i
povinnostech.

Počet uživatelů za rok 2011
Celkem
101
Celkem kontaktů
385
Kontakty v zájmu uživ.
171

Jednorázový kontakt
36
Nad 30 minut
137
Nad 30 minut
7

Opakovaný kontakt
65
Do 30 minut
248
Do 30 minut
164

Slovo sociální pracovnice Charitní poradny
Služby poradny nejčastěji vyhledávají lidé z okraje společnosti, ať už jde o lidi bez
přístřeší, obyvatele sociálně vyloučených komunit nebo osoby, které žijí rizikovým
způsobem života. V poslední době výrazně narůstá počet lidí, kteří se potýkají s dluhy.
V roce 2011 došlo k nárůstu počtu uživatelů a to nás přimělo rozšířit provoz poradny.
Na tento nárůst se dá pohlížet několika způsoby. Na jednu stranu je to pro nás pozitivní
ukazatel: Uživatelé a potencionální uživatelé o nás vědí, vědí kam se obrátit se svými
problémy a těžkostmi. A bývá skoro pravidlem, že jeden nový uživatel postupně do
poradny přivede další a další lidi, kteří potřebují z naší strany pomoc a podporu. Tento
úhel pohledu nás může těšit, protože poukazuje na spokojenost uživatelů s našimi
službami. Na druhou stranu, nárůst počtu uživatelů signalizuje, že je stále více lidí,
kteří žijí na okraji společnosti, kteří se dostali na dno a žijí na hranici chudoby a přežití.
Čas od času se setkám s otázkou: Proč jim pomáhat, když si za svoji situaci mohou
sami…? A odpověď? Protože chybovat je lidské, každý si zaslouží druhou šanci a naše
služby tu nejsou od toho, aby soudily, ale aby nabízely pomoc a podporu.
Práce s touto cílovou skupinou není pro sociálního pracovníka jednoduchá, hlavně
proto, že spíše zřídka vidí úspěchy a pozitivní výsledky své práce. Ale je třeba umět se
radovat z maličkostí. A proto každý i nepatrný úspěch a pokrok klientů poradny mi
dává novou energii, chuť a sílu do další práce. Podporu vnímám i díky zázemí a
kolektivu, který mi Oblastní charita v Písku nabízí (Veronika Blažková).
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NÁRŮST POČTU KLIENTŮ SLUŽEB OCH PÍSEK
Ohlédneme-li se nazpět, pak můžeme konstatovat, že v posledních 3 letech jsme
zaznamenali nárůst počtu klientů, a to ve všech třech službách, které Oblastní charita
Písek nabízí. I to je pro nás zpětnou vazbou a ukazatelem, že se o nás a o naší činnosti
ví. Více v následující tabulce a grafu.

Nárůst počtu klientů služeb OCH Písek v posledních 3 letech
Charitní ošetřovatelská služba
rok 2009

rok 2010

rok 2011

62

79

56

Charitní pečovatelská služba
rok 2009

rok 2010

rok 2011

17

19

32

Charitní poradna
rok 2009

rok 2010

rok 2011

71

82

101

Nárůst počtu uživatelů služeb OCH Písek
2009

2010

2011

120

101

100

79

80
60

56

71

62

82

32

40

17

20

19

0

CHOS

CHPS
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CHP

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 NA PÍSECKU
Začátkem ledna se i na Písecku, stejně jako v celé ČR,
konala již tradiční Tříkrálová sbírka a byla opravdu
úspěšná. Povedlo se nám vykoledovat 51.957 Kč a to
hlavně díky obětavým a šikovným koledníkům a
štědrým dárcům. S nadšením a elánem se kasiček
chopili písečtí skauti ze střediska GÁHÁL, děti
z náboženství pod vedením paní učitelky Heleny
Kučerové a děti ze Základní školy speciální a praktické
Písek, za pomoci a doprovodu svých učitelek a
asistentek. Kasičky byly umístěny také v kostele, aby
mohl přispět i ten, kdo neměl to štěstí a Tříkrálové
koledníčky nepotkal osobně. Těchto kasiček se ujal P.
Ludvík Hemala. Koledovalo se také mimo Písek,
konkrétně v obcích Kestřany, Sudoměř a Heřmaň. S jednou skupinkou koledníčků jsme
navštívili i Seniorský dům Písek, abychom zde lidem zpříjemnili koledou povánoční
čas. Ještě jednou patří všem koledníkům, vedoucím skupinek i všem dárcům naše
upřímné poděkování. Vedle vykoledované finanční částky nás těší a hřeje hlavně
příjemná spolupráce se všemi zúčastněnými a také skutečnost, že i v dnešní hektické a
neosobní době se stále najdou lidé, kterým není lhostejný osud druhých, a jsou ochotni
přispět na dobrou věc. Vykoledovaná částka byla použita na podporu a rozvoj služeb
Oblastní charity Písek.

POSTNÍ ALMUŽNA
Tato dobrovolná duchovní formace se koná pravidelně
od roku 2010 vždy v postní době před Velikonocemi.
Jde o návrat ke starobylé postní tradici, k níž patřily
sbírky církve pro chudé z toho, co si věřící sami
odřekli. Almužna pak sloužila jako anonymní nevratný
dar ve prospěch lidí potřebných. V dnešní době
probíhá Almužna tak, že lidé mohou do papírových
schránek, tzv. postniček, vkládat v době půstu finanční
prostředky za požitky, které si sami odřekli. Na spodní
stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla
darovaná almužna použít. Tyto prostředky pak církev prostřednictvím charity použije
na pomoc potřebným. Oblastní charita Písek tak v roce 2011 získala finanční částku
4.598 Kč, část byla zaslána do Azylového domu pro matky s dětmi ve Veselíčku a část
do křesťanského rodinného centra Petrklíč. Věříme, že Postní almužna napomohla
nejen obdarovaným, ale i věřícím v duchovní přípravě na Velikonoční svátky.
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CHARITNÍ ŠATNÍK
V roce 2010 jsme v prostorách Oblastní charity Písek nechali vybudovat šatní skříně,
které slouží k uskladnění použitého ošacení, které se dostane k nám na charitu. Je
připraveno pro osoby v nouzi, které si ho zde mohou za asistence sociální pracovnice
vybrat přímo na míru. I v roce 2011 jsme v provozu charitního šatníku pokračovali.
Lidé v tíživé životní a finanční situaci tuto možnost velice často využívají a my jsme
rádi, že jim můžeme přímo zprostředkovat pomoc od těch, kteří sem, na charitu,
s dobrým úmyslem ošacení a jiný materiál přinesou. Ač se to na první pohled nezdá, i
takový malý čin, že někdo přebere domácí šatník a odnese nepotřebné věci na charitu,
může velkou mírou pomoci, zvláště v zimních mrazivých měsících, kdy lidé bez
domova doslova bojují na ulici o život, a každý kabát, svetr či deka jim pomáhají toto
těžké období překonat. Především za ně děkujeme.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
V rámci ošetřovatelské a pečovatelské služby půjčujeme našim klientům kompenzační
a zdravotnické pomůcky. Jde o službu bezplatnou. Pomůcky jsou zapůjčovány na
nezbytně nutnou dobu, tzn., dokud klient nemá možnost zajistit si své vlastní.
K dispozici máme např. chodítka, odlehčený invalidní vozík, toaletní křesla,
antidekubitní matrace, bio – lampy a inhalátory, hrazdu nad postel, sedátko do vany a
další. Pokud nám to dovolí finanční situace, chtěli bychom nabídku kompenzačních
pomůcek pro naše klienty dále rozšiřovat.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
Již několikátým rokem spolupracujeme s občanským sdružením Diakonie Broumov a
pořádáme v sídle naší charity sbírky ošacení a další materiální pomoci. Diakonie
Broumov si následně materiál odveze a dále zpracuje. Na zpracování se podílejí lidé
z okraje společnosti, kteří tak získají možnost pracovat v částečně chráněném
prostředí a mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do
společnosti. Nositelné oděvy jsou dále předány potřebným lidem, poškozené věci jsou
průmyslově zpracovány a vyrábějí se z nich např. deky, které jsou také následně
předány potřebným. Protože je o sbírku ošacení velký zájem a lidé nám celoročně nosí
použité ošacení a jiný materiál, proběhla sbírka v roce 2011 dokonce třikrát a i v roce
následujícím plánujeme další sbírky. Informace o termínu konání sbírky a další
podrobnosti, např. co všechno vybíráme, se vždy v předstihu objeví na našich
webových stránkách.

-9-

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM
Ze srdce děkujeme všem, kteří naši činnost jakkoliv podpořili, ať už finančně,
materiálně, či jiným způsobem. Bez podpory občanů, firem a institucí by Charita mohla
jen stěží plnit své poslání. Snažíme se pomáhat, tam, kde je nejvíce třeba, ale i my jsme
závislí na pomoci zvenčí, protože jsme organizací neziskovou, ale naše činnost a služby
se bez finanční podpory neobejdou. Stěžejní jsou pro nás dotace MPSV, Jihočeského
kraje a města Písek. Díky projektu Jihočeského kraje jsme mohli rozšířit pečovatelskou
službu i na víkendy, vzhledem ke zvyšující se poptávce po našich službách. Neobešli
bychom se také bez spolupráce se zdravotními pojišťovnami a praktickými lékaři.
Velkou pomocí pro nás byl i institut Veřejně prospěšných prací. Díky podpoře ze strany
Úřadu práce Písek jsme mohli zaměstnat další pracovníky v sociálních službách a
zabezpečit tak více klientů Charitní pečovatelské služby. Při výčtu těch, kteří podporují
Oblastní charitu Písek, nesmíme opomenout Diecézní charitu České Budějovice a
Biskupství Českobudějovické. V roce 2011 naši činnost podpořil také Výbor dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové, díky čemuž jsme mohli nakoupit nové kompenzační pomůcky a
zdravotnický materiál, důležitý pro Charitní ošetřovatelskou službu.
Díky za podporu patří i jednotlivcům, vždyť každý dar a podpora je pro nás pomocí,
vzpruhou, ale i zpětnou vazbou, že to, co děláme, děláme dobře a má to smysl. V roce
2011 nás podpořili: Svobodová Alena, Bláhová Romana, Žabová Zora, Kottová Ludmila
a MUDr. Petr Pudík.
Finanční prostředky získala Oblastní charita Písek i díky Tříkrálové sbírce a Postní
almužně, proto patří poděkování všem lidem, kteří se do těchto akcí zapojili, ať už jako
dobrovolníci, nebo dárci.

DIECÉZNÍ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
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HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK V ROCE 2011 … aneb
slovo účetní jednotky
Na počátku roku nebyl rozpočet písecké charity, stejně jako většiny neziskových
organizací, příliš růžový. Přesto se jí podařilo tento rok přestát bez větších obtíží a se
spokojeností zaměstnanců i uživatelů. Jinak řečeno, zaměstnanci nepřišli o svou práci a
uživatelé služeb o svého poskytovatele. S přidělenou dotací MPSV ČR bychom vyšli
s odříkáním do pololetí. Obloha se však z šedi mračen trochu rozjasnila po přidělení
dotace od Města Písku. Poté nám svitlo slunko, když nám úřad práce v Písku přidělil
pečovatelku podpořenou v rámci veřejně prospěšných prací. Mohli jsme tím uspokojit
narůstající zájem o naše služby ze stran uživatelů. Návštěvnost v pečovatelské službě
se zvýšila za celý rok téměř o 100%. Za tuto skutečnost jsme rádi, protože je vidět, že o
nás zájemci o služby vědí a jsou spokojení. V polovině roku pak došlo k podpoře ještě
jedné pečovatelky. Přesto jsme žili v pečovatelské službě s vědomím díry v rozpočtu.
Přes složku rozpočtu mzdové náklady se hnala temná mračna a nebylo jaksi jasno, zda
se vyjasní či začne pršet. A hle, sluníčko se na nás opět usmálo. Od Jihočeského kraje
jsme získali grantovou podporu a pečovatelská služba byla finančně zajištěna.
Na základě těchto skutečností jsme mohli další službu, Charitní poradnu, podpořit
z darů a sbírek, což vyrovnalo její schodek v rozpočtu. Sláva všem dárcům, kterých je
v České Republice stále ještě poskrovnu. Ale druhou stranou, z čeho mají lidé dávat,
když jsou rádi, že sami vyžijí. A ti co by mohli dát, hledí na to, aby měli ještě více. Tedy
sláva všem těm „drobným“ lidem (byť bych měla napsat „velikánům“), kteří byli
ochotni podpořit naši organizaci. Ošetřovatelská služba si jako každý rok držela svůj
balanc. Bez charitativního cítění zaměstnanců a ochoty pracovat za ne právě vysoké
mzdy, by to bylo jiné. Správní činnost byla ponejvíce zaštítěna štědrou podporou
Diecézní charity České Budějovice. Další dárce, s prominutím, neuvádím. K tomu je zde
jiná kapitola výroční zprávy. Přesto jim všem děkuji. Děkuji všem dárcům, kteří sobě
ubrali, aby mohli mít jiní. Děkuji všem zaměstnancům za věrnost charitě a těm, kterým
charita pomáhá.

Přehled příjmů dle zdrojů
Zdroj příjmů
MPSV
Jihočeský kraj
Město Písek
Úřad práce
Dary – právnické osoby
Dary - fyzické osoby
Tříkrálová sbírka
Církevní sbírky
Celkem
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částka
582 000 Kč
170 000 Kč
110 418 Kč
187 976 Kč
141 838 Kč
8 400 Kč
33 772 Kč
4 598 Kč
1 239 002

- 12 -

Hospodář. výsledek

127 022

0

-2 421

Charitní ošetřovatelská Charitní pečovatelská
Charitní poradna
služba
služba
Spotřeba mat., zbož.
62 313
16 652
11 122
Potraviny
0
0
0
Pohonné hmoty
9 805
0
0
Energie
22 684
8 581
5 343
Cestovné
15 341
2 321
1 634
Náklady na služby
113 835
36 267
23 367
Mzdové náklady
1 025 414
502 552
197 865
OON-DPČ a DPP
21 513
107 986
19 801
Soc. a zdr. pojištění
348 663
185 655
72 283
Ostatní náklady
17 748
0
1 327
Odpisy
29 497
3 705
10 680
Náklady celkem
1 666 813
863 719
343 424
Tržby za vl.výkony a služby
0
166 025
0
Tržby od zdravotních pojišťoven
1 687 828
0
0
Dotace ministerstev a Úřadu vlády
0
332 000
250 000
Dotace kraje
0
170 000
0
Dotace obce,města
54 415
33 461
20 658
Ostatní výnosy
8 743
161 176
32 865
Dary a sbírky
42 849
1 057
37 480
Výnosy celkem
1 793 835
863 719
341 003
-35 317

Správa Oblastní
charity
5 187
0
0
184
8 851
18 639
0
0
0
146 353
0
179 214
0
0
0
0
1 884
29 275
112 738
143 897

Hospodaření služeb v roce 2011

Audit za rok 2011

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
V roce 2011 měla Oblastní charita v Písku celkem 10 zaměstnanců na hlavní pracovní
poměr (statutární zástupce, účetní, sociální pracovník, 2 pečovatelky a 5 zdravotních
sester).
Díky podpoře Úřadu práce v Písku jsme mohli také dočasně zaměstnat 3 pracovníky
v rámci Veřejně prospěšných prací (2 pracovníci v sociálních službách a pomocný
dělník).
V roce 2011 měla Oblastní charita Písek další 4 externí zaměstnance, 2 na DPP a 2 na
DPČ (3 zdravotničtí pracovníci jako zástupy v období dovolených, tak aby byli plně
zajištěni všichni uživatelé služeb, a 1 pracovník na technické zajištění Oblastní charity
Písek, zejména v oblasti počítačové techniky).
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OCH PÍSEK PRO ROK 2012
Adresa: Oblastní charita Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČ: 43852564
webové stránky: pisek.charita.cz, e-mail: ochpisek@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Písek, č. účtu 396846271/0100

Dana Vejšická
ředitelka, vrchní sestra – tel. 382 214 828, 732 676 036,
e-mail: reditel.charitapi@seznam.cz

Mgr. Hana Zemanová
účetní – tel. 382 214 828, 731 598 968
e-mail: ucetni.charitapi@seznam.cz

Mgr. Veronika Blažková
sociální pracovnice pečovatelské služby a charitní poradny
tel. 382 212 998, 731 598 977
e-mail: socialni.charitapi@seznam.cz, pecovatelka.charitapi@seznam.cz

KONTAKTNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Kancelář ošetřovatelské a pečovatelské služby
Pondělí – pátek:

8:00 – 12:00

12:30 – 14:00

Charitní poradna (do 31. 7. 2012)
Pondělí – čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 – 15:00
12:30 – 14:30

Charitní poradna (od 1. 8. 2012)
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00
1
8:00 – 10:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

(1 pouze pro objednané, 2 práce v terénu)

12:30 – 15:30
12:30 – 16:00
12:30 – 16:00
2
12:30 – 16:30
–

Tvorba výroční zprávy:
Blažková Veronika
Vejšická Dana
Zemanová Hana

