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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DANY VEJŠICKÉ 

Vážení a milí příznivci a podporovatelé, 

opět po roce se k Vám dostává výroční zpráva Oblastní charity Písek. 
Dovolte mi nabídnout krátké ohlédnutí za uplynulým rokem 2015, 
shrnout nejvýznamnější události tohoto roku, informovat Vás o 
jednotlivých službách organizace a především o jejím hospodaření. 
Z následujících stránek se dozvíte, že rok 2015 nepřinesl žádné 
výraznější změny v našich zdravotně sociálních službách, které již 
téměř 25 let přinášejí pomoc lidem, kteří to z  rozličných důvodů 
potřebují. S potěšením mohu konstatovat, že finanční zajištění 
sociálních služeb je každým rokem stabilnější, což je po letech nejistot 

velká úleva, která nám umožňuje s klidem se věnovat práci a především našim klientům. Co 
nás naopak zneklidňuje, je nejistá situace ve financování zdravotních služeb. Každoročně jiná 
úhradová vyhláška nám způsobuje nemalé problémy, stejně jako paušální a regulované platby 
za poctivě provedené zdravotní výkony. To nám nedovoluje zajistit kvalifikovaným 
zaměstnancům zasloužené mzdové ohodnocení, nemluvě o jakémkoliv rozvoji služby, zejména 
hospicové péče.  

A co nového v uplynulém roce?  V Písku máme novou pobočku na adrese Budějovická 100. 
Bude sloužit pro uskladnění humanitární pomoci a k zajištění provozu nové služby, kterou je 
Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Pevně věříme, že se postupně stane naší 
další dobře fungující službou a žádaným pomocníkem nejen pro klienty našich služeb, ale i pro 
širokou veřejnost. Nové prostory vítáme i z důvodu bezbariérovosti, což nám umožňuje zajistit 
přímý kontakt s klienty, kteří měli doposud problém navštívit naše kanceláře, pro jejich 
obtížnou dostupnost ve 2. patře.  

Díky osobnímu nasazení zaměstnanců a dobrovolných pomocníků proběhly s rekordním 
výtěžkem jak Tříkrálová, tak i Potravinová sbírka. Každoročně je to pro nás příležitost, jak 
získat podporu a prostředky pro zajištění pomoci osobám v nouzi. 

Na závěr mě čeká ta nejmilejší část a to je poděkování. Upřímně děkuji všem zaměstnancům 
Oblastní charity Písek za jejich poctivou a obětavou práci u klientů a za vzájemnou podporu v 
kolektivu. Moc dobře si uvědomuji náročnost jejich práce, a o to víc si vážím jejich pracovního 
nasazení, umění zvládat nelehké situace, mít velké srdce připravené sdílet radosti i smutky 
druhých. Neméně děkuji všem finančním podporovatelům, dobrovolníkům, partnerům, 
sponzorům a dárcům. Jen díky jejich podpoře se nám daří tvořit dílo ve prospěch nemocných 
a potřebných lidí, tvořit svět, ve kterém nechybí vzájemná solidarita a přirozená slušnost. 
Naplňme svá srdce láskou, naučme se ji s radostí rozdávat druhým, ale i s vděčností a pokorou 
přijímat. Pak se nám jistě bude dařit nejen naplňovat poslání Charity, ale i tvořit svět lepším.  

     S úctou Dana Vejšická, ředitelka  
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O CHARITĚ  

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 sdružují charity oblastní, 
městské a farní. Jednotlivé charity se více či méně liší svojí mírou samostatnosti, projekty 
a službami, které poskytují. Princip však 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.  

 

OBLASTNÍ CHARITA PÍSEK 

Oblastní charita v Písku je nestátní nezisková organice, zřízena v roce 1991 Biskupstvím 
Českobudějovickým. Je složkou Diecézní charity České Budějovice a součástí 
Římskokatolické církve. Ke dni 14.10.1998 je zapsána v Rejstříku evidovaných 
právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č.j. 8/1-05-706/1998. Statutárním 
orgánem je ředitel. Již od počátku své činnosti se zaměřuje především na péči o seniory, 
nemocné, zdravotně postižené a osoby ocitající se v jakékoliv tíživé životní situaci. 
Posláním organizace je poskytování pomoci osobám v nouzi. Na základě více než 
pětadvacetileté profesionální praxe v oblasti zdravotních a sociálních služeb nabízí 
Oblastní charita Písek následující služby, které se vzájemně doplňují: Charitní 
ošetřovatelskou službu dle zákona č. 372/2011 Sb. a registrované sociální služby dle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pečovatelskou službu a 
odborné sociální poradenství. Jako doplňkové služby nabízí Půjčovnu kompenzačních a 
zdravotnických pomůcek, humanitární, materiální a potravinovou výpomoc. 

Naleznete nás v Písku na adrese Bakaláře 43/6, v zadním traktu budovy farního úřadu, 
vchod z přilehlého parku. Sídlíme ve 2. patře v budově, kde bohužel není k dispozici 
výtah, proto je kancelář hůře dostupná pro osoby s tělesným postižením a osoby 
používající kompenzační pomůcky. V takovém případě je možné domluvit si schůzku na 
místě, které je pro tyto lidi dostupné a bezpečné. Např. na naší pobočce na adrese 
Budějovická 100, kde sídlí Charitní středisko pomoci, včetně Půjčovny kompenzačních a 
zdravotnických pomůcek.  
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V ROCE 2015 

Pracovníci v přímé péči: 

� Péči o klienty v ošetřovatelské službě zajišťovalo v přepočtu na úvazky 5,00 
registrovaných zdravotních sester (včetně sestry vrchní). Těchto 5 úvazků zvládlo 
naplnit 7 zaměstnanců.  

� Péče o klienta v pečovatelské službě (včetně sociální pracovnice) byla naplněna 4,65 
úvazky prostřednictvím 7 pracovnic. Těmto pracovníků dále vypomáhaly 3 
pečovatelky zaměstnané na dohodu o provedení práce, které v průběhu roku 
odpracovaly 620 hodin (v přepočtu 0,30 úvazku za rok). 

� Poradna byla od října zajištěna dvěma poradci. Jeden z poradců byl zaměstnán v 
rámci Společensky účelného pracovního místa na částečný úvazek. Dohromady 
poradci naplnili 0,83 úvazku za rok. 

� Středisko pomoci zajišťovalo více pracovníků s úvazkem 0,25. Z velké části šlo o 
pomocné pracovníky zaměstnané v rámci Veřejně prospěšných prací. 

  Ostatní personál 

� Účetnictví, personální agendu a rozpočtové záležitosti zajišťuje Hlavní účetní na 0,80 
úvazku. Ředitelka organizace je zároveň vrchní sestrou (1,00 úvazku) a vedoucím 
pracovníkem sociálních služeb (0,25 úvazku). 

   Pomocní pracovníci 

� Oblastní charita Písek v průběhu roku zaměstnala 4 pracovníky v rámci Veřejně 
prospěšných prací. Tito zaměstnanci zajišťovali různé pomocné práce pro charitu. 
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 

Charitní ošetřovatelská služba je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní či chronické nemoci nebo pro závažné 
tělesné, smyslové či mentální poruchy. Zahrnuje též péči paliativní, která je určena 
nevyléčitelně nemocným. 

Posláním služby je zajištění kvalitní ošetřovatelské péče v domácím, pro klienta známém 
prostředí. A pokud je to možné, v blízkosti a s pomocí jeho rodiny. 

Služba je poskytována na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře 
při hospitalizaci, v tomto případě však pouze na dobu 14 dnů. Služba je plně hrazena 
zdravotními pojišťovnami.  

Cílem domácí zdravotní péče je navrácení zdraví, jeho podpora a udržení, rozvoj a 
udržení soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných je péče zaměřena zejména na 
zmírňování bolesti a zajištění klidného a důstojného prožití závěrečné fáze života. 

Výkony, které zdravotní péče nabízí 

▪ kontrola zdravotního stavu sestrou domácí péče 
▪ měření fyziologických funkcí, glykémie pomocí glukometru, pulsní oxymetrie, 
       orientační vyš. moče 
▪ lokální ošetření + převazy kožních defektů, prevence jejich vzniku, ošetření stomií 
▪ odběry biologického materiálu 
▪ aplikace léčebné terapie (např. injekce, infuze, lokální farmaka, inhalační terapie) 
▪ péče o permanentní katétry a jejich výměna (u žen) 
▪ ošetřovatelská rehabilitační péče – stavy po operacích, úrazech, náprava hybných a 

tonusových odchylek, prevence poruch z imobility 
▪ dohled na pitný a dietní režim 
▪ léčebná hygiena v rámci komplexní péče o pacienta a ošetření kožních defektů 
▪ zapojení a zaučení rodiny v péči o klienta 

Dostupnost zdravotní péče 

Péče je poskytována v domácím, pro klienta známém prostředí. Je poskytována 
nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Pracovníci Charitní ošetřovatelské služby 

Ošetřovatelské výkony jsou zajišťovány 5 kvalifikovanými zdravotními sestrami s registrací 
a dlouholetou praxí, které jsou schopné svým klientům pomáhat na vysoké profesionální 
úrovni. 
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Statistické údaje 

 

U 52 klientů byla v roce 2015 péče zavedena nově a u 49 klientů byla v tomto roce péče 
ukončena. Jednorázově bylo ošetřeno 11 klientů. 
 
Z celkového počtu klientů ošetřovatelské služby nebyl ani jeden schopen plné 
sebeobsluhy, 77 klientů bylo částečně závislých na pomoci a 16 klientů bylo plně 
závislých na pomoci další osoby. V rámci hospicové péče byla poskytnuta pomoc 4 
klientům.  

V roce 2015 došlo k mírnému poklesu v počtu klientů a provedených návštěv, počet 
výkonů naopak stoupl. Bylo to způsobeno větším počtem klientů vyžadujících náročnější 
zdravotní péči s delší časovou dotací na jednu návštěvu a s větším rozsahem 
poskytovaných výkonů. Tento stav nemůžeme ovlivnit, neboť se musíme řídit potřebami 
pacientů a hlavně indikací ošetřujících lékařů. 

Věkové kategorie klientů 
 
Služba zaznamenala ve věkové kategorii 19 – 26 let 1 klienta, ve věkové kategorii 27 – 64 
let bylo v péči 11 klientů a ve věkové kategorii 65 – 80 let to bylo 29 klientů. 
Nejpočetnější věkovou kategorií jsou klienti nad 80 let věku – celkem 52, což je 56 % z 
celkového počtu klientů CHOS v roce 2015. 
 

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami 

V roce 2015 spolupracovala Charitní ošetřovatelská služba s 5 zdravotními pojišťovnami: 
VZP  -  71 klientů; VOZP -  8 klientů; ČPZP - 2 klienti; OZP - 4 klienti; ZPMV ČR - 8 
klientů 
 
Kontaktní osoba:  vrchní sestra Dana Vejšická 
   tel.: 382 214 828, 732 676 036 
   e-mail: reditel.charitapi@seznam.cz 

 

 

POČET KLIENTŮ OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2015 
celkem muži ženy 

93 30 63 

Počet návštěv u klientů – 7229 
Počet provedených ošetřovatelských výkonů – 10545 
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

služba poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Společně s Charitní 
ošetřovatelskou službou, která zajišťuje zdravotní péči, půjčovnou kompenzačních 
pomůcek a poradnou tvoří ucelený komplex domácí péče. 

Poslání  

Posláním služby je poskytování pomoci, která uživatelům umožní co nejdelší setrvání 
v jejich přirozeném domácím prostředí s možností uchovat si běžný způsob života.  

Podporou v aktivním životě a ve zvládání životních obtíží a krizí posiluje pečovatelská 
služba kvalitu života uživatele. 

Cílová skupina  

▪ senioři 
▪ osoby s chronickým onemocněním 
▪ osoby se zdravotním postižením 

 
Věková struktura cílové skupiny 

▪ mladí dospělí (19 – 26 let) 
▪ dospělí (27 – 64 let) 
▪ mladší senioři (65-80 let) 
▪ starší senioři (nad 80 let) 

 
Poskytované činnosti pečovatelské služby 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
2. Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
6. Fakultativní činnosti 
7. Základní sociální poradenství 
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Dostupnost pečovatelské služby 

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území města Písku. Provozní doba 
je 7:30 – 16:00 hod., každý den, včetně víkendů a svátků. V případě potřeby uživatele 
služeb a volné kapacity je možné poskytovat služby i mimo výše uvedené hodiny. 

 

Pracovníci  
 
Pečovatelé jsou školeni ve speciálních kurzech, ve kterých získávají znalosti z oblasti 
sociální i zdravotní a jsou připraveni na úzký kontakt s uživatelem. Při práci plně 
respektují uživatelovu osobnost.  
  

Statistické údaje 

POČET KLIENTŮ CHPS ZA ROK 2015 
celkem muži ženy 

41 8 33 
Počet návštěv u klientů – 3 680 

Počet provedených pečovatelských výkonů – 7 759 (z toho 313 fakultativních) 
V roce 2015 byla nově zavedena služba u 7 uživatelů a u 11 byla ukončena. 
 

Věkové kategorie uživatelů  

Počet klientů ve věkové kategorii 27 – 64 let: 3 
Počet klientů ve věkové kategorii 65 – 80 let: 10 
Počet klientů ve věkové kategorii nad 80 let: 28 
 

Nejčastěji poskytované výkony 

Běžný úklid a údržba domácnosti – poskytnuto celkem 2012 krát 
Pomoc při úkonech osobní hygieny – poskytnuto celkem 1839 krát 
Příprava a podání jídla a pití – poskytnuto celkem 1178 krát  
 
Kontaktní osoba:  Sociální pracovnice Bc. Lucie Bastlová 
   tel.: 382 210 364, 731 598 977 
   e-mail: pecovatelka.charitapi@seznam.cz 
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CHARITNÍ PORADNA 

Charitní poradna je sociální služba, která poskytuje základní a odborné sociální 
poradenství. 

Poslání 

Posláním Charitní poradny je poskytování bezplatné a nestranné pomoci osobám, které se 
dostaly do obtížné životní situace a momentálně nejsou schopny ji řešit svými vlastními 
silami. V rámci činnosti Charitní poradny se snažíme pomoci uživatelům najít východisko 
ze složité životní situace a podporovat je, aby se na jejím řešení aktivně podíleli, dokázali 
využít své schopnosti a dovednosti a lépe se orientovali ve svých právech, oprávněných 
zájmech, ale i povinnostech.   

Cílová skupina:  

� osoby bez přístřeší 
� osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy 
� osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
� etnické menšiny 
� osoby v krizi 
� senioři 

Služby Charitní poradny jsou určeny osobám starším 18 let a jejich rozsah se vždy odvíjí 
dle individuálních potřeb daného klienta. 

Cíle charitní poradny: 

▪ uživatel orientovaný ve své situaci, schopný aktivně hledat její řešení a schopný 
aktivně se na řešení své obtížné situace podílet za využití svých schopností a 
dovedností 

▪ uživatel znalý svých práv, oprávněných zájmů i povinností 
▪ sociální začlenění uživatele služeb a schopnost vést běžný život  
 
Personální zajištění poradny a její kapacita 

Od října 2015 poskytují sociální poradenství 2 sociální pracovnice, které se v poradně 
střídají. Obě splňující všechny požadavky pro výkon této profese, včetně dalšího 
vzdělávání sociálních pracovníku. Celková kapacita CHP je omezena pracovním 
vytížením poradců, četností návštěv klientů a délkou konzultací, maximálně však 5 
intervencí za den. 
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POČET KLIENTŮ CHP ZA ROK 2015 
 Celkem   Jednorázový kontakt Opakovaný kontakt 

129 80 49 
Celkem kontaktů Nad 30 minut Do 30 minut 

284 149 135 
Kontakty v zájmu uživ. Nad 30 minut Do 30 minut 

175 139 36 

Kdo nejvíce využívá služeb poradny? 

V roce 2015 navštívilo poradnu 58 žen a 71 mužů. Nejčastější cílovou skupinou jsou 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách – 46%, dále osoby v krizi - 25%, osoby, 
které vedou rizikový způsob života, nebo jsou jím ohroženy – 13%, senioři – 8%, osoby 
bez přístřeší a etnické menšiny 4%. 

Nejčastější věkovou kategorií jsou uživatelé ve věku 46 - 55 let (25%) a ve věku 36 – 45 
let (23%). Ve věkové kategorii 26 – 35 let je to 21 % uživatelů, v kategorii 18 – 25 let 15 
% uživatelů a 12 % ve věkové kategorii 56 – 65 let. Nejméně navštěvují poradnu 
uživatelé ve věkové kategorii 66 + (4 % z celkového počtu uživatelů).  

Jaká problematika je v rámci poradny nejčastěji řešena? 

Dotazy uživatelů se nejčastěji týkaly sociálních dávek a pomoci (52 % dotazů). Finanční 
problematiky se týkalo 18 % dotazů, 12 % dotazů se týkalo problematiky bydlení a 10 % 
problematiky rodinné a mezilidských vztahů. Zbylých 8 % dotazů se týkalo právní a 
pracovněprávní problematiky.  

Úroveň poskytnuté pomoci 

V rámci CHP jsou uživatelům nejčastěji poskytovány věcně správné informace (258 krát), 
které potřebují pro řešení své problémové a nepříznivé situace. Dále je ze strany uživatelů 
často využívána aktivní pomoc sociálního pracovníka (49 krát). To se týká například 
pomoci při sepisování nejrůznějších dokumentů, kontaktování dalších odborníků, 
dojednání schůzek apod. 120 krát byla uživatelům v rámci poradenství poskytnuta rada. 
Ta se týká hledání nejvhodnějšího řešení nepříznivé situace, která může mít zpravidla i 
více řešení. Sociální pracovník je nápomocen uživateli ve zvažování a vyhodnocování 
jednotlivých řešení, hledání jejich pozitiv i negativ. Pouze 6 krát byla využita možnost 
asistence ze strany sociálního pracovníka při vyřizování osobních záležitostí. 

Kontaktní osoba:  Bc. Lucie Bastlová, Bc. Petra Hajná,  
   tel.: 382 212 998, 731 598 977, 734 360 974 
    e-mail: socialni.charitapi@seznam.cz 
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CHARITNÍ STŘEDISKO POMOCI 

 

V rámci tohoto střediska zajišťuje Oblastní charita Písek materiální a humanitární pomoc, 
půjčovnu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, kulturní a vzdělávací činnost. 

Služby Charitního střediska pomoci jsou z velké části poskytovány na naší nové pobočce, 
na adrese Budějovická 100, 397 01 Písek.  

 
Středisko materiální pomoci 

Cíl a činnost střediska  

Cílem je ulehčit osobám v krizových obdobích života, kdy si z vlastních prostředků 
nemohou zajistit základní životní potřeby, jako je jídlo, ošacení, hygienické potřeby a 
podobně, poskytnutím materiální pomoci. 

Středisko materiální pomoci je určeno pro sběr a výdej jakéhokoli druhu materiální 
pomoci. Je založeno na principu krizové pomoci lidem v nouzi a slouží výhradně 
potřebným osobám. Předměty materiální pomoci jsou vydávány zdarma.  

Smyslem poskytování materiální pomoci je zajistit bezprostřední pomoc osobě ohrožené 
krizovou situací směrem k jejímu vyřešení a prevenci takové situace do budoucna. 
Poskytování pomoci je adresné, konkrétní a účelné, s okamžitým efektem. Na vydání 
pomoci není právní nárok a tato aktivita je plně v kompetenci pracovníků odpovědných 
za výdej materiální pomoci. Pravidla výdeje se mohou lišit, řídí se pokyny donátorů. 

Vybavenost střediska materiální pomoci závisí na množství a druhu přijatých darů. 
Oblastní charita Písek nemůže zajistit trvalou vybavenost a stálou rozmanitost výběru 
materiální pomoci.  

Statistické údaje Střediska materiální pomoci 

POČET PODPOŘENÝCH OSOB za rok 2015* 

 Potravinová pomoc 87  
Pleny (pouze za prosinec 2015) 19 poukazů (1 poukaz = balík plen) 
Ošacení a ostatní 52 

*Osoby byly ve většině případů podpořeny opakovaně. 
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Humanitární pomoc 

Cílem je opětovné fungování oblasti nebo osoby postižené katastrofou nebo živelnou 
pohromou. 
 
Jde o koordinaci a realizaci okamžité a následné pomoci při katastrofách a živelných 
pohromách na Písecku ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice. Humanitární 
pomoc je krátkodobá, reaguje na momentální krizi a je poskytována jen po dobu, dokud 
postižená oblast/osoba není schopna z větší části fungovat samostatně. Reaguje ponejvíce 
na krize způsobené výkyvy počasí. 
 
V roce 2015 nemusela být Oblastní charitou Písek poskytnuta žádná humanitární pomoc. 

 
Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek 

Od ledna 2015 provozuje Oblastní charita Písek na základě živnostenského oprávnění 
Půjčovnu kompenzačních a zdravotnických pomůcek. Půjčovna má provozovnu v Písku, 
na adrese Budějovická 100.  

Cíl a činnost půjčovny 

Cílem je, aby osoby nemocné, zdravotně postižené a osoby v terminálním stadiu nemoci 
mohly prožívat život ve svém přirozeném domácím prostředí, bez nutnosti hospitalizace, a 
to díky vybavenosti zdravotnickými a kompenzačními pomůckami a díky dostatečné 
informovanosti o možnostech odborné i laické péče.  

Pomůcky jsou půjčovány jak uživatelům služeb Oblastní charity Písek, tak i široké 
veřejnosti. Jsou půjčovány za poplatek. Pro uživatele charitních služeb jsou stanoveny 
odlišné ceny. Platný ceník je dostupný na webových stránkách, nebo v kancelářích OCH 
Písek. 

K zapůjčení jsou např.: invalidní vozíky, polohovací postele, chodítka, hole, antidekubitní 
matrace, sedačky do vany, toaletní židle, dýchací přístroj - oxygenátor a další.  

Doba zapůjčení může být krátkodobá (ke zjištění vhodnosti typu pomůcky, pro 
překlenutí doby, než si klient zajistí pomůcku vlastní), dlouhodobá, nebo opakovaná - dle 
potřeb klienta a možností půjčovny. 

Kontaktní osoba:  Ivana Sacherová, tel.: 731 598 973 
   e-mail: pomucky.charitapi@seznam.cz 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 

Začátkem ledna 2015 proběhl na Písecku, stejně jako po celé ČR, již 15. ročník 
Tříkrálové sbírky. V Písku se zapojily děti z náboženství a děti ze ZŠ Svobodná. 

Koledovalo se také v obcích Kestřany, Sudoměř, 
Heřmaň, Záhoří, Čížová, Mirotice, Radobytce a 
Čimelice. Nově se sbírka konala také v Putimi a 
Mirovicích. Celkem se v Písku a okolí vykoledovalo 
krásných 63.490 Kč. Z celého srdce děkujeme všem, 
kteří Tříkrálovou sbírku příspěvkem podpořili. 
Poděkování náleží i všem dobrovolníkům, kteří nám s 
koledou na Písecku pomáhali. Bez nich by to prostě 
nešlo a my věříme, že nám i do dalších let zachovají 
přízeň a že se jejich řady ještě rozrostou! A jak je výtěžek 
sbírky přerozdělen? 65 % se vrací do regionu, ve kterém 
byly peníze vykoledovány. 15 % je určeno na podporu 

projektů Charit v českobudějovické diecézi, 10 % jde na humanitární pomoc Diecézní 
charity ČB, 5 % je použito na humanitární projekty Charity Česká republika a 5 % na 
režii sbírky. 

 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2015 

Z výsledků Národní potravinové sbírky, která se v Písku konala již druhým rokem, jsme 
byli velmi potěšeni. V Kauflandu bylo vybráno 645 kg potravin, což je o 15 kg více, než v 
loňském roce. Nově se do sbírky zapojil také hypermarket Tesco, kde štědří nakupující 
darovali celkem 649 kg potravin. Celkem jsme tedy získali 1294 kg potravin, které 
pomohou v průběhu roku osobám v nouzi. V celé ČR se vybralo rekordních 236 tun 
jídla. Všem dárcům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na této akci, děkujeme a jsme jim 
ze srdce vděční! 

 

MARATON PRO CHARITU 

Potraviny pro osoby v nouzi získala OCH Písek také díky charitativnímu maratonu, který 
uspořádala Základní škola E. Beneše. Zápisné byla ta nejžádanější potravina a to je - 
masová konzerva. Děkujeme žákům i všem ostatním, kteří se maratonu zúčastnili, a 
děkujeme také pedagogům, kteří s tímto báječným nápadem přišli a vedení školy, které 
tuto akci podpořilo a její uspořádání umožnilo. 
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DM DROGERIE POMÁHÁ DĚTEM 

Materiální pomoc v podobě dětských plenek jsme získali díky společnému projektu 
Charity ČR a společnosti Dm drogerie markt. Projekt dm pomáhá dětem, byl spuštěn 21. 
října 2015 a OCH Písek se do něho zapojila v prosinci 2015. Do konce roku 2015 jsme 
rodinám v tíživé životní situaci vydali 76 poukazů na pleny.  Ukončení této akce bylo 
koncem března 2016. Společnosti dm drogerie velmi děkujeme. 

 

PODPOROVATELÉ, DÁRCI A SPONZOŘI 

Tato část výroční zprávy patří všem, kteří naši činnost jakkoliv podpořili, ať už finančně, 
materiálně či jiným způsobem. 
 

VŠEM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. 

 

Za finanční podporu ve formě dotací a celoroční příjemnou spolupráci Jihočeskému kraji 
a městu Písek.  

Biskupství Českobudějovickému, Diecézní charitě České Budějovice a místní farnosti za 
součinnost a vzájemnou podporu. 

Úřadu práce Písek. Díky dotovaným místům (VPP a SÚPM) jsme mohli v roce 2015 
zaměstnat hned několik nových pracovníků, kteří pro nás byli velkým přínosem.  

Zdravotním pojišťovnám a praktickým lékařům za spolupráci, která je při naší činnosti 
ošetřovatelské služby neodmyslitelná. 

Výboru dobré vůle – nadaci Olgy Havlové, která již po páté finančně podpořila 
ošetřovatelskou službu nákupem zdravotnických pomůcek a materiálu. 

Městu Písek, že nám věnovalo finanční dar společnosti Asecol a.s., který získalo v rámci 
soutěže ve sběru elektro odpadu.  

Federaci potravinových bank a Potravinové bance Vysočina, díky které jsme se mohli 
zúčastnit potravinové sbírky a která nám umožňuje získat potraviny i v průběhu roku. 

Panu JUDr. Emilovi Švingerovi za poskytování bezplatného právního poradenství v 
případě potřeby ze strany naší organizace nebo našich klientů.  
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Dětem a jejich učitelům ze Základní školy Josefa Kajetána Tyla, z 11. MŠ Písek – 
Hradiště, a také ZŠ T. G. Masaryka v Písku za krásné vánoční a velikonoční dárky, které 
vyrábí pro naše klienty.  

Finančně nás podpořili také tito jednotlivci a my si jejich pomoci velice vážíme:    Paní 
Keřlíková Věra, pan Novák Zdeněk a MUDr. Krška Jaromír. 

Za dlouholetou přízeň a podporu děkujeme také paní Ludmile Blažkové.  

Finanční vzpruhu získala Oblastní charita Písek i prostřednictvím Tříkrálové sbírky a 
Postní almužny, proto děkujeme všem, kteří se do těchto akcí zapojili, ať už jako 
dobrovolníci, nebo jako dárci.  
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HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK V ROCE 2015 

Přehled příjmů dle zdrojů a hospodaření jednotlivých služeb v roce 2015 

Zdroj příjmů (výnosů) částka

Úhrada za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven 1 710 609 Kč                      
Úhrada za pečovatelské výkony od uživatelů služeb 468 327 Kč                        
Úhrada za vypůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek 2 496 Kč                            
Jihočeský kraj 1 491 456 Kč                      
Úřad práce (příspěvek VPP a SÚPM) 211 076 Kč                        
Město Písek 124 000 Kč                        
Dary - právnické osoby 18 561 Kč                          
Dary - fyzické osoby 22 050 Kč                          
Tříkrálová sbírka 41 269 Kč                          
Zúčtování investičních dotací 9 000 Kč                            
Ostatní 488 Kč                               
Celkem 4 099 332 Kč                      

 

Hospodářská 

činnost

Charitní 

pečovatelská 

služba

Charitní 

ošetřovatelská 

služba

Charitní 

poradna
Celkem

Spotřeba materiálu 8 577 Kč 18 422 Kč        78 754 Kč          14 278 Kč   120 031 Kč 

Spotřeba energie 1 501 Kč 10 364 Kč        15 368 Kč          2 700 Kč     29 932 Kč 

Spotřeba ostatní 1 Kč 922 Kč             1 353 Kč            237 Kč        2 513 Kč 

Pohonné hmoty 0 Kč 1 935 Kč          8 887 Kč            0 Kč            10 822 Kč 

Opravy a udržování 0 Kč 2 231 Kč          12 223 Kč          183 Kč        14 637 Kč 

Cestovné 2 Kč 6 958 Kč          13 200 Kč          2 556 Kč     22 716 Kč 

Náklady na reprezentaci 4 Kč 6 400 Kč          11 309 Kč          1 647 Kč     19 360 Kč 

Náklady na služby 5 238 Kč        86 475 Kč        100 042 Kč        20 324 Kč   212 079 Kč 

Mzdové náklady 32 821 Kč      957 372 Kč      1 114 891 Kč     213 855 Kč 2 318 938 Kč 

OON-DPČ a DPP 0 Kč               204 613 Kč      75 600 Kč          40 919 Kč   321 132 Kč 

Zákonné sociální pojištění 11 122 Kč      356 187 Kč      403 954 Kč        81 554 Kč   852 816 Kč 

Ostatní sociální pojištění 0 Kč               5 670 Kč          18 600 Kč          3 330 Kč     27 600 Kč 

Zákonné úrazové pojištění 183 Kč           5 867 Kč          6 654 Kč            1 343 Kč     14 048 Kč 

Ostatní sociální náklady 1 596 Kč        49 618 Kč        50 400 Kč          9 980 Kč     111 594 Kč 

Daně (daň silniční) 0 Kč               973 Kč             3 508 Kč            19 Kč          4 500 Kč 

Správní poplatky 0 Kč               595 Kč             681 Kč               312 Kč        1 588 Kč 

Dary - pomoc osobám v nouzi 10 839 Kč      0 Kč                 0 Kč                   0 Kč            10 838 Kč 

Ostatní náklady 2 Kč               6 113 Kč          17 645 Kč          838 Kč        24 601 Kč 

Odpisy 0 Kč               12 772 Kč        12 772 Kč          0 Kč            25 543 Kč 

Náklady celkem 71 885 Kč      1 733 486 Kč   1 945 841 Kč     394 074 Kč 4 145 288 Kč  

Tržby za vlastní výkony a služby 2 496 Kč        468 327 Kč      0 Kč                   0 Kč            470 823 Kč     

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 Kč               0 Kč                 1 710 609 Kč     0 Kč            1 710 609 Kč  

Zúčtování fondů 0 Kč               0 Kč                 - Kč                   0 Kč            0 Kč                

Dotace ministerstev a Úřadu vlády 0 Kč               0 Kč                 0 Kč                   0 Kč            0 Kč                

Dotace Krajského úřadu JčK 0 Kč               1 165 300 Kč   0 Kč                   326 156 Kč 1 491 456 Kč  

Dotace úřadu práce 26 075 Kč      45 821 Kč        116 180 Kč        23 000 Kč   211 076 Kč     

Dotace města Písek 12 000 Kč      44 613 Kč        53 034 Kč          14 353 Kč   124 000 Kč     

Ostatní výnosy 0 Kč               61 Kč               9 408 Kč            18 Kč          9 488 Kč         

Dary a sbírky 31 314 Kč      9 364 Kč          10 654 Kč          30 548 Kč   81 879 Kč       

Výnosy celkem 71 885 Kč      1 733 486 Kč   1 899 885 Kč     394 074 Kč 4 099 332 Kč  

Hospodář. výsledek 0 Kč               0 Kč                 45 955 Kč-          0 Kč            45 955 Kč-       
 



Výroční zpráva 2015 

18 

 

 

 



Výroční zpráva 2015 

19 

 



Výroční zpráva 2015 

20 

 



Výroční zpráva 2015 

21 

 

 



Výroční zpráva 2015 

22 

 



Výroční zpráva 2015 

23 

 

 

 



Výroční zpráva 2015 

24 

OBLASTNÍ CHARITA PÍSEK A ROK 2015 VE FOTOGRAFIÍCH 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OCH PÍSEK PRO ROK 2016 

 

Oblastní charita Písek 
Adresa: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek 

IČ: 43852564, ID datové schránky: zepthec 

e-mail: ochpisek@seznam.cz, webové stránky: pisek.charita.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 396846271/0100 

 

Dana Vejšická 
ředitelka, vrchní sestra, vedoucí sociálních služeb – tel.: 382 214 828, 732 676 036, 

e-mail: reditel.charitapi@seznam.cz 

 
Mgr. Hana Zemanová 

účetní – tel.: 382 210 364, 731 598 968 

e-mail: ucetni.charitapi@seznam.cz 

 
Bc. Lucie Bastlová 

sociální pracovnice pečovatelské služby a charitní poradny  

 tel.: 382 212 998, 382 210 364, 731 598 977 

e-mail: socialni.charitapi@seznam.cz, pecovatelka.charitapi@seznam.cz 

 

Bc. Petra Hajná 
sociální pracovnice charitní poradny 

tel.: 382 212 998, 734 360 974 

e-mail: socialni.charitapi@seznam.cz 

 

Ivana Sacherová 
Pobočka: Budějovická 100, 397 01 Písek 

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek, středisko pomoci 

tel.: 731 598 973 

e-mail: pomucky.charitapi@seznam.cz 



 

 

KONTAKTNÍ HODINY KANCELÁŘÍ 

 
Kancelář ošetřovatelské a pečovatelské služby 

Pondělí – pátek:      8:00 – 12:00        12:30 – 14:00 

 

Charitní poradna  

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Pátek: 8:00 – 12:00* –  
 

*pro objednané klienty 

Poslední klient je přijímán 45 min. před koncem provozní doby. 

 

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek 

Na adrese: Budějovická 100, 397 01 Písek 

Po - Pá   8:00 - 15:00 (po telefonické domluvě – tel. 731 598 973) 

 

Středisko materiální pomoci 

Na adrese: Budějovická 100, 397 01 Písek 

Hodiny určené pro výdej pomoci:* Úterý: 8:00 – 12:00 Pátek: 12:00 – 16:00 

*V mimořádných případech může dojít k výdeji materiální pomoci i mimo stanovenou dobu. 

 

Použité zkratky ve výroční zprávě: 

OCH Oblastní charita     

CHOS Charitní ošetřovatelská služba  

CHPS Charitní pečovatelská služba    

CHP Charitní poradna 

CHSP   Charitní středisko pomoci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba výroční zprávy: 

Výroční zprávu sestavila: Skálová Veronika 

Na obsahu se podílely: Vejšická Dana, Zemanová Hana, Bastlová Lucie 

Fotografie pro titulní a zadní stranu: Zdeňka Machová 


