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„Ať dostaneme vždycky od Pána odvahu hledat a konat dobro.“ 

Benedikt XVI. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DANY VEJŠICKÉ 

Vážení přátelé, milí příznivci a podporovatelé, 

další rok je opět za námi a je mojí milou povinností 
informovat Vás, co přinesl.  Ohlížím se za ním jako za 
rokem, který byl pro naši charitu rokem jubilejním. 
Oblastní charita Písek oslavila 25. výročí svého vzniku. 
Oslavy proběhly formou setkání s veřejností při příležitosti 
vernisáže fotografií a křtu kalendáře 2017. Uplynulý rok 
jsme se i nadále věnovali poctivému naplňování poslání 
charity a to především přinášet lidem prostřednictvím 
našich služeb naději a radost v těžkých chvílích jejich 
života naplněných často bezmocí a smutkem.  

Všechny naše služby vykazovaly v roce 2016 vzrůstající tendenci jak v počtu klientů, 
tak v provedených výkonech. Ruku v ruce s tím docházelo k navyšování počtu 
zaměstnanců, a to nás postupně přivádělo na myšlenku, že naše současné prostory 
budou nedostačující. O to více s vědomím, že budeme chtít v příštím roce realizovat 
novou službu - Dobrovolnické centrum. K tomuto záměru nás vedlo několik důvodů. 
Především vlastní potřeba poskytnout lidem nabízejícím svoji nezištnou pomoc 
profesionální zázemí i velký zájem města Písek a spolupracujících organizací. A tak 
do příštího roku budeme vstupovat se dvěma úkoly. Zdárně rozjet činnost 
Dobrovolnického centra a zajistit nové prostory pro provoz našich služeb.  

Nadace AGROFERT nám věnovala nový automobil pro pracovníky terénních služeb. 
Nadace ČEZ naší Půjčovně kompenzačních pomůcek velmi potřebný a žádaný 
schodolez. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vybavila zdravotnickým 
materiálem službu Domácí zdravotní péče. Těmto nadacím velmi děkujeme za štědré 
příspěvky a podporu! Další velké poděkování patří Jihočeskému kraji a městu Písek, 
bez jejichž finanční i morální podpory bychom se neobešli. Ráda připojuji díky i všem 
dalším dárcům a dobrovolníkům, za jejich vzácný dar nezištné pomoci, kterého si 
velmi vážíme. Takový lidé jsou darem nejen pro nás, ale i pro celou společnost. 

A na závěr poděkování těm nejcennějším, bez nich by totiž nic z toho nebylo možné. 
Poděkování kolektivu zaměstnanců, partě úžasných lidí, kteří s neutuchající ochotou a 
entusiasmem ze sebe každý den vydávají mnoho energie, aby předali našim klientům 
nejen profesionální pomoc, ale také slova útěchy a naděje, světlo do jejich životů. 

                                                   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 2016 

Personální zajištění ošetřovatelské služby 
 
Ošetřovatelská služba byla v roce 2016 zajištěna 8 pracovnicemi. Přímou péči o 
pacienta zajišťovalo 6 pracovnic v hlavním pracovním poměru v rozsahu úvazků 5,00 
a jedna pracovnice na dohodu o provedení práce. Úvazky přímé péče o pacienta 
zahrnují též práci vrchní sestry (0,50 úvazku) zasahující rovněž do provozního a 
administrativního zajištění služby včetně uzavírání smluvních vztahů s klienty. 
Metodickou činnost služby, která obsahuje vedení sester a odborné poradenství 
v oblasti péče o nemocné a umírající v domácím prostředí vykonávala 1 pracovnice 
v rozsahu úvazku 0,25. Účetní a personální agenda byla zajištěna jednou pracovnicí 
v hlavním pracovním poměru s úvazkem 0,45. 

Personální zajištění pečovatelské služby 

Pečovatelská služba byla v roce 2016 zajištěna 9 pracovnicemi. Přímou péči o klienta 
zajišťovalo 5 pracovnic v hlavním pracovním poměru v rozsahu 4,45 úvazku a 2 
pracovnice na dohodu o provedení práce. Úvazky pracovníků přímé péče zahrnují 
úvazky pečovatelek a úvazek sociální pracovnice, jejíž práce zahrnuje metodické 
vedení pečovatelek ve vztahu ke klientovi a sociální práci s klientem včetně 
základního sociálního poradenství. Provozně a administrativně zajišťovala službu 
jedna pracovnice v rozsahu 0,50 úvazku. Účetní a personální agenda byla zajištěna 
jednou pracovnicí v hlavním pracovním poměru s úvazkem 0,35. 

Personální zajištění odborného sociálního poradenství 
 
Poradna byla v roce 2016 zajištěna 4 pracovnicemi. Odborné sociální poradenství bylo 
poskytováno 2 pracovnicemi v hlavním pracovním poměru v rozsahu 0,90 úvazku. 
Provozně a administrativně zajišťovala službu jedna pracovnice v rozsahu 0,05 
úvazku. Účetní a personální agenda byla zajištěna jednou pracovnicí v hlavním 
pracovním poměru s úvazkem 0,10. 

Personální zajištění střediska pomoci 
 
Provoz půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek včetně odborného 
poradenství z oblasti používání pomůcek a péče o nemocného a umírajícího 
v domácím prostředí zajišťovala jedna pracovnice v hlavním pracovním poměru 
v rozsahu úvazku 0,25. Výdej materiální pomoci osobám v sociální nouzi zajišťovaly 
dvě pracovnice v hlavním pracovním poměru rozsahu 0,32 úvazku.  
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 

Slovo vrchní sestry 

V roce 2016 došlo v porovnání s přechozím rokem k nárůstu v počtu klientů a 
provedených výkonů. Počet návštěv se držel na podobné úrovni. Tento stav 
nemůžeme nijak výrazně ovlivnit, neboť se musíme řídit potřebami pacientů a hlavně 
indikací ošetřujících lékařů. Služba probíhala po celý rok bez větších problémů. 
Hlavním cílem dlouhodobě stálého kolektivu zaměstnanců byli spokojení klienti a 
poskytování kvalitní, odborné péče. Za to jim patří velké poděkovaní a to zejména 
proto, že jejich ochota věnovat se své práci vždy naplno a umět dávat vždy něco navíc, 
jak klientům, tak i sobě navzájem je neutuchající. Co však vrhá do zajištění služby 
stín, je zcela nevyhovujícím systému úhrad za vykonanou zdravotní péči a tím 
nemožnost zajistit adekvátní finanční ohodnocení zaměstnanců. Věříme však, že 
budou naše požadavky vyslyšeny. 

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, 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 
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Statistické údaje 

 

Počet návštěv u klientů 7 294 
Počet provedených ošetřovatelských výkonů 12 071 
 
Zavedení služby  89 Ukončení služby 56 
 

Z celkového počtu klientů ošetřovatelské služby byli 4 schopni plné sebeobsluhy, 108 
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.  

Věkové kategorie klientů 
 
Služba zaznamenala ve věkové kategorii 19 – 26 let 0 klientů, ve věkové kategorii 27 
– 64 let bylo v péči 12 klientů a ve věkové kategorii 65 – 80 let to bylo 39 klientů. 
Nejpočetnější věkovou kategorií byli klienti nad 80 let věku – celkem 77. 
 
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 kvalifikovanými zdravotními sestrami 
s registrací a dlouholetou praxí, které jsou schopné svým klientům pomáhat na vysoké 
profesionální úrovni. Své odborné zkušenosti si pravidelně doplňují účastí na 
vzdělávacích akcích v rámci celoživotního vzdělávání. 
 
Spolupráce se zdravotními pojišťovnami 

V roce 2016 spolupracovala služba s 5 zdravotními pojišťovnami: VZP  -  95 klientů; 
VOZP -  11 klientů; ČPZP - 5 klientů; OZP - 6 klientů; ZPMV ČR - 11 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 2016 
celkem muži ženy 

128 46 82 
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Slovo sociální pracovnice 

Rok 2016 přinesl řadu zajímavostí. Podstatné je, že se snažíme naplňovat poslání 
služby, jež vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku. Kolektiv 
pracovnic poskytuje účinnou pomoc, podněcují samostatnost a schopnost svépomoci 
všech našich uživatelů. Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, 
ke kterým přistupuje stálý tým profesionálních pracovnic především jako k partnerům. 

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. Základní sociální poradenství 
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Kdy může být služba odmítnuta 

▪ pokud osoby nepatří do cílové skupiny pečovatelské služby 
▪ pokud osoby požadují služby, jež pečovatelská služba neposkytuje 
▪ pokud je naplněna kapacita služby 

 
Dostupnost pečovatelské služby: Služba byla poskytována v domácnostech 
uživatelů na území města Písku. V provozní době 7:30 – 16:00 hod., každý den, 
včetně víkendů a svátků. V případě potřeby uživatele služeb a volné kapacity i mimo 
výše uvedené hodiny. 

Průběžné vzdělávání pracovníků: Vzdělávání pracovnic probíhá dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 24 
hodin/rok. Pečovatelé získávají znalosti z oblasti sociální, zdravotní, ale i psychologie 
osobnosti s cílem využití znalostí při běžném kontaktu s uživatelem. Poznatky 
využívají při rozvíjení vztahů uživatel – pečovatel – rodina. 
 
Statistické údaje 

POČET KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2016 
Celkem muži ženy 

41 12 29 
 

Počet návštěv u klientů 3 799 
Počet provedených pečovatelských výkonů 7 7450 
 
Zavedení služby  16 Ukončení služby 12 
 
Věkové kategorie uživatelů  

Počet klientů ve věkové kategorii 27 – 64 let: 2 
Počet klientů ve věkové kategorii 65 – 80 let: 10 
Počet klientů ve věkové kategorii nad 80 let: 29 
 
Nejčastěji poskytované výkony 

Pomoc při úkonech osobní hygieny – poskytnuto celkem 2.568 x 
Běžný úklid a údržba domácnosti – poskytnuto celkem 2.087 x 
Příprava a podání jídla a pití – poskytnuto celkem 961 x 
 
Kontaktní osoba:  Sociální pracovnice Martina Zachatová, DiS. 
   tel.: 382 210 364, 731 598 977 
   e-mail: pecovatelka.charitapi@seznam.cz 
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CHARITNÍ PORADNA 

Slovo sociální pracovnice 

Během roku se stále více definovala metodika práce s klientem v poradně a s klientem 
přicházejícím si pro materiální pomoc do Střediska pomoci. Došlo k nárůstu klientů 
jak v sociálním poradenství, tak v materiální pomoci. Zvýšila se nejen návštěvnost 
poradny ale i čas věnovaný klientům a v neposlední řadě se rozšířila oblast 
spolupráce. 

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  

 
Kapacita: 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 2016 
 Celkem   Jednorázový kontakt Opakovaný kontakt 

114 70 44 
Celkem kontaktů Nad 30 minut Do 30 minut 

347 179 168 
Intervence v zájmu klienta 67 

 

Kdo jsou naši klienti  

Nejčastější cílovou skupinou zůstávají osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách (41%), osoby v krizi (25%), osoby, které vedou rizikový způsob života 
(16%), senioři (10%), osoby bez přístřeší (6%) a etnické menšiny (2%). 

Jaká byla návštěvnost  

Charitní poradnu v roce 2016 navštívilo 114 klientů (51 žen a 63 mužů). Jak již bylo 
zmíněno, celkově se zvýšila návštěvnost poradny a čas věnovaný klientům (celkem 13 
074 min.). V porovnání s rokem 2015 (8 963 min. během 284 kontaktů). Klienti se 
začali do poradny vracet a někteří z nich řešit svou obtížnou situaci komplexně – 
tématem již není „sociální pomoc“ obecně, ale konkrétní zakázky jako např. hledání 
bydlení, řešení dluhu na komunálním odpadu, sepisování různých dokumentů 
(námitky proti rozhodnutí ČSSZ či odvolání k soudu), doprovázení na úřady nebo 
příprava návrhu na oddlužení.  

Řešené oblasti  

Dluhová problematika (17,8%), sociální pomoc (16,2%), problematika bydlení 
(13,3%), rodinných a mezilidských vztahů (13,3%), oblast zdraví a vzdělávání (9,6%). 
V rámci poradenství byla klientu zprostředkována navazující služba (6%), pomoc při 
vyřizování osobních záležitostí (42%) a sociálně terapeutická činnost (52%).  
 
Kvalita poskytované služby  

Sociální pracovník navazuje kontakt s klientem a nabízí mu podporu tak, aby se mohl 
sám rozhodnout dle svých přání, práv ale i povinností. Někdy jde o jednorázovou 
pomoc (např. poskytnutí věcně správné informace či sepsání určitého dokumentu), 
jindy o dlouhodobější provázení klienta v jeho tíživé situaci (sociální pracovník nejen 
poskytuje informace či rady, ale nabízí klientovi bezpečnou podporu, vyjednává 
s úřady a na závěr sepisuje žádost). 

Kontaktní osoba:  Vedoucí a sociální pracovnice Bc. Petra Hajná DiS 
   tel.: 382 212 998, 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. 

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 2016
* 

 Potravinová, šatní a ostatní pomoc 117 

*
Osoby byly ve většině případů podpořeny opakovaně. 

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 
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po dobu, dokud postižená oblast/osoba není schopna z větší části fungovat samostatně. 
Reaguje ponejvíce na krize způsobené výkyvy počasí. 
 
V roce 2016 nemusela být Oblastní charitou Písek poskytnuta žádná humanitární 
pomoc. 

 
Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek 

Úvodní slovo pracovnice půjčovny 

V roce 2016 proběhlo celkem 22 zápůjček. Z toho bylo 11 klientů využívajících 
charitní služby a 11 z řad veřejnosti. Nejčastěji zapůjčenou pomůckou byl invalidní 
vozík, koncentrátor kyslíku a polohovací lůžko. V souvislosti s poradenstvím, jak 
pomůcku používat je velký zájem o poskytnutí informací týkajících se možností 
komplexní péče o seniory a nemocné. V příštím roce bychom rádi získali další 
koncentrátor, vozík a lůžko, abychom mohli lépe vyhovět požadavkům žadatelů, 
neboť zájem o tyto pomůcky je velký. 

Oblastní charita Písek provozuje Půjčovnu v Písku, na adrese Budějovická 100 a to na 
základě živnostenského oprávnění. 

Cíl a činnost půjčovny 

Cílem je, aby osoby nemocné, zdravotně postižené a v závěrečné fázi života 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. Platný ceník a podmínky zapůjčení jsou 
dostupné na webových stránkách, nebo v kancelářích Oblastní charity Písek. 

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

 

Kontaktní osoba:  Ivana Sacherová,  
                                           tel.: 731 598 973 
   e-mail: pomucky.charitapi@seznam.cz 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 

Začátkem ledna 2016 proběhl na 
Písecku, stejně jako po celé ČR, další 
ročník Tříkrálové sbírky. V Písku se 
zapojily děti z náboženství a děti ze 
ZŠ Svobodná. Koledovalo se také 
v obcích Záhoří, Protivín, Sudoměř, 
Čimelice, Čížová, Mirotice, Heřmaň, 
Radobytce, Mladějovice a Orlík nad 
Vltavou. Celkem se v Písku a okolí 
vykoledovalo krásných 84.634,- Kč. 
Z celého srdce děkujeme všem, kteří 

Tříkrálovou sbírku svým 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 2016 

Národní potravinová sbírka se v Písku konala již třetím rokem. Pod naším vedením 
proběhla v obchodním řetězci Kaufland a Tesco. Celkem bylo vybráno 1501 kg 
potravin, což je o 207 kg více, než v loňském roce. V celé ČR, kde proběhl již 4. 
ročník sbírky, se vybralo více jak 300 tun potravin, včetně drogistického zboží.   
"Snad se nikdy nedostanu do situace lidí, kterým jsou ty potraviny určeny." Řekl jeden 
z dárců.  A my jsme rádi, že díky těmto vybraným potravinám budeme moci během 
celého roku pomáhat lidem v nouzi na Písecku. 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 jsme získali také díky charitativnímu maratonu, jehož 2. 
ročník uspořádala Základní škola E. Beneše. Děkujeme žákům i všem ostatním, kteří 
se maratonu zúčastnili, pedagogům a vedení školy, které tuto akci podpořilo. 
Děkujeme, že se rozhodli znovu podpořit naše zařízení. Vstupenkou byla ta 
nejžádanější potravina a to je - masová konzerva. Vybralo se 333 masových konzerv 
pro osoby v nouzi. 
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DM DROGERIE POMÁHÁ DĚTEM 

Projekt dm pomáhá dětem, byl spuštěn 21. října 2015 a OCH Písek se do něho 
zapojila v prosinci 2015. Materiální pomoc v podobě dětských plenek jsme získali 
díky společnému projektu Charity ČR a společnosti dm drogerie market. Ukončení 
této akce proběhlo koncem března 2016. Společnosti dm drogerie velmi děkujeme 
jménem svým i mnoha spokojených maminek. 

 

OSLAVA PŘI PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ VZNIKU ORGANIZACE 

Koncem roku proběhla v písecké Sladovně oslava 
25. výročí založení Oblastní charity Písek. 
V úvodu byli účastníci seznámeni s historií a 
službami písecké charity. Následoval křest 
kalendáře, který vznikl díky našim klientům 
pečovatelské a ošetřovatelské služby. Jejich krásné 
černobílé fotografie, pro nás zdarma nafotila 

fotografka se srdcem na pravém místě - paní Zdeňka 
Machová. Jeho hlavním smyslem bylo ukázat, že i stáří 
může být krásné a zaslouží si naší pozornost a úctu. Po 
samotném křtu kalendáře, kterého se ujala starostka 
Písku, paní Mgr. Eva Vanžurová, zpestřilo program 
hudební vystoupení paní Kristýny Barchini a pana 
Luboše Maškary. 

Další neméně významnou součástí akce byla vernisáž 
fotografické výstavy nazvané - ,,Můj svět“, kterou 
každoročně pořádá Charita Opava a ve které se umístila 
také naše fotografie. Vznikla při zrodu kalendáře a 
tudíž, autorkou je opět paní Zdeňka Machová. 
Tématikou fotografií byla sociální práce pohledem 
zaměstnanců, dobrovolníků a klientů Charit v celé 

republice.  V porotě, která snímky vybírala, zasedl světoznámý fotograf Prof. Mgr. 
Jindřich Štreit. Tato výstava byla následně k vidění v kavárně La Sabbia na Velkém 
náměstí v Písku.  

Akce se konala za finanční podpory města Písku a těšila se velké účasti návštěvníků. 
Na závěr si všichni mohli pochutnat na občerstvení a výborné kávě pražírny 
Drahonice. 
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PODPOROVATELÉ, DÁRCI A SPONZOŘI  

Tato část výroční zprávy patří všem, kteří naši činnost jakkoliv podpořili, ať již 
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 2016 
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 pošesté finančně podpořila 
30 000,- Kč ošetřovatelskou službu na nákup zdravotnických pomůcek a materiálu. 

Nadaci AGROFERT za poskytnutí finančního daru v hodnotě 250 000,- Kč na 
zakoupení nového osobního automobilu Toyota Aygo 

Nadaci ČEZ za finanční podporu v hodnotě 70 000,- Kč určenou na pořízení 
schodolezu, kterou jsme získali prostřednictvím jejich mobilní aplikace, Pomáhej 
pohybem. 

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

CG1 Invest s.r.o. a RG Investment-Technologické centrum za finanční příspěvky v 
hodnotách 2 000,-Kč určené na tisk kalendáře 2017. 

Paní Anně Práškové za finanční dar v hodnotě 100 000,- Kč v rámci dědického řízení. 

Panu JUDr. Emilovi Švingerovi za poskytování bezplatného právního poradenství v 
případě potřeby ze strany naší organizace nebo našich klientů.  

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.  
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Finančně nás podpořili také tito jednotlivci a my si jejich pomoci velice vážíme:    
Paní Janě Kunclové a MUDr. Stanislav Maruna. 

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 již jako 
dobrovolníci, nebo jako dárci.  
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HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK V ROCE 2016 

Přehled příjmů dle zdrojů a hospodaření jednotlivých středisek v roce 2016 

Zdroj příjmů (výnosů) částka 
Úhrada za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven  1 953 470 Kč  
Úhrada za pečovatelské výkony od uživatelů služeb      445 108 Kč  
Úhrada za vypůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek       21 214 Kč  
Úhrada za prodané zboží         2 100 Kč  
Jihočeský kraj  1 761 817 Kč  
Úřad práce (příspěvek VPP a SÚPM)     168 000 Kč  
Město Písek     161 842 Kč  
Dary - právnické osoby     331 070 Kč  
Dary - fyzické osoby         8 900 Kč  
Tříkrálová sbírka       55 012 Kč  
Zučtování investičních dotací       44 200 Kč  
Ostatní        90 525 Kč  
Celkem  5 043 258 Kč  

 

  

Středisko 
pomoci 

Charitní 
pečovatelská 

služba 

Charitní 
ošetřovatelská 

služba 

Charitní 
poradna 

Celkem 

Spotřeba materiálu  10 979 Kč  56 377 Kč           30 591 Kč     4 867 Kč   102 813 Kč  
Spotřeba energie  4 585 Kč     10 935 Kč           14 580 Kč     12 431 Kč   42 532 Kč  
Spotřeba ostatní  - Kč      685 Kč                685 Kč       685 Kč   2 056 Kč  
Pohonné hmoty  - Kč     6 299 Kč           15 611 Kč           - Kč   21 910 Kč  
Prodané zboží  1 665 Kč         - Kč                     - Kč           - Kč   1 665 Kč  
Opravy a udržování  - Kč    3 625 Kč           10 452 Kč        - Kč   14 077 Kč  
Cestovné  664 Kč    7 705 Kč             5 740 Kč     4 397 Kč   18 507 Kč  
Náklady na reprezentaci  5 093 Kč      3 433 Kč             4 836 Kč         529 Kč   13 890 Kč  
Náklady na služby   59 142 Kč      69 861 Kč           77 043 Kč      49 002 Kč   255 049 Kč  
Mzdové náklady   45 980 Kč    989 382 Kč      1 342 996 Kč    252 452 Kč   2 630 810 Kč  
OON-DPČ a DPP          - Kč    275 060 Kč           29 820 Kč      33 500 Kč   338 380 Kč  
Zákonné sociální pojištění    15 633 Kč   405 265 Kč         435 257 Kč      91 383 Kč   947 537 Kč  
Ostatní sociální pojištění             - Kč     14 250 Kč           16 200 Kč       450 Kč   30 900 Kč  
Zákonné úrazové pojištění      258 Kč       6 676 Kč             7 170 Kč     1 498 Kč   15 602 Kč  
Ostatní sociální náklady     2 051 Kč      18 830 Kč           23 791 Kč       4 829 Kč   49 501 Kč  
Daně (daň silniční)        13 Kč        963 Kč             3 516 Kč        38 Kč   4 528 Kč  
Správní poplatky       435 Kč      665 Kč                715 Kč    435 Kč   2 251 Kč  
Dary - pomoc osobám v 
nouzi 

       300 124 
Kč  

           - Kč                     - Kč           - Kč   300 124 Kč  
Ostatní náklady        724 Kč    3 565 Kč           16 110 Kč        828 Kč   21 226 Kč  
Odpisy      7 700 Kč     12 772 Kč           40 965 Kč            - Kč   61 436 Kč  
Náklady celkem   455 046 Kč   1 886 347 Kč      2 076 077 Kč   457 325 Kč   4 874 795 Kč  
Tržby za vlastní výkony a 
služby  21 214 Kč  445 108 Kč                     - Kč       - Kč    466 322 Kč  
Tržby od zdravotních 
pojišťoven         - Kč      - Kč      1 953 470 Kč         - Kč   1 953 470 Kč  
Tržby za prodané zboží     2 100 Kč          - Kč                     - Kč           - Kč      2 100 Kč  
Zúčtování fondů          - Kč          - Kč                     - Kč     10 440 Kč     10 440 Kč  
Dotace ministerstev a Úřadu 
vlády         - Kč             - Kč                     - Kč          - Kč             - Kč  
Dotace Krajského úřadu JčK          - Kč    1 403 470 Kč                     - Kč  358 347 Kč    1 761 817 Kč  
Dotace úřadu práce    40 535 Kč         - Kč         109 465 Kč     18 000 Kč      168 000 Kč  
Dotace města Písek   47 842 Kč       73 000 Kč                     - Kč     41 000 Kč     161 842 Kč  
Ostatní výnosy    7 893 Kč           19 Kč         116 355 Kč      19 Kč    124 286 Kč  
Dary a sbírky   335 462 Kč           - Kč           30 000 Kč      29 519 Kč    394 982 Kč  
Výnosy celkem  455 046 Kč  1 921 597 Kč      2 209 290 Kč  457 325 Kč   5 043 258 Kč  
Výsledek hospodaření     - Kč  35 250 Kč         133 213 Kč         - Kč    168 463 Kč  

Zpracovala: Mgr. Hana Zemanová - Hlavní účetní 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO ROK 2017 

 

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 pečovatelské služby – 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 

 
Martina Zachatová DiS 

sociální pracovnice pečovatelské služby  
 tel.: 382 210 364, 731 598 977 

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

 
Bc. Petra Hajná 

Vedoucí a sociální pracovnice charitní poradny, středisko pomoci 
tel.: 382 212 998, 734 360 974 

e-mail: socialni.charitapi@seznam.cz 

 

Ivana Sacherová 
Pobočka: Budějovická 100, 397 01 Písek 

Půjčovna kompenzačních a zdrav.  pomůcek, metodická sestra ošetřovatelské služby 
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 

Hodiny určené pro výdej pomoci:* Pondělí a pátek: 8:00 – 9:00; Středa: 8:00 – 12:00 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Tvorba výroční zprávy: 

Výroční zprávu sestavila: Skálová Veronika, Vejšická Dana 
Na obsahu se podílely: Vejšická D., Zemanová Hana, Hajná Petra, Zachatová Martina 

 



 

 

OBLASTNÍ CHARITA PÍSEK A ROK 2016 VE FOTOGRAFIÍCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                    

                             


