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„Bude-li každý tam, kde žije, brát Krista vážně, pak nastane mír.“ 
 

Matka Tereza 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DANY VEJŠICKÉ 
 

Vážení přátelé, milí příznivci a podporovatelé, 
 

opět po roce je mojí milou povinností podělit se s Vámi o 
informace, co se událo v uplynulém roce 2017. V historii 
písecké charity to byl rok opravdu převratný. A to 
zejména pro její náhlý rozvoj, nárůst klientů a s tím ruku 
v ruce přicházející nutnost personálního zajištění. Tento 
zvrat nastal zejména v pečovatelské službě, kdy došlo k 
nečekaně velkému nárůstu žádostí o službu. A protože 
naším hlavním cílem jsou spokojení klienti, museli jsme 
tento stav okamžitě řešit. K tomu všemu jsme si dali za 
úkol rozjet činnost dobrovolnického centra, což s sebou 
mimo jíné přináší i další nárůst počtu zaměstnanců a tak 
jsme byli nuceni poohlédnout se po dalších vhodných 
prostorách pro kancelářské zázemí, ty současné jsou již 
opravdu těsné.  
 
S radostí musím konstatovat, že se nám vše podařilo. 
Dobrovolnické centrum s finanční podporou města Písku 
zahájilo svoji činnost k 13.3.2017 a k 26.10.2017 si 
zajistilo akreditaci 6 programů u Ministerstva vnitra ČR. 
I další úkol se nám podařilo naplnit díky pomoci města. 
Získali jsme do promájmu nové prostory za zvýhodněné 

nájemné. Zde bude nutné provést jisté stavební úpravy, což bude naším dalším 
úkolem. Prostory budou sloužit jako zázemí služeb domácí péče a půjčovny 
pomůcek. Rádi bychom rekonstrukci zrealizovali v roce 2018. Bude to však záviset 
opět na financích, neboť značnou část našich rezerv jsme investovali do rozvoje 
služeb v roce 2017. 
 
Za provoz a zkvalitňování našich služeb děkujeme zejména Jihočeskému kraji a 
městu Písek. Nadace GSK nám umožnila proškolení všech zaměstnaců domácí péče  
v bazální stimulaci. Je to veliký přínos, jak pro zaměstnance, tak pro klienty.  
VDV - Nadace Olgy Havlové již opakovaně podpořila naši zdravotní péči materiálem 
a pomůckami. V průběhu roku jsme navázali skvělou spolupráci s obchodním 
řetězcem Tesco Písek. Mimo jiné máme díky tomu i dostatek netrvanlivých potravin 
pro naše klienty ve Středisku pomoci. Zde se daří odvádět velmi dobrou práci s 
osobami ocitajícími se v tíživé životní situaci. 
 
Ten komu patří to největší poděkování jsou všichni naši zaměstnanci, bez nich by se 
žádné dílo nemohlo dařit. Tvoříme tým, který je ochotný dávat maximum našim 
klientům a sobě navzájem být oporou. Je radost být jeho součástí. 

 
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. Dále Půjčovnu kompenzačních a 
zdravotnických pomůcek, Středisko pomoci pro zajištění materiální a potravinové 
výpomoci, humanitární pomoc a kulturní činnost. Nově zahájilo 13.3.2017 činnost 
Dobrovolnické centrum Bonum, jehož 6 programů bylo akteditováno u Ministerstva 
vnitra ČR ke dni 26.10.2017. 
 
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 jsou kancelářé hůře dostupné pro osoby s tělesným postižením. V takovém 
případě je možné domluvit si schůzku na místě, které je pro tyto lidi dostupné  
a bezpečné, kupříkladu na naší pobočce na adrese Budějovická 100, kde je zázemí 
Charitní ošetřovatelské služby, Půjčovny pomůcek a Dobrovolnického centra Bonum. 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V ROCE 2017 

Personální zajištění pečovatelské služby 

Pečovatelskou činnost zajišťovalo v průběhu roku 15 pracovnic (v přepočtu 
5,92 úvazku). Z toho 7 pracovnic zajišťovalo službu prostřednictvím dohod  
o provedení práce (v přepočtu 0,70 úvazku). Sociální práci zajišťovaly 2 pracovnice 
(v přepočtu 0,97 úvazku) a administrativní činnosti 3 pracovnice (v přepočtu 1,05 
úvazku). 

Personální zajištění ošetřovatelské služby 

Ošetřovatelskou činnost zajišťovalo 5 zdravotních sester a vrchní sestra (v přepočtu 
5,00 úvazků), administrativně byla služba zajištěna 3 pracovnicemi (v přepočtu 1,00 
úvazku). Edukaci osob pečujících o nemocné a umírající v domácím prostředí a jejich 
podporu zajišťovala jedna pracovnice v rozsahu úvazků 0,25 (10 hodin týdně). 

Personální zajištění odborného sociálního poradenství 

Odborné poradenství poskytovaly v průběhu roku 4 sociální pracovnice (v přepočtu 
0,90 úvazku), administrativně zajišťovali službu 3 pracovnice (v přepočtu 0,15 
úvazku). 

Personální zajištění střediska pomoci 

Sociální práci střediska pomoci zajišťovali 2 pracovníci (v přepočtu 0,30 úvazku), 
administrativně zajišťovali práci střediska 2 pracovníci (v přepočtu 0,02 úvazku). 

Personální zajištění půjčovny pomůcek 

Pomůcky zapůjčovala, udržovala a v jejich používání edukovala jedna pracovnice  
v rozsahu úvazku 0,25 (10 hodin týdně). Administrativně službu zajišťovaly  
2 pracovnice (v přepočtu 0,03 úvazku).  

Personální zajištění Dobrovolnického centra BONUM 

Dobrovolnické centrum koordinovala od března jedna pracovnice v rozsahu 
0,25 úvazku (10 hodin týdně). Administrativně zajišťovaly centrum 2 pracovnice 
(v přepočtu 0,03 úvazku).  
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 

Slovo vrchní sestry 

V roce 2017 opět došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu počtu klientů  
a provedených výkonů. Zvýšil se především počet návštěv týkající se odběrů 
biologického materiálu. Též se v minulém roce podařilo navázat spolupráci s dalšími 
lékaři, kteří indikují péči a tímto ovlivňují počet ošetřených klientů. V úzké spolupráci 
s lékaři jsme mohli poskytnout i hospicovou péči. Hlavním cílem všech zaměstnanců 
bylo poskytování kvalitní, odborné péč, což se nám potvrdilo spokojeností klientů. Za 
to jim patří velké poděkovaní. Zejména proto, že jejich ochota věnovat se své práci 
vždy naplno a umět dávat i něco navíc, jak klientům, tak i sobě navzájem, je 
neutuchající. Stále přetrvává problém, který se týká nevyhovujícího systému úhrad za 
vykonanou zdravotní péči a tím nemožnost zajistit adekvátní finanční ohodnocení 
zaměstnanců. Opakovaně se snažíme, aby byly naše požadavky vyslyšeny. 
 
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. 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. 

 
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. 

Cílem služby je navrácení zdraví, jeho podpora, 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 KLIENTŮ OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2017 

celkem muži Ženy 

151 56 95 

 
Počet klientů z Písku 144 
Počet klientů z okolních obcí 7 
Počet návštěv u klientů 7 665 
Počet provedených ošetřovatelských výkonů 12 585 

 
Zavedení služby 99 Ukončení služby 76 

 

Z celkového počtu klientů ošetřovatelské služby byl 1 schopen plné sebeobsluhy, 136 
klientů bylo částečně závislých na pomoci a 14 klientů bylo plně závislých na pomoci 
další osoby. V rámci hospicové péče byla poskytnuta pomoc 4 klientům. 

 

Počet klientů dle věkové kategorie klientů 
V kategorii 19–26 let 0 klientů, ve věkové kategorii 27–64 let bylo v péči 15 klientů a 
ve věkové kategorii 65–80 let to bylo 51 klientů. Nejpočetnější věkovou kategorií 
byli klienti nad 80 let věku – celkem 85. 

 
Dostupnost zdravotní péče 
Péče je poskytována v domácím, pro klienta známém prostředí. Může být 
poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Běžná pracovní doba je  
od 7:30 – 16:00 hodin. Mimo tuto dobu je služba poskytována, pokud to zdravotní 
stav klienta vyžaduje a provozní možnosti služby dovolují.  

 

Kvalifikace a vzdělávání pracovníků 
Ošetřovatelské výkony   jsou   zajišťovány   kvalifikovanými   všeobecnými   
sestrami s 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 2017 spolupracovala služba s 5 zdravotními pojišťovnami: VZP - 110 klientů; 
VOZP - 18 klientů; ČPZP - 4 klientů; OZP - 6 klientů; ZPMV ČR - 13 klientů 

 
Kontakt na vedoucí služby: Ivana Sacherová 
                                                Mobil: 737 229 096 
                                                E-mail: sestra.charitapi@seznam.cz
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

Slovo sociální pracovnice 
 
Pečovatelská služba klade důraz na kvalitní tým, který je jejím pevným základem. 
Kolegyně vynikají vlastnostmi i charaktery, které je zdobí a dobře slouží při jejich 
náročné práci. Ke každému klientovi přistupují individuálně, především s úctou  
a respektem jim vlastním. Hodnoty klientů dokážou spojit se svými. Zároveň hledají 
cesty, jak klientům obohatit a zpříjemnit život. U klientů dokážou rozpoznat z řeči těla   
a jiných neverbálních projevů často již špatně srozumitelná přání a potřeby. Péči 
přizpůsobují v souladu s lidskými potřebami, s ohledem na zdravotní stav, a s ním 
spojenými dovednostmi a schopnostmi klienta. Všem členům týmu za to patří upřímné 
poděkování. 

 
Služba poskytuje terénní pečovatelskou službu převážně na území města Písek. 
Společně s Charitní ošetřovatelskou službou, která zajišťuje zdravotní péči, půjčovnou 
kompenzačních pomůcek a poradnou tvoří ucelený komplex domácí péče. 

Posláním služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném 
prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní 
postižení. Důraz je kladen na zachování soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými 
blízkými i společností a na možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého 
života. 
 

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 

▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
▪ pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
▪ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
▪ pomoc při zajištění chodu domácnosti 
▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
▪ 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 
klientů na území města Písku. V období do 30.5.2017 v provozní době 7:30 – 16:00 
hod., každý den, včetně víkendů a svátků. V případě potřeby a volné kapacity i mimo 
výše uvedené hodiny. Od 1.6.2017 byla provozní doba z důvodu opakovaných 
požadavků klientů rozšířena na dobu od 7:30 – 22:00 hod., každý den. 

 

Průběžné vzdělávání pracovníků: Vzdělávání pracovnic probíhá dle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu  
24 hodin/rok. Na vzdělání pracovníků je kladen velký důraz. Průběžně se zúčastňují 
akreditovaných kurzů na různá témata, skupinových supervizí a intervizí. V r. 2017 
proběhlo díky grantové podpoře Nadačního fondu GSK proškolení všech zaměstnanců 
v bazální stimulaci. To umožní péči o klienty výrazně zkvalitnit. 

 
Statistické údaje 

  
POČET KLIENTU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2017 
Celkem muži Ženy 

69 25 44 
 

Počet klientů z Písku 64 
Počet klientů z okolních obcí 5 
Počet návštěv u klientů 5 746 
Počet provedených pečovatelských výkonů 13 115 

 
Zavedení služby 41 Ukončení služby 17 

 
Počet klientů dle věkové kategorie klientů 
V kategorii 27 – 64 let 6 klientů. V kategorii 65 – 80 let 14 klientů a v kategorii nad 80 
let 49 klientů. 

 
Nejčastěji poskytované výkony 
Pomoc při úkonech osobní hygieny – poskytnuto celkem 4 338 x  
Běžný úklid a údržba domácnosti – poskytnuto celkem 3 205 x  
Příprava a podání jídla a pití – poskytnuto celkem 1 361 x 

 
Kontakt na sociální pracovnici:  Martina Zachatová, DiS. 
                                                    Tel.: 382 210 364, 731 598 977 

              E-mail: pecovatelka.charitapi@seznam.cz 
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CHARITNÍ PORADNA 

 
Slovo vedoucí pracovnice poradny                                                       

Počet klientů v uplynulém roce 2017 zůstal v porovnání s předchozím rokem téměř 
nezměněný, nadále se však zvyšuje frekvence návštěv a čas věnovaný klientům. Stále 
častěji přicházejí lidé řešit problémy s dluhy. Z tohoto důvodu jsme navázali  
spolupráci s právníkem. Jeden návrh na insolvenci byl úspěšně podán. Dochází také   
k prohlubování vzdělání pracovníků v této oblasti. S klienty se snažíme pracovat 
komplexně, s cílem, aby se orientovali ve své situaci a  vlastním přičiněním hledali 
způsob řešení.  

Charitní poradna 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 od individuálních potřeb daného klienta. 

 

Cíle 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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Kdo jsou naši klienti 

Nejčastější cílovou skupinou zůstávají osoby sociálně vyloučené (44%), osoby v krizi 
(30%), osoby, které vedou rizikový způsob života (6%), senioři (7%), osoby bez 
přístřeší (7%) a etnické menšiny (6%). 

 

Statistické údaje 
 

POČET KLIENTŮ CHP ZA ROK 2017 
Celkem Jednorázový kontakt Opakovaný kontakt 

101 47 54 
Celkem kontaktů Nad 30 minut Do 30 minut 

448 209 239 
Intervence v zájmu klienta 100 

Jaká byla návštěvnost 

Charitní poradnu v roce 2017 navštívilo 101 klientů (64 žen a 37 mužů). Jak již bylo 
zmíněno, celkově se zvýšila návštěvnost poradny a čas věnovaný klientům (celkem  
17 881 min.). V porovnání s rokem 2016 (13 074 min. během 347 kontaktů).  

Nejčastěji řešené oblasti a činnosti 

Problematika financí a dluhů, problematika bydlení, zdraví, práce a zaměstnanosti, 
problematika rodinných a mezilidských vztahů a sociální pomoci. U většiny klientů 
však dochází ke vzájemnému prolínání jednotlivých oblastí a je důležité tyto problémy 
řešit komplexně. 

Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (s navazující službou)  ve 12 %, pomoc 
při uplatňování práv a zájmů (při vyřizování osobních záležitostí) ve 49 % a sociálně 
terapeutické činnosti v 39 %. 

 
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  
v jeho prospěch s úřady, organizacemi apod.). 

 
Kontakt na vedoucí služby: Bc. Petra Hajná, DiS. 
                                                Tel.: 382 212 998, 734 360 974 

              E-mail: socialni.charitapi@seznam.cz 
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CHARITNÍ STŘEDISKO POMOCI 

Slovo pracovnice střediska                                                       

V rámci střediska zajišťuje Oblastní charita Písek materiální a humanitární pomoc. 
Nově se v roce 2017 díky finanční podpoře Jihočeského kraje rozjel pilotní projekt 
zaměřený na motivaci osob nacházejících se dlouhodobě v tíživé životní situaci.  Tito 
lidé mají možnost pravidelně se setkávat ve skupinách a sdílet svůj životní příběh 
s ostatními. Skupiny jsou vedeny sociální pracovnicí a zkušeným lektorem. Řeší se zde 
nejčastěji otázky dotýkající se hospodaření s penězi a zadluženosti, výchovy dětí, 
rodinných vztahů, jednání na úřadech apod. 
Započala se velmi dobrá spolupráce s Potravinovou bankou České Budějovice. Díky 
tomu se nám podařilo lépe zajistit kontinuitu potravinové výpomoci, a to jak 
trvanlivých potravin prostřenictvím Potravinové sbírky a projektu FEAD, tak i 
netrvanlivých potravin z obchodního řetězce Tesco Písek. 

 
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 
apod., poskytnutí materiální pomoci. Tato pomoc je poskytována zdarma. 

 
Středisko je určeno pro sběr a výdej jakéhokoliv druhu materiální pomoci. Je založeno 
na principu krizové pomoci lidem v nouzi a slouží výhradně potřebným osobám.  

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

 
Statistické údaje  

POČET PODPOŘENÝCH OSOB za rok 2017
*
 

Potravinová a ostatní pomoc 175  
Šatní pomoc 45 

* Osoby byly ve většině případů podpořeny opakovaně. 
 

Kontakt na pracovníka střediska:  Bc. Petra Hajná, DiS. 
                                                           Tel.: 382 212 998, 734 360 974 
                                                                 E-mail: materialni.charitapi@seznam.cz   
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK 

Slovo pracovnice půjčovny                                                         

V roce 2017 se uskutečnilo celkem 41 zápůjček, při kterých bylo zapůjčeno celkem  
75 pomůcek. Z toho bylo 17 klientů využívajících charitní služby a 24 z řad veřejnosti. 
Nejčastěji zapůjčenou pomůckou bylo chodítko, koncentrátor kyslíku, invalidní vozík 
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 domácí péči. Průběžně se snažíme o nákup nových pomůcek 
rozšiřujících sortiment a výměnu již opotřebených pomůcek. Při výběru se řídíme 
potřebami našich klientů, požadavky zájemců a finančními možnostmi. Finance na 
nákup nových pomůcek nejčastěji získáváme z podpory nadačních fondů. 

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

Poslání půjčovny  

Posláním je pomoc lidem s tělesným, zdravotním či jiným postižením, zmírnit jejich 
handicap nebo ulehčit pečujícím osobám. 
 

Cíl  a činnost půjčovny 
 
Cílem je, aby osoby nemocné, zdravotně postižené či osoby v závěrečné fázi života 
mohly prožívat život ve svém přirozeném domácím prostředí, bez nutnosti 
hospitalizace, a to díky vybavenosti zdravotnickými a kompenzačními pomůckami  
a dostatečné informovanosti o možnostech odborné i laické péče. 

Pomůcky jsou určeny 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 lůžka, chodítka, hole, 
antidekubitní matrace, sedačky do vany, 

toaletní židle, dýchací přístroj – oxygenátor, schodolez  
a další. 

 
 

Kontakt na pracovníka půjčovny:  Ivana Sacherová 
                                                              Tel.: 731 598 973 

                       E-mail: pomucky.charitapi@seznam.cz 
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BONUM 
 

Úvodní slovo koordinátorky dobrovolníků                                             

Oblastní charita Písek iniciovala v roce 2017 vznik dobrovolnického centra pod 
názvem Bonum. Důvodem byla zvyšující se poptávka osob majících zájem vykonávat 
dobrovolnickou činnost, a zároveň potřeba neziskových a dalších organizací, 
poskytujících sociální služby ve městě Písku a okolí, využívat pomoci dobrovolníků. 
Bonum zahájilo svoji činnost ke dni 13. 3. 2017. Jeho prvotním úkolem byla 
propagace a navazování spolupráce napříč společenským prostředím a organizacemi 
v regionu. Bonum sestavilo 6 dobrovolnických programů a zajistilo jejich akreditaci 
u Ministerstva vnitra ČR ke dni 26. 10. 2017. Bonum zajišťuje pro dobrovolníky 
veškerou administrativní podporu a zaškolení podle vybrané organizace a činnosti. 
Příjemcům dobrovolníků tak odpadá složité seznamování se se specifiky cílové 
skupiny, administrativou dobrovolníka a proškolování, na které mnohdy nezbývá 
prostor a čas. 
 
Základní činnosti centra: 

 
▪ získávání, výběr a evidence dobrovolníků 
▪ zjišťování potřeb přijímajících organizací a komunikace s nimi 
▪ školení dobrovolníků 
▪ smluvní zajištění dobrovolnické činnosti 
▪ pojištění dobrovolníků 
▪ zajištění supervize 
▪ propagace dobrovolnictví na Písecku 
▪ podpora rozvoje dobrovolnictví 
▪ zajištění praxe a stáže studentům studujícím sociální, či příbuzné obory 

 
Akreditované programy: 

 
1. Barevné odpoledne  
Program vhodný spíše pro individuální dobrovolnictví nebo pro dvojice. Realizace 
volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé ohrožené sociálním vyloučením, 
nebo již sociálně vyloučené, se zdravotním postižením, umístěné v pobytových 
zařízeních nebo navštěvující nízkoprahové kluby. Výpomoc pro osoby se zdravotním 
postižením v jejich domácnostech. Nedílnou součástí jsou i vzdělávací aktivity  
a besedy s veřejně činnými osobami a dalšími lidmi, kteří mohou, jako vzor, 
pozitivně působit na děti, mládež nebo osoby se zdravotním postižením. 

 
2. Doma a přesto s námi 
 Program určený osobám kterým nevyhovuje veřejný styk a přímý osobní kontakt.  
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Zapojení dobrovolníci zde mohou vykonávat tyto činnosti: 
▪ pomoc při úpravách kostýmů pro Tříkrálovou sbírku  
▪ ruční práce pro klienty sociálních služeb (šití, pletení, háčkování, opravy oděvů)  
▪ výroba upomínkových předmětů pro organizace (např. jehelníčky, polštářky) 
▪ výroba nebo úprava pomůcek pro klienty sociálních služeb 

 
3. Hej rup!  
Program je určený pro dobrovolníky jednotlivce i skupiny, kteří mohou pomoci 
jednorázově při organizaci různorodých akcí zaměřených na sport, kulturu a další.  

 
4. Rozsviť můj den 
Program vhodný pro individuální i skupinové dobrovolnictví. Je zaměřen na 
volnočasové aktivity seniorů, zejména se zdravotním postižením a seniorů 
ohrožených sociálním vyloučením, nebo již sociálně vyloučené a to jak v pobytových 
zařízeních, tak i v domácnostech (sociální kontakt, doprovod při akcích, předčítání 
apod.).  

 
5. Sbírkování 
Program zaměřený na výpomoc dobrovolníků při sbírkách - Tříkrálové, Potravinové, 
Veřejné, Sběr šatstva.  

 
6. Výletníci 
Program určený pro dobrovolníky cestující jako doprovod s dětmi a s osobami se 
zdravotním postižením na prodloužené víkendy, letní a zimní výlety a pobyty na 
území České republiky.  
 
Počty dobrovolníku k 31.12.2017 dle aktivit: 
Počty v rámci programů: Barevné odpoledne - 7; Doma a přesto s námi - 2; Hej rup! - 
10; Rozsviť můj den - 4; Sbírkování - 7; Výletníci - 5 dobrovolníků. 
V rámci vzájemné výpomoci, sociálního kontaktu a setkávání - 3 seniorky. 
V databázi - 12 zájemců, kteří jsou příležitostně k dispozici. 
 
Bonum zajistilo realizaci Národní potravinové sbírky 2017, bylo iniciátorem  
a prostředníkem při organizaci adventního koncertu studentů SPŠ a VOŠ Písek  
v DPS Světlo. Dále centrum napomáhalo při vzniku a realizaci dalších dobročinných 
akcí, jako např. Adventní zpívání a koncert s charitou Písek, Strom splněných přání  
v hypermarketu Tesco apod. 

 
Kontakt na pracovníka dobrovolnického centra:  
Markéta Kracíková, DiS. 
Tel: 731 549 777 
E-mail: dobrovolnici.charitapi@seznam.cz, 
web: dobrovolnicipisek.charita.cz, facebook: dobrovolnicipisek. 
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HUMANITÁRNÍ POMOC 
 
Cílem pomoci je opětovné fungování oblasti nebo osoby postižené katastrofou, či 
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 2017 nemusela být Oblastní charitou Písek poskytnuta žádná humanitární 
pomoc. 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 
 

Na začátku ledna 2017 se na Písecku, stejně jako po celé 
republice, uskutečnil již 17. ročník Tříkrálové sbírky. Do 
koledování na Písecku se i přes nepřízeň počasí zapojilo více 
než 70 koledníků. V Písku se jako obvykle účastnily děti  
z náboženství, skauti, děti ze ZŠ Svobodná a zaměstnanci naší 
charity. 

Kromě Písku se koledovalo v Protivíně, včetně přilehlých 
obcí, v Heřmani, Záhoří, Sudoměři, Čimelicích, Miroticích 
a Radobytcích. Celkem se vykoledovala rekordní částka 
91.993 Kč, což bylo o 7.356 Kč více než v předchozím 
roce. V Písku se vykoledovalo 35.935 Kč. Za ním následuje 
město Protivín se svým krásným výtěžkem 26.968 Kč a na 

třetím místě je díky štědrým dárcům a šikovným koledníkům obec Záhoří s výtěžkem 
16.049 Kč. 

Finanční částka, kterou Oblastní charita Písek získala díky Tříkrálové sbírce 2017, 
byla použita na zajištění provozu charitního Střediska pomoci určeného osobám 
v tíživé životní situaci. Část výtěžku každoročně putuje na humanitární pomoc do 
zahraničí. 

Děkujeme všem koledníkům za jejich účast, trpělivost a píli při sbírce a samozřejmě 
největší dík patří všem štědrým dárcům, kteří svým příspěvkem rozzářily oči 
koledníků, a díky kterým můžeme i nadále pomáhat lidem, kteří to nejvíce potřebují. 
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SLAVNOST LETNICE 2017  

Oblastní charita Písek uspořádala dne 3.6.2017 v Palackého sadech 
slavnost Letnice 2017 za účelem oživení liturgického svátku  
a přiblížení organizace veřejnosti. Akci zahájila starostka města 
Písku paní Eva Vanžurová, která připomněla historii Letnic. „Budu 
ráda, pokud se tato slavnost stane tradicí.“ Následovalo slovo 
ředitelky, která představila činnost organizace a přivítala přítomné. 

Program byl koncipován jako společně strávené, 
zábavné odpoledne, s cílem pobavit všechny generace. 
To by se neobešlo bez celé řady úžasných účinkujících. 
K vidění byly různé směry hudebního a tanečního 
žánru. Patřili mezi ně Taneční a rytmická školička pod 
vedením Marty Kotrbové – Flash dance Labuť, AC Sole 
pod vedením Jarky Benešové, Štěpánka Kadochová – 

Ghani ukázala orientální tanec s vějíři, Taneční centrum  
Z. I. P. pod vedením Klárky Humpálové, Mažoretky Písek, 
paní Zuzana Staffová s Výcvikovým a canisterapeutickým 
sdružením Hafík, skupina Free Wourkout, skupina  
Abeceda – centrum volného času, Babský sbor Horní Poříčí, 
který zazpíval prácheňské písně. Skupina Rozálie přítomné 

roztančila a navodila jim country náladu, Orin Katovice pod vedením Libuše 
Holečkové a Anny Neumannové zatančil hip hop. Vystoupil Jan Filipenský alias 
Jafar, Folkové Duo Přiměřeně, kde zazněla vlastní tvorba pana Marka Tyleho a paní 
Lenky Kubelkové, dvou gymnazijních profesorů. Orientální tanec předvedla skupina 
Orient dance, vystoupily krásné dámy, ale i skupinka malých tanečnic. Samberas 
zatančila sambu, přítomní se náhle ocitli na karnevalu v Rio de Janeiru, v podobě 
krásných tanečnic kostýmů k tomu příznačných. Po 18. hodině vystoupily 
Kraselovské Karamelky s tancem na píseň skupiny Boneym a Abba. V parku se ve 
večerních hodinách také střílelo z palných zbraní,  jenž předvedla Skupina 
historického šermu Markýz pod vedením Petra Černého, kan-kán zatančila Taneční 
skupina Čížová a na závěr zahráli Harmonikáři Václava Taliána. Vstupy jednotlivých 
účinkujících prokládala Písecká čtyřka pana Nováka.  

V doprovodném programu měly děti možnost povozit se na miniponíkovi.                  
S paní Janouškovou si mohly vyzkoušet plstění suchou a mokrou metodou. 
Občerstvení v podobě nápojů i celé řady dobrot zajistilo občerstvení Food truck  
U Kormidla. Řeznictví u Doubků mělo úžasné klobásy, Produkty Vladimír pana 
Macouna osvěžovaly všechny přítomné výbornými míchanými nealkoholickými 
nápoji a Dobroty s příběhem zajistily nakládané hermelíny a sýry. 

Na akci vystoupilo bez nároku na honorář úctyhodných 250 účinkujících. Dokázali, 
že mají srdce na pravém místě a dovedou s chutí pomoci dobré věci. Moc děkujeme.  
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2017 

Národní potravinová sbírka proběhla dne 11. 11. 2017. Sbírku 
organizuje platforma Byznys pro společnost. Do sbírky se zapojilo 
750 obchodních řetězců, 13 potravinových bank a více než 300 
partnerských neziskových organizací. Díky tomu byla pomoc 
potřebným zaručena ve všech regionech České republiky. 

Oblastní charita Písek se této sbírky zúčastnila již počtvrté. Díky dobrovolníkům, 
kteří vybírali zboží od dárců ve společnosti TESCO Hypermarket Písek, získala  
913 kg potravin a drogistického zboží. Pro klienty charitního Střediska pomoci sbírka 
přinesla v předvánočním čase potřebnou a účinnou pomoc.  

Děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům a zaměstnancům společnosti Tesco 
Hypermarket Písek za jejich nadšení, čas a snahu pomoci dobré věci. 

MARATON PRO CHARITU 

Potraviny pro osoby v nouzi jsme získali také díky dalšímu, 
již 3. ročníku charitativního maratonu, který opět uspořádala 
Základní škola E. Beneše. Jako vždy byla vstupenkou 
nejžádanější potravina našich klientů Střediska pomoci, 
masová konzerva. Vybralo se jich krásných 333. Je to pro nás 
jeden z účinných prostředků jak pomoci osobám v akutní 

krizi. Děkujeme žákům i všem, kteří se maratonu zúčastnili. Pedagogům a vedení 
školy děkujeme, že se rozhodli znovu podpořit naši organizaci. 

 

DÁRKY PRO NAŠE SENIORY 

Děti ze Základní školy Josefa Kajetána Tyla a  T. G. Masaryka  
v Písku vyrobily, jako již každoročně, krásné vánoční a velikonoční 
dárky pro naše seniory. Dárky rozdávají  ošetřovatelky  
a pečovatelky klientům v domácím prostředí. Někteří naši klienti je 
sbírají a těší se každým rokem na jejich předání a nové nápady dětí. 

Mezi nejčastěji vyrobené předměty patří přáníčka, andílkové, 
srdíčka, rybičky, pytlíčky provoněné levandulí a mnohé další. 
Děti se tak učí nejenom tvořivému myšlení ale i správnému 
vytváření vztahů a úctě ke stáří. Vedle radosti našich klientů je 
to neméně důležitým smyslem naší dlouholeté spolupráce. 
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ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ S CHARITOU 

V předvánočním čase uspořádala Oblastní charita 
Písek Adventní zpívání s Charitou, které se uskutečnilo 
před kostelem Narození Panny Marie v Písku. 
Benefiční akci slavnostně zahájila ředitelka organizace. 
Poté následovalo vystoupení Pěveckého sboru při  
ZŠ J. K. Tyla Písek pod vedením skvělého sbormistra 
Mgr. Patrika Řediny. Všichni se zaposlouchali  

do kouzelných hlásků dětského sboru. Děti zářily doslova jako malé hvězdičky. Svým 
čistým bezprostředním projevem si zcela podmanily celé publikum. Nemalým 
zážitkem byla hra na dudy, které osobitým způsobem 
rozezněl již zmíněný sbormistr Patrik Ředina. Druhým 
sborem, který podpořil náš záměr, byl neméně skvělý 
Babský sbor Horní Poříčí, pod vedením Marcely 
Chocholové. Ženy vystoupily v krásných krojích  
a potěšily přítomné procítěným přednesem adventních  
a vánočních písní.                       

ADVENTNÍ KONCERT S CHARITOU 

Advent je čas pro neobyčejné zážitky neobyčejných lidí. Právě 
takový zážitek jste mohli s námi prožit dne 16. 12. 2017, kdy se 
uskutečnil v kostele Narození Panny Marie Adventní koncert. 
Úvodem ředitelka charity zmínila nadcházející svátky především 
jako svátky pokoje, porozumění a vzájemné 
lásky. Koncert proběhl za podpory dvou 
sborů. Pěveckého spolku Prácheň  

z Horažďovic pod vedením sbormistra MVDr. Stanislava 
Smítky. Po zaznění prvních tónů přítomní vnímali obrovskou 
energii a radost sboru. Zpěváci dokázali posluchače ztišit, 
zaposlouchat se do jejich vysoké úrovně zpěvu a zapomenout 
na starosti v předvánočním shonu. Následoval pěvecký  
a chrámový sbor Velkobor z Velkého Boru, který měl neméně 
náročný repertoár. Posluchači vnímali tvůrčí nápaditost, nadšení 
a muzikálnost členů. Sbormistryní sboru byla paní Mgr. Radka Kočí. 

Současně s touto akcí probíhal DOBROČINNÝ BAZÁREK v prostorách farního 
dvora. K zakoupení byly nevšední kousky všeho druhu. 

Děkujeme všem vystupujícím i všem, kteří přišli a přispěli na podporu našeho 
záměru, čímž je rekonstrukce našich nových prostor, které budou sloužit jako 
bezbariérové zázemí našich služeb domácí péče. 
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

Prožití vánočních svátků zpříjemnilo Tesco Písek našim klientům 
pečovatelské a ošetřovatelské služby, a to díky akci ,,Strom 
splněných přání.“ Při vstupu do obchodu umístili vánoční strom, 
na který zavěsili přání našich klientů. Nakupující pak měli 
možnost si vybrat a některé z přání zakoupením zboží naplnit. 

Krásně zabalené dárky, které následně 
putovaly ke klientům, předal osobně ředitel 
Tesca pan Miroslav Karlík ředitelce charity. 

Ten uvedl, že pevně věří, že Strom splněných přání potěší a 
vykouzlí úsměv na tvářích obdarovaných. Předání se také 
zúčastnil místostarosta města Písku pan Mgr. Ing. Jiří Hořánek.  

Děkujeme, že součástí tohoto nádherného projektu mohli být právě naši klienti. 

DÁRKY OD KAVÁRNY AŽ NA PŮDU 

V předvánočním čase nás majitelé kavárny,, Až na půdu“ již podruhé 
oslovili s nabídkou účastnit se adventní sbírky. Každý týden je 
věnován jedné z neziskových organizací v Písku a okolí a tu hosté 
kavárny podpoří věcnými dary, které vybraná organizace nejvíce 
potřebuje. 22. 12. 2017 jsme si tak mohli převzít spací pytle, tašky, 
deky, batohy aj. pro naše osoby v nouzi. 
 

Poděkování patří majitelům kavárny za krásný nápad a realizaci a v neposlední řadě 
všem, kteří naše klienty podpořili. Jsme rádi, že se najdou ochotní lidé podat 
pomocnou ruku tam, kde je třeba. Pomoci lidem, kteří se nacházejí v nelehké životní 
situaci. 
 
KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE - ZKVALITNĚNÍ NAŠICH SLUŽEB 
 

Nadační fond GlaxoSmithKline s. r. o. nám finanční podporou 
umožnil proškolit všechny zaměstnance domácí péče v bazální 
stimulaci.  Ti budou moci získané poznatky využívat v praxi u 
svých klientů a tím péči významně zkvalitnit.  

 
Kurz Základy Bazální stimulace proběhl v Písku pod vedením 
kvalifikované lektorky INSTITUTU Bazální stimulace. Všichni 

zaměstnanci byli nadšeni úrovní a kvalitou kurzu. Získali nejen odborné znalosti, ale i 
mnoho praktických dovedností. 
 
Nadačnímu fondu děkujeme za finance a institutu za proškolení. 
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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. 

 
Jihočeskému kraji za jejich nepostradatelnou a pravidelnou 
finanční podporu ve formě účelových dotací. Tyto finance slouží  
k zajištění provozu sociálních služeb. Díky programovým dotacím 
si můžeme dovolit i zkvalitnění a rozvoj nejen sociálních,  

ale i zdravotných služeb. V roce 2017 jsme získali finance na zakoupení materiálního 
a technického vybavení pečovatelské a ošetřovatelské služby. Rozjeli jsme projekt 
zaměřený na motivaci osob nacházejících se dlouhodobě v tíživé životní situaci  
a projekt na podporu péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin a pečujících 
osob, zajištěním jejich informovanosti. 

 
Městu Písek nejen za finanční podporu služeb, kulturních akcí  
a rozvoje, ale i za velmi milou a plodnou spolupráci. Dále pak  
za poskytnutí nových prostor za zvýhodněné nájemné, které bude 
sloužit jako zázemí pro služby domácí péče. Městu Písek také 

vděčíme za vznik dobrovolnického centra Bonum. Díky jejich finanční podpoře mohl 
být náš záměr realizován.  

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 2017 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. 

Nadačnímu fondu GlaxoSmithKline s. r. o., který nás podpořil 
částkou 103.000 Kč. Díky tomu jsme v roce 2017 proškolili 
všechny zaměstnance domácí péče v Základním kurzu  

bazální stimulace. Nástavbový kurz proběhne v roce 2018. 

Výboru dobré vůle –  nadaci  Olgy  Havlové,  která naši 
ošetřovatelskou službu již  posedmé  finančně  podpořila a to částkou  
30. 000 Kč na nákup zdravotnických pomůcek a materiálu. 
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Federaci potravinových bank a Potravinové 
bance České Budějovice, díky které jsme se 
mohli zúčastnit Potravinové sbírky,  a která  

nám  umožňuje získat  potraviny pro potřebné v průběhu roku. 
Prostřednictvím banky jsme také spolupracovali s obchodním řetězcem 
Tesco Písek a programem FEAD financovaného Evropskou unií.  
Vše v hodnotě 260. 041,51 Kč.  

Ministestvu vnitra ČR za akreditaci 6 programů našeho nově vzniklého 
Dobrovolnického centra Bonum. 

Hypermarketu Tesco Písek za navázání plodné spolupráce, díky které 
získáváme 2x týdně netrvanlivé potraviny pro potřebné. Dále pak  
za vánoční akci Strom splněných přání, určené naším klientům.  

Společnosti JYSK Písek za pomoc v podobě daru 148 kusů ručníků  
v hodnotě 3.215 Kč. Ty pomohou našim klientům ze Střediska pomoci 
překlenout svoji tíživou životní situaci. 

Základní škole Edvarda Beneše za dar v podobě konzerv určených našim potřebným 
v hodnotě 13.320 Kč. 

Panu knížeti Janu Schwanzenbergovi za dar 10. 000 Kč na opravu a vybavení nových 
prostor domácí péče.  

 
Prostřednictvím Tříkrálové sbírky jsme získali krásných  
59 795,40 Kč. Částka byla využita na podporu činnosti Půjčovny 
pomůcek a Střediska pomoci. Děkujeme všem, kteří se do akce 
zapojili, ať jako dobrovolníci nebo  dárci.   

 

Za finanční dar na podporu činnosti organizace děkujeme individuálním dárcům: 
MUDr. Jaromíru Krškovi, MUDr. Petru Pudíkovi, Jířímu Grillovi, Blance Zajíčkové, 
Václavu Šímovi, Blance Luzumové, Gertě Kautzké, Michaele Linhové. 
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HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK V ROCE 2017 

Přehled příjmů dle zdrojů a hospodaření jednotlivých středisek v roce 2017 
 

 
 

 

Zdroj příjmů (výnosů) částka

Úhrada za zdravotní péči  od zdravotních pojišťoven 1 954 816 Kč                     

Úhrada za pečovatelské výkony od uživatelů služeb 599 707 Kč                         

Úhrada za vypůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek 34 644 Kč                           

Úhrada za účast na doprovodných programech 46 000 Kč                           

Úhrada za prodané zboží 280 Kč                                 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 894 312 Kč                     

Jihočeský kraj 524 490 Kč                         

Úřad práce (příspěvek VPP a SÚPM) 91 720 Kč                           

Město Písek 271 000 Kč                         

Dary finanční 109 000 Kč                         

Dary materiální pomoci 258 875 Kč                         

Tříkrálová sbírka 59 795 Kč                           

Zučtování investičních dotací 80 075 Kč                           

Výtěžek kulturní akce 2 346 Kč                             

Ostatní 15 636 Kč                           

Celkem 5 942 696 Kč                      

Půjčovna 

pomůcek

Charitní 

pečovatelská 

služba

Charitní 

ošetřovatelská 

služba

Charitní 

poradna

Středisko 

pomoci

Dobrovolnické 

centrum 

BONUM

Celkem

Spotřeba ma teriá l u 8 807 Kč 94 877 Kč       83 299 Kč       33 116 Kč     5 489 Kč       4 823 Kč        220 099 Kč 

Spotřeba energie 6 000 Kč 16 176 Kč       7 187 Kč         14 989 Kč     7 495 Kč       7 495 Kč        59 342 Kč 

Spotřeba ostatní - Kč 688 Kč            - Kč                 688 Kč          344 Kč          344 Kč           2 064 Kč 

Pohonné hmoty - Kč 27 653 Kč       27 653 Kč       - Kč              - Kč               - Kč                55 305 Kč 

Prodané zboží - Kč - Kč                 - Kč                 - Kč              - Kč               - Kč                - Kč 

Opra vy a udržování - Kč 22 417 Kč       17 940 Kč       - Kč              - Kč               - Kč                40 357 Kč 

Cestovné - Kč 1 954 Kč         4 855 Kč         3 000 Kč       5 251 Kč       1 187 Kč        16 247 Kč 

Náklady na reprezentaci - Kč 14 678 Kč       9 878 Kč         - Kč              890 Kč          1 704 Kč        27 149 Kč 

Náklady na s lužby 30 907 Kč    157 592 Kč     118 378 Kč     68 055 Kč     72 155 Kč     16 442 Kč      463 530 Kč 

Mzdové nákl ady 45 344 Kč    1 575 580 Kč  1 368 549 Kč  308 283 Kč   61 316 Kč     49 186 Kč      3 297 756 Kč 

OON-DPČ a DPP - Kč              150 255 Kč     73 877 Kč       3 100 Kč       14 400 Kč     3 200 Kč        244 832 Kč 

Odměny z výkonu funkce 1 200 Kč      60 000 Kč       48 000 Kč       8 400 Kč       1 200 Kč       1 200 Kč        120 000 Kč 

Zákonné s ociál ní pojištění 15 826 Kč    557 603 Kč     491 281 Kč     107 673 Kč   21 255 Kč     17 080 Kč      1 210 719 Kč 

Osta tní sociá lní pojiš tění 600 Kč         16 800 Kč       13 200 Kč       600 Kč          600 Kč          600 Kč           32 400 Kč 

Zákonné úra zové poji štění 255 Kč         8 795 Kč         7 822 Kč         1 775 Kč       344 Kč          280 Kč           19 271 Kč 

Osta tní sociá lní ná kla dy 33 Kč           7 333 Kč         2 433 Kč         683 Kč          583 Kč          283 Kč           11 350 Kč 

Daně (daň s i lni ční) - Kč              3 649 Kč         3 649 Kč         - Kč              - Kč               - Kč                7 298 Kč 

Sprá vní popl atky 69 Kč           1 765 Kč         1 239 Kč         339 Kč          69 Kč            1 709 Kč        5 187 Kč 

Dary - pomoc os obám v nouzi - Kč              - Kč                 - Kč                 - Kč              266 788 Kč   - Kč                266 788 Kč 

Osta tní ná kla dy 2 306 Kč      11 849 Kč       17 700 Kč       808 Kč          444 Kč          444 Kč           33 552 Kč 

Odpisy 15 575 Kč    41 285 Kč       41 285 Kč       - Kč              - Kč               - Kč                98 145 Kč 

Náklady celkem 126 922 Kč  2 770 949 Kč  2 338 225 Kč  551 508 Kč  458 624 Kč   105 977 Kč    6 352 206 Kč   

Tržby za  vl as tní výkony a  s lužby 34 644 Kč    599 707 Kč     - Kč                 - Kč              46 000 Kč     - Kč                680 351 Kč      

Tržby od zdra votních pojišťoven - Kč              - Kč                 1 954 816 Kč  - Kč              - Kč               - Kč                1 954 816 Kč   

Tržby za  prodané zboží 280 Kč         - Kč                 - Kč                 - Kč              - Kč               - Kč                280 Kč             

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku - Kč              9 000 Kč         9 000 Kč         - Kč              - Kč               - Kč                18 000 Kč        

Zúčtová ní fondů - Kč              - Kč                 - Kč                 - Kč              - Kč               - Kč                - Kč                 
Dota ce minis terstev a  Úřadu 

vlády - Kč              1 424 000 Kč  - Kč                 470 312 Kč   - Kč               - Kč                1 894 312 Kč   

Dota ce Krajs kého úřa du JčK - Kč              343 464 Kč     57 282 Kč       - Kč              110 000 Kč   13 744 Kč      524 490 Kč      

Dota ce úřadu práce - Kč              90 000 Kč       - Kč                 - Kč              - Kč               1 720 Kč        91 720 Kč        

Dota ce města Písek 29 000 Kč    115 000 Kč     - Kč                 46 000 Kč     21 000 Kč     60 000 Kč      271 000 Kč      

Osta tní výnos y 15 589 Kč    32 264 Kč       29 819 Kč       622 Kč          1 251 Kč       513 Kč           78 293 Kč        

Dary a sbírky 47 410 Kč    28 888 Kč       58 000 Kč       13 000 Kč     280 373 Kč   - Kč                427 671 Kč      

Výnosy celkem 126 923 Kč  2 642 323 Kč  2 108 916 Kč  529 934 Kč  458 624 Kč   75 977 Kč      5 942 696 Kč   

Výsledek hospodaření 0 Kč             128 627 Kč-     229 309 Kč-     21 574 Kč-    - Kč               30 000 Kč-      409 510 Kč-      
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VÝROK AUDITORA 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO ROK 2018 

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

Adresa pobočky: Budějovická 100, 397 01 Písek 

Adresa prostor před rekonstrukcí: Budějovická 1962, 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 

 Tel.: 382 214 828, 732 676 036, e-mail: reditel.charitapi@seznam.cz 

Mgr. Hana Zemanová 
Zástupce ředitele pro personální a ekonomickou oblast 
 Tel.: 731 598 968, e-mail: ucetni.charitapi@seznam.cz 

Bc. Martina Zachatová, DiS. 
sociální pracovnice pečovatelské služby  

Tel.: 382 210 364, 731 598 977, e-mail: pecovatelka.charitapi@seznam.cz 

Bc. Petra Hajná, DiS. 
Vedoucí a sociální pracovnice Poradny a Střediska pomoci 

tel.: 382 212 998, 734 360 974 
e-mail: socialni.charitapi@seznam.cz, materialni@seznam.cz 

 
Na pobočce Budějovická 100, 397 01 Písek 

Ivana Sacherová 
Vrchní sestra, pracovník půjčovny pomůcek, edukační pracovník 

 tel.: 731 598 973 
e-mail: sestra.charitapi@seznam.cz, pomucky.charitapi@seznam.cz 

 
Markéta Kracíková, DiS. 

Koordinátorka Dobrovolnického centra Bonum 

Mobil: 731 549 777, e-mail: dobrovolnici.charitapi@seznam.cz, 

web: dobrovolnicipisek.charita.cz, facebook: dobrovolnicipisek. 

 

 

 



 

 

KONTAKTNÍ HODINY KANCELÁŘÍ 
 

Na adrese Bakaláře 43/6, Písek 
 

Kancelář 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. 
 

Středisko pomoci 
Hodiny určené pro výdej:* 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. 

 

Na adrese: Budějovická 100, Písek 

 

Kancelář ošetřovatelské služby 
Pondělí – pátek: 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

 

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek 
Po - Pá 8:00 - 15:00 (po telefonické domluvě – tel. 731 598 973) 

 

Dobrovolnické centrum Bonum 
Po předchozí domluvě s koordinátorkou centra 
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