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„Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho 

láska v nás došla naplnění.“ 

                                                                                           1. list Janův 4,12 

 

 

 

 

Používané zkratky ve výroční zprávě: 

OCH  – Oblastní charita    CHOS  – Charitní ošetřovatelská služba  

CHPS  – Charitní pečovatelská služba  CHP  – Charitní poradna
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY OCH PÍSEK 

Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé Oblastní charity Písek, 

upřímně mě těší, že Vás mohu opět po roce pozdravit a podělit se 

s Vámi o vše co se událo v roce 2014 v naší organizaci. S radostí 

mohu konstatovat, že celý rok proběhl v celkem poklidné 

atmosféře, bez velkých výkyvů, problémů a obav z finanční situace, 

která nás předchozí roky dosti zneklidňovala. Měli jsme tedy 

možnost naplno se věnovat své práci a naplňovat poslání našich 

služeb, být na blízku všem kdo nás potřebují a dobře zvolenou 

pomocí jim ulehčit v jejich starostech a trápení. Díky komplexnosti 

našich služeb, které zasahují do sféry zdravotní, sociální 

i humanitární můžeme téměř pro každého, kdo se na nás obrátí se 

svým problémem, ušít pomoc takzvaně na míru. A když nejsme schopni pomoc zvládnout 

vlastními silami, máme k dispozici velkou škálu spolupracujících organizací, na které se 

můžeme s důvěrou obrátit. Jsem velmi ráda, že v této oblasti převažuje snaha a upřednostnění 

zájmu uživatele služeb, na místo konkurenčního boje.  

Co nového rok 2014 přinesl? Díky podpoře Jihočeského kraje jsme mohli zakoupit nové 

zdravotnické pomůcky a přístrojové vybavení na vysoké úrovni, které nám umožní zkvalitnit 

služby v rámci zdravotní péče o nemocné a pacienty v terminálním stádiu nemoci. 

Dále jsme se v listopadu poprvé zapojili do 2. ročníku Národní potravinové sbírky. Moc nás těší, 

že se stále ještě najde mnoho těch, kteří nezůstávají lhostejní k problémům sociálně slabých 

a jsou ochotni pomoci. Výsledkem bylo překvapivě velké zásobení trvanlivými potravinami, 

které nám umožňuje v průběhu roku pomoci mnoha lidem, kteří se ocitnou ve stavu nouze.  

Našim klientům bych popřála, aby jim naše práce přinášela nejen pomoc profesionální, ale aby 

v ní nacházeli i duchovní, láskyplný rozměr, který je jim oporou v jejich těžkých situacích.  

Na závěr mi dovolte, abych co nejupřímněji poděkovala všem, kteří nás po celý rok podporovali 

a bez jejichž pomoci bychom naši práci nemohli vykonávat. Děkuji všem za podporu finanční, 

vyjádřenou v dotacích, příspěvcích a darech ale neméně i všem příznivcům, kteří nás podpořili 

pomocí, radou, nebo jenom dobrou myšlenkou, či modlitbou. V neposlední řadě patří upřímné 

poděkování všem zaměstnancům za jejich poctivou a trpělivou práci všedních dnů, všem, kteří 

se zasloužili o zdárný chod naší organizace. 

Vaší podpory si velice vážíme, cítíme ji jako závazek a vynasnažíme se Vaši důvěru nezklamat.  

 

S úctou Dana Vejšická, ředitelka OCH Písek 
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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 pro 

všechny zůstává stejný, a to šířit svou službou milosrdenství a pomáhat bližnímu v nouzi. Hlavní 

činností Charity je pomoc potřebným prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb 

poskytovaných spoluobčanům od nejútlejšího věku až do stáří, u nich doma, v terénu či 

v zařízeních, která Charita provozuje. Charita ČR pomáhá hlavně potřebným na území ČR, ale 

stále větší měrou se zapojuje i do humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.  

 

OBLASTNÍ CHARITA PÍSEK 

Oblastní charita v Písku byla zřízena v roce 1991 Biskupstvím Českobudějovickým. Již od 

počátku své činnosti se zaměřuje především na péči o seniory v rámci ošetřovatelské 

a pečovatelské služby. V rámci poradenské činnosti se zaměřuje na osoby, které se dostaly do 

obtížné životní situace. Naším posláním je poskytnutí pomoci bližnímu v nepříznivé zdravotní či 

sociální situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které 

sami nestačí. Na základě více než dvacetileté profesionální praxe v oblasti zdravotních 

a sociálních služeb nabízí Oblastní charita Písek následující služby, které se vzájemně doplňují: 

Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba a Charitní poradna. 

Naleznete nás v Písku na adrese 

Bakaláře 43/6, v zadním traktu 

budovy farního úřadu, s vchodem 

z přilehlého parku. Sídlíme ve 2. patře 

v budově, kde 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 osoby dostupné a bezpečné.  
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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 nebo chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, 

smyslové či mentální poruchy. CHOS zahrnuje i paliativní péči, která je určena osobám 

v terminálním stádiu. 

Služba je poskytována na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při 

hospitalizaci. Tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.  

Domácí péče je zaměřena zejména na navrácení zdraví, jeho podporu a udržení a na rozvoj a 

udržení soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných se snahou o zmírňování utrpení a zajištění 

klidného a důstojného umírání v rámci domácí hospicové péče. 

Výkony, které CHOS nabízí 

▪ kontrola zdravotního stavu sestrou domácí péče 

▪ měření fyziologických funkcí, glykémie pomocí glukometru, pulsní oxymetrie, 

        orientační vyš. moče 

▪ lokální ošetření + převazy kožních defektů, prevence vzniku kožních defektů 

▪ ošetření stomií 

▪ odběry biologického materiálu 

▪ aplikace léčebné terapie (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 CHOS 

Péče CHOS je poskytována v domácím pro klienta známém prostředí. Je poskytována 

nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Pracovníci CHOS 

Ošetřovatelské úkony 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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U 65 klientů byla v roce 2014 péče zavedena nově a u 64 klientů byla v tomto roce péče 

ukončena.  Jednorázově bylo ošetřeno 30 klientů. 

 

Z celkového počtu klientů CHOS nebyl ani jeden schopen plné sebeobsluhy, 89 klientů bylo 

částečně závislých na pomoci a 18 klientů bylo plně závislých na pomoci další osoby. 

V rámci hospicové péče byla poskytnuta pomoc 6 klientům. 

 

Věkové kategorie uživatelů CHOS 

CHOS nezaznamenala žádného klienta ve věkové kategorii 0 - 19 let. Klientů ve věkové 
kategorii 20 – 64 let bylo v péči 10 a ve věkové kategorii 65 let a více bylo 97 klientů. 
Nejpočetnější věkovou kategorií jsou klienti nad 80 let věku – celkem 64, což je 60 % 
z celkového počtu klientů CHOS v roce 2014. 
 

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami 

V roce 2014 spolupracovala OCH Písek s 5 zdravotními pojišťovnami. 

▪ VZP  - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
▪ VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
▪ ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
▪ OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
▪ ZPMV ČR - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

Nejvíce klientů spadalo pod VZP – 77 klientů, VOZP – 18 klientů, ČPZP – 2 klienti, OZP – 4 

klienti, ZPMV – 6 klientů. 

 

Kontaktní osoba CHOS:  vrchní sestra Dana Vejšická 

   tel. 382 214 828, 732 676 036 

   email: ochpisek@seznam 

 

 

POČET KLIENTŮ CHOS ZA ROK 2014 

celkem muži ženy 

107 30 77 

Počet návštěv u klientů – 7789 

Počet provedených ošetřovatelských výkonů – 10122 
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

CHPS je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Společně s Charitní ošetřovatelskou 

službou tvoří systém komplexní domácí péče. 

Poslání CHPS 

Posláním CHPS je poskytování sociálních služeb, které 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 CHPS kvalitu 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 CHPS 

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 

 

Dostupnost CHPS 

CHPS je poskytována v domácnostech uživatelů na území města Písek.  
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Pracovní doba CHPS je 7:30 – 16:00 hod., každý den, včetně víkendů a svátků. V případě 

potřeby uživatele služeb a volné kapacity CHPS je možné poskytovat služby i mimo výše 

uvedené hodiny. 

Personální zajištění pečovatelské služby 

Pečovatelé jsou školeni ve speciálních kurzech, ve kterých získávají znalosti z oblasti zdravotní 

a sociální a jsou připraveni na úzký kontakt s uživatelem. Při práci plně respektují uživatelovu 

osobnost.   

 

V roce 2014 zajišťovalo CHPS 8 pečovatelek. 5 bylo zaměstnáno na klasickou pracovní smlouvu 

(z toho jedna na 0,5 úvazek a jedna na 0,75 úvazek). 3 pečovatelky byly zaměstnány na DPP, na 

výpomoc hlavně o víkendech, svátcích a dovolených. 

 

 

Věkové kategorie uživatelů CHPS 

Počet klientů ve věkové kategorii 27 – 64 let: 4 

Počet klientů ve věkové kategorii 65 – 80 let: 11 

Počet klientů ve věkové kategorii nad 80 let: 33 

 

Výkony poskytnuté uživatelům  

Nejčastěji poskytnutým výkonem v r. 2014 byl stejně jako v minulém roce běžný úklid a údržba 

domácnosti uživatele – 2043x. Následuje pomoc při úkonech osobní hygieny – 1836x a dále 

příprava a podání jídla a pití – 1001x. 

 

Kontaktní osoba CHPS:  sociální pracovnice  

Mgr. Skálová Veronika/ od 1.10.2014 Bc. Kylbergerová Lucie 

   tel. 382 212 998, 731 598 977 

   email: pecovatelka.charitapi@seznam.cz 

POČET KLIENTŮ CHPS ZA ROK 2014 

celkem muži ženy 

48 10 38 

Počet návštěv u klientů – 4013 

Počet provedených pečovatelských výkonů – 7485  
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CHARITNÍ PORADNA 

Charitní poradna je zařízením sociálních služeb poskytující 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 

Sociální poradenství poskytuje jedna sociální pracovnice (přepočtený úvazek 0,8) splňující 

všechny zákonem stanovené požadavky pro výkon této profese, včetně dalšího vzdělávání 

sociálních pracovníku. Celková kapacita CHP je omezena pracovním vytížením jednoho 

poradce, četností návštěv klientů a délkou konzultací, maximálně však 5 intervencí za den. 

 



 

Výroční zpráva 2014 

9 

 

 

 

Dotazy uživatelů v r. 2014 

Nejčastější řešenou oblastí v Charitní poradně byla, stejně jako v minulém roce, oblast 

sociálních dávek a sociální pomoci - 37 % dotazů. Velice často řešenou oblastí tvořila také 

problematika bydlení - 24 % dotazů a stále častěji se také řešila finanční problematika, 

především oblast zadluženosti - 13 % dotazů.  

Uživatelé poradny v r. 2014 

Charitní poradnu nejčastěji navštěvují osoby, které žijí v sociálně vyloučených komunitách, 

osoby, které jsou bez přístřeší a osoby, které žijí rizikovým způsobem života. Z celkového počtu 

uživatelů bylo 53 žen a 52 mužů. 

V roce 2014 navštěvovali poradnu nejčastěji, stejně jako v minulém roce, uživatelé ve věkové 

kategorii 46 - 55 let - 28 %. Ve věkové kategorii 36 – 45 let poradnu navštívilo 25 % a ve věkové 

kategorii 26 – 35 let 21 %.  

Úroveň poskytnuté služby 

V rámci odborného sociálního poradenství jsou uživatelům nejčastěji poskytovány věcně 

správné informace (206 krát), které potřebují pro řešení své problémové a nepříznivé situace. 

Dále je často využívána aktivní pomoc ze strany sociálního pracovníka (28 krát). To se týká 

například pomoci při sepsání nejrůznějších dokumentů, kontaktování dalších odborníků, 

dojednání schůzek apod. Sociální pracovník je nápomocen uživateli ve zvažování 
a vyhodnocování jednotlivých řešení, hledání jejich pozitiv i negativ.  

Kontaktní osoba CHP:  sociální pracovnice  

Mgr. Skálová Veronika/ od 1.10.2014 Bc. Kylbergerová Lucie 

   tel. 382 212 998, 731 598 977 

   email: socialni.charitapi@seznam.cz 

 

POČET KLIENTŮ CHP ZA ROK 2014 

 Celkem   Jednorázový kontakt Opakovaný kontakt 

105 69 36 

Celkem kontaktů Nad 30 minut Do 30 minut 

206 155 51 

Kontakty v zájmu uživ. Nad 30 minut Do 30 minut 

65 26 39 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 

Začátkem ledna 2014 se uskutečnila na Písecku, stejně jako po celé ČR, 

Tříkrálová sbírka. V Písku se zapojily děti z náboženství, skauti – 

středisko Gáhál, děti ze ZŠ Svobodné a další. Koledovalo se také 

v Záhoří, Sudoměři, Heřmani, Topělci, Čížové a Kestřanech. Celkem se 

v Písku a okolí vykoledovalo krásných 58.003,- Kč. Celorepublikový 

výsledek této akce letos překonal hranici 80 milionů Kč a stal se tak 

rekordním v historii sbírky. Z celého srdce děkujeme všem, kteří 

Tříkrálovou sbírku příspěvkem podpořili. Poděkování náleží i všem 

dobrovolníkům, kteří nám s koledou na Písecku pomáhali a naplnili tak 

poslání Tří králů, přinést požehnání a lásku. Oblastní charita Písek získané prostředky využila 

na podporu a rozvoj svých služeb, tzn. ve prospěch ošetřovatelské služby, pečovatelské služby 

a charitní poradny. Všem dárcům i dobrovolníkům ještě jednou děkujeme – díky Vaší pomoci 

můžeme pomáhat těm, co to potřebují a neustále zkvalitňovat naše služby. 
 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2014 

Dne 22. listopadu 2014 se uskutečnil v hypermarketu 

Kaufland v Písku 2. ročník Národní potravinové sbírky, do 

které se zapojili nejen zaměstnanci Oblastní charity Písek, ale 

také dobrovolníci. Sbírku celostátně organizoval Byznys pro 

společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových 

bank a Armádou spásy. V Písku se mohli lidé do této sbírky 

zapojit poprvé. Zákazníci hypermarketu Kaufland mohli 

nakoupit trvanlivé potraviny a darovat je do označených vozíků, jejichž obsah putoval osobám 

v nouzi. Díky těmto potravinám můžeme pomáhat nejen klientům naší poradny, ale všem 

lidem, kteří potravinovou pomoc potřebují. Chtěli bychom poděkovat hypermarketu Kaufland, 

který umožnil konání této sbírky, zaměstnancům a dobrovolníkům za pomoc při této sbírce, ale 

hlavně všem štědrým dárcům, díky kterým bylo vybráno neuvěřitelných 630 kg potravin. 

 

VÁNOČNÍ POLÉVKA PRO OSOBY V NOUZI 

23. prosince 2014 se v Písku poprvé konalo vánoční vydávání polévky pro 

osoby v nouzi. Díky písecké restauraci U Reinerů bylo možné si pochutnat 

na výborné gulášové polévce. Chtěli bychom tímto poděkovat restauraci 

U Reinerů za pomoc a poskytnuté zázemí. 
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CHARITNÍ ŠATNÍK A HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ 

Celý rok dostáváme od lidí použité ošacení a jiný materiál, který se následně snažíme 

zprostředkovat potřebným. Na chodbě charity máme velkou šatní skříň, kde oblečení 

ukládáme a lidé, kteří se ocitli v hmotné nouzi, si sem mohou přijít oblečení vybrat. Jsme rádi 

i za deky či starší spacáky, lidem bez domova mohou v zimních mrazivých nocích i zachránit 

život. Lidí v tíživé finanční situaci stále přibývá a jsou vděčni za oblečení, ložní textil, ručníky 

a další věci, na které jim peníze nezbývají.  

Ošacení, které se nám nepovedlo rozdat v rámci naší organizace, si odvezla Diakonie Broumov. 

Toto občanské sdružení sesbíraný materiál shromažďuje, dále třídí a zpracovává. Nositelné 

oděvy jsou předány potřebným a poškozené oděvy jsou průmyslově zpracovány. Na zpracování 

se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Mnozí z nich se tak připravují na vstup na otevřený 

trh práce a na návrat do společnosti.   

Na charitu se dostává např. i nádobí, knihy a jiné věci. Pokud nenajdeme nikoho ze sociálně 

potřebných, kdo by měl o tyto věci zájem, předáme je občanskému sdružení Nepotřebné věci, 

které se využitím „nepotřebných věcí“ v Písku přímo zabývá.  

 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

V rámci ošetřovatelské a pečovatelské služby půjčujeme 

našim klientům kompenzační a zdravotnické pomůcky. Pro 

naše klienty je půjčování pomůcek zdarma a pomůcky jsou 

zapůjčovány na dobu nezbytně nutnou, tzn. na dobu, dokud 

klient nemá možnost zajistit si pomůcky své vlastní. 

Z pomůcek máme k dispozici např. invalidní vozíky, toaletní 

křesla, chodítka, sedačky do vany, antidekubitní matrace, 

hrazdu nad postel, nastavitelný jídelní stolek, inhalátor, lupu 

s osvětlením a další. Snažíme se sortiment námi nabízených 

pomůcek neustále rozšiřovat, aby odpovídal potřebám našich klientů. Od roku 2015 plánujeme 

půjčování provozovat v rámci nově zavedené služby - Půjčovny kompenzačních pomůcek. 

Pomůcky budou pronajímány za úhradu jak uživatelům služeb OCH Písek, tak široké veřejnosti. 
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PODPOROVATELÉ, DÁRCI A SPONZOŘI 

Na těchto řádcích bychom chtěli poděkovat všem, kteří naši činnost jakkoliv podpořili, ať už 

finančně, materiálně či jiným způsobem. 

Za finanční podporu ve formě dotací děkujeme MPSV, městu Písek a Jihočeskému kraji. 

Jihočeský kraj nám díky grantové podpoře umožnil nakoupit kvalitní přístrojové vybavení a 

pomůcky pro zdravotní péči. Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové finančně podpořil nákup 

zdravotnického materiálu a pomůcek pro ošetřovatelskou službu. Prostřednictvím pracovních 

míst dotovaných Úřadem práce Písek jsme mohli v roce 2014 zaměstnat hned několik nových 

lidí, kteří pro nás byli velkým přínosem. Velice si vážíme spolupráce se společností Astorie a.s. 

Při poskytování CHOS je pro nás naprosto stěžejní spolupráce s praktickými lékaři a se 

zdravotními pojišťovnami (VZP, VOZP, ČPZP, ZPMV A OZP), proto mají na těchto děkovných 

řádcích právem své místo. 

Poděkování za podporu náleží i jednotlivcům, vždyť každý dar a podpora je pro nás pomocí, 

vzpruhou ale i pozitivní zpětnou vazbou hovořící o kvalitě a smyslu naší práce. Jmenovitě nás 

podpořily tyto fyzické osoby: Ondřej Blažej, Libuše Hejpetrová, Renata Filousová, Ludvík 

Hemala a MUDr. Jaromír Krška. Děkujeme také panu JUDr. Emilovi Švingerovi za poskytování 

bezplatného právního poradenství v případě potřeby ze strany naší organizace nebo ze strany 

našich klientů. Za dlouholetou přízeň a podporu děkujeme také paní Ludmile Blažkové 

a v neposlední řadě dík patří dětem ze Základní školy Josefa Kajetána Tyla, z 11. MŠ Písek – 

Hradiště, a také ZŠ T. G. Masaryka v Písku za vánoční a velikonoční dárky pro naše klienty.  

Finanční pomoc získala Oblastní charita Písek i prostřednictvím Tříkrálové sbírky, proto 

děkujeme všem, kteří se do těchto akcí zapojili, ať už jako dobrovolníci, nebo jako dárci.  
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HOSPODAŘENÍ OCH PÍSEK V ROCE 2014 

Slovo účetní OCH Písek – Mgr. Hana Zemanová 

Pokud bych měla přirovnat naši organizaci k personě, řekla bych, že je to dáma v dospělém 

věku, zkušená, ale myslí stále mladá, ochotná jít s dobou, s touhou měnit svět k lepšímu a se 

slabostí k potřebným. Dáma, která se vyzná ve své peněžence a dokáže se uskromnit, když je 

to zapotřebí, dáma s pevným krokem, však ohleduplná, ochotná podat pomocnou ruku.  

 

Jsem ráda, že naše organizace má své pevné místo mezi ostatními poskytovateli služeb na 

Písecku, že se jí na tržišti více zdrojového financování daří vždy najít dostupné prostředky pro 

své živobytí a že lidé a organizace „znají její jméno“. 

 

V roce 2014 byly služby organizace finančně dobře zajištěny. Pro názornost rozložení příjmů: 

provoz ošetřovatelské služby byl z 91% pokryt z plateb zdravotních pojišťoven, zbytek činil 

příspěvek na sociální účely MÚ Písek (4%), příspěvek VPP od ÚP Písek (2%) a dary (2%). 

Pečovatelská služby byla pokryta z 58% provozní dotací MPSV ČR, 34% výnosů tvořily tržby za 

poskytnuté služby, 5% příspěvky ÚP Písek, 3% příspěvek na sociální účely MÚ Písek a 1% dary. 

Financování odborného sociálního poradenství bylo z největší míry zajištěno dotací MPSV ČR 

(83%), dalšími významnými zdroji byly dary a sbírky (11%) a příspěvek MÚ Písek (6%).  

 

Děkuji všem, kteří se na zajištění provozu organizace v roce 2014 podíleli.    
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Přehled příjmů dle zdrojů a hospodaření jednotlivých služeb v roce 2014 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V ROCE 2014 

V roce 2014 došlo u Oblastní charity Písek k řadě změn v personálním zajištění služeb. Sociální 

pracovnice byla zastoupena novým pracovníkem z důvodu rodičovství, v ošetřovatelské službě 

jsme umožnili prostřednictvím Veřejně prospěšných prací (VPP) sestře pod odborným 

dohledem získat registraci pro samostatnou práci v terénu, a stejně tak i v pečovatelské službě 

se nám prostřednictvím VPP podařilo rozšířit personální zajištění služby a tím i její kapacitu ve 

prospěch uživatelů.  

 

Chod Oblastní charity Písek v roce 2015 zajišťovalo celkem 14 zaměstnanců v pracovním 

poměru a dále 4 pracovníci zaměstnaní v rámci dohod o pracovní činnosti či provedení práce, 

jejichž pomoc je nepostradatelná zejména pro zajištění domácí péče a díky nimž mohou služby 

fungovat v plném provozu bez omezení i v době dovolených či jiných nepřítomností ze strany 

kmenových zaměstnanců. 

 

Běžný provoz organizace zajišťují: ředitelka, která zároveň vykonává funkci vrchní sestry 

a vedoucí sociálních služeb, účetní, sociální pracovnice poradny a sociální pracovnice 

pečovatelské služby, 4 zdravotní sestry a 5 pečovatelek (s drobnými výkyvy souvisejícími 

s personálními změnami uvedenými výše). 

 

 



 

 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OCH PÍSEK PRO ROK 2015 

Oblastní charita Písek 

Adresa: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek 

IČ: 43852564 

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

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

 

Dana Vejšická 

ředitelka, vrchní sestra – tel. 382 214 828, 732 676 036, 

e-mail: reditel.charitapi@seznam.cz 

 

Mgr. Hana Zemanová 

účetní – tel. 382 214 828, 731 598 968 

e-mail: ucetni.charitapi@seznam.cz 

 

Mgr. Skálová Veronika /od 1. 10. 2014 Bc. Kylbergerová Lucie 

sociální pracovnice pečovatelské služby a charitní poradny  

 tel. 382 212 998, 731 598 977 

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

 

KONTAKTNÍ HODINY KANCELÁŘÍ  

Kancelář ošetřovatelské a pečovatelské služby 

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

 

Charitní poradna  

Pondělí: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:30 
Úterý: 8:00 – 12:00* 12:30 – 15:30 
Středa: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:30* 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00* 12:30 – 15:30

 

Pátek: 8:00 – 12:00 –  
 

*pro objednané klienty 
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