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Večer přichází na křídlech mlčení! 

Mlčení se snáší přes hory, přes plný okraj řeky, 

až do samého ticha! 

 

Večer přilétá na křídlech mlčení! 

Ztište hlasy nevole a naslouchejte hlasu Mlčení! 

Milióny plamenů planou ve hvězdách, 

aby oslavily Jeho: 

On je ve vás! 

 

Vylovte mlčení z nitra svého, 

přiložte je na své rány a zacelte je! 

Naslouchejte večernímu mlčení, 

naslouchejte tlukotu srdce Božího! 
 

(text pochází z knížky T. Halíka Večerní modlitby) 
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Úvodní slovo ředitelky OCH Písek 

Vážené dámy a pánové, milí přátelé a příznivci Oblastní charity Písek, 

     opět po roce se spolu setkáváme nad řádky, ve kterých Vás chci pozdravit a 
podělit se o to, co jsme v uplynulém roce v naší organizaci prožili. Je to již 
potřetí, co Vás oslovuji svým jménem. Pokud se ohlédnu zpět, je za námi 

nelehké období, provázené problémy, které jsme převzali po našem 
předchozím vedení. Věřím, že tuto větu uvádím naposled. Myslím, že mohu s 
radostí konstatovat, že se nám podařilo téměř zcela oprostit se od problémů 

minulých a s velkou úlevou můžeme začít hledět dopředu. A když to hodnotím 
dnes, kdy máme to nejhorší za sebou, cítím, jak prospěšné bylo, projít si touto 
trnitou cestou. Tolik zkušeností, odvahy a síly jít za svým cílem, by člověk asi 

těžko načerpal, kdyby šlo vše jednoduše. 

Nyní můžeme a chceme všechny tyto načerpané zkušenosti a naše úsilí 

věnovat rozvoji a zkvalitnění našich služeb. Již teď se nám daří kapacitně 
rozvíjet práci naší sociální poradny, což by jistě nebylo možné a ani potřebné, 
bez zájmu a spokojenosti našich klientů. Stejně tak narůstá zájem o naše 



pečovatelské služby. Postupně bychom chtěli tuto službu rozšířit jak 
kapacitně, tak i v časové dostupnosti. V ošetřovatelské službě jsme docílili 
možnosti poskytovat našim klientům terénní hospicovou péči. Té bychom také 

do budoucna chtěli věnovat největší pozornost a snahu o její rozvoj a 
zkvalitnění. Naším velkým cílem je rozšířit naše služby i mimo město Písek. 
Umožnit využívání těchto služeb i lidem v malých městech a obcích, pro které 

je tato možnost zatím téměř nedostupná. 

Velkou pozornost věnujeme pravidelnému vzdělávání našich pracovníků. 

Chceme tím docílit jejich vysoké profesionality a odbornosti. Zároveň s tím se 
maximálně snažíme předávat našim klientům poselství lásky a naděje, tak jak 
je to obsažené v našem názvu charitas – milosrdná láska. Myslím, že většina 

našich zaměstnanců v sobě našla to opravdové, bezedné bohatství života. 
Pochopili, že schopnost pomáhat a pečovat o druhé a dělat to s láskou, je to, co 
dává životu hlubší smysl a význam. Tím ovšem nechci říct, že se za jejich prací 

neskrývá velká dřina, úsilí, skromnost a často i odříkání. A za to jim patří mé 
upřímné poděkování a ujištění, že budu dělat vše pro to, aby jejich snaha 

mohla být lépe oceněna.  

Nic z toho by se nemohlo podařit bez finanční či morální pomoci našich 

podporovatelů. Proto velice děkuji našim nejbližším - Diecézní charitě České 
Budějovice a Biskupství českobudějovickému.  Našim nejsilnějším - MPSV, 
zdravotním pojišťovnám a městu Písek. Našim váženým klientům 

pečovatelské služby. Všem dárcům, i těm anonymním, kteří přispěli zejména 
prostřednictvím Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Všichni si můžete být 
jisti, že si Vaší podpory vážíme a slibuji, že každá částka i ta nejmenší, bude 

smysluplně využita. 

Přeji vám všem radost a dostatek sil. A věřím, že i v současné ekonomicky 

náročné době najdeme možnosti, jak dál budovat a rozvíjet dílo naší charity. 

 
Dana Vejšická 

 ředitelka Oblastní charity Písek 
 

 



O Charitě obecně 

Na úvod pár základních informací o Charitě v ČR obecně. Charita ČR je 
útvarem Římskokatolické církve a právnickou osobou podle Kodexu 
kanovnického práva. Zřizovatelem je Česká biskupská konference. Územní 

struktura kopíruje správní členění Římskokatolické církve. Celkem ji tvoří dvě 
arcidiecézní a 6 diecézních charit, které dále zřizují charity oblastní, městské a 
farní. Jednotlivé charity se více či méně liší svojí mírou samostatnosti, projekty 

a službami, které poskytují. Princip však pro všechny zůstává stejný, a to šířit 
svou službou milosrdenství a pomáhat bližnímu v nouzi. Hlavní činností 
Charity je pomoc potřebným prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb 

poskytovaných spoluobčanům od nejútlejšího věku až do stáří, u nich doma, 
v terénu či v zařízeních, které Charita provozuje.   

 

O vzniku a poslání OCH Písek 

Oblastní charita v Písku byla zřízena v roce 1990 Biskupstvím 
Českobudějovickým. Od svého počátku se zaměřuje především na seniory 
v rámci Ošetřovatelské a Pečovatelské služby a na osoby, které se ocitly 

v nepříznivé životní situaci v rámci Charitní poradny. Pilíři pro práci OCH 
Písek jsou křesťanská etika a milosrdná láska. Naším posláním je pomoc 
bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snažíme se pomáhat 

lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí. 

Na základě více než dvacetileté profesionální praxe v oblasti zdravotních a 

sociálních služeb a odborného sociálního poradenství nabízí Oblastní charita 
Písek pomoc v následujících oblastech: 

 

Charitní ošetřovatelská služba 
Charitní pečovatelská služba 

Charitní poradna 
 

 



Činnost Oblastní charity Písek v roce 2010 

Charitní ošetřovatelská služba 

Charitní ošetřovatelská služba se zaměřuje na osoby nemocné, tělesně 

postižené, přestárlé a osamělé, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou 
péči z důvodu částečné nebo úplné ztráty soběstačnosti, mobility, nebo pro 
závažné tělesné či mentální poruchy. Je poskytována pacientům na základě 

doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře při 
hospitalizaci a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.  Ošetřovatelská 

služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zásadní 
předností služby je skutečnost, že je poskytována v domácím, pro klienta 
známém prostředí. Domácí péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, 

navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných se 
snažíme o zmírňování utrpení a o zajištění klidného důstojného umírání. 
Ošetřovatelské úkony jsou zajišťovány kvalifikovanými zdravotními sestrami, 

které jsou schopné svým klientům pomáhat na vysoké profesionální úrovni.  

 

Počet klientů za rok 2010 

celkem muži ženy 

62 13 49 

Počet návštěv u klientů – 7127 

Počet provedených výkonů – 8811  

 

V rámci ošetřovatelské a pečovatelské služby půjčujeme našim klientům 
kompenzační a zdravotnické pomůcky. Jde o službu bezplatnou. Pomůcky jsou 

půjčovány na nezbytně nutnou dobu, tj. dokud klient nemá možnost zajistit si 
své vlastní. K dispozici máme: chodítka, invalidní vozík, toaletní křesla, 

antidekubitární matrace, bio - lampy a inhalátory. 

 



Charitní pečovatelská služba 

Společně s ošetřovatelskou službou tvoří pečovatelská služba systém 
komplexní odborné zdravotně sociální péče. Jde o terénní službu určenou 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení. Posláním pečovatelské služby je poskytování 
sociálních služeb, které uživatelům umožní co nejdelší setrvání v jejich 
přirozeném prostředí, s možností uchovat si běžný způsob života. Podporou 

v aktivním životě a ve zvládání životních obtíží a krizí posiluje pečovatelská 
služba kvalitu života uživatelů. Úkony pečovatelské služby jsou zajišťovány 
školenými pečovatelkami a uživatel si je plně hradí.  

Pečovatelská služba zahrnuje zejména tyto oblasti podpory: pomoc při 
zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a úkony fakultativní. Součástí CHPS je i 

základní sociální poradenství.  

 

 

Počet klientů za rok 2010 

celkem muži ženy 

19 2 17 

Počet provedených úkonů – 1315 

 

 

 

 

 



Charitní poradna 

V Charitní poradně je zdarma poskytováno odborné sociální poradenství, a to 
zejména těmto skupinám uživatelů: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, osoby žijící 

v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí a oběti trestné 
činnosti. Služby charitní poradny jsou poskytovány osobám starším 18 let a 
jejich rozsah je stanoven vždy přímo dle individuálních potřeb každého 

uživatele. Posláním Charitní poradny je pomoci uživateli najít východisko ze 
složité životní situace, a to tak, že se snažíme stavět na jeho silných stránkách 
a posilovat jeho schopnosti a dovednosti, které povedou k řešení jeho 

nepříznivé životní situace.  

Dotazy uživatelů byly v roce 2010 nejčastěji zaměřeny na následující oblasti: 

sociální dávky a pomoc, bydlení, pracovně právní problematika, veřejná 
správa a finanční problematika.  

 

Celkový počet uživatelů za rok 2010 82 

Jednorázový kontakt 39 

Opakovaný kontakt 43 

 

 

Celkový počet 

kontaktů s uživateli 

Z toho intervence 

(více jak 30 minut) 

Z toho kontakty do 

30 minut 

358 185 173 

Další kontakty 

v zájmu uživatelů 

Z toho intervence 

(více jak 30 minut) 

Z toho kontakty do 

30 minut 

263 5 258 

 



Tříkrálová sbírka 2010 

Začátek měsíce ledna 2010 byl již tradičně ve znamení Tříkrálové sbírky. 
Koledníčci přestrojení za Tři krále vyšli do ulic a s koledou na rtech vybírali do 
zapečetěných pokladniček finanční dary od štědrých dárců, kterým není 

lhostejný osud potřebných, a rádi se podílejí na pomoci druhým. Celkem se na 
Písecku vybralo 22 762 Kč, přičemž přímo pro potřeby Oblastní charity Písek 
byla využita částka 14 795 Kč, zbytek vykoledované částky byl určen na 

humanitární projekty Charity ČR a administraci Tříkrálové sbírky. Oblastní 
charita Písek koupila za vykoledovanou částku odlehčený invalidní vozík 
v hodnotě 12 000 Kč a dva tonometry v hodnotě 3 400 Kč. Všem dárcům, kteří 

do Tříkrálové sbírky přispěli, ze srdce děkujeme, stejně tak patří naše díky 
koledníčkům a všem zúčastněným, kteří nám s přípravou a realizací 
Tříkrálové sbírky ochotně pomáhali.  

                                      

Postní almužna 

V postní předvelikonoční době proběhla dobrovolná duchovní formace 

nesoucí název Postní almužna. Postní almužna je návrat ke starobylé postní 
tradici, k níž patřily sbírky církve pro chudé z toho, co si věřící sami odřekli. 
Almužna pak sloužila jako anonymní a nevratný dar ve prospěch lidí 

potřebných, kteří si nemohli pomoci sami. Postní almužna je projevem 
dobrovolné osobní duchovní formace nikoli sbírka. Nenahrazuje dar, který 

pravidelně věřící dávají při každé bohoslužbě na potřeby církve. Tato 
dobrovolná akce probíhala tak, že věřící v době půstu ukládali do papírových 
schránek finanční částky za věci, které si sami odřekli.  Díky Postní almužně 

získala Oblastní charita Písek na pomoc potřebným částku 12 162 Kč. Věříme, 
že tato akce napomohla věřícím v duchovní přípravě na Velikonoční svátky.  



 

 

Humanitární sbírka ošacení 

Ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov proběhly v roce 
2010 dvě humanitární sbírky ošacení a další materiální pomoci. Lidé nám 
nosili použité ošacení, obuv, ložní textil, deky, záclony, ročníky, utěrky, domácí 

potřeby a další materiál, který následně Oblastní charita Písek předala 
Diakonii Broumov. Prostřednictvím této organizace se pak vybraná pomoc 

dostala potřebným lidem v tíživé sociální a životní situaci. I v dalším roce jsou 
plánovány humanitární sbírky ošacení. Informaci o termínu konání sbírky a 
další podrobnosti se vždy v dostatečném předstihu objeví na našich webových 

stránkách na adrese: www.pisek.charita.cz.   

 

Rozšířili jsme své služby o šatník 

Na Oblastní charitu v Písku se často obracejí lidé, kteří by rádi pomohli a 
věnovali ošacení potřebným. Na druhou stranu docházejí na Charitu ti, kteří 

pomoc potřebují a dary v podobně ošacení by mile rádi uvítali, zvláště v  
chladných měsících, kdy zima klepe na dveře. Mnohdy se jedná o lidi, kteří 

jsou bez finančních prostředků a střechy nad hlavou, a každá sebemenší 
pomoc jim pomáhá v přežití a v překlenutí obtížné životní situace. Dříve 
musela Charita odkazovat potřebné, a stejně tak i lidi, kteří by rádi ošacení 

věnovali, na Český červený kříž, který v Písku šatník provozuje. Díky dotacím 
města Písku mohla Charita plně využít své prostory a vybudovat šatní skříně, 
kam je přijaté ošacení uskladněno a připraveno pro osoby v nouzi, které si ho 

zde mohou za asistence sociální pracovnice vybrat na míru.  

 



Poděkování dárcům a sponzorům  

Charita je zde proto, aby pomáhala tam, kde je nejvíce třeba. Schopnost 
pomáhat je však do jisté míry závislá na pomoci zvenčí. Oblastní charita Písek 
je organizací neziskovou, její činnost a služby se však bez finančních 

prostředků neobejdou, zvláště, mají-li být poskytovány co nejkvalitněji a na 
profesionální úrovni. Jinými slovy, bez finanční podpory od občanů, firem či 
institucí by Charita mohla jen stěží plnit své poslání. Proto děkujeme všem, 

kteří naši činnost jakkoliv podpořili, ať finančně, materiálně, či jiným 
způsobem.    

V roce 2010 nás finančně podpořili: Bryndová Božena, Kottová Libuše, 
Ryndová Marcela, Souhradová Irena, Žabová Zora, Žáková Jana. V rámci Postní 
almužny přispěli lidé z farností Písek, Kestřany a Mirovice. 

Služby OCH Písek se neobejdou bez podpory MPSV, Jihočeského kraje, města 
Písek a bez spolupráce se zdravotními pojišťovnami, praktickými lékaři a ÚP 

Písek. Všem těmto subjektům upřímně děkujeme. Díky za podporu náleží i 
Diecézní charitě České Budějovice a Biskupství Českobudějovickému.  

 

 

         

 

                          

 

 

DIECÉZNÍ CHARITA 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 



Hospodaření 

hlavní hospodářská dotovaná celkem

5 6 7 8

146 11 52 208

501 1 116 8 40 163

502 2 29 3 12 44

503 3 1 0 0 1

134 23 52 209

511 4 20 0 3 23

512 5 12 11 7 30

513 6 2 6 0 7

518 7 100 6 42 149

1 159 30 918 2 106

521 8 860 9 685 1 555

524 9 291 3 228 521

525 10 0 18 0 18

527 11 5 0 4 8

528 12 3 0 1 4

6 1 0 6

531 13 3 1 0 3

538 14 3 0 0 3

6 18 0 24

544 16 0 2 0 2

546 17 0 3 0 3

549 18 6 13 0 19

22 0 5 28

551 19 22 0 5 28

0 29 0 29

595 20 0 29 0 29

1 473 112 1 027 2 610

1 580 0 106 1 686

602 21 1 580 0 106 1 686

11 1 5 18

649 22 11 1 5 18

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Ostatní sociální pojištění

Ostatní sociální náklady

V. Ostatní náklady celkem

III. Osobní náklady celkem

Zákonné sociální náklady

Daň silniční

Ostatní daně a poplatky

IV. Daně a poplatky celkem

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

1/2

IV. Ostatní výnosy celkem

Úroky 

Tržby z prodeje služeb

B. VÝNOSY

VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol.celkem

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. 

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 20 )

Dary

Jiné ostatní výnosy

Jiné ostatní náklady

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Písek

Bakaláře 43

Zpracováno v 
souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších 
předpisů

43852564

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

k 31.12.2010

Oblastní charita Písek  

Činnosti

I. Spotřebované nákupy celkem

A. NÁKLADY

IČO

39701

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Spotřeba ostatních neskl. dodávek

Opravy a udržování

II. Služby celkem

Cestovné

Náklady na reprezentaci

 



hlavní hospodářská dotovaná celkem

5 6 7 8

15 13 12 39

682 23 15 13 12 39

43 0 889 932

691 24 43 0 889 932

1 649 14 1 012 2 675

176 -98 -15 66

591 Daň z příjmů 25 0 0 0 0

176 -98 -15 66

Odesláno dne:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Vejšická Dana

Telefon:

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

VI. Přijaté příspěvky celkem

VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Přijaté příspěvky (dary)

Číslo účtu Název ukazatele

Činnosti
Číslo 
řádku

2/2

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období

b 1 2

A. Dlouhodobý majetek ř. 3 + 5 1 144 159

II. Dlouhodobý

hmotný majetek

3 155 197

IV. Oprávky k 

dlouhodobému 

majetku

5 -11 -38

B. 6 363 504

I. Zásoby (112) 7 24 25

8 24 25

II. Pohledávky (311) 9 122 0

(314) 10 0 12

(315) 11 0 2

(388) 12 0 154

13 122 168

(211) 14 15 17

(221) 15 55 154

16 70 171

(381) 17 147 10

(385) 18 0 130

19 147 140

ÚHRN AKTIV ř. 1+6 20 507 663

d 3 4

A. 22 310 405

1. (901) 23 84 114

Jmění (911) 24 35 225

Součet ř. 23+24 25 119 339

2. (+/-963) 26 X 66
Výsledek 

hospodaření (+/-931) 27 191 X

Součet ř. 26+27 28 191 66

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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P A S I V A
c

Krátkodobý majetek ř. 8+13+16+19

Materiál na skladě

Součet ř. 7

Odběratelé

Součet ř. 17+18

Vlastní zdroje 25+28

Vlastní jmění

Fondy

Účet výsledku hospodáření

Výsledek hospodaření ve schval. řízení

(022)

(082)

Součet ř. 2

Oprávky k samostatným movitým věcem a 
souborům věcí movitých

Součet ř. 4

155 197

4 -11 -38

2

Oblastní charita Písek  

Název a sídlo účetní jednotky

39701

Bakaláře 43

Písek

(v celých tis. Kč)

IČO

43852564

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2010

Poskytnuté provozní zálohy

Příjmy přístích období

Dohadné účty aktivní

A K T I V A
a

Součet ř. 14+15

III. Krátkodobý 
finanční majetek

IV. Jiná aktiva 
celkem

Náklady příštích období

Ostatní pohledávky

Součet ř. 09+10+11+12

Pokladna

Bankovní účty

Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí



Číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období

d 3 4

B. Cizí zdroje ř. 40+43 29 197 258

Dodavatelé (321) 30 3 1

Přijaté zálohy (324) 31 1 1

Ostatní závazky (325) 32 25 2

Zaměstnanci (331) 33 103 150

Závazky ze soc. zabezp. a zdrav.poj. (336) 34 52 82

Ostatní přímé daně (342) 25 0 13

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 37 6 0

Závazky ze vztahu k rozp.org.uzem.sam.celků (348) 38 0 -32

Dohadné účty pasivní (389) 39 0 7

Součet ř.30 až 39 40 190 224

Výdaje příštích období (383) 41 7 13

Výnosy příštích období (384) 42 0 21

Součet ř. 41+42 43 7 34

ÚHRN PASIV ř.22+29 44 507 663

Odesláno dne:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Vejšická Dana

Telefon:

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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c

5. Jiná 
pasiva

3. 
Krátkodobé 

závazky

 

 

 

 

 

 

  



Organizační struktura a personální zajištění v roce 2010 
 

 

Ředitelka OCH Písek:  Dana Vejšická 
 

Účetní, personalista: Lukáš Košťál 

 od 1.8.2010 Hana Kršková 
 

Charitní ošetřovatelská služba 

Vrchní sestra: Dana Vejšická 
Zdravotní sestry: Marie Kropová, Ruth Pacltová, Miroslava Kolářová, 

Jana Jindrová, Libuše Blízková 

 
Charitní pečovatelská služba 

Vedoucí pečovatelka: Dana Vejšická 
Pečovatelky: Miroslava Štoflová, Miloslava Hanusová 

Sociální pracovnice: Hana Kršková 

 
Charitní poradna 

Sociální pracovnice:  Hana Kršková, 
 od 1.8.2010 Veronika Blažková 

 



 Kontaktní a identifikační údaje OCH Písek pro rok 2011 
 

Adresa: 

Oblastní charita Písek 
Bakaláře 43, 397 01 Písek 

IČ: 43852564 
 

Kontakty: 

Dana Vejšická 
Statutární zástupce organizace 
Vedoucí ošetřovatelské služby 

Telefon: 382 214 828 
e-mail: reditel.charitapi@seznam.cz, ochpisek@seznam.cz 

www.pisek.charita.cz 
 

Mgr. Hana Zemanová 
Účetní organizace, personalista 

Vedoucí pečovatelské služby 
Sociální pracovnice pro pečovatelskou službu 

Telefon: 382 214 828 
e-mail:  ucetni.charitapi@seznam.cz 

pečovatelka.charitapi@seznam.cz 
 

Mgr. Veronika Blažková 
Sociální pracovnice pro charitní poradnu 

Telefon: 382 212 998 
e-mail: socialni.charitapi@seznam.cz 

 
Standardní hodiny pro kontakt s veřejností: 

 
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 

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

Charitní poradna 
Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 12:00   12:30 – 15:00 

Pátek 8:00 – 12:00   12:30 – 14:30 
 

Bankovní spojení: 
Komerční banka Písek 

Číslo účtu: 35-8803090237/0100   



 Tříkrálová sbírka obrazem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na tvorbě výroční zprávy se podílely: 
Veronika Blažková 

Hana Zemanová 
Dana Vejšická 



 


