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Bůh nemůže než milovat i Tebe 

Na každého lidského tvora se dívá s nekonečnou láskou a 

s hlubokým soucítěním. 

Pochopíme-li, že Bůh miluje i toho nejopuštěnějšího člověka, 

naše srdce se může otevřít druhým, budeme vnímavější 

k důstojnosti každé osoby. 

Jedině soucit nám umožňuje vidět druhého takového, jaký je. 

Pohled lásky najde v každém člověku hlubokou krásu lidské 

duše. 
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Slovo úvodem 

Milí přátelé, spolupracovníci, vážení příznivci, 

ohlédněme se společně za tím, co přinesl rok 2009 v činnosti naší 
písecké charity. 

Po neblahých letech 2007 a 2008, kdy jsme v důsledku pochybení 
některých našich bývalých pracovníků procházeli nelehkým 
obdobím, byl tento rok především ve znamení stabilizace, obnovy, 
kontrol a nejistot. Všechny překážky se nám postupně podařilo 
víceméně úspěšně překlenout. Zvládli jsme personálně zajistit 
všechny naše činnosti a s účinnou pomocí našeho zřizovatele i 
dalších podporovatelů zvládnout také řadu naléhavých finančních 
problémů. Díky tomu jsme se mohli soustředit na aktivity, které vůči 
našim klientům chápeme jako podstatné a určující. 

Prioritně jsme se zaměřili zejména na rozvoj a zkvalitnění stávajících 
služeb, tj. charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Díky 
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podpoře České spořitelny a výnosu z Tříkrálové sbírky jsme mohli 
zakoupit osobní automobil pro flexibilnější kontakt s našimi klienty. 
Vedle toho se pod vedením kvalifikované pracovnice nadějně 
rozběhla charitní poradna poskytující sociální poradenství. Přes 
dosažené pozitivní výsledky máme před sebou ještě velký úkol. 
Vymanit naši charitu z jisté izolovanosti od charitních, duchovních a 
dalších institucí v městě Písku i Českobudějovické diecézi, ke které 
došlo v důsledku některých nešťastných koncepčních rozhodnutí v 
minulosti.  Pro ty, kterým se snažíme pomáhat i pro nás samotné, by 
to bylo nesporně přínosem. 

Rok 2009 je tedy možno hodnotit jako poměrně úspěšný. Ráda bych 
však zdůraznila, že takové hodnocení by nebylo možné bez 
kvalifikovaného a obětavého přístupu všech mých spolupracovníků, 
kteří plnili své úkoly často i nad rámec svých povinností. Tímto jim 
patří mé upřímné uznání a poděkování. Dále vnímám jako svoji 
milou povinnost vyjádřit své poděkování a vděčnost i dalším. A to 
zejména Diecézní charitě České Budějovice, Biskupství 
českobudějovickému, MPSV, Městskému úřadu Písek a České 
spořitelně. 

Uvědomuji si ovšem, že charitní dílo by nebylo možné ani bez 
podpory všech jednotlivých příznivců, dárců a podporovatelů. Vážím 
si všech, kteří v sobě najdou tolik morální a mravní velikosti, aby 
pomohli svým neznámým bližním. A pokud se tak děje 
prostřednictvím naší charity, slibuji, že jejich poselství se co 
nejrychleji dostane k těm, kterým je určeno. 

Vážení přátelé, přeji nám všem, aby se s pomocí Boží naše charitní 
dílo nadále dařilo a sloužilo potřebným. 

 

 
 
 

Dana Vejšická 
ředitelka Oblastní charity Písek 
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Stručně z historie o vzniku a poslání OCH Písek 

Oblastní charita v Písku (dále jen OCH Písek) byla zřízena v roce 
1990 Biskupstvím Českobudějovickým. Od svého počátku se OCH 
Písek 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 téměř dvacetileté profesionální praxe v oblasti sociálních 
a zdravotních služeb a odborného sociálního poradenství nabízí OCH 
Písek svoji pomoc v těchto oblastech: 

� Charitní ošetřovatelská služba 

� Charitní pečovatelská služba 

� Charitní poradna 

Od počátku jsou součástí našich služeb i služby duchovní, zaměřené 
na péči o duševno a duchovno našich klientů. Pro potřebné jsou 
určeny i občasné nabídky humanitární pomoci. V případech, kdy 
OCH Písek získá od občanů nebo organizací oděvy, potraviny nebo 
jiné výrobky, je její vůlí, aby se tyto předměty dostaly co nejdříve k 
lidem potřebným.  

 

 
Činnost OCH Písek za rok 2009 
 
Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 

Posláním CHOS je pomoc osobám nemocným, tělesně postiženým, 
přestárlým a osamělým, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou 
péči z důvodu částečné nebo úplné ztráty soběstačnosti, mobility, 
nebo pro závažné tělesné či mentální poruchy. Zásadní předností 



4 
 

péče je skutečnost, že je poskytována v domácím, pro klienta 
známém prostředí. CHOS je poskytována na základě doporučení 
ošetřujícího lékaře a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 
Ošetřovatelské úkony zajišťují kvalifikované zdravotní sestry, 
schopné účinně a na vysoké profesionální úrovni pomáhat 
pacientům s akutním i chronickým onemocněním. Hlavním cílem je 
komplexně uspokojovat potřeby člověka s respektem k jeho 
individuální kvalitě života.  

 

Charitní ošetřovatelská služba v číslech 

 

Počet klientů za rok 2009 

celkem muži ženy 

56 14 42 

Počet návštěv u klientů – 7011  

Počet provedených výkonů – 8864  

 

 

5%

34%

61%

Věková struktura klientů za rok 2009 v % 

27 - 64 let

65 - 80 let

nad 80 let
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Charitní pečovatelská služba (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. Napomáhá jim vytvářet 
takové podmínky, které podporují jejich soběstačnost, umožňují žít 
plnohodnotným a aktivním způsobem života, zprostředkovávají 
kontakt se svou komunitou, svými blízkými a společenským 
prostředím. Účelem podpory je v co největší míře zachovat a 
rozvíjet schopnosti uživatelů a umožnit jim tak samostatně 
rozhodovat o svém dalším způsobu života. CHPS je terénní služba 
poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  

CHPS 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. CHPS je 
službou poskytovanou za úhradu. 

 

 

Charitní pečovatelská služba v číslech 

 

Počet klientů za rok 2009 

celkem muži ženy 

17 0 17 

Počet provedených úkonů – 1333 
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Charitní poradna (CHP) 

Odborné sociální poradenství poskytované v rámci CHP je zaměřeno 
především na osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího 
násilí a oběti trestné činnosti. Posláním CHP je pomoci uživateli najít 
východisko ze složité životní situace, provést jej obdobím zmatku, 
nerozhodnosti a neznalosti jeho práv a povinností a přivést jej tak 
k plné zodpovědnosti při rozhodování o svém životě a volbě 
rozhodnutí, která povedou k řešení nepříznivé situace.  

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně a jeho 
rozsah je stanoven přímo dle individuálních potřeb každého klienta. 

Dotazy uživatelů CHP jsou nejčastěji zaměřeny na následující oblasti: 
sociální dávky/pomoc, pracovně právní oblast, bydlení, veřejná 
správa a finanční problematika. 

 

Charitní poradna v číslech 

Celkový počet klientů za rok 2009 71 

Opakovaný kontakt 30 

Jednorázový kontakt 41 

 

Celkový počet 

kontaktů s klienty 

Z toho intervence 

(více jak 30 minut) 

Z toho kontakty 

do 30 minut 

269 161 108 

Další kontakty 

v zájmu klientů 

Z toho intervence 

(více jak 30 minut) 

Z toho kontakty 

do 30 minut 

268 13 255 
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Další aktivity OCH Písek 

Tříkrálová sbírka 2009 

 

I v roce 2009 proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka. Do ulic 
vyšlo12 skupinek Tří králů a s koledou vybírali do 
zapečetěných kasiček příspěvky od občanů města Písek a 
okolí. Díky všem dárcům se povedlo vybrat 28 444 Kč. Získané 
finanční prostředky použila OCH Písek na podporu a rozvoj 
Charitní pečovatelské služby a na podporu a rozvoj Charitní 
sociální poradny.  

 

Humanitární sbírka ošacení 

Ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov 
pořádá OCH Písek dvakrát ročně sbírku použitého ošacení. 
Mimo ošacení jsou vybírány i lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, domácí potřeby, přikrývky, atd. Všechen tento 
materiál je posléze distribuován potřebným.  
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Hospodaření a vyúčtování za rok 2009 

Úvod 

Rok 2009 byl pro OCH Písek rokem stabilizace hospodaření. 
Hlavním úkolem tedy bylo nastavení hospodářského systému, 
který bude schopen zabezpečit provoz činností, jež jsou 
posláním OCH Písek. Jedná se o Ošetřovatelskou službu, 
Pečovatelskou službu a Charitní poradnu. Systém byl nastaven 
tak, aby hospodaření každé činnosti bylo účetně oddělitelné a 
bylo tak možno analyzovat hospodářský výsledek z hlediska 
celku, ale i podílů jednotlivých činností. 

 

Hospodaření 

Výsledek hospodaření za celou organizaci byl dosažen v částce 
191 tis. Kč, přičemž se na kladném saldu účtu zisku a ztráty 
podílelo pouze středisko Ošetřovatelské služby, které dosáhlo 
výsledku hospodaření ve výši 613 tis. Kč. Toto středisko je pro 
OCH Písek klíčové, neboť jeho výsledek hospodaření je 
zdrojem samofinancování organizace a slouží tedy ke krytí 
nákladů ostatních činností, které jsou prvotně financovány 
dotačními programy, viz dále. Dotovaná činnost, která v sobě 
zahrnuje střediska Pečovatelské služby a Charitní poradny 
dosáhla záporného výsledku hospodaření a to ve výši - 322 tis. 
Kč. Na tomto výsledku se podílí Pečovatelská služba 25% 
s částkou – 80 tis. Kč a Charitní poradna 75% s částkou – 242 
tis. Kč. Poslední činností, jež je účetně oddělena od ostatních, 
je činnost Hospodářská (jde o správu organizace), která v sobě 
zahrnuje především náklady generované běžným provozem 
organizace, a které se přímo neváží na ostatní činnosti. Toto 
je velmi důležité k naplnění podmínek stanovených 
poskytovateli dotací, kdy v rámci dotovaných činností 
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nemohou být účtovány náklady, které s dotovanou službou 
přímo nesouvisí. Hospodářská činnost skončila záporným 
výsledkem hospodaření ve výši - 100 tis. Kč. Zde je příčinou 
záporného výsledku hospodaření fakt, že výnosy této činnosti 
tvoří pouze dary určené na provoz organizace popřípadě 
dotace na podporu Společensky účelných pracovních míst.  

 

Zdroje financování 

Financování organizace tvoří tři zdroje: fakturace vlastní 
činnosti činí 71%, přijaté dary činí 5% a poskytnuté dotace činí 
24% z celkového objemu finančních prostředků.  

 

Vnější prostředí 

Dalším významným úkolem pro rok 2009 byla normalizace 
vztahů s veřejnými institucemi, partnery a ostatními subjekty, 
s nimiž přichází OCH Písek do hospodářského styku. Byly 
provedeny kontroly evidence a plateb zdravotního a 
sociálního pojištění zdravotními pojišťovnami a Okresní 
správou sociálního zabezpečení. Veškeré zjištěné nedostatky 
byly ihned odstraněny a dluhy vzniklé nesprávným postupem 
bývalého vedení vyrovnány v průběhu roku. Dále byly 
uhrazeny veškeré závazky z minulých období, o nichž nebyla 
vedena žádná evidence, zde se především jednalo o 
neuhrazené fakturace. Byl vyrovnán závazek, který měla 
organizace k Biskupství Českobudějovickému, jako ke svému 
zřizovateli a dohodnut splátkoví kalendář k uhrazení dluhu 
který za OCH Písek evidovala Městská charita ČB. Tento 
závazek je kontinuálně splácen, bude uhrazen do konce roku 
2010 a nepředstavuje pro organizaci vážnější finanční zátěž. 
Za zmínku stojí i fakt, že organizace úspěšně pokračuje 
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v čerpání dotací z programů MPSV a úspěšně spolupracuje i s 
Úřadem práce města Písek.  

Výhled 

Hospodaření OCH Písek je stabilní, ale je samozřejmě silně 
zasazeno do kontextu doby a svého prostředí, kdy současná 
situace umožňuje vznik náhlých a neočekávaných situací, 
které mohou být pro další provoz a rozvoj organizace 
ohrožením. Úkolem pro management OCH Písek je situaci 
neustále sledovat, hodnotit a na vzniklé hrozby ihned 
reagovat. Změny s sebou však přinášejí i příležitosti a šance, 
jejichž využití je podmínkou pro další rozvoj organizace. 
Vedení organizace si uvědomuje i nutnost vytváření nových 
vazeb a rozšiřování těch stávajících. Právě neustálé utužování 
spolupráce s ostatními institucemi jak veřejného, neziskového 
ale i firemního sektoru může být nejlepší cestou jak čelit 
případným hrozbám a využívat nové příležitosti. 
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Organizační struktura Oblastní charity Písek 
v roce 2009 

    

Dana Vejšická

Dana Vejšická

Marie Kropová

Ruth Pacltová

Jana Jindrová

Miroslava  Kolářová

Dana Vejšická

Miloslava Hanusová

Miroslava Štoflová

Hana Kršková 

Hana Kršková

Lukáš Košťál
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Poděkování 

Náš vřelý dík patří všem těm, kdo naši činnost jakýmkoli 
způsobem podporovali, a pomáhali tak naplňovat poslání 
OCH Písek. V roce 2009 nás finančně podpořili:  

 

Česká spořitelna 
Farnost Kamenný Újezd 
FCH Boršov nad Vltavou 

FCH Velešín 
MUDr. Manková Irena 

MUDr. Pudík Petr 
Souhradová Irena 

Žabová Zora 
 

Na těchto řádcích nesmíme opomenout i ty, kteří přispěli 
v roce 2009 do Tříkrálové sbírky nebo přinesli ošacení, 
potraviny či jiné věcné dary v rámci humanitární pomoci. I jim 
patří náš upřímný dík. 
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Kontaktní a identifikační údaje OCH Písek 
 

Adresa: 

Oblastní charita Písek 
Na Bakalářích 43 

397 01 Písek 
IČ: 43852564 

 
Kontakty: 

Dana Vejšická 

Statutární zástupce organizace 
Vedoucí ošetřovatelské a pečovatelské služby 

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

WWW: charitapi.cz 
 

Mgr. Hana Zemanová 

Účetní organizace 
Sociální pracovnice pro pečovatelskou službu 

Telefon: 382 210 364 
e-mail:  ucetni.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: 

Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:30, Pátek 8:00 – 14:30 
 

Bankovní spojení: 

Komerční banka Písek 
Číslo účtu: 35-8803090237/0100



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tvorbě výroční zprávy se podíleli: 

Veronika Blažková 

Hana Zemanová 

Dana Vejšická 

Lukáš Košťál 



 

 


