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Hymna života – Matka Tereza 

„Život je šance - využij ji 
Život je krása - obdivuj ji 

Život je blaženost - užívej ji 
Život je sen - uskutečni ho 

Život je výzva - přijmi ji 
Život je povinnost - naplň ji 

Život je hra - hraj ji 
Život je bohatství - ochraňuj ho 

Život je láska - potěš se s ní 
Život je záhada - pronikni ji 

Život je slib - splň ho 
Život je smutek - překonej ho 

Život je hymna - zpívej ji 
Život je boj - přijmi ho  

Život je štěstí - zasluž si ho 
Život je život - žij ho.“ 

 

OBSAH      

Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 
O Charitě 3 
O vzniku a poslání Oblastní charity v Písku 3 
Charitní ošetřovatelská služba 4 
Charitní pečovatelská služba 6 
Charitní poradna 8 
Nárůst počtu klientů OCH Písek 10 
Tříkrálová sbírka 2012 10 
Charitní šatník a humanitární sbírka ošacení 11 
Kompenzační pomůcky 11 
Podporovatelé, dárci a sponzoři 12 
Hospodaření Oblastní charity Písek v roce 2012 13 
Personální zajištění služeb OCH Písek 21 
Kontaktní a identifikační údaje pro rok 2013 22 
 



 

 Výroční zpráva OCH Písek 2012 

2 

 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK 

Milí přátelé a příznivci Charity Písek, milí spolupracovníci,  

ohlížím se za uplynulým rokem 2012, který lze nazvat tak 
trochu protichůdně, nicméně výstižně, jako rok poklidný a 
nelehký. Poklidný proto, že se neudálo nic závažného, co 
by nám nedovolilo věnovat se naší práci. Být tu pro naše 
klienty, radou a pomocí nacházet léku na jejich trápení. 
Nelehký proto, že se naší neziskové organizace závislé na 
dotacích dotkla neutěšená finanční a politická situace ve 
státě. Téměř po celý rok jsme žili v obavě, zda se nám 
všechny služby podaří udržet. S potěšením ale mohu 
konstatovat, že se nám to podařilo a rok jsme ukončili 
beze ztrát. Všichni jsme do toho museli vložit nejen hodně píle, ale také odříkání. Zaměstnanci 
pracovali za velmi nízké mzdy, s obavou a nejistotou zda nebudeme muset nějakou pracovní 
pozici rušit. Usilovně jsme pracovali na grantech a projektech, hledali nové cesty, jak být co 
nejvíce soběstační. Není lehké pod takovým tlakem odvádět kvalitní práci. Za to, že všichni 
vydrželi, jim patří velké poděkování. 

V dnešní složité době, ze které se vytrácejí tradiční hodnoty, je obzvlášť důležité pracovat s 
pokorou a úctou. Umíme překonávat vzdálenosti, ale blízkost se jaksi vytratila. Při naší práci se 
setkáváme s rozličnými osudy lidí, často vyslechneme neuvěřitelné životní příběhy. Jsou lidé 
silní, kteří si umějí poradit, se životem se poprat, postavit se na vlastní nohy a jít dál. Ale jsou i 
tací, kteří zůstanou bezradní, ztratí schopnost se orientovat v současném přetechnizovaném a 
individualizovaném světě. Ti potom potřebují pomoc od nás. Není naším úkolem chápat cesty 
druhých nebo je odsuzovat. Naším úkolem je poznat svou vlastní cestu a s radostí po ní kráčet 
a tím zasévat semínka naděje pro všechny potřebné. Ctít člověka, přijímat ho takového jaký je, 
vážit si života a naučit se cítit srdcem. Tím naplňovat naše charitní poslání. 

Naším cílem do dalšího období bude udržení ekonomické úspěšnosti a soustředění se na 
soustavné zvyšování kvality poskytovaných služeb. Zajištění finanční prosperity, ale i důraz na 
kvalitu nám může do budoucna zajistit důvěru našich klientů, pro které jsme tu především. 

Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na rozvoji naší charitní práce. Žádná 
podpora a služba a třeba i ta nejmenší pomoc při rozvoji charitního díla není malá nebo 
bezvýznamná. Vždy má velkou hodnotu a my si toho velice vážíme.  

               Vejšická Dana 
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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.  

 

O VZNIKU A POSLÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY V PÍSKU 

Oblastní charita v Písku byla zřízena v roce 1991 
Biskupstvím Českobudějovickým. Již od svého 
počátku se zaměřuje především na seniory 
v rámci Ošetřovatelské a Pečovatelské služby. 
V rámci Charitní poradny se orientuje na osoby, 
které se dostaly do obtížné životní situace. Pilíři 
pro práci Charity jsou křesťanská etika a 
milosrdná láska. Naším posláním je poskytnutí 
pomoci bližnímu v jeho 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 a odborného 
sociálního poradenství nabízí Oblastní charita 
Písek pomoc v následujících oblastech: 

CHOS – Charitní ošetřovatelská služba 
CHPS – Charitní pečovatelská služba 

CHP – Charitní poradna 
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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 a 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 
soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných se snažíme o zmírňování utrpení a zajištění klidného 
a důstojného umírání v rámci domácí hospicové péče. 

 

Co CHOS nabízí? 

▪ měření fyziologických funkcí, glykémie pomocí glukometru, orientační vyš. moče 
▪ lokální ošetření + převazy kožních defektů, prevence vzniku kožních defektů 
▪ ošeření stomií 
▪ odběry biologického materiálu 
▪ aplikace léčebné terapie (injekce, infuze, lokální farmaka, inhalační terapie) 
▪ péče o permanentní katétry a jejich výměna (u žen) 
▪ ORP – ošetřovatelská rehabilitační péče 
▪ 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. 
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Pracovníci CHOS 

Ošetřovatelské úkony jsou zajišťovány 5 kvalifikovanými zdravotními sestrami s registrací, 
které jsou schopné svým klientům pomáhat na vysoké profesionální úrovni. 

POČET KLIENTŮ CHOS ZA ROK 2012 

celkem muži ženy 

90 23 67 

Počet návštěv u klientů – 8 190 
Počet provedených ošetřovatelských výkonů – 10 014 

 

Kontaktní osoba CHOS:  vrchní sestra Dana Vejšická 
   tel. 382 214 828, 732 676 036 
   email: ochpisek@seznam 
 

Slovo vrchní sestry  

Zhodnotím-li rok 2012 pohledem vrchní sestry, musím říci, že to byl rok úspěšný. Podařilo se 
nám v dnešní nelehké době službu nejen udržet, ale i rozvíjet a poskytnout většímu počtu 
klientů. Díky štědrým dárcům Tříkrálové sbírky a finanční pomoci Výboru dobré vůle Olgy 
Havlové jsme mohli zakoupit nové kompenzační pomůcky a přístroje a zajistit pro ošetřující 
personál kvalitní zdravotnický materiál. Všichni členové ošetřovatelského týmu se v průběhu 
roku zúčastňovali vzdělávacích akcí, při kterých načerpali nové vědomosti a mohou je nyní 
aplikovat do praxe a zkvalitnit tak péči o své klienty. S velkým potěšením děkuji všem 
zdravotním sestrám, které vykonávají velmi nelehkou práci, se všemi specifiky které přináší 
domácí péče. Když naše sestřičky vstupují do bytů našich klientů, dýchne na ně pokaždé zcela 
jiná atmosféra. Atmosféra domova klienta s jedinečností jemu vlastní, s jeho životním osudem, 
s jeho zájmy, radostmi, který je ale nyní ovlivněn nemocí, často bolestí a beznadějí. A není 
pochyb, že vše se mu daří lépe zvládat doma ve svém známém prostředí mezi svými blízkými. 
Pro pacienty, kteří se na nás obrátí, se snažíme zajistit co nejlepší péči po stránce odborné i 
lidské. Pomoci jim vyřešit aktuální zdravotní problémy, ulevit od bolesti, udržet či navrátit 
jejich pohyblivost a soběstačnost. To vše by nebylo možné bez kvalitních lidí, kteří vytváří náš 
ošetřující tým. Tým lidí, který vedle profesionality přináší do domovů našich klientů slova 
útěchy, lidského pohlazení, povzbuzení, naděje. Za jejich prací se skrývá kus poctivé práce, 
potvrzující význam našich služeb ve prospěch těch, kteří nás potřebují. Naplňují cíle služby 
nejen svou profesionalitou, ale i duchovním rozměrem. 
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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: 

▪ 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. 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. 
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Pracovníci CHPS 

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.   
 

POČET KLIENTŮ CHPS ZA ROK 2012 

celkem muži ženy 
42 8 34 

Počet návštěv u klientů – 2 627 

Počet provedených pečovatelských výkonů – 3 915 

 

Kontaktní osoba CHPS:  Mgr. Veronika Blažková 
   tel. 382 212 998, 731 598 977 
   email: pecovatelka.charitapi@seznam.cz 
 

Slovo sociální pracovnice CHPS  

Jsem vděčná za to, že jsem začátkem roku 2012 dostala příležitost zastávat pozici sociální 
pracovnice Charitní pečovatelské služby. Náplň práce je dosti odlišná od té, kterou vykonávám 
v Charitní poradně, kde jsem již třetím rokem. Nemohu říci lepší nebo horší, ale jiná. Je to pro 
mne zajímavá zkušenost v oblasti sociální práce. 

 Je fajn mít v pracovním kolektivu lidi, kteří kromě profesionality do svých pracovních výkonů 
dokáží zapojit i srdce, a takovými lidmi bezesporu všechny naše pečovatelky jsou. Každým 
rokem dochází k nárůstu počtu našich klientů a to tak, že za poslední 2 roky se počet našich 
klientů více než zdvojnásobil. Díky tomu jsme mohli naše řady rozšířit a nabídnout pracovní 
místo více pečovatelkám. Nárůst počtu klientů je mimo jiné důkazem i toho, že poskytujeme 
služby kvalitní a lidé, ke kterým docházíme, jsou se službami spokojeni a to nás velice těší a 
povzbuzuje do další práce. Konkurence v této oblasti je v Písku opravdu velká a obstát není 
jednoduché. Proto děkuji všem svým spolupracovníkům za jejich pilnou práci a hlavně za jejich 
přístup, který z Oblastní charity Písek dělá takovou organizaci, jaká je. 
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CHARITNÍ PORADNA 

Charitní poradna je zařízením sociálních služeb poskytující odborné sociální poradenství.  

Poslání 

Posláním Charitní poradny je poskytování bezplatné a nestranné pomoci osobám, které se 
dostaly o 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:  

Do 1. 8. 2012 Od 1. 8. 2012 

osoby bez přístřeší 
 

osoby bez přístřeší 

osoby, které vedou rizikový způsob života 
 

osoby, které vedou rizikový způsob života 

osoby žijící v soc. vyloučených komunitách 
 

osoby žijící v soc. vyloučených komunitách 

oběti domácího násilí   
 

senioři 

oběti trestné činnosti 
 

imigranti/azylanti 

osoby v krizi  

Služby Charitní poradny jsou určeny osobám starším 18 let a jejich rozsah je stanoven vždy 
přímo dle individuálních potřeb každého klienta. 

Za podpory Správy uprchlických zařízení MV ČR – Centra na podporu integrace cizinců rozšířila 
Charitní poradna poradenství i na cizince ze třetích zemí. Tato spolupráce trvala od srpna do 
prosince 2012. V rámci terénní práce bylo osloveno 34 cizinců ze třetích zemí a byly jim 
předány informace o nově vzniklém poradenství v Písku, informace o výuce českého jazyka 
v Písku a další. Protože však ze strany cílové skupiny nebyl v Písku o poradenství zájem, 
koncem roku spolupráce s CPIC skončila a v roce 2013 již obnovena nebyla. 

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  
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POČET KLIENTŮ CHP ZA ROK 2012 

Celkem Jednorázový kontakt Opakovaný kontakt 

117 + 34* 67 50 

Celkem kontaktů Nad 30 minut Do 30 minut 

370 166 204 

Kontakty v zájmu uživ. Nad 30 minut Do 30 minut 

132 6 126 
*počet oslovených cizinců mimo EU a EHP v rámci terénní práce 

 
Kontaktní osoba CHPS:  Mgr. Veronika Blažková 
   tel. 382 212 998, 731 598 977 
   email: socialni.charitapi@seznam.cz 
 
 
Slovo sociální pracovnice CHP  

Nejčastěji do poradny přicházejí lidé z okraje společnosti, většinou jde o osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo osoby žijící rizikovým způsobem života. 
Často jsou to lidé, které společnost již odepsala, ať už vlastním přičiněním dotyčných nebo 
proto, že se s nimi život nijak nemazlil a svojí cestu měli opravdu nelehkou a trnitou. Důvody, 
proč se lidé dostali na dno, nejsou ale pro naší společnou práci v poradně důležité, důležitá a 
možná nejdůležitější pro úspěšnou spolupráci je jejich motivace, a ta často „pokulhává“. Pokud 
chybí správná motivace a touha po změně, sociální pracovník mnoho nezmůže i kdyby se tzv. 
„rozkrájel“. Proto je důležité s lidmi na motivaci pracovat, pomáhat jim ji hledat, odhalovat a 
posilovat jejich důvěru v sebe sama a ve své schopnosti. Mnohdy je důležitější, než samotná 
pomoc ze strany sociálního pracovníka, která klienta nechává pasivním, jeho podpora a 
aktivizace. Ideální stav je ve chvíli, kdy se povede klientovi pomoci do té míry, aby si byl 
schopen pomoci sám. A přesně o to se při své práci snažím, ale vždy mám na paměti, že každý 
můj klient je jiný, každý má jiný potenciál a ke každému klientovi je třeba mít individuální 
přístup zvolený jemu přesně na míru.  

Práce sociálního pracovníka v poradně je opravdu pestrá, ať už z hlediska problematiky, se 
kterou se zde setkávám, tak i z hlediska samotných klientů, jejich věku, osobnosti, přístupu 
k životu, přístupu k řešení problémů, atd., a to vnímám jako velké plus naší poradny, protože 
se člověk touto praxí neustále učí, musí na sobě pracovat a díky tomu může profesně růst, což 
se následně odráží v jeho práci se samotnými klienty. 
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NÁRŮST POČTU KLIENTŮ OCH PÍSEK 

Již několik let za sebou zaznamenáváme nárůst počtu klientů, a to ve všech službách, které 
Oblastní charita Písek nabízí. Jsme velice rádi, že je o naše služby zájem a můžeme služby 
poskytovat čím dál většímu počtu klientů. Vývoj počtu klientů za poslední 3 roky ukazuje 
následující graf. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 

„Začněme rok dobrým skutkem“ … tak znělo motto 
dvanáctého ročníku Tříkrálové sbírky. Ve dnech 1. až 
14. ledna vyšli do ulic tříkráloví koledníčci, kteří do 
zapečetěných kasiček vybírali finanční příspěvky, a 
jako díky předávali dárcům tříkrálový cukřík a 
kalendář. To vše za zpěvu známé koledy My tři králové 
jdeme k vám. V Písku a okolí sbírku pořádala Oblastní 
charita Písek za pomoci šikovných a obětavých 
dobrovolníků.  

Na Písecku se vykoledovalo krásných 36.743 Kč. Do 
koledování se s chutí a velkým elánem zapojily: Děti 
z 1. až 5. ročníku náboženství a děti ze Základní školy 
speciální a praktické Písek. Koledovalo se také 
v obcích Kestřany, Sudoměř a Heřmaň. V obcích 
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Čimelice, Mirotice a Radobytce mohli lidé přispět do kasiček v kostele. Z celého srdce 
děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli a pomohli nám s koledováním. Bez nich by se sbírka 
neobešla. Neobešla by se také bez štědrých dárců, kteří do sbírky přispěli. I těm patří naše 
upřímné poděkování. 

Oblastní charita Písek získané prostředky využila na podporu a rozvoj svých služeb, tzn. ve 
prospěch ošetřovatelské služby, pečovatelské služby a charitní poradny. Za část finančních 
prostředků byly nakoupeny nové kompenzační a rehabilitační pomůcky pro naše klienty. Všem 
dárcům i dobrovolníkům ještě jednou děkujeme. 

 

CHARITNÍ ŠATNÍK A HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ 

Celoročně 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, deky, 
ručníky a další věci, na které jim peníze nezbývají.  

Pro ošacení, které nerozdáme v rámci naší organizace, 2 krát do roka přijede svozové nákladní 
auto z 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 sbírek 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 někdy dostane 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 nově působí v Písku, a využitím „nepotřebných věcí“ se 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 matraci, hrazdu nad postel, bio - lampy, inhalátory a 
další. Naší snahou je neustále rozšiřovat sortiment pomůcek, které můžeme nabídnout, a to 
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s ohledem na potřeby našich klientů. V roce 2012 jsme takto nakoupili např. lupu s osvětlením, 
nastavitelný noční stolek a další invalidní vozík, protože byl o tyto pomůcky zaznamenán zájem 
z řad našich klientů.    

  

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 a městu Písek. V roce 2012 stejně jako i 
v roce předchozím naši činnost podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, díky čemuž 
jsme mohli nakoupit zdravotnický materiál, který je tolik důležitý především pro práci 
zdravotních sester v rámci Charitní ošetřovatelské služby. Mezi další naše podporovatele se 
v roce 2012 zařadila i organizace TechSoup, která věnovala Oblastní charitě v Písku 3 
repasované PC. Naše činnost by se neobešla také bez spolupráce se zdravotními pojišťovnami a 
praktickými lékaři, 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: Minaříková Dagmar, Vyšinková Jitka, Vyšinková Hermína, Žabová 
Zora.  

Finanční podporu získala Oblastní charita Písek i prostřednictvím Tříkrálové sbírky a Postní 
almužny, proto děkujeme i všem lidem, kteří se do těchto akcí zapojili, ať už jako dobrovolníci, 
nebo jako dárci.  
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HOSPODAŘENÍ OCH PÍSEK V ROCE 2012 

Slovo účetní OCH Písek – Mgr. Hana Zemanová 

Pozice účetní mi dovoluje pohlížet více do zákulisí služeb. Nemine rok, kdy by si člověk neřekl, 
zda to úsilí vůbec stojí za to. Věčné psaní žádostí o grant či o dar, očekávání, zklamání či 
nečekaná radost, hledání nových cestiček, přemítání a nikdy nekončící mravenčí práce účetní. 
Když člověk vytrvá, nezbývá mu než oddechnout, pousmát se a říci si, že to úsilí za to zase 
stálo, už jenom pro to, že jsou zde lidé, o které se může v těžkých chvílích opřít a dále lidé, kteří 
jsou ochotni táhnout za společný provaz, aniž by za to očekávali, Bůh ví, jaké odměny. A možná 
právě proto se Charitě i letos dařilo dobře. Pečovatelská služba i Charitní poradna zaznamenaly 
vyrovnaný rozpočet, Charita Písek jako celek zaznamenala zisk cca 11 tisíc korun, tedy hurá, 
máme naspořeno, kdyby nám někdy v budoucnu teklo do bot (berte tuto poznámku 
s úsměvem). Kdyby se nám i do budoucna dařilo tak, jako tento rok, bylo by vše v pořádku. 
Akorát skutečnosti týkající se rozpočtu by mohly být jasné již na začátku roku. Jenže už by to 
nebyla taková jízda na horské dráze a nakonec by nás to ani nebavilo. Tedy děkujeme za vše, 
tak jak to přichází a jak to je. 

 

Přehled příjmů dle zdrojů 

Zdroj příjmů částka 

Úhrada za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven (CHOS)       1 825 315 Kč  

Úhrada za pečovatelské výkony od uživatelů služeb (CHPS)          243 329 Kč  

Správa uprchlických zařízení ČR (CHP - poradenství cizinci)             45 200 Kč  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (CHP a CHPS)          962 000 Kč  

Jihočeský kraj (CHPS a CHOS - prevence kriminality - školení seniorů)               6 000 Kč  

Město Písek          168 680 Kč  

Česká spořitelna (CHOS - příspěvek na pořízení osobního automobilu)               7 342 Kč  

Kooperativa (ukončení pojištění - vratka přeplatku)               4 120 Kč  

Úřad práce (CHPS - příspěvek VPP na pozici pečovatelka)               8 000 Kč  

Dary - právnické osoby (Výbor dobré vůle Olgy Havlové)             30 000 Kč  

Dary - fyzické osoby               2 700 Kč  

Tříkrálová sbírka             23 883 Kč  

Církevní sbírky (Postní almužna)               3 554 Kč  

Bankovní úroky                     49 Kč  

Celkem       3 330 173 Kč  
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Hospodaření jednotlivých služeb v roce 2012 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB v roce 2012 

V roce 2012 měla Oblastní charita v Písku celkem 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 
(ředitelka organizace, která zároveň vykonává funkci vrchní sestry, účetní, sociální pracovnice 
CHP a CHPS, 4 zdravotní sestry a 3 pečovatelky). Díky podpoře Úřadu práce v Písku jsme mohli 
také dočasně zaměstnat 1 pracovnici v sociálních službách v rámci VPP, toto trvalo bohužel 
pouze krátce, protože tato místa přestala být dočasně podporována. 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OCH PÍSEK PRO ROK 2013 

Název: 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. Veronika Blažková 
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 PRO VEŘEJNOST 

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 –  
 

Používané zkratky ve výroční zprávě: OCH – oblastní charita, CHOS – charitní ošetřovatelská 
služba, CHPS – charitní pečovatelská služba, CHP – charitní poradna. 



 

  

 

 

 

Tvorba výroční zprávy:  

Blažková Veronika 
Vejšická Dana 

Zemanová Hana 
 


