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,,Ve víře člověku jakoby vchází světlo, ve kterém může vidět všechno nově, lépe a 

hlouběji. Ve víře se člověk vydává už teď na cestu k Bohu, aby mu patřil v lásce.“ 

     Slova Tomáše Akvinského 

 

 

 

 

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 a příznivci charity,  

na následujících stránkách výroční zprávy bych Vám ráda 

přiblížila činnost naší charity v uplynulém roce 2013, se všemi 

radostmi i starostmi, které si pro nás tento rok připravil. Tak, 

jako již v posledních letech, bylo pro nás nejv ětší starostí 

zabezpečit finanční prostředky na zajištění stávajících služeb 

alespoň v takové výši, abychom je byli schopni udržet na 

stejné kvalitativní i kvantitativní úrovni. To se nám celkem 

úspěšně podařilo. Naší prioritou je pružně reagovat a 

přizpůsobit své služby skutečným potřebám našich klientů, s 

velkým důrazem na jejich spokojenost. K tomu, abychom mohli být našim klientům blíž, se 

nám koncem roku 2013 podařilo zařadit do provozu osobní automobil. Ten nám umožní 

vyjíždět za klienty do přilehlých obcí města Písku a zpřístupnit tak služby v oblastech doposud 

méně dostupných, což si klademe za jeden z hlavních úkolů do budoucna. Díky finanční pomoci 

od nadací a dárců, jsme mohli navíc zakoupit nové kompenzační pomůcky, které pomohou 

našim klientům i usnadní práci našim zaměstnancům. 

Silnou stránkou charity Písek je kolektiv obětavých a odborně zkušených zaměstnanců, na 

které se dá vždy spolehnout. Díky rozrůstající se pečovatelské službě postupně dochází i k 

navyšování počtu zaměstnanců a jsem ráda, že se všichni bez problémů zapojili do našeho 

mnoho let stabilního kolektivu. Všem chci upřímně poděkovat za profesionální, poctivou a 

citlivou práci, kterou každodenně odvádí. Velmi si toho vážím a přeji jim, aby každý den v sobě 

nacházeli novou sílu a odvahu obětavě pomáhat druhým, vnášet do své práce lásku a světlo, 

které zazáří nejen těm, ke kterým přicházejí, ale i do jejich vlastních životů. Aby si v životě vážili 

skutečných hodnot a nepochybovali o smyslu své práce, který je hlubší, než se na první pohled 

zdá, i přesto že často není náležitě oceněn. 

Upřímné poděkování patří kněžím píseckého vikariátu za jejich vstřícný přístup a podporu při 

řešení problémů. Dále všem podporovatelům, dárcům, spolupracujícím organizacím, klientům, 

dobrovolníkům a i těm, kteří nás podpoří třeba jenom milým úsměvem, nebo myšlenkou. 

Všem, kteří nezůstávají lhostejní k bolesti a nepříznivým osudům druhých. 

Vážení čtenáři, na dalších stránkách se můžete podrobněji seznámit s jednotlivými službami, 

aktivitami a hospodařením Oblastní charity Písek. 

    V úctě 

     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 

lidi 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 

soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných se snažíme 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, 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) 

▪ 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. 

Pracovníci CHOS 

Ošetřovatelské úkony jsou zajišťovány 5 kvalifikovanými zdravotními sestrami s registrací, 

které jsou schopné svým klientům pomáhat na vysoké profesionální úrovni. 
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POČET KLIENTŮ CHOS ZA ROK 2013 

celkem muži ženy 

115 26 89 

Počet návštěv u klientů – 8 137 

Počet provedených ošetřovatelských výkonů – 9 955 

 

Kontaktní osoba CHOS:  vrchní sestra Dana Vejšická 

   tel. 382 214 828, 732 676 036 

   email: ochpisek@seznam 

 

Slovo vrchní sestry  

Chci-li zodpovědně zhodnotit uplynulý rok 2013 v ošetřovatelské službě, musím konstatovat, 

že jsme poklidně propluli celým rokem a neudálo se nic významného. Tím však nechci říci, že je 

to málo. Naopak, zaměstnanci měli klid na práci, a i když bez velkých změn, je za námi mnoho 

poctivé práce, utišené bolesti, sdílených starostí ale i radostí. Celý zdravotnický tým se 

každodenně vydával do terénu za svými nemocnými, kde sestřičky plnily nejen své profesní 

úkoly, ale snažily se mít i nastražené uši a otevřené oči, aby včas rozpoznaly ty drobné změny, 

které signalizují, že se děje něco závažného v jejich zdravotním stavu a mohly tak včas 

zasáhnout a předejít dalším komplikacím. Často pečujeme o lidi žijící osamoceně, kdy rodina 

chybí, nebo v lepším případě občas dojíždí.  Naši zaměstnanci jsou pak jediní, kteří přichází s 

těmito lidmi do styku. Proto je tak důležité mít oči a srdce otevřené a ruce nastavené nejen k 

práci ale i k pohlazení.  A protože vím, že všichni to takto dělají a protože vím, že to není vždy 

lehké, proto jim za jejich práci upřímně děkuji. 

Těší mě, že se velmi dobře propojila spolupráce s naší pečovatelskou službou, která je 

nepostradatelnou součástí a posilou při plnění všech úkolů a umožňuje poskytovat našim 

klientům ucelenou a pružnou péči s možností uspokojit všechny jejich potřeby. 

Co tak trochu čeří klidné hladiny, je současný způsob financování domácí zdravotní péče. Nejen 

že neumožňuje dostatečně finančně ohodnotit náročnou práci zaměstnanců, ale bohužel brzdí 

vítr do plachet, tak potřebnému rozvoji této služby. Byla bych ráda, kdyby se nám alespoň 

částečně podařilo rozjet poskytování domácí hospicové péče. Stále více se setkávám z řad 

pacientů a jejich rodin s žádostí na zajištění této péče a velmi mě mrzí, že naše možnosti jsou 

díky nedostatku financí a neochotě některých institucí dosti omezené. Pevně ale věřím, že se 

tato situace změní a najdeme způsob, jak tento problém řešit. 

Děkuji všem, kdo se na zajištění zdravotní péče podílejí za milou spolupráci. 
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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 2013 

celkem muži ženy 

45 8 37 

Počet návštěv u klientů – 2 868 

Počet provedených pečovatelských výkonů – 5 083 

 

Kontaktní osoba CHPS:  sociální pracovnice Mgr. Veronika Blažková 

   tel. 382 212 998, 731 598 977 

   email: pecovatelka.charitapi@seznam.cz 

 

 

Slovo sociální pracovnice CHPS  

Myslím, že budu mluvit za celý kolektiv OCH Písek, když na těchto řádcích zkonstatuji, že nám 

pečovatelská služba dělá velkou radost. Tuto službu vnímám jako opravdové poslání, protože 

může velkou měrou ovlivnit kvalitu života seniorů, a to je třeba mít neustále na paměti. Tato 

služba nám v posledních letech doslova roste před očima, jak do počtu klientů, provedených 

návštěv a výkonů, tak do počtu zaměstnanců, kteří jsou v této službě zapojeni. Během 

posledních tří let se tato služba rozrostla více než dvojnásobně, a to i přes velikou konkurenci, 

která v Písku je. Bezpochyby má na tomto největší zásluhu kolektiv pečovatelek, které svoji 

práci dělají profesionálně, ale zároveň nezapomínají na vřelý lidský přístup a úctu ke stáří, se 

vším co tato etapa lidského života přináší. A zároveň si troufám říci, že při výkonu této nelehké 

pomáhající profese mohou hledat oporu a zastání jak u vedení, tak i mezi sebou.  

Chtěla bych tímto poděkovat všem z našeho pracovního kolektivu za to, že jsme společnými 

silami vybudovali službu, která bezesporu naplňuje své poslání. Děkuji také klientům, kteří naši 

pečovatelskou službu využívají, a věřím, že nám i v letech dalších zachovají přízeň a jejich řady 

se budou i nadále rozrůstat o další spokojené klienty.  

 

 



 

Výroční zpráva 2013 

8 

 

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:  

Do 1. 8. 2013  

� osoby bez přístřeší 

� osoby, které vedou rizikový způsob života 

� osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

� imigranti/azylanti 

� senioři 

Od 1. 8. 2013  

� osoby bez přístřeší 

� osoby, které vedou rizikový způsob života 

� 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 
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▪ 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. 

 

POČET KLIENTŮ CHP ZA ROK 2013 

 Celkem   Jednorázový kontakt Opakovaný kontakt 

124 53 71 

Celkem kontaktů Nad 30 minut Do 30 minut 

391 154 237 

Kontakty v zájmu uživ. Nad 30 minut Do 30 minut 

128 6 122 

 

Kontaktní osoba CHP:  sociální pracovnice Mgr. Veronika Blažková 

   tel. 382 212 998, 731 598 977 

   email: socialni.charitapi@seznam.cz 

 

 

Slovo sociální pracovnice CHP  

V průběhu roku došlo v Charitní poradně k několika změnám, z nichž asi nejvýraznější je změna 

v cílových skupinách a důvod je prostý.  Snažíme se, aby CHP svojí činností a zaměřením co 

nejvíce odpovídala potřebám společnosti.  Ze strany cílové skupiny imigranti/azylanti nebyl 

zaznamenán zájem o sociální poradenství, i přesto, že byla tato cílová skupina aktivně v terénu 

oslovována a nejbližší poradna pro cizince je v Českých Budějovicích. Naopak do cílové skupiny 

přibyly osoby v krizi a etnické menšiny a už teď je možné říci, že přidání těchto cílových skupin 

bylo správným krokem a služba je jimi využívána.  

Postavení poraden v systému sociálních služeb není úplně růžové, stejně jako jejich 

financování, a vyhlídka do dalších let je nejistá. I přesto všechno si myslím, že má naše poradna 

v Písku své místo a já i vedení uděláme maximum pro to, aby tomu tak zůstalo a Charitní 

poradna mohla i v dalších letech zůstat zachována alespoň ve stávajícím rozsahu, už proto, že 

se na nás obracejí lidé, kteří se jinde pomoci a podpory nedovolají. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013  

Začátkem ledna 2013 proběhla na Písecku, stejně 

jako po celé ČR, Tříkrálová sbírka. V Písku se 

zapojili děti z náboženství, skauti, děti ze ZŠ 

Svobodné a další. Koledovalo se také v 

Kestřanech, v Sudoměři a Heřmani. V obcích 

Radobytce, Čimelice, Mirotice a Záhoří se 

vybíralo v kostele, stejně tak i v kostele Povýšení 

Svatého Kříže v Písku. Celkem se v Písku a okolí 

vykoledovalo krásných 57 438 Kč.   

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 a část 

výtěžku byla použita na zakoupení osobního automobilu určeného pro naplňování potřeb 

našich klientů. Všem dárcům i dobrovolníkům ještě jednou děkujeme. 

Po celé ČR Tříkrálová sbírka také výrazně pomáhala lidem zasaženým červnovou povodní.  

 

CHARITA A POVODNĚ 

V červnu 2013 zasáhly ČR povodně a nevyhnuly se ani Jihočeskému kraji.  V několika 

zasažených rodinách provedla Oblastní charita Písek sociální šetření, které předala DCH v 

Českých Budějovicích, ta následně poskytla v konkrétních zasažených domácnostech finanční 

pomoc na opravu domů a vybavení. 

 

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 
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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.  

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 

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 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 již druhým 

rokem 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, nastavitelný noční stolek, lupu s osvětlením a další. Snažíme se sortiment 

námi nabízených pomůcek neustále rozšiřovat, aby odpovídal potřebám našich klientů. V roce 

2013 jsme kompenzační pomůcky rozšířili o nové toaletní křeslo, další invalidní vozík, 

antidekubitní pomůcky do lůžka, infuzní stojan, bezpečnostní madla do koupelny a další.  

  

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. Výbor dobré vůle – 

nadace Olgy Havlové finančně podpořil nákup zdravotnických pomůcek a materiálu pro 

ošetřovatelskou službu. Od nadačního fondu WEIL, GOSTHAL jsme obdrželi finanční příspěvek 

na zakoupení osobního automobilu pro služby OCH Písek. Finančním darem naši činnost 

podpořil také SDH Bošovice a my si velice vážíme toho, že se rozhodli podpořit právě naši 
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organizaci. Díky dotovaným místům Úřadem práce Písek (VPP a SÚPM) jsme mohli v roce 2013 

zaměstnat hned několik nových lidí, kteří pro nás byli velkým přínosem. Velmi cennou pro nás 

byla i spolupráce se společností Astorie a.s. 

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

zdravotními pojišťovnami (VZP, VOZP, ČNZP, 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: Vyšinková Jitka, Žabová Zora, Souhradová Irena, Šebor Jan a Jouja 

Josef. 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.   

Finanční vzpruhu 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 2013 

Slovo účetní OCH Písek – Mgr. Hana Zemanová 

Neboť je při rozsahu poskytovaných služeb těžké hodnotit hospodaření organizace jako celku, 

promluvím o službách jednotlivě.  

Nejvíce mě potěšil vývoj v pečovatelské službě, která zaznamenala nejen navýšení počtu 

pracovníků v přímé péči (tedy pečovatelek), tak opětný nárůst klientů a s tím spojený nárůst 

tržeb za poskytnuté úkony (o více než sto třicet tisíc korun oproti roku 2012). Finanční jistota, 

která službu provázela od samého počátku, hovoří mnohé o postoji poskytovatelů provozních 

dotací (MPSV ČR, ÚP Písek, MÚ Písek) tyto služby podporovat a rozvíjet, což je potěšující, 

neboť podporovat služby umožňující osobám život ve vlastních domovech je tou nejlepší 

volbou ve vztahu k člověku a je opravdovým vyjádřením humanity. 

Ošetřovatelská služba si vůči předchozím rokům zachovala stabilitu. Hospodaření služby je 

jejím potvrzením. Osobně však zastávám názor, že pokud by poskytování služby nebylo 

omezeno ze strany zdravotních pojišťoven, docházelo by zde k podobnému nárůstu jako ve 

službě pečovatelské, neboť obě služby se vzájemně doplňují a skutečně vytváří komplex 

domácí zdravotně sociální péče. Jsou však věci, které člověk, byť s nejryzejší vůlí, neovlivní. 

Sociální poradna zaznamenala tento rok vyrovnaný rozpočet pouze díky využití rezervního 

fondu Oblastní charity. Udržení poradny po celý rok by však přesto nebylo možné, kdyby 

nedošlo ke zvýšení tržeb ve službě pečovatelské a nebyla možnost převedení části dotace 

poskytnuté MPSV ČR na tuto ztrátovou službu. Ministerstvo i kraj nám v tomto vyšly 

s porozuměním vstříc a převod umožnily. Přesto mne finanční zajištění této služby rok od roku 

opět zneklidňuje. Počty uživatelů služeb jsou stabilní, s mírným nárůstem za předchozí léta, 

zdroje financování však „vysychají“. Doufejme, že v následujících letech i tato služba 

zaznamená finanční stabilitu. 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva 2013 

14 

 

Přehled příjmů dle zdrojů a hospodaření jednotlivých služeb v roce 2013 
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 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V ROCE 2013 

Chod Oblastní charity Písek v roce 2013 zajištovalo celkem 12 zaměstnanců: ředitelka 

organizace, která zároveň vykonává funkci vrchní sestry, účetní, sociální pracovnice poradny a 

pečovatelské služby, 4 zdravotní sestry a 5 pečovatelek, z nichž 2 jsme mohli zaměstnat díky 

podpoře ÚP formou dotovaných pracovních míst VPP a SÚPM. Oproti roku loňskému jsme tak 

řady našich zaměstnanců rozšířili o další 2 pracovní místa, která se budeme snažit vší silou 

udržet.  

Velkou pomocí jsou pro nás zaměstnanci na DPP či DPČ, které využíváme především pro 

ošetřovatelskou a pečovatelskou službu.  Díky nim můžeme služby držet v plném provozu a bez 

omezení i v době dovolených či nemoci kmenových zaměstnanců.  

 



 

 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OCH PÍSEK PRO ROK 2014 

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 Skálová 

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 



 

 

 

 

 

 

Tvorba výroční zprávy:  

Skálová Veronika 

Vejšická Dana 

Zemanová Hana 


