„Zastav se, vydechni, nepospíchej,
není kam.
Něco krásného si mysli neb říkej,
zvrať hlavu ke hvězdám.
Čas zůstane stát jak vodní hladina,
myšlenek střípky ji rozčeří.
A Bůh se pomalu zjevovat začíná i tomu,
kdo nevěří.
Usměj se na nebe,
polituj zem zmučenou spěchem a zmatkem.
Tu chvilku klidu nazvi svým životem
a tu chvilku života svátkem.“
O. Scheinpflugová

Slovo úvodem:

Někteří by nazvali rok 2008 rokem šťastným, někteří
na něj mohou pohlížet s jistou dávkou skepse. Pro mnohé
z nás nebyl rokem lehkým. Setkali jsme se s jistým
pochybením ze strany našich bývalých spolupracovníků.
To nás donutilo projít velmi nelehkým obdobím plným
nejistot a mnohdy i beznaděje. Vedlo nás k nutným
změnám nejen v personálním obsazení, ale i
k hlubokému zamyšlení a nastavení nového pohledu a
vytyčení pevného směru, kterým bychom se chtěli v
dalších letech naší profesní činnosti ubírat. Rádi bychom
o uplynulém roku hovořili jako o roku, který mnohé
ukončil a mnohé započal. Nové začátky však nejsou
jednoduché. Jinak řečeno, co dobrého bylo v závěru roku
2008 započato, je nadále upevňováno v roce letošním a
my všichni věříme, že se nám tento pozitivní trend podaří
udržet. To všechno bylo a je možné díky pevné
semknutosti a osobní angažovanosti každého z nás.
Každého jednotlivce, který vytrval a věřil, že poctivá
práce se musí prosadit. Všem těm, patří veliký dík a
přání, aby milosrdná láska naplnila jejich srdce a
provázela jejich životy a skrze ně vyzařovala ke všem
potřebným.

Vejšická Dana
ředitelka
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Vznik a poslání Oblastní charity v Písku
Charita v Písku byla zřízena v roce 1990 biskupstvím
českobudějovickým. Od roku 1996 sídlí v prostorech
farní budovy při kostele Narození Panny Marie. Od
svého počátku se zaměřuje na péči o seniory v rámci
ošetřovatelské a pečovatelské služby a na osoby, které se
nacházejí v nepříznivé životní situaci, v rámci charitní
poradny.
Součástí našich služeb jsou od počátku služby duchovní,
péče o duševno a duchovno našich klientů. Pro potřebné
jsou určeny občasné nabídky humanitární pomoci.
Činnost v roce 2008
V roce 2008 byl ukončen projekt Síť Caritas. Nadále bylo
pokračováno v dlouhodobých činnostech OCH Písek,
tedy v ošetřovatelské a pečovatelské službě pro seniory a
v činnosti charitní poradny.
Síť Caritas
Projekt byl ukončen k 30. červnu 2008. Projekt byl
zaměřen na osoby sociálně vyloučené (nebo tímto
vyloučením ohrožené), a to zejména v odlehlých částech
Jihočeského kraje s vysokou nezaměstnaností, na osoby,
které jsou často bez přístřeší a po výkonu trestu.
Cílem projektu bylo podpořit integraci všech ohrožených
osob do společnosti s návazností na komplexní služby
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jednotlivým specifickým skupinám, koordinovat sociální
služby různorodého zaměření, podporovat výměnu
poznatků a zavádět inovativní metody, vytvořit
společnou metodiku řízení a podmínky pro postupné
zavádění standardů kvality, dosáhnout příslušné
akreditace v připravovaných a zaváděných službách po
jejich ověření v praxi.
Organizace podílející se na Síť Caritas
BONGO - Týn nad Vltavou
SPIRÁLA - Pacov
ŠUMAVA - Řepešín
RYBIČKA - Protivín
VOLŠOVKA - Sušice
KRC - Příbram

Obec Cehnice
Obec Volenice
Obec Milenovice

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež ohrožené sociálně patologickými jevy
Komunitní centrum - prevence
drogových závislostí a prevence
sociálních a patologických jevů
Otevřená chráněná pracoviště a
dílny, převážně s ekologickým
zaměřením
Předškolní klub pro romské děti,
děti ze sociálně slabších rodin
Veřejně prospěšné práce pro
odsouzené k alternativním trestům
Spolupráce s věznicí v Příbrami,
pobočně mediační službou odsouzení s problémy po návratu
z výkonu trestu s návratem do
společnosti
Spolupráce s probačně mediační
službou Strakonice
– veřejně prospěšné práce

Výsledky závěrečného monitorování k 36.6.2008 Sítě Caritas

Počet podpořených osob
Počet osob, u kterých podpora splnila účel
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681
544

Charitní ošetřovatelská (CHOS) a pečovatelská
služba (CHPS)
Posláním CHOS je poskytování profesionální
ošetřovatelské péče, která je zaměřena zejména na
podporu zdraví, navrácení zdraví, prevenci nemocí,
rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nemocných a
zajištění klidného umírání a důstojné smrti osobám
chronicky a dlouhodobě nemocným, jejichž zdravotní
stav vyžaduje pravidelnou odbornou péči z důvodu
částečné nebo úplné ztráty soběstačnosti, mobility, nebo
pro závažné tělesné či duševní onemocnění. Hlavním
cílem je komplexně uspokojovat potřeby člověka
s respektem k jeho individuální kvalitě života.
Posláním CHPS je poskytování sociálních služeb, které
uživatelům umožní co nejdelší setrvání v přirozeném
domácím prostředí s možností uchovat si běžný způsob
života. Služba napomáhá klientům vytvářet podmínky,
které podporují jejich soběstačnost a umožňují jim žít
plnohodnotným a aktivním způsobem života. Napomáhá
při zprostředkování kontaktu s komunitou uživatele, jeho
blízkými osobami a společenským prostředím. Účelem
podpory je v co největší možné míře zachovat a rozvíjet
schopnosti uživatelů a umožnit jim samostatně
rozhodovat o svém dalším způsobu života. Služba je
určena seniorům, lidem nemocným a tělesně postiženým.
Počet klientů CHOPS za rok 2008
Druh služby
Počet klientů
Z toho žen
CHPS
19
CHOS
62
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19
45

Charitní poradna (CHP)
Posláním charitní poradny je pomoci uživateli najít
východisko ze složité životní situace, provést jej
obdobím zmatku, nerozhodnosti a neznalosti jeho práv a
povinností a přivést jej k plné zodpovědnosti při
rozhodování o svém životě a volbě rozhodnutí, která
povedou k řešení nepříznivé situace.
Do cílové skupiny patří senioři a jejich rodiny, osoby bez
zaměstnání, osoby bez finančních prostředků, osoby se
sníženou schopností vyřizovat osobní záležitosti, oběti
domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez
přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách a osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy.
Počet klientů CHP za rok 2008
Druh služby
Počet klientů
Z toho žen
CHP
171

75

Záměry organizace na rok 2009
V letošním roce nechceme rozjíždět žádné nové projekty
ani se pouštět do něčeho významně nového. Chtěli
bychom prohlubovat a zdokonalovat původní projekty
(CHOPS, CHP). Zlepšit povědomí a obnovit stabilitu
naší organizace, rozšířit klientelu a místa působnosti,
zkvalitnit námi poskytované služby, prohloubit
spolupráci s ostatními organizacemi v Písku. Udělat
pořádek ve věcech, ve kterých naši předchůdci pořádek
neměli (evidence klientů, statistiky, účetnictví). Pomáhat,
ale i naučit se pomoc vyhledávat (ze strany sponzorů).
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Organizační struktura Oblastní charity Písek před
změnou personálního zajištění
Oblastní charita Písek
Na Bakalářích 43
397 01 Písek
Ředitel:
Linha
Jindřih

Ekonomické oddělení
Účetní:
Dragoun Jan
Administrátor: Kropová Zuzana

Síť Caritas 2008
Manažer:
Administrátor:
Sociální pracovnice

Brunclík Petr
Kropová Zuzana
Koubová Jana
Boudová Michaela
Horná Lada

Supervizor:

Charitní ošetřovatelská služba
Vedoucí pracovnice:
Vejšická Dana
Sestry:
Kropová Marie
Pacltová Ruth
Jindrová Jana
Kolářová Miroslava
Sládková Eva
Charitní pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelka:
Vejšická Dana
Pečovatelka
Kršková Hana
Charitní poradna
Sociální pracovník:

Linha Jindřich
Koubová Jana
.

7

Organizační struktura Oblastní charity Písek po
změně personálního zajištění
Oblastní charita Písek
Na Bakalářích 43
397 01 Písek
Ředitel: Vejšická Dana

Ekonomické oddělení
Účetní:
Košťál Lukáš

Charitní ošetřovatelská služba
Vrchní sestra:
Vejšická Dana
Kropová Marie
Sestry:
Pacltová Ruth
Jindrová Jana
Kolářová Miroslava

Charitní pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelka:
Vejšická Dana
Pečovatelka:
Štoflová Miroslava
Hanusová Miloslava
Sociální pracovnice:
Kršková Hana
Charitní poradna
Sociální pracovnice:

Kršková Hana

Tříkrálová sbírka 2008
Počátkem ledna 2008 vyšli opět do ulic Tři králové, aby
přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější.
Dobročinná akce Tříkrálové sbírky je největší
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dobrovolnickou akcí u nás a v celostátním měřítku se
uskutečnila v tomto roce již poosmé.
Dobrovolníci i zaměstnanci Oblastní charity Písek získali
od dárců (našich spoluobčanů) 19.596 Kč. Finanční
částka byla v roce 2008 využita na pomoc dětem
v pohraniční oblasti Šumava – Rakousko, konkrétně pro
centrum Oáza ve Starém městě pod Landštějnem. Cílem
bylo pomoci s rozvojem tohoto centra, které se zabývá
volno-časovými aktivitami a pomoci dětem ze sociálně
slabých rodin – např. pomoc při přípravě do školy na
druhý den, pomoc s komunikací atd..
Přehled o finanční situaci OCH Písek za rok 2008
Během roku 2008 nebylo minulým vedením, v jehož čele
stál Jindřich Linha, v OCH Písek účetnictví vedeno řádně
a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
V této věci je podáno trestní oznámení na účetního
zodpovědného za vedení účetnictví OCH Písek
v minulých obdobích.
Současné vedení a účetní jednotka OCH Písek
nedisponuje k datu sestavení výroční zprávy potřebnými
údaji k sestavení účetní závěrky, řádné rozvahy a výkazu
zisku a ztrát za období 2008. Následující přehled je tedy
sestaven podle bankovních výpisů a zrekonstruované
pokladní evidence. Lze předpokládat, že především na
straně výdajů jsou data neúplná a neodpovídají zcela
skutečnosti, s největší pravděpodobností chybí zachycení
části výdajů a faktury či výdajové pokladní doklady
k nim.
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Příjmy
Tržby z vlastní činnosti
Dotace z veřejných rozpočtů
Krátkodobé půjčky
Dlouhodobé půjčky
Příjmy z úroků
Dary
Příjmy z minulých období
Mimořádné příjmy

1501026,54
2888223,64
300000
700000
45,99
182448
106821,9
314272,09
5 992 838 Kč

∑
Výdaje
Výdaje na osobní náklady
Výdaje na provozní činnost
Výdaje na náklady na cizý kapitál
Splátky cizího kapitálu
Výdaje nákladů z minulích období
Mimořádné výdaje
∑

Příjmy celkem - Výdaje celkem

3843199,97
922266,13
46053,19
717055,62
14383
50770
5 593 728 Kč

399 110 Kč

*

Tabulku nelze považovat jako standardní účetní výkaz a slouží
pouze k orientaci a ilustraci finančních toků v OCH Písek.

Na podzim minulého roku se OCH Písek potýkala
s platební neschopností zapříčiněnou nehospodárností
minulého vedení, došlo k odstavení bankovního účtu a
byly zjištěny dluhy u zdravotních pojišťoven a okresní
správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu.
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Z těchto důvodů bylo zřizovatelem, kterým je Biskupství
Českobudějovické, vedení OCH Písek odvoláno a do
funkce ředitele byla jmenována Dana Vejšická, která se
svým novým týmem začala ihned pracovat na stabilizaci
organizace. Následující graf znázorňuje vývoj
disponibilního množství finančních prostředků za 4.Q
2008 a 1.Q 2009.
Vývoj disponibilního množství finančních prostředků
1.10.2008-31.3.2009

V současné době je finanční situace OCH Písek
stabilizována, veškeré závazky u institucí sociálního a
zdravotního zabezpečení a Finančního úřadu jsou
uhrazeny. Podařilo se získat dotace z veřejných rozpočtů
na provoz Charitní sociální poradny a Pečovatelské
služby, které jsou v současnosti úspěšně čerpány
v souladu s rozpočtovým určením. Rovněž účetnictví je
vedeno řádně a OCH Písek již nehrozí problémy, které
by mohly ohrozit běžný chod organizace. Ke stabilizaci
organizace přispěli i Diecézní charita České Budějovice a
Biskupství Českobudějovické jak administrativní, tak i
finanční pomocí.
11

Poděkování
Náš velký dík patří všem, kteří pomohli naplňovat
poslání Oblastní charity Písek. V první řadě patří
poděkování orgánům státní a veřejné správy, jmenovitě
Ministerstvu práce a sociálních věcí a Jihočeskému kraji,
za finanční podporu projektu Charitní poradny, Charitní
pečovatelské služby a projektu Síť Caritas.
Také
bychom
rádi
poděkovali
Biskupství
českobudějovickému a Diecézní charitě v Českých
Budějovicích za finanční podporu v „těžkých“ časech,
Městské charitě v Českých Budějovicích za poskytnutí
bezúročné půjčky a Společnosti pro dobré soužití za
morální a finanční výpomoc. Ing. Miroslavu Vaňkovi za
správu naší počítačové sítě.
Poděkování též patří našim dárcům panu Zdeňku
Čáchovi, Václavu Sládkovi, Petru Bruncvíkovi, Jiřímu
Veselému a paní Jaroslavě Čapkové.
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Obsah:
Slovo úvodem
Vznik a poslání Oblastní charity v Písku
Činnost v roce 2008
Síť Caritas
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Charitní poradna
Záměry organizace na rok 2009
Organizační struktura Oblastní charity Písek
Tříkrálová sbírka
Finanční zpráva, zpráva o hospodaření
Poděkování

Na tvorbě výroční zprávy se podíleli:
Grafická úprava obálky: Robert Poborský
Fotografie, návrh obálky a text: Hana Kršková
Přehled o finanční situaci: Lukáš Košťál
Slovo úvodem: Dana Vejšická
Tisk: Pospíšil Jaroslav
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Kontaktní a identifikační data OCH Písek
Adresa

Oblastní charita Písek
Na Bakalářích 43
397 01 Písek
IČ: 43852564

Telefon: Vejšická Dana

382 214 828

Statutární zástupce organizace
Vedoucí ošetřovatelské a pečovatelské služby

Kršková Hana

382 212 998

Sociální pracovnice
Charitní poradna a pečovatelská služba

382 210 364
Košťál Lukáš
Účetní organizace
E-mail:
WWW:

charitapisek@sendme.cz
www.charitapi.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

