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„Neptej se, kolik radosti najdeš u jiných,  
ale kolik jí najdeš v sobě a daruješ jiným.“ 

 
Jaroslav Max Kašparů 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DANY VEJŠICKÉ 
 

Vážení přátelé, milí příznivci a podporovatelé písecké Charity, 
 

i když jsme již za rokem 2019 otočili list, je mojí milou povinností 
vrátit se zpět a seznámit, Vás co nového nám přinesl a jak jsme ho 
prožili. Celý rok se nesl v duchu rozvoje a plánovaných proměn. Tou 
stěžejní byla rekonstrukce nových bezbariérových prostor Střediska 
služeb domácí péče na ulici Budějovická 1962. Přes mnohá úskalí se 
nám podařilo provoz nové pobočky slavnostně zahájit prvního září. 
Služby domácí péče tím získaly pro klienty dobře dostupné a pro 
zaměstnance důstojné zázemí. Protože se naše organizace v 
posledních letech rozrůstala nejenom co do počtu služeb, ale také 
zaměstnanců, bylo nutné zajistit ještě další prostory pro práci s klienty 
Střediska pomoci a nově se rozjíždějícího projektu zaměřeného na 
sociálně vyloučené osoby na píseckých ubytovnách a v jejich okolí. 
Díky Městu Písek jsme získali do pronájmu další prostory na Mírovém 
náměstí 2272. I zde byly nutné částečné stavební úpravy. Středisko 
pomoci nakonec také mohlo k prvnímu září zahájit svůj provoz na 
nové pobočce. Dalším dílčím úspěchem bylo zahájení poskytování 

pečovatelské služby v Mirovicích a okolních obcích. Důvodem byla absence v pokrytí 
pečovatelskou službou v oblasti severní části regionu Písek a dlouhodobá poptávka. 
Úkolem pro příští rok nám zůstává, vytvořit kancelářské zázemí služby ve městě Mirovice. 
Přesto, že bylo mnoho práce a starostí s rozvojem, bylo neméně důležité zajistit a udržet 
běžný provoz všech služeb. A k tomu se v průběhu roku přidala celorepubliková stávková 
pohotovost sester domácí zdravotní péče, s cílem vyjednat adekvátní financování služby. 
To všechno na mnohé z nás kladlo extrémně vysoké nároky v pracovním nasazení a ochotě 
pracovat nad rámec svých povinností. Jenom díky tomu jsme se mohli v závěru roku 
radovat z dobře vykonaného díla. Drobným mráčkem je, že některé služby skončily za rok 
2019 ve ztrátě. Avšak s přihlédnutím k výše jmenovaným změnám, to není až tak 
překvapivé. 

Mimořádné poděkování patří Městu Písek a Domovní a bytové správě města Písek za 
poskytnutí prostor, zvýhodněné nájemné a finanční podporu při rekonstrukci. Za finanční 
a morální podporu Diecézní charitě České Budějovice i všem jednotlivým dárcům a 
podporovatelům. Firmě Hadáček za dobře odvedené rekonstrukční práce.  

Za pravidelnou a dlouhodobou podporu děkujeme Jihočeskému kraji, Městu Písek, 
Pracovnímu úřadu Písek, Potravinové bance Č. Budějovice a obchodu TESCO Písek. Za 
podporu domácí zdravotní péče v roce 2019 děkujeme Nadaci AGROFERT a 
Nadačnímu programu TESCO. Regionální Nadaci KONABO za podporu pečovatelské 
služby. 

A samozřejmě děkuji všem zaměstnancům za poctivou práci, při které nezapomínají na 
úsměv a sdílenou radost. Moc si toho vážím.  

         S úctou Dana Vejšická, ředitelka 
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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 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 je nestátní nezisková organice, zřízena v roce 1991 Biskupstvím 
Českobudějovickým. Je složkou Diecézní charity České Budějovice a součástí 
Římskokatolické církve. Ke dni 14.10.1998 je zapsána v Rejstříku evidovaných 
právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č.j. 8/1-05-706/1998. Statutárním 
orgánem je ředitel. Již od počátku své činnosti se zaměřuje především na péči o seniory, 
nemocné, zdravotně postižené a osoby ocitající se v jakékoliv tíživé životní situaci. 
Posláním organizace je poskytování pomoci osobám v nouzi. Na základě téměř 
třicetileté praxe v oblasti zdravotních a sociálních služeb nabízí Oblastní charita Písek 
následující služby, které se vzájemně doplňují. Domácí zdravotní péči dle zákona č. 
372/2011 Sb. a registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a to pečovatelskou službu a odborné sociální poradenství. Dále 
provozujeme Půjčovnu kompenzačních a zdravotnických pomůcek a poskytujeme 
Edukaci - podporu pečujícím osobám. Dobrovolnické centrum Bonum s programy 
akreditovanými u Ministerstva vnitra ČR. Středisko pomoci určené pro osoby v nouzi a 
úzce navazující projekt „Místo ve společnosti – snižování sociálního vyloučení na 
ubytovnách.” Doplňkovou činností organizace je poskytování humanitární pomoci a 
pořádání kulturních akcí. 
 
Sídlo organizace naleznete v Písku na adrese Bakaláře 43/6 ve 2. patře budovy farního 
úřadu. Není zde výtah, proto jsou kancelářé hůře dostupné pro osoby s tělesným 
postižením. V takovém případě je možné domluvit si schůzku na místě, které je pro tyto 
lidi dostupné a bezpečné, např. na naší pobočce Střediska služeb domácí péče na adrese 
Budějovická 1962, nebo na pobočce Střediska pomoci na Mírovém náměstí 2272. 
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KDE NÁS NAJDETE 
  

 
 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK 
 

 



Výroční zpráva 2019 

5 

 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V ROCE 2019 

V roce 2019 bylo u organizace zaměstnáno 50 osob. 9 z nich vypomáhalo 
prostřednictvím DPP, 10 z nich bylo zaměstnáno současně v hlavním pracovním 
poměru a prostřednictvím dohody o provedení práce či pracovní činnosti, 31 osob bylo 
zaměstnáno pouze v pracovním poměru. V přepočtu všichni pracovníci naplnili 25,36 
úvazku. 1,55 úvazku z tohoto počtu bylo odpracováno prostřednictvím dohod o 
provedení práce, 0,22  prostřednictvím dohod o pracovní činnosti. 

Přímou práci s klienty zajišťovalo 41 osob, koordinaci dobrovolníků 2 osoby, úklid 
organizace 3 osoby a administrativu 4 osoby.  

Charitní pečovatelská služba: službu zajišťovalo 23 pracovníků přímé péče (sociální 
pracovnice, pečovatelsky) v rozsahu 13,14 úvazku. Rozsah úvazků pracovníků přímé 
péče daných pověřením Jihočeského kraje činil 8,90 do 30.9.2019 a 11,25 úvazku  od 
1.10.2019. Službě se podařilo zajistit pečovatelskou službu o 3,65 úvazku nad rámec 
financovaný Jihočeským krajem a MPSV ČR a naplnit tak alespoň částečně potřeby 
veřejnosti v oblasti zajištění domácí péče. 

Charitní ošetřovatelská služba: službu zajišťovalo 13 zdravotních sester (včetně 
vrchní sestry) v rozsahu 6,06 úvazků. 

Doprovodné programy zdravotně sociálních služeb: odborné poradenství v oblasti 
laické péče o osobu v domácím prostředí zaměřené sociálně a průběžnou podporu 
pečujících osob zajišťovala sociální pracovnice v rozsahu úvazku 0,30 úvazku do 
30.9.2019 . Podporu a edukaci rodin pečujících o nevyléčitelně nemocného v domácím 
prostředi z pohledu zdravotního zajišťovala zdravotní sestra v rozsahu 0,25 úvazku do 
30.6.2019. 

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek: službu zajišťovala 
pracovnice na dohodu o provedení práce v rozsahu 0,10 úvazku. 

Oblastní poradna Písek: službu zajišťovali 4 sociální pracovníci v hlavním 
pracovním poměru v celkovém úvazku 0,90. 

Dobrovolnické centrum Bonum: službu zajišťovaly 2 pracovníci (koordinátoři 
cetnra) v rozsahu 0,50 úvazku. 

Středisko pomoci: službu zajišťovali pracovníci Střediska v rozsahu 0,32 úvazku a 
dobrovolníci Dobrovolnického centra Bonum v rozsahu 0,11 úvazku. 

Místo ve společnosti - snižování důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách: 
přímou práci s klienty projektu zajišťovali 2 pracovníci v rozsahu 1,05 úvazku. 

Podporované zaměstnávání - cesta ze sociálního vyloučení: práci specialisty na trh 
práce vykonával pracovník v rozsahu 0,20 úvazku od 1.10.2019. 
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Slovo vrchní sestry 

V roce 2019 došlo v porovnání s předchozím rokem k opětovnému nárůstu počtu klientů 
i provedených výkonů. Velký podíl tvořily návštěvy, týkající se odběrů biologického 
materiálu a aplikace analgetických injekcí. Pokračovala dobrá spolupráce s lékaři, 
kteří indikují péči, a proto počet ošetřovaných klientů vzrostl. V úzké spolupráci s lékaři 
jsme poskytovali i hospicovou péči. Hlavním cílem všech našich zaměstnanců bylo 
poskytování kvalitní a odborné péče. Odměnou nám byla spokojenost klientů. Všem 
našim sestřičkám za to patří velké poděkovaní. A také za to, že jsou vždy ochotny dát 
do své práce celé srdce, vyjít vstříc klientům i sobě navzájem. To z nich dělá skvělý tým. 
Bohužel, stále přetrvává problém s nevyhovujícím  systémem úhrad za vykonanou 
zdravotní péči, který neumožňuje zajistit adekvátní finanční ohodnocení zaměstnanců. 
Ani téměř celý rok trvající stávková pohotovost složek Domácí zdravotní péče 
nepřinesla očekávaný výsledek. Dohody se zdravotními pojišťovnami stále neumožňují 
odměnit zdravotní sestřičky tak, jak by si zasloužily.                                                   
 
Služba je určena lidem jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu 
akutní či chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální poruchy. 
Zahrnuje též péči paliativní, která je určena nevyléčitelně nemocným. Je poskytována 
na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, v 
tomto případě však pouze na dobu 14 dnů. Služba je plně hrazena zdravotními 
pojišťovnami. 

 
Posláním služby je zajištění ošetřovatelské péče v domácím prostředí klienta. A pokud 
je to možné, v blízkosti a s pomocí jeho rodiny. 

Cílem služby je navrácení zdraví, jeho podpora, rozvoj a udržení soběstačnosti. U 
nevyléčitelně nemocných je péče zaměřena zejména na zmírňování bolesti a zajištění 
klidného a důstojného prožití závěrečné fáze života. 

 

Výkony, které zdravotní péče nabízí 

▪ kontrola zdravotního stavu sestrou domácí péče 
▪ měření fyziologických funkcí, glykémie, pulsní oxymetrie, orientační vyš. moče 
▪ lokální ošetření + převazy kožních defektů, prevence jejich vzniku, ošetření stomií 
▪ odběry biologického materiálu 
▪ aplikace léčebné terapie (např. injekce, infuze, lokální farmaka, inhalační terapie) 
▪ péče o permanentní katétry a jejich výměna (u žen) 
▪ ošetřovatelská rehabilitační péče – stavy po operacích, úrazech, náprava hybných 

a tonusových odchylek, prevence poruch z imobility 
▪ 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 
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Statistické údaje 

 
 POČET KLIENTŮ OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2019 

                celkem muži Ženy 

174 61 113 

 
Počet klientů z Písku 150 
Počet klientů z okolních obcí 24 
Počet návštěv u klientů 13 289 
Počet provedených ošetřovatelských výkonů 19 606 

 
Zavedení služby 38 Ukončení služby 27 

 

Z celkového počtu klientů domácí zdravotní služby byli 3 schopni plné sebeobsluhy, 
143 klientů bylo částečně závislých na pomoci a 28 klientů bylo plně závislých na 
pomoci další osoby. Každým rokem tvoří cca 20% klientů lidé umírající, kterým je 
poskytováná palitivné péče a je jim umožněno prožít závěr života doma. 

 

Počet klientů dle věkové kategorie klientů 
V kategorii 19–26 let 0 klientů, ve věkové kategorii 27–64 let bylo v péči 14 klientů a 
ve věkové kategorii 65–80 let to bylo 75 klientů. Nejpočetnější věkovou kategorií byli 
klienti nad 80 let věku – celkem 85. 

 
Dostupnost zdravotní péče 
Péče je poskytována v domácím, pro klienta známém prostředí. Může být poskytována 
nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Běžná pracovní doba je  
od 7:30 – 16:00 hodin. Mimo tuto dobu je služba poskytována, pokud to zdravotní stav 
klienta vyžaduje a provozní možnosti služby dovolují.  

 

Kvalifikace a vzdělávání pracovníků 
Ošetřovatelské výkony jsou zajišťovány kvalifikovanými všeobecnými sestrami s 
dlouholetou praxí, které jsou schopné svým klientům pomáhat na vysoké profesionální 
úrovni. Své odborné zkušenosti si pravidelně doplňují účastí na vzdělávacích akcích v 
rámci celoživotního vzdělávání. 

 

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami 

V roce 2019 spolupracovala služba s 5 zdravotními pojišťovnami: VZP - 127 klientů; 
VOZP - 22 klientů; ČPZP - 4 klientů; OZP - 6 klientů; ZPMV ČR - 15 klientů 

 
Kontakt na vedoucí služby v r. 2019: Dana Kůsová 
                                                               tel.: 737 229 096 
                                                                 e-mail: sestra@pisek.charita.cz
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

Slovo vedoucí služby 
 
Pečovatelská služba  v roce 2019 pokračovala v nakročeném rozvoji z předchozích let. 
Trval zvýšený zájem o službu a s tím navyšující se počet zaměstnanců. Narostl nejenom 
počet klientů, ale došlo k významnému rozšíření míst působnosti služby směrem do obcí 
píseckého regionu. Souvisí to mimo jíné i s tím, že od října 2019 poskytujeme 
pečovatelskou službu ve městě Mirovice a okolníc obcích. Další významnou události 
bylo otevření nových prostor domácí péče, kam se na začátku září přestěhovala 
kancelář pečovatelské služby. Největší výhodou těchto prostor je jejich bezbariérovost 
a možnost přímé spolupcáce s ostatními službami domácí péče.  
 
Hlavní předností služby je soudržnost pracovního týmu, jeho nasazení, schopnost 
odvádět poctivou práci a přinášet do domovů klientů nejen účinnou pomoc, ale také 
úsměv, vlídné slovo, dobrou náladu a pohlazení. 

 
Služba poskytuje terénní pečovatelskou službu převážně na území města Písek. 
Společně s Charitní ošetřovatelskou službou, která zajišťuje zdravotní péči, půjčovnou 
kompenzačních pomůcek, edukací pečujících a poradnou tvoří ucelený komplex domácí 
péče. 

Posláním služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném 
prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní 
postižení. Důraz je kladen na zachování soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými 
blízkými i společností a na možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého 
života. 

Cílová skupina 

▪ senioři 
▪ osoby s chronickým onemocněním 
▪ osoby se zdravotním postižením 

 
Věková struktura cílové skupiny 

▪ mladí dospělí (19–26 let) 
▪ dospělí (27–64 let) 
▪ mladší senioři (65-80 let) 
▪ starší senioři (nad 80 let) 

 
Poskytované činnosti pečovatelské služby 

▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
▪ pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
▪ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
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▪ pomoc při zajištění chodu domácnosti 
▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
▪ základní sociální poradenství 

Kdy může být služba odmítnuta 

▪ pokud osoby nepatří do cílové skupiny pečovatelské služby 
▪ pokud osoby požadují služby, které pečovatelská služba neposkytuje 
▪ pokud je naplněna kapacita služby 

 
Dostupnost pečovatelské služby: Služba byla poskytována v domácnostech klientů 
na území města Písku a obcích ORP Písek. Provozní doba služby je od 7:00 do 22:00 
každý den, včetně víkendů a svátků. Provozní doba služby ve městě Mirovice a v obcích 
správního obvodu je od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:30. 

 

Průběžné vzdělávání pracovníků: Vzdělávání pracovníků probíhá dle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 24 
hod/rok. Na vzdělání pracovníků je kladen velký důraz. Průběžně se účastní 
akreditovaných kurzů na různá témata, skupinových supervizí a intervizí. V r. 2019 
proběhly školicí akce na témata z oblasti umírání a smrti a velmi přínosná školení 
týkající se správné manipulace s klienty, tak aby pečovatelé chránili jejich i svoje zdraví.  
 
Statistické údaje 

  
POČET KLIENTU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2019 
Celkem muži Ženy 

76 23 53 
 

Počet klientů z Písku 68 
Počet klientů z okolních obcí 8 
Počet návštěv u klientů 9148 
Počet provedených pečovatelských výkonů 23 920 

 
Zavedení služby 31 Ukončení služby 30 

 
Nejčastěji poskytované výkony 
Běžný úklid a údržba domácnosti – poskytnuto celkem 7 345 x  
Pomoc při úkonech osobní hygieny – poskytnuto celkem 6 725 x  
Příprava a podání jídla a pití – poskytnuto celkem 3 692 x 

 
Kontakt na vedoucí pracovnici:  Dana Vejšická 
                                                        tel.: 382 214 828, 732 676 036 

                   e-mail: pecovatelka@pisek.charita.cz 
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OBLASTNÍ PORADNA PÍSEK 

Slovo vedoucího pracovníka poradny                                                       

V minulém roce 2019 se v porovnání s předcházejícím rokem podstatně navýšil počet 
klientů poradny. Současně se tím zvýšil i počet konzultačních schůzek. Lidé přicházeli 
za účelem řešení dluhové a insolvenční problematiky. Byly podány tři úspěšné návrhy 
na insolvenci. Spolupracovali jsme s organizací THEIA v rámci řešení insolvenční 
problematiky. Pravidelně jsme se účastnili setkání dluhových poraden. Využívali jsme 
služeb našeho externího právníka pro práci s klienty i pro vzdělávání pracovníků v této 
oblasti. S klienty se snažíme pracovat tak, aby lépe porozuměli své životní situaci, s 
cílem najít adekvátní řešení za pomoci svých vlastních sil . 

Oblastní poradna Písek poskytuje odborné sociální poradenství. 

Posláním 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 Oblastní 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: 
• osoby bez přístřeší 
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy 
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
• etnické menšiny 
• osoby v krizi 
• senioři 

Služby Oblastní poradny Písek jsou určeny osobám starším 18 let a jejich rozsah se 
vždy odvíjí od individuálních potřeb daného klienta. 
  

Cíle 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 
 

Kapacita služby je jeden klient v daný okamžik. Je omezena pracovním vytížením 
poradců, četností návštěv klientů a délkou konzultací, maximálně však 5 intervencí za 
den. 
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Kdo jsou naši klienti 

Nejčastější cílovou skupinou zůstávají osoby sociálně vyloučené (34%), osoby v krizi 
(31%), osoby, které vedou rizikový způsob života (5%), senioři (10%), osoby bez 
přístřeší (15%) a etnické menšiny (5%). 

Statistické údaje 
POČET KLIENTŮ CHP ZA ROK 2019 

Celkem Jednorázový 
kontakt 

Opakovaný 
kontakt 

191 113 78 
Celkem kontaktů Nad 30 minut Do 30 minut 

458 229 229 
Intervence v zájmu 

klienta 109 

Jaká byla návštěvnost 

Oblastní poradnu Písek v roce 2019 navštívilo 191 klientů (116 žen a 75 mužů). Jak již 
bylo zmíněno, celkově se zvýšila návštěvnost poradny a počet nově příchozích klientů. 
V porovnání s předchozím rokem došlo v roce 2019 k výraznému navýšení o 69 
klientů.  

Nejčastěji řešené oblasti a činnosti 

Problematika financí a dluhů, problematika bydlení, zdraví, práce a zaměstnanosti, 
problematika rodinných a mezilidských vztahů a sociální pomoci. U většiny klientů 
však dochází ke vzájemnému prolínání jednotlivých oblastí a je důležité tyto problémy 
řešit komplexně a srozumitelně. 

Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (s navazující službou)  ve 24 %, pomoc 
při uplatňování práv a zájmů (při vyřizování osobních záležitostí) v 54 % a sociálně 
terapeutické činnosti ve 22 %. 

Kvalita poskytované služby 

Sociální pracovník navazuje kontakt s klientem a nabízí mu podporu tak, aby se mohl 
sám rozhodnout dle svých přání, práv, ale i povinností. Někdy jde o jednorázovou 
pomoc (např. poskytnutí věcně správné informace či sepsání určitého dokumentu), 
jindy o dlouhodobější provázení klienta v jeho tíživé situaci (sociální pracovník nejen 
poskytuje informace  či  rady,  ale  nabízí  klientovi  bezpečnou  podporu,  vyjednává  
v jeho prospěch s úřady, organizacemi apod.). 

 
Kontakt na vedoucího služby:  Bc. Michal Kulhavý,  

tel.: 382 212 998, 731 549 778,  
e-mail: oblastniporadna@pisek.charita.cz 



Výroční zpráva 2019 

12 

 

 

CHARITNÍ STŘEDISKO POMOCI 

Slovo vedoucího pracovníka                                            

V roce 2019 nebylo zajištění provozu Střediska pomoci pro organizaci snadné. Z 
důvodu nedostatečného financování došlo k omezení činnosti Střediska na pouhý výdej 
materiální pomoci, který byl časově omezen a zachován z velké části díky pomoci 
dobrovolníků. V přechozích letech byl výdej doplňován sociální terapií osob, 
posilováním jejich dovedností a přípravou na změnu životní situace.  
 
Další změnou, kterou Středisko zaznamenalo, bylo jeho přesunutí do prostor na 
Mírovém náměstí 2272 v Písku. Tyto prostory umožnují skladování materiální pomoci 
v samostatné místnosti. Probíhá zde výdej trvanlivých potravin. Netrvanlivé potraviny 
jsou nadále vydávány ve dvoře Farního úřadu na adrese Bakaláře 43/6 v Písku. 

Cíl a činnost Střediska pomoci 

Středisko pomoci zajišťuje výdej materiální pomoci osobám v sociální nouzi. Pomoc 
je vydávána osobám starším 16 let při dodržení slušného chování ze strany klienta. 
Vedle materiální pomoci vydává Středisko úvěrové přepravenky. O ty žádají nejen 
osoby v nouzi, ale též organizace, poskytující těmto osobám sociální služby. Vydáním 
úvěrové přepravenky je osobě v sociální nouzi umožněno vycestovat mimo město 
Písek, aniž by jí do rukou byla svěřena lehce zneužitelná hotovost. Materiální pomoc a 
úvěrové přepravenky jsou klientům Střediska poskytovány zdarma. 
 
Vybavenost Střediska materiální pomocí závisí na množství a druhu přijatých darů. 
Každé pondělí od 12:00 jsou ve dvoře Farní budovy na Bakalářích vydávány 
netrvanlivé potraviny přivážené z OŘ Tesco Písek. Trvanlivé potraviny a drogistické 
výrobky získává Středisko z velké části od Potravinové banky Jihočeského kraje. 
Vybavenost Střediska ošacením je závislá na darech občanů. Výdej této materiální 
pomoci probíhá každou středu od 8:00 do 10:00 v prostorách Střediska pomoci na 
Mírovém náměstí. 
 
Statistické údaje  

POČET PODPOŘENÝCH OSOB za rok 2019
*

 

Potravinová a ostatní pomoc 134 
Šatní pomoc 90 

* Osoby byly ve většině případů podpořeny opakovaně. Často se jedná o rodiny s více dětmi. 
 

Kontakt na pracovníky střediska v roce 2019:  
Bc. Hajíčková Magda – pracovnice Střediska pomoci, tel.: 730 543 422 

Hajný Tomáš - vedoucí pracovník Střediska pomoci, tel.: 731 161 073 
e-mail: strediskopomoci@pisek.charita.cz   
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MÍSTO VE SPOLEČNOSTI - SNIŽOVÁNÍ DŮSLEDKŮ 
SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA UBYTOVNÁCH 

Slovo pracovníka projektu 

Zahájení činnosti projektu souvisí s ukončením sociální práce s osobami v sociální 
nouzi realizováné původně Střediskem pomoci. Poskytování sociální terapie, 
posilování sociálních dovedností a motivace osob žijících v sociálním vyloučení byly 
podpořeny z operačního programu Zaměstnanost Evropských strukturálních fondů. K 
1.9.2019 byla zahájena realizace projektu Místo ve společnosti - snižování důsledků 
sociálního vyloučení na ubytovnách. Projekt bude realizován do 31.12.2021, pod 
registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011613.  

Cíl a činnost projektu 

Projekt Místo ve společnosti se zaměřuje na osoby žijící v sociálním vyloučení na 
ubytovnách ve městě Písek a na veřejných prostranstvích k ubytovnám přiléhajících. 
Vedle ubytovaných jsou klienty projektu i potenciální či bývalí obyvatelé ubytoven, 
často osoby bez stálého přístřeší, které občas tráví čas na ubytovnách, občas na 
veřejných prostranstvích k nim přiléhajících.  
  
Snahou pracovníků projektu je zastavit prohlubování sociálního vyloučení osob a snížit 
jeho důsledky. Pracovníci motivují klienty k řešení jejich nepříznivé životní situace a 
posilují jejich dovednosti nezbytné k zařazení do života většinové společnosti a k přijetí 
trvalé změny životní situace. Velkou výhodou pracovníků projektu je jejich docházka 
do ubytoven a kontaktování osob, které by jinak pomoc při řešení své nepříznivé 
životní situace nevyhledali. Pracovníci projektu v současné době navštěvují ubytovny 
Maxim, BaK a Laguna a spolupracují též s klienty z ubytovny ve Svatoplukově ulici. 

 
Statistické údaje  

 POČET PODPOŘENÝCH OSOB za rok 2019* 

 Kontaktní práce na ubytovnách 45 
 Individuální práce na bázi case managentu 25 

* Osoby byly ve většině případů podpořeny opakovaně. 
 

Kontakt na pracovníky:  

Bc. Hajíčková Magda - sociální pracovnice, tel.: 730 543 422 

Hajný Tomáš - vedoucí pracovník, odborný konzultant,   
tel.: 731 161 073, e-mail: mistovespolecnosti@pisek.charita.cz 
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PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – cesta ze sociálního vyloučení 

Slovo pracovníka projektu   

Od října roku 2019 se organizace podílí na projektu organizace MESADA, z.s. 
zaměřeném na sociálním začleňování osob prostřednictvím podporovaného 
zaměstnávání. Hlavním úkolem pracovníka Oblastní charity Písek v tomto projektu je 
vytváření podporovaných pracovních míst u zaměstnavatelů (firem) ve městě Písek a 
ORP Písek pro osoby žijící v sociálním vyloučení ve městě Písek.  
 
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH a ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK 

Slovo pracovnice půjčovny  

V roce 2019 se uskutečnilo celkem 40 zápůjček, při kterých bylo zapůjčeno celkem 60 
pomůcek. Z toho bylo 12 klientů využívajících charitní služby a 28 z řad veřejnosti. 
Nejčastěji zapůjčenou pomůckou bylo chodítko, koncentrátor kyslíku, invalidní vozík, 
polohovací lůžko, toaletní křeslo. V souvislosti s poradenstvím, jak pomůcku používat, 
je velký zájem o poskytnutí informací týkajících se možností komplexní péče o seniory 
a nemocné v domácí péči. Průběžně se snažíme o nákup nových pomůcek rozšiřujících 
sortiment a o výměnu již opotřebených. Při výběru se řídíme potřebami našich klientů, 
požadavky zájemců a finančními možnostmi. Finance na nákup nových pomůcek 
nejčastěji získáváme z podpory nadačních fondů. 

Oblastní charita Písek provozuje půjčovnu v Písku na adrese Budějovická 1962 a to na 
základě živnostenského oprávnění. 

Posláním půjčovny je pomoc lidem s tělesným, zdravotním či jiným postižením, 
zmírnit jejich handicap nebo ulehčit pečujícím osobám. 
 

Cílem půjčovny je, aby osoby nemocné, zdravotně postižené či osoby v závěrečné fázi 
života mohly prožívat život ve svém přirozeném domácím prostředí, bez nutnosti 
hospitalizace, a to díky vybavenosti zdravotnickými a kompenzačními pomůckami a 
dostatečné informovanosti o možnostech odborné i laické péče. 

Pomůcky jsou určeny jak uživatelům služeb Oblastní charity Písek, tak i široké 
veřejnosti. Jsou půjčovány za poplatek. Platný ceník a podmínky zapůjčení jsou 
dostupné na webových stránkách nebo v kancelářích Oblastní charity Písek. K 
zapůjčení jsou např.: invalidní vozíky, polohovací lůžko, chodítka, hole, antidekubitní 
matrace, sedačky do vany, toaletní židle, schodolez, stolek k lůžku, infuzní stojan, 
dýchací přístroj – oxygenátor a další. 
 
Kontakt na pracovníka půjčovny: Ivana Sacherová 
tel.: 731 598 973, e-mail: pomucky@pisek.charita.cz 
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BONUM 
 
Slovo koordinátorky dobrovolnického centra             

Dobrovolnické centrum Bonum je přijímající organizací dobrovolníků. Sdružuje 
dobrovolníky, připravuje je pro výkon dobrovolnické činnosti, vysílá je do konkrétních 
přijímajících organizací nebo ke konkrétním potřebným osobám. Spolupracuje s 
přijímajícími organizacemi a eviduje jejich potřeby v oblasti dobrovolnictví. Šíří 
myšlenku dobrovolnictví, ponejvíce přednáškovou činností na středních, vyšších 
odborných a vysokých školách. 
 
Činnost programů dobrovolnického centra: 
 
1. Rozsviť můj den 
Program Rozsviť můj den je jedním z nejžádanějších programů dobrovolnického centra 
ze strany dobrovolníků a přijímajících organizací. Program je zaměřen na poskytování 
dobrovolnické služby seniorům žijícím v pobytových zařízeních zravotních a 
sociálních služeb nebo ve vlastním sociálním prostředí. V roce 2019 bylo v programu 
registrováno 25 dobrovolníků. V průběhu jednoho týdne podporovali dobrovolníci 
svou činností minimálně 30 osob. V průběhu roku proběhlo více než 1 800 kontaktů 
dobrovolníků se seniory. K nejčastěším činnostem vykonávaným dobrovolníky patřily 
předčítání, luštění křížovek, sudoku, výuka základů cizího jazyka, rukodělné práce, 
hraní společenských her, sdílení společných chvil - vyslechnutí životního příběhu, 
vycházky, zpívání s harmonikou, pořádání kulturních akcí (Mikulášská, hudební a 
taneční vystoupení), sportovních aktivit a sousedských setkání pro seniory. 
 
2.  Barevné odpoledne 

Program Barevné odpoledne je zaměřen na osoby se zdravotním postižením a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. Je druhým nejžádanějším programem ze strany 
dobrovolníků a přijímajících organizací. Vedle pravidelných volnočasových a 
vzdělávacích aktivit se dobrovolníci v tomto programu účastní výletů a vícedenních 
pobytů s klienty přijímajících organizací. K aktivitám, které dobrovolníci v rámci 
programu vykonávají, patří volnočasové a vzdělávací aktivity, kreativní dílny, hudební 
kroužky, doučování, hraní společenských her, vycházky, pohybové hry a asistence na 
výletech a táborech.  
V roce 2019 bylo v programu registrováno 16 dobrovolníků. Při svých pravidelných 
činnostech prospívali dobrovolníci zhruba 20 osobám týdně. V průběhu roku proběhlo 
cca 600 kontaktů s cílovou skupinou programu. 
 
3. Hej rup!  
Program zahrnuje jednorázové akce dobrovolníků ve prospěch přijímajících organizací 
nebo potřebných osob. V letošním roce byly činnosti dobrovolníků omezeny ponejvíce 
na klienty a služby Oblastní charity Písek. Největší přínos dobrovolníků byl ve 
prospěch Střediska pomoci, kdy dobrovolníci svou činností prospěli minimálně 150 
osobám, nacházejícím se v sociální nouzi. Do programu se zapojilo 23 dobrovolníků, 
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kteří v průběhu roku vykázali více než 400 hodin dobrovolné činnosti. Dobrovolníci 
pomáhali se svozem, tříděním a výdejem netrvanlivých potravin osobám v nouzi,  
účastnili se Národní potravinové sbírky v OŘ Lidl a Albert, pomohli vytvořit nový 
domov pro opuštěného seniora a vyklidit domácnost osoby se zdravotním postižením, 
která si nemohla dovolit úhradu běžně dostupných placených služeb. Pomohli při 
úklidu nově zrekonstruovaného střediska Služeb domácí péče. 
 
Počty dobrovolníku v roce 2019 dle aktivit: 
 
V roce 2019 evidovalo Dobrovolnické centrum 45 dobrovolníků. Někteří z nich byli 
zaregistrováni ve více programech. V programu Rozsviť můj den 25, v programu 
Barevné odpoledne 16 a v programu Hej Rup 23 dobrovolníků. 
 
Kontakt na pracovníka dobrovolnického centra:  
Mgr. Sochorová Zuzana 
tel: 731 549 777 
e-mail: dobrovolnici@pisek.charita.cz 
web: dobrovolnicipisek.charita.cz, facebook: dobrovolnicipisek. 

 
 
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB NA PÍSECKU 

 
Podpora pečujících osob je jednou z doplňkových činností Oblastní charity Písek a 
úzce spolupracuje s ostatními službami, které Oblastní charita Písek poskytuje. Díky 
vzájemné spolupráci s domácí zdravotní péčí, pečovatelskou službou, poradnou a 
půjčovnou kompenzačních pomůcek  je zajištěna komplexní podpora po stránce 
sociální i zdravotní. 
 
Podpora je určena lidem, kteří doma pečují o osobu blízkou. Je určena také těm, kteří 
možnost péče o osobu blízkou v domácím prostředí teprve zvažují a potřebují se v této 
oblasti zorientovat, zvážit své schopnosti, možnosti a informovat se na zdroje pomoci 
mimo rodinu (dostupné sociální a zdravotní služby v daném regionu, sociální dávky 
apod.). 
 
Díky podpoře Jihočeského kraje mohla Oblastní charita Písek od ledna 2019 do konce 
září 2019 poskytovat podporu a poradenství pečujícím jak v oblasti zdravotní, tak 
v oblasti sociální. Za tuto dobu byla podpora a edukace poskytnuta celkem 87 
pečujícím jedincům či rodinám.  

 
Kontaktní osoba:  Mgr. Veronika Skálová 

tel.: 735 713 557 
pecujici@pisek.charita.cz  
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HUMANITÁRNÍ POMOC 
 
Cílem pomoci je opětovné fungování oblasti nebo osoby postižené katastrofou, či 
živelnou pohromou. Jde o koordinaci a realizaci okamžité a následné pomoci při 
katastrofách a živelných pohromách na Písecku ve spolupráci s Diecézní charitou 
České Budějovice. Humanitární pomoc je krátkodobá, reaguje na momentální krizi  
a je poskytována jen po dobu, dokud postižená oblast/osoba není schopna z větší části 
fungovat samostatně. Reaguje ponejvíce na krize způsobené výkyvy počasí. V roce 
2019 nemusela být Oblastní charitou Písek poskytnuta žádná humanitární pomoc. 
 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
 

Začátkem ledna 2019 se na Písecku, stejně jako po celé 
České republice, uskutečnil 19. ročník tradiční Tříkrálové 
sbírky. Celkem se vykoledovalo krásných 171 951 Kč. 
Vystrojení koledníčkové vybaveni kasičkami, cukříky, 
kalendáříky a dobrou náladou vyšli do ulic ve městě 
Písek, Protivín, Záhoří, Heřmaň, Ražice, Čížová, Dobev, 
Čimelice, Mirotice, Kestřany, Radobytce, Sudoměř, 
Štětice, Zvíkovské podhradí a Vráž u Písku. Rekordní 
výsledek Tříkrálové sbírky 2019 je výsledkem spojení 
dobré vůle a ochoty všech zúčastněných – dobrovolníků, 
koledníčků a koledníků, vedoucích skupin, podpory jejich 
rodin, zúčastněných obcí, města Písek a hlavně všech 
štědrých dárců. 

 
Z celkového výtěžku je 65 %  využito přímo v našem regionu, 15 % je určeno na  
projekty Diecézní charity České Budějovice, 10 % putuje na pomoc potřebným do 
zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. Finanční částka, 
kterou Oblastní charita Písek získala díky Tříkrálové sbírce 2019, byla použita na 
provoz Dobrovlnického centra Bonum a Střediska pomoci. 
 
Děkujeme všem koledníkům za jejich účast, trpělivost a píli při sbírce a samozřejmě 
největší dík patří všem štědrým dárcům, kteří svým příspěvkem rozzářily oči 
koledníků, a díky kterým můžeme i nadále pomáhat lidem, kteří to nejvíce potřebují. 
 
 
VEŘEJNÁ SBÍRKA OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK 

Od 1.12.2017 do 31.8.2019 probíhala veřejná sbírka Oblastní charity Písek, jejímž 
cílem bylo vytvoření bezbariérových prostor Střediska služeb domácí péče na ulici 
Budějovická 1962. Čistý výtěžek sbírky činil 42 037 Kč. Všem dárcům děkujeme. 
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VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME - TESCO 

Oblastní charita Písek se zúčastnila programu  „Vy 
rozhodujete, my pomáháme“, jehož organizátorem je 
Tesco Store ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Tento 
program je zaměřený na podporu místních neziskových 
a příspěvkových organizací a dává zákazníkům možnost 
zvolit si jeden ze tří projektů, které podporují 
společenský život ve svém okolí. Hlasovací fáze 
proběhla ve dnech od 21. 1. - 18. 2. 2019 a Oblastní 

charita Písek se umístila na 1. místě, díky tomu získala finančí částku 30.000 Kč. Ta 
byla využita na nákup pohonných hmot pro službu domácí zdravotní péče. 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2019 

Dne 23. 11. 2019 proběhl v Písku již 7. ročník Národní 
potravinové sbírky. Národní potravinová sbírka se v 
České republice koná od roku 2012. Během této doby se 
zapojuje stále více prodejen a organizací po celé České 
republice. Díky tomu byla pomoc potřebným zaručena 
ve všech regionech České republiky. Děkujeme všem 
hodným lidem, kteří darovali nejen své finance, ale i čas 
a zamyšlení potřebným. Vybrali jsme celkem 456,5 kg 

trvanlivých potravin a drogerie. Děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům a 
zaměstnancům společnosti hypermarket Albert Písek za jejich nadšení, čas a snahu 
pomoci dobré věci. 

MARATON PRO CHARITU 

Potraviny pro osoby v nouzi jsme získali také díky 
dalšímu, již 5. ročníku charitativního maratonu, který 
opět uspořádala Základní škola E. Beneše. Jako vždy 
byla vstupenkou masová konzerva. Vybralo se jich 
neuvěřitelných 444. K naší velké radosti se poprvé k 
tomuto projektu připojila také Základní škola 
Protivín. Při prvním ročníku vybrali krásných 369 
konzerv. Děkujeme žákům i všem, kteří se maratonu 
zúčastnili. Pedagogům a vedením škol, že se rozhodli 

znovu podpořit naši organizaci. V souvislosti s akcí se uskutečnilo setkání s žáky na 
písecké Charitě. Prohlédli si naše prostory a získali informace o činnosti organizace. Z 
jejich zájmu a dotazů vyplynulo, jak úžasná generace mladých nám vyrůstá. Je to 
naděje pro časy budoucí. 
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DÁRKY PRO NAŠE SENIORY 

Děti ze Základní školy J. K. Tyla a T. G. Masaryka v 
Písku vyrobily, jako každým rokem, krásné vánoční a 
velikonoční dárky pro naše seniory. Dárky rozdávají 
zdravotní sestry a pečovatelky klientům v domácí péči. 
Díky výrobě dárečku pro seniory se děti učí nejenom 
tvořivému myšlení, ale i správnému vytváření vztahů 
a úctě ke stáří. Vedle radosti klientů je to neméně 
důležitým smyslem naší dlouholeté spolupráce. 

Téměř celý rok trvala celorepubliková stávková 
pohotovost sester domácí péče, ke které jsme se 
aktivně připojili. Nebyl to boj za lepší podmínky, 
ale za přežití služby, která je zcela nenahraditelná. 
Vážné a dlouholeté podfinancování domácí 

zdravotní péče uvrhlo službu do ztrát a existečního ohrožení. Vyjednávání s vládou a 
zdravotními pojišťovnami sice přineslo částečné zlepšení situace, ale z dlouhodobého 
pohledu to znamená, stále pracovat v nejistotě a při minimálních nákladech.   

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR Budějovická 1962 

Před více než třemi roky začala Oblastní charita Písek řešit 
problém týkající se nedostačného kancelářského zázemí 
služeb. Proto se pustila do rekonstrukce prostor na 
Budějovické ulici v Písku, které získala do pronájmu od 
města Písek. I přes finanční náročnost a nejeden problém 
dospěla rekonstrukce do finále a 1. září mohlo dojít ke 
Slavnostnímu otevření a vysvěcení nových prostor Střediska 
služeb domácí péče. Za podporu a pomoc patří upřímné 
poděkování městu Písek, Domovní bytové správě za 
pronájem, zvýhodněné nájemné a za financování nové 
elektroinstalace. Dále společenství vlastníků domu za 

výměnu výkladců a oken. Diecézní charitě České Budějovice za významnou finanční 
a morální podporu. Poděkování patří také Ing. Petru Lasovskému za zpracování 
projektové dokumentace a stavební dozor. Vynikající práci odvedly stavební firmy 
HADÁČEK z Milevska, MONTEA Písek - elektroinstalace a pan Jaroslav Cvrk, který 
zdarma provedl montáž a instalaci kuchyňských linek. Děkujeme i všem sponzorům a 
podporovatelům. Komunitní nadaci Blanicko–Otavské, Nepotřebným věcem, z.s., 
Tříkrálové sbírce, obcím Mišovice a Rakovice, firmě SIKO Čimelice, TESCO Písek, 
HACO, spol. s.r.o., PROMAT, s.r.o., BOCA Group, a.s., DEN BRAVEN, a.s., DCD 
IDEAL, spol. s r.o., eMko Tábor a SOU Písek. 
Poděkování patří všem nejenom za finanční přispěvky na rekonstrukci prostor a za 
materiální vybavení, ale také těm, kteří přiložili ruku k dílu a na rekonstrukci se 
podíleli. 
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OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR Mírové náměstí 2272 

1.9.2019 byl zahájem provoz na naší druhé připravované pobočce 
na Mírovém náměstí. I tyto prostory jsme získali do zvýhodněného 
nájmu od města Písek. Od března probíhaly rekonstrukční práce. 
Bylo nutné zbudovat nové toalety pro klienty, provést drobné 
opravy vodovodních rozvodů, omítek a samozřejmě vymalovat a 
vybavit nábytkem. Podařilo se nám připravit důstojné zázemí pro 
klienty Střediska pomoci a nově se rozjíždějícího projektu ,,Místo 
ve společnosti - snižování sociálního vyloučení na ubytovnách.” 

Další velkou výhodou je skladový prostor, pro přehledné ukládání trvanlivých 
potravin, ošacení a další materiální pomoci pro osoby v nouzi. 

 
FARNÍ DEN S CHARITOU 

15. 9. 2019 proběhl Farní den s Charitou. Místní farníci 
a zaměstnanci Charity se společně zúčastnili mše v 
kostele Povýšení Sv. Kříže. Následoval společný oběd 
ve farním dvoře a seznámení s činností písecké Charity. 
Celé odpoledne bylo doprovázeno hudbou, programen 
pro děti a drobným očerstvením. Pro zájemce byla 
připravena prohlídka prostor Charity na Bakalářích a 
nově otevřených prostor na Budějovické ulici. 

Prožili jsme příjemný slunečný den plný lásky a porozumnění a našli nové prátele.  

 
ADVENTNT V PÍSKU A NEBESKÁ POŠTA S CHARITOU 

V neděli 1. 12. 2019 byl na Velkém náměstí 
slavnostně zahájen Advent v Písku. Předvánoční 
atmosféru svými krásnými písněmi navodili 
Kamarádi z pískoviště a první svíci na adventním 
věnci zapálil 1. místostarosta města Písek pan Ing. 
Petr Hladík. Písečtí občané si nadělili pod vánoční 
stromeček, který byl v závěru akce slavnostně 
rozsvícen, dárek v podobě krásného betlému. Na 
akci vystoupila také ředitelka Oblastní charity 

Písek, která stručně představila činnost a služby organizace. Právě Oblastní charitě 
Písek byl věnován výtěžek z Nebeské pošty, prostřednictvím které mohly děti odeslat 
dopisy Ježíškovi, a pro které si v závěru večera přijel osobně Andělský rytíř. Oblastní 
charita díky tomu získala 8 000 Kč na podporu svých služeb. 
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ADVENTNÍ KONCERT S CHARITOU 

V neděli 15. prosince proběhl v kostele Narození Panny 
Marie v Písku v pořadí již třetí adventní koncert. Stejně 
jako každý rok, navodil čas kouzelných svátků, plných 
míru, lásky, radosti a tolerance. Jako první vystoupil 
Pěvecký spolek Prácheň Horažďovice, pod vedením 
sbormistra Stanislava Smitky. Následoval Pěvecký a 
chrámový sbor Velkobor pod vedením sbormistryně 
Radky Kočí. Děkujeme oběma sborům, které nás 
pravidelně podporují a vždy nás zanesou s lehkostí do 
pohody vánočních svátků a dokážou upoutat hloubkou 
svého neopakovatelného přednesu. Z vystoupení je cítit 
radost, nadšení a hlavně chuť předat něco krásného nám, 
posluchačům. A to se oběma sborům opět povedlo.  

 

DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ  

16. 12. 2019 byl Dnem splněných přání pro děti našich klientů. Aby 
tomu tak mohlo být, musela se sejít správná parta nadšených lidí 
ochotných zorganizovat sbírku. Jsou jimi – paní Jana Kratochvílová 
z DC Myška Písek a paní učitelka Alice Hnyková se svou dcerou. 
Děti tak našly pod naším charitním stromečkem to, co si opravdu 
přály. 

 
 
POZDRAV PRO TEBE 

Rozzařte oči osamělým seniorům! Stačí zabalit drobný dárek 
např. hrnek, knihu, kosmetické potřeby a přidat krátký vzkaz. 
Do projektu se zapojilo spoustu našich spoluobčanů např. ženy 
z CB Elim Písek, TJ Sokol Písek - házená ženy, Jan Řehtačka 
(Zborník), Nepotřebné věci Písek, děti z 12. MŠ Šobrova aj. 
Dárečky, které se nám na Charitě sešly, předáváme při různých 
slavnostních příležitostech (Vánoce, narozeniny nebo svátek) 
našim klientům z domácí péče. 
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PODPOROVATELÉ, DÁRCI A SPONZOŘI 
 

VŠEM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME! 
 

Jihočeskému kraji za jejich nepostradatelnou a pravidelnou finanční 
podporu ve formě účelových dotací. Tyto finance slouží k zajištění 
provozu sociálních služeb. Díky programovým dotacím si můžeme 

dovolit i zkvalitnění a rozvoj služeb. V roce 2019 jsme získali 60 000 Kč na Podporu a 
edukaci pečujících osob v sociální oblasti a 74 588 Kč ve zdravotní oblasti. 160 000 Kč 
na podporu Dobrovolnického centra Bonum. 

 
Městu Písek nejen za finanční podporu sociálních služeb služeb v 
celkové hodnotě 153 000 Kč, ale i za milou a plodnou spolupráci. Dále 
pak za poskytnutí nových prostor za zvýhodněné nájemné, které bude 
sloužit jako zázemí Střediska služeb domácí péče a Střediska pomoci.  

 
Ministerstvu práce a sociálních věcí za podporu sociálních služeb - 
pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství 
prostřednictvím účelových dotací. 
 

Evropskému sociálnímu fondu - Operační program 
Zaměstnanost za spolufinancování projektu ,,Místo ve 

společnosti - snižování sociálního vyloučení na ubytovnách” 

Ministerstvu vnitra ČR za finanční podporu programů Dobrovolnického centa 
BONUM. Celkem jsme obdrželi 43 000 Kč. 
 

Diecézní charitě České Budějovice za metodické vedení, materiální a morální 
podporu. Dále za finanční dary v celkové hodnotě 218 368 Kč určené na 
rekonstrukci nových prostor.  

 
Místní farnosti Písek za duchovní podporu, součinnost a vzájemnou pomoc 
v průběhu celého roku. Za pomoc při zajištění činnosti Střediska pomoci, 
pořádání Tříkrálové sbírky, adventních koncertů a dalších akcí. 

Úřadu práce Písek za dlouhodobou spolupráci. Díky dotovaným 
pracovním místům jsme mohli zaměstnat několik nových pracovníků, kteří 
pro nás byli nenahraditelným přínosem. Celkem jsme na mzdy získali 537 
956 Kč. 

Nadaci AGROFERT za finanční příspěvek 300 000 Kč na podporu 
domácí zdravotní péče. 

 Komunitní nadaci Blanicko  - Otavské za finanční podporu 20 000 Kč  
určenou na povoz pečovatelské služby. 
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Federaci potravinových bank a Potravinové bance 
České Budějovice, díky které jsme se mohli 
zúčastnit Potravinové sbírky,  a která  nám  

umožňuje získat  potraviny pro potřebné v průběhu roku. Prostřednictvím banky 
jsme také spolupracovali s obchodním řetězcem Tesco Písek a programem FEAD 
financovaného Evropskou unií. 

Hypermarketu Tesco Písek za dlouhodobou spolupráci a 
podporu v podobě trvanlivých a netrvanlivých potravin pro 
potřebné. Za finanční přínos 30 000 Kč na podporu domácí 

zdravotní péče v rámci projektu ,,Vy rozhodujete, my pomáháme“. 

Prostřednictvím Tříkrálové sbírky jsme získali 111 769 Kč. Částka byla 
využita na podporu Dobrovolnického centra Bonum a Střediska pomoci. 
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, ať jako dobrovolníci nebo  dárci.   

Zdravotním pojišťovnám a praktickým lékařům za spolupráci, která je při naší 
činnosti domácí zdravotní péče neodmyslitelná. 
Faurécia Automotive Czech Rrepublic s.r.o. za finanční dar v hodnotě 40 000 Kč 
určený na podporu služeb. 
České národní bance za dar v podobě mobilných telefonů pro terénní pracovníky v 
celkové hodnotě 36 560 Kč. 
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. za mobilní telefony v hodnotě 4 990 Kč. 
ČSOB - Forům dárců z.s. za poskytnutí příspěvku ve formě daru z veřejné sbírky FD 
ve výši 29.961,- Kč určeného na podporu Dobrovolnického centra Bonum. 
Up brand activation, s.r.o. - Coca cola vánoční kamion – za finanční dar v hodnotě 
22 176 Kč. 
Základní škole Edvarda Beneše a Základní škole Protivín za dar v podobě 813 kusů 
konzerv určených našim potřebným. 
SIKO KOUPELNY a.s. - za slevu 30.500 Kč na nákup kuchyňského a sanitárního 
vybavení a materiálu určeného do rekonstruovaných prostor služeb domácí péče. 
Siniat ČR - za materiální dar v podobě sádrokartonů  v ceně 19 895 Kč. 
HACO s.r.o - za materiální dar v podobě větracích mřížek v ceně 11 395 Kč. 
Asociace jihočeských rodin – za finanční dar ve výši 8 000 Kč, což byl výtěžek akce 
Pomáháme, pomáhejte s námi VIII, určený na podporu Střediska pomoci. 
Nepotřebné věci od vás, pomáhají dětem od nás – za dlouhodobou spolupráci a 
podporu klientů Střediska pomoci. Za finanční dar 5 000 Kč určený na rekonstrukci a 
719 Kč pro klienta v nouzi. Dále za finanční dar ve výši 15.256 Kč pro klientku 
pečovatelské služby na speciální tablet a kanyly. 
Hures group, s.r.o. - za finanční dar 5 000 Kč určený na činnost organizace. 
Obci Rakovice za finanční dar v hodnotě 3 000 Kč určený na rekostrukci. 
Všem dárcům, kteří prostřednictvím veřejné sbírky podpořili rekonstrukci nových 
prostor služeb domácí péče. Čistý výtěžek sbírky činil 42 037 Kč 
CB Elim Písek – za věcné dary pro naše klienty v nouzi. 
Za finanční dar na podporu činnosti organizace děkujeme všem individuálním 
dárcům. 
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HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK V ROCE 2019 

Přehled příjmů dle zdrojů a hospodaření jednotlivých středisek v roce 2019 
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VÝROK AUDITORA 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO ROK 2020 

Oblastní charita Písek 
Adresa sídla: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek 

Adresa pobočky: Budějovická 1962, 397 01 Písek 

Adresa pobočky: Mírové náměstí 2272, 397 01 Písek 

IČ: 43852564, ID datové schránky: zepthec 
E-mail: info@pisek.charita.cz, webové stránky: pisek.charita.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka Písek, číslo účtu: 396846271/0100 

Dana Vejšická - ředitelka 
 tel.: 382 214 828, 732 676 036, e-mail: reditel @pisek.charita.cz 

Mgr. Hana Zemanová - zástupce ředitele pro personální a ekonomickou oblast 
 tel.: 731 598 968, e-mail: zastupce@pisek.charita.cz 

Bc. Michal Kulhavý - vedoucí a sociální pracovník Oblastní poradny Písek 
tel.: 382 212 998, 731 549 778, e-mail: oblastniporadna@pisek.charita.cz 

Mgr. Zuzana Sochorová - koordinátorka Dobrovolnického centra Bonum 

tel.: 731 549 777, e-mail: dobrovolnici@pisek.charita.cz 

 facebook: dobrovolnici.pisek 
 

Na pobočce Budějovická 1962, 397 01 Písek 

Dana Kůsová – vrchní sestra domácí péče 
tel.: 737 229 096, e-mail: sestra @pisek.charita.cz 

Bc. Martina Zachatová, DiS - sociální pracovnice pečovatelské služby  
tel.: 731 598 977, e-mail: pecovatelka@pisek.charita.cz 

Mgr. Veronika Skálová - vedoucí pečovatelské služby, podpora pečujících osob 
 tel.: 735 713 557, pecujici@pisek.charita.cz 

Ivana Sacherová - pracovník půjčovny pomůcek, edukační pracovník 
 tel.: 731 598 973, pomucky@pisek.charita.cz 

 

Na pobočce Mírové náměstí 2272, 397 01 Písek 
Tomáš Hajný - vedoucí pracovník Střediska pomoci a projektu Místo ve společnosti 

tel.: 731 161 073, mistovespolecnosti@pisek.charita.cz 

Bc. Magda Hajíčková - sociální pracovník Střediska pomoci a Místa ve společnosti  
tel.: 730 543 422, e-mail: strediskopomoci@pisek.charita.cz 

 



 

 

KONTAKTNÍ HODINY KANCELÁŘÍ 

Sídlo organizace - Bakaláře 43/6, Písek 

Charitní poradna 
 

Pondělí: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 
Úterý: 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00 
Středa: 10:00 – 12:00   12:30 – 15:00* 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00 
Pátek: 8:00 – 12:00 --- 

 *pro objednané klienty  
Poslední klient je přijímán 45 min. před koncem provozní doby. 

Dobrovolnické centrum Bonum 

Po předchozí domluvě s koordinátorkou centra na tel.: 731 549 777 

Pobočka Střediska služeb domácí péče - Budějovická 1962, Písek 

Kancelář pečovatelské služby 

PO – PÁ   8:00 – 12:00     12:30 – 14:00 
 

Kancelář domácí zdravotní péče 

PO – PÁ  8:00 – 12:00     12:30 – 14:00 
 

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek 

PO - PÁ 13:00 - 15:30 (po telefonické domluvě – tel. 731 598 973) 

Pobočka Střediska pomoci - Mírové náměstí 2272, Písek 

Středisko pomoci 

Středa: 8:00 - 10:00 
poslední klient je přijímán 30 minut před koncem pracovní doby 

 
Pondělí: 12:00 - 13:00 

výdej netrvanlivých potravin probíhá v prostorách farního dvora  
 

Místo ve společnosti 
 

Pondělí: 10:00 – 12:00 13:30 – 17:00 
Úterý: 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30 
Středa: 8:30 – 12:00 --- 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:30 
Pátek: --- 12:30 – 14:30  

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tvorba výroční zprávy: 

Výroční zprávu sestavily: Dana Vejšická a Veronika Skálová 
Na obsahu se podíleli: 

Magda Hajíčková, Michal Kulhavý 
 Dana Kůsová, Ivana Sacherová, 

Martina Zachatová, Hana Zemanová, 
Grafický návrh: Veronika Skálová 

Autor fotografie na titulní straně: Alois Němec  

 
 


