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"Každý člověk je důležitý"



Děkuji tímto bývalé paní ředitelce Daně Vejšické i současným zaměstnancům za

jejich vysoké nasazení při práci, za jejich obětavost, vzájemnost, ochotu a srdečnost.

Tyto vlastnosti jsou velmi důležité pro tvoření charitního díla, tedy k šíření milosrdné

lásky skrze pomoc potřebným. 

Děkuji také všem, kteří se na poslání Charity podíleli a podílejí, ať už vlastní prací,

přístupem či finančně. Děkuji za to již zmíněným zaměstnancům a dále

dobrovolníkům, dárcům, sponzorům a dalším podporovatelům. Děkuji Jihočeskému

kraji, městu Písek a obcím v ORP Písek. Za vedení a podporu děkuji také Diecézní

charitě České Budějovice. Poděkování patří také farnostem a pomáhajícím

organizacím za spolupráci a propojování se navzájem. Bez všech zmíněných bychom

nemohli naplňovat své poslání pomáhat a doprovázet lidi v nouzi k naplnění jejich

života. 

Vážení přátelé, 

předkládám Vám výroční zprávu Oblastní charity Písek, ve

které jsem začal působit od 1.11.2021 jako ředitel. Převzal jsem

pomyslné otěže od dlouholeté ředitelky Dany Vejšické, díky

které písecká Charita v současné době pomáhá širokému

spektru lidí v nouzi: lidem s omezenou soběstačností v

důsledku stáří, zdravotního stavu či sociálního znevýhodnění. 

Naše služby, klienti i pracovnice se během roku 2021 potýkaly

se stále probíhající pandemií, ale díky zkušenostem 

 z předchozího roku se jim velmi dobře podařilo zvládnout

všechna omezení, změny a výzvy, které s tím souvisely.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Bc. Dalibor Dávid - ředitel

Na konci roku 2021 jsme pod svá křídla přijali Farní charitu Milevsko, změnili jsme

logo a vstoupili jsme do roku 2022 sjednoceni, pod názvem Charita Písek. 



Charita v Písku je nestátní nezisková organice, zřízena v roce 1991 Biskupstvím

Českobudějovickým. Je složkou Diecézní charity České Budějovice a součástí

Římskokatolické církve. 

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 více než třicetileté

praxe v oblasti zdravotních a sociálních služeb nabízí 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 podporu

pečujícím osobám, provozujeme 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 kanceláře 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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Charita Česká republika je útvarem Římskokatolické církve a právnickou osobou

podle Kodexu kanovnického práva. Zřizovatelem je Česká biskupská konference. S

více než stoletou historií je Charita největším nestátním poskytovatelem zdravotně

sociálních služeb v České republice. Charitní síť tvoří zhruba 300 Charit různé velikosti

– od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Jednotlivé charity se pak liší

svojí mírou samostatnosti, projekty a službami, které poskytují. Princip však zůstává u

všech 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 pomáhá hlavně potřebným na území

ČR, ale stále větší měrou se zapojuje i do humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.

 

O CHARITĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

CHARITA PÍSEK
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI ZA ROK 2021

Zřizovatel: 

Biskupství českobudějovické

JAK POMÁHÁME

Zdravotní služba

Domácí zdravotní péče

Právní forma: 

evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných

právnických osob, č.j. 8/1-05-706/1998.

Statutární zástupce: 

do 31. 10. 2021 Dana Vejšická - ředitelka

od 1. 11. 2021 Bc. Dalibor Dávid - ředitel

Sídlo: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek

IČO: 43852564

Telefon: 382 214 828

E-mail: info@pisek.charita.cz

Datová schránka: zepthec

Číslo účtu: 396846271/0100

Sociální služby

Charitní pečovatelská služba 

Oblastní poradna Písek

Další činnost a projekty Charity Písek

Dobrovolnické centrum BONUM

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek

Středisko pomoci

Místo ve společnosti

Podpora pečujících osob
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KDE NÁS NAJDETE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

1. Charita Písek - vedení organizace, ekonomický a administrativní úsek, Oblastní poradna Písek

2. Středisko domácí péče

3. Středisko pomoci 

Statutární zástupce
ředitel

Rada 
Charity Písek

vedoucí pracovník poradny
vrchní sestra dom. zdrav. péče
vedoucí pečovatelské služby

vedoucí Střediska pomoci
vedoucí Místa ve společnosti

pracovnice půjčovny pomůcek
koordinátorka dobrovolnického centra

pracovnice podpory pečujících

fundraiser vedoucí personálně
ekonomického

úseku/projektový
manažer

ekonom
admin. pracovnice

personalista

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CHARITY PÍSEK
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SLOVO VRCHNÍ SESTRY

Rok 2021 byl dalším rokem "s covidem". Pružně jsme se museli přizpůsobovat

neustálým změnám a nařízením, které vyplývaly z aktuální epidemiologické situace.

Sestřičky už si zvykly na práci v respirátorech a ochranných pomůckách, pravidelně

informovaly své pacienty o vývoji epidemiologické situace a také působily i jako

poradkyně a podpůrkyně v rodinách, které náhle přišly o své členy nebo trpěly obavami

o zdraví své i svých blízkých. 

Spolupráce s obvodními lékaři a pracovníky v sociálních službách byla na vysoké

úrovni, velmi nám všichni vycházeli vstříc a tak jsme dalším "covidovým" rokem propluli

s vědomím, že se jeden na druhého můžeme spolehnout, a navzdory náročným

podmínkám zůstáváme skvělým týmem a oporou pro naše pacienty i jejich rodiny. 

O DOMÁCÍ PÉČI

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 i péči paliativní, která je určena nevyléčitelně nemocným. Je poskytována na

základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. 

 Služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

CO NABÍZÍME

▪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

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

POSLÁNÍ

Posláním služby je zajištění ošetřovatelské péče v domácím prostředí klienta, a pokud

možno, v blízkosti a s pomocí jeho rodiny. Naším cílem 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.
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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. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dana Kůsová - vrchní sestra

tel.: 737 229 096, 

e-mail: sestra@pisek.charita.cz

STATISTICKÉ ÚDAJE 

ZA ROK 2021

Počet klientů: 195
Počet návštěv: 10 446
Počet provedených výkonů: 15 739
Počet klientů z Písku: 156; počet klientů z okolních obcí: 39
Nově zavedená služba: 32; ukončená služba: 30

Z celkového počtu pacientů domácí zdravotní služby byli 3 schopni plné sebeobsluhy,

181 bylo částečně závislých na pomoci a 11 pacientů bylo plně závislých na pomoci další

osoby. Každým rokem tvoří cca 10% pacientů lidé umírající, kterým je poskytována

paliativní péče a je jim umožněno prožít závěr života ve svém domově.

SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

V roce 2021 spolupracovala služba s 5 zdravotními pojišťovnami:
VZP - 127 pacientů; VOZP - 31 pacientů; ČPZP - 5 pacienti; OZP - 4 pacientů; ZPMV ČR -
28 pacientů.

▪ 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

mailto:sestra.charitapi@seznam.cz
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SLOVO VEDOUCÍ SLUŽBY

Začátek roku 2021 byl opravdu náročný. Covid se šířil jako lavina mezi klienty i

personálem. S vypětím všech sil a za velké pomoci dobrovolníků se nám podařilo toto

náročné období ustát a zabezpečit všechny klienty. Respirátory, štíty, celotělové obleky

a další ochranné pomůcky se na nějaký čas staly naším každodenním dress codem. Ale

díky píli a obětavosti celého týmu jsme se se všemi komplikacemi a výzvami dokázali

vypořádat. 

O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ

Na území ORP Písek poskytujeme terénní pečovatelskou službu osobám se sníženou

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

pozdějších předpisů. Společně s Domácí zdravotní péčí, Půjčovnou kompenzačních

pomůcek, Podporou pečujících a Oblastní poradnou tvoří pečovatelská služba ucelený

komplex domácí péče.

CÍLOVÁ SKUPINA

▪senioři

▪osoby s chronickým onemocněním

▪osoby se zdravotním postižením

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

POSLÁNÍ

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.

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

▪pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

▪pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Děvčata dokáží dát do péče o klienty nejen profesionalitu, ale i vřelý srdečný přístup a

opravdový zájem o ně, a to dělá naši pečovatelskou službu přesně takovou, jaká má být

– CHARITNÍ. Jsem velmi ráda, že jsme koncem roku mohli rozšířit naše řady o další dvě

skvělé kolegyně, díky kterým budeme moci zabezpečit větší množství potřebných.

https://pisek.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelske-sluzby/charitni-pecovatelska-sluzba/


8

DOSTUPNOST PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Služba je poskytována v domácnostech klientů na území města Písku a obcí 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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

KONTAKTNÍ ÚDAJE

vedoucí služby

Mgr. Veronika Skálová 
tel.: 735 713 557

email: pecovatelka@pisek.charita.cz

STATISTICKÉ ÚDAJE 

ZA ROK 2021

Počet klientů: 109
Počet návštěv: 13 153
Počet provedených výkonů: 26 330
Počet klientů z Písku: 87; počet klientů z okolních obcí: 22
Nově zavedená služba: 53; ukončená služba: 39

Nejčastěji poskytované činnosti

▪pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 7 887
▪pomoc při zajištění chodu domácnosti: 9 339
▪pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 4 445
▪poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 2 827
▪dovoz nebo donáška oběda: 1 423

▪poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

▪pomoc při zajištění chodu domácnosti

▪zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

▪základní sociální poradenství

Procentuální zastoupení cílových skupin

▪osoby s chronickým onemocněním: 74 (67 %)

▪senioři: 26 (24 %)

▪osoby se zdravotním postižením: 9 (9 %)

mailto:sestra.charitapi@seznam.cz
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SLOVO VEDOUCÍ SLUŽBY

V poradně se v roce 2021 událo několik personálních změn, nicméně počátkem

podzimu se poradenský tým ustálil. Nyní ho tvoří dvě pracovnice, z nichž jedna působí i

ve Středisku pomoci, což umožňuje lepší propojení a spolupráci obou služeb. 

O OBLASTNÍ PORADNĚ

Poradna nabízí radu, pomoc a podporu lidem v obtížné životní situaci. Jedná se o

ambulantní sociální službou, která poskytuje sociální poradenství podle § 37 zákona

č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu

základního a odborného poradenství. Poradna má také akreditaci pro poskytování

služeb v oblasti oddlužení.

CÍLOVÁ SKUPINA

▪osoby bez přístřeší

▪osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

▪osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

▪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.

OBLASTNÍ PORADNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

POSLÁNÍ

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. Poskytujeme informace, rady, podporu, pomoc, asistenci při jednání s

úřady a spolupráci se sítí dostupných služeb, vždy na základě aktivní účasti klienta s

respektem k jeho potřebám, právům a povinnostem. Služba je bezplatná, pracovníci

zachovávají mlčenlivost, anonymitu klientů a rovný přístup ke všem osobám.

I poradnu ovlivnila pandemie, konzultace se více odehrávaly telefonicky a nových

klientů přibývalo méně. Brzy ale všichni pochopili, že se covid stane běžnou součástí

života, a chod poradny se vrátil do normálu.

Služby poradny jsou anonymní, bezplatné a diskrétní. Dáváme si záležet na tom, aby

každý, kdo k nám přijde, věděl, že je vítaný a přijímaný se všemi svými starostmi i

radostmi. 
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KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je jeden klient v daný okamžik. Kapacita je omezena četností návštěv

klientů a délkou jejich konzultací. Maximální počet intervencí je pět za jeden den (1

intervence trvá min. 30 min). Kapacita Oblastní poradny je v současné době schopna

uspokojit poptávku klientů a je tedy dostačující.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

KONTAKTNÍ ÚDAJE

vedoucí služby

Mgr. Hana Bartáková Hrušková
tel.: 382 212 998, 734 360 974

oblastniporadna@pisek.charita.cz

STATISTICKÉ ÚDAJE 

ZA ROK 2021

Počet klientů: 132
Počet konzultací: 440
Počet konzultací do 30 minut: 214 a nad 30 minut: 226
Počet klientů z Písku: 112; počet klientů z okolních obcí: 20

Nejčastěji řešené oblasti

▪sociální pomoc a sociální dávky: 95 konzultací 

▪finanční a dluhová problematika: 122 konzultací

▪zaměstnanost a trh práce: 33 konzultací

▪problematika bytová: 49 konzultací

▪problematika rodinná a mezilidské vztahy: 68 konzultací

▪problematika majetkoprávní: 20 konzultací

▪jiná problematika: 54

U více než půlky klientů však dochází ke vzájemnému prolínání jednotlivých oblastí,

spolu s klientem usilujeme o srozumitelné a komplexní řešení jeho nepříznivé sociální

situace. 

Nejčastější cílovou skupinu tvoří osoby v krizi (57%). Dále senioři (15%) a osoby žijící v

sociálně vyloučených lokalitách (14%). Etnické menšiny jsou zastoupeny  9%. Osoby bez

přístřeší tvoří 4% a nejmenší skupinu tvoří osoby, které vedou rizikový způsob života

(1%).

Tým poradců spolu 
s týmem administrativy

mailto:sestra.charitapi@seznam.cz
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SLOVO PRACOVNICE STŘEDISKA

Činnost Střediska pomoci byla v roce 2021, stejně jako rok předchozí, ovlivněna

pandemií. Velmi pozitivně vnímáme fakt, že se v této náročné době rozrostla vzájemná

solidarita mezi lidmi a mnoho lidí má zájem darovat ať už oblečení, dětské potřeby,

potřeby pro domácnost, ale třeba i drogistické zboží a potraviny.

O STŘEDISKU POMOCI

Středisko materiální a potravinové pomoci je jednou z doplňkových služeb Oblastní

charity Písek a je určeno osobám v nouzi. Středisko sídlí na adrese Mírové náměstí

2272, Písek. Klienti zde mohou získat jak materiální a potravinovou výpomoc, tak i např.

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. 

KONTAKTY NA STŘEDISKO POMOCI

Ivana Vozábalová, DiS. - sociální pracovnice, tel.: 730 543 422

Jana Hronková - pracovnice v sociálních službách, tel.: 730 543 422

e-mail: strediskopomoci@pisek.charita.cz

CHARITNÍ STŘEDISKO POMOCI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021

▪počet podpořených klientů: 151, včetně 70 rodin, v nichž je přibližně 174 dětí

Vybavenost Střediska pomoci závisí jednak na množství a druhu přijatých darů od

jednotlivých dárců, tak i od Potravinové banky Jihočeského kraje, která dodává trvalé

potraviny, drogistické výrobky a netrvanlivé potraviny určené k okamžitému výdeji.

Netrvanlivé potraviny získává Středisko pomoci také od obchodního řetězce Albert

Písek.

Ve Středisku pomoci je možné získat i ošacení, které je převážně z darů veřejnosti.

Výdej materiální pomoci a trvanlivých potravin probíhal ve Středisku každou středu od

8 do 10, v úterý od 12 do 13 pak probíhal výdej netrvanlivých potravin na adrese

noclehárny, v Sedláčkově ulici 450, v Písku.

mailto:strediskopomoci@pisek.charita.cz


1 2

SLOVO VEDOUCÍ SLUŽBY

Projekt Místo ve společnosti úspěšně pokračuje a zaznamenává další úspěchy. Klienti,

kteří se na nás obracejí o pomoc, i nadále přibývají a snaží se s naší podporou aktivně

řešit svůj dosavadní život a měnit ho k lepšímu. Nejčastěji pomáháme s hledáním

kvalitnějšího bydlení, než poskytují ubytovny. Podporujeme klienty také při hledání

nového zaměstnání a zorientování se na trhu práce. Dále v oblasti finanční gramotnosti

a v oblasti týkající se zdraví. 

O PROJEKTU

Projekt Místo ve společnosti byl Oblastní charitou Písek realizován od 1.9.2019 do

31.12.2021 a spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operační program

Zaměstnanost. Následně byl projekt prodloužen do 31.3.2022. Projekt byl zaměřen na

podporu úspěšného sociálního začleňování osob žijících na ubytovnách ve městě Písek

a v přilehlém okolí. Jeho hlavním cílem bylo snížit důsledky sociálního vyloučení a

zastavit prohlubování sociálního propadu u osob nacházejících se v sociálně nepříznivé

situaci. Práce s lidmi z ubytoven probíhala formou individuální a skupinové motivace.

MÍSTO VE SPOLEČNOSTI -   SNIŽOVÁNÍ DŮSLEDKŮ
SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA UBYTOVNÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Bohužel, kvůli pandemii, byla výrazně omezena možnost docházet za klienty na

ubytovny. I přesto jsme s většinou klientů neztratili kontakt.

KONTAKTY NA STŘEDISKO POMOCI

Ivana Vozábalová, DiS. - sociální pracovnice, tel.: 730 543 422

Jana Hronková - pracovnice v sociálních službách, tel.: 730 543 422

e-mail: mistovespolecnosti@pisek.charita.cz

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021

Do projektu vstoupilo celkem 61 klientů, z toho bylo 30 žen a 31 mužů. Pracovníci

projektu udržovali spolupráci se 4 rodinami. Kontaktní práce probíhala cca s 28

osobami, bagatelní podpora byla dosažena u 25 klientů. Vedle individuální práce na

bázi case managementu využívalo službu dalších cca 30 osob. 3 osoby nebylo možné

do systému uložit, a to z důvodu chybějícího osobního údaje (datum narození, nebo

adresa pobytu). V těchto případech jde o klienty s krátkodobou spoluprací, kteří

přerušili kontakt. 

U několika klientů se nám povedlo zprostředkovat nové zaměstnání. Za další úspěch

považujeme úspěšnou pomoc při hledání nových bytů, do nichž se následně někteří

naši klienti přestěhovali.
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SLOVO KOORDINÁTORKY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BONUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

PROGRAM ROZSVIŤ MŮJ DEN

Program zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci

osobám zdravotně postiženým, seniorům, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v

jejich volném čase, pomoci při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí

pro osoby se zdravotním postižením a seniory na území ORP Písek.

Rok 2021 nám ukázal, jak je role dobrovolníků v sociálních službách důležitá. V období

pandemie covid-19 byla činnost dobrovolnického centra směřována do pobytových

zařízení sociálních služeb, nemocnice a do rodin zdravotně postižených osob.

Dobrovolníci vypomáhali v Domově pro seniory SeneCura, v Alzheimer centru, Domově

pro seniory Světlo, Denním a týdenním stacionáři Duha, na oddělení následné péče

nemocnice Písek, ale i doma u seniorů a osob se zdravotním postižením.

Naši dobrovolníci s podpořenými osobami sdíleli volný čas, chodili na procházky,

vypomáhali seniorům s obsluhou mobilních telefonů a výpočetní techniky apod. V

zařízeních pomáhali s podáváním obědů a dalšími činnostmi, které byly zapotřebí. 

PROGRAM BUĎME SPOLU

Program zajišťující krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci

sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin a pomoci při pořádnání

kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby výše uvedené na území ORP

Písek.

Všem dobrovolníkům, kteří se nebáli vypomáhat v nelehkém období pandemie covid-

19, děkujeme. Bez jejich pomoci by byl život pro mnohé potřebné složitější, osamělejší

a provoz pro mnohá sociální a zdravotní zařízení hůře udržitelný.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021
V roce 2021 se dlouhodobých i krátkodobých programů Dobrovolnického centra

účastnilo 27 dobrovolníků a 14 dobrovolníků pomáhalo při potravinové sbírce.

Dobrovolníci odpracovali celkem 652 hod. a při jejich činnosti proběhlo 1303 kontaktů.

KONTAKTY NA DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Stanislava Lenkerová- koordinátorka Dobrovolnického centra

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

mailto:strediskopomoci@pisek.charita.cz


O PŮJČOVNĚ

Oblastní charita Písek provozuje půjčovnu v Písku na adrese Budějovická 1962 a to na

základě živnostenského oprávnění. Půjčovna je součástí Střediska domácí péče. Našim

klientům i široké veřejnosti půjčujeme pomůcky, které jim napomáhají v udržení

soběstačnosti a při rekonvalescenci. Správně zvolená pomůcka dokáže navíc zkvalitnit

a usnadnit život. Některé pomůcky podléhají nutnosti revize a pravidelnému servisu,

většinou jednou za rok. 
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SLOVO PRACOVNICE PŮJČOVNY

V roce 2021 jsme zaznamenali znatelně vyšší poptávku po kompenzačních a

zdravotnických pomůckách. Jednalo se především o oxygenátory kyslíku, elektrická

polohovací lůžka, chodítka, toaletní křesla a další. 

KONTAKT NA PRACOVNICI PŮJČOVNY

Bc. Martina Zachatová, DiS.
tel.: 731 598 977

e-mail: pomucky@pisek.charita.cz

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

NABÍDKA POMŮCEK

Je možné si u nás zapůjčit: antidekubitní program, elektrické polohovací lůžko,

chodítka, generátory kyslíku, toaletní křesla, koupací křesla, nástavce na wc, židle do

sprchy, invalidní vozíky, stolky k lůžkům, berle aj. Kompletní nabídku je možné nalézt

na webových stránkách.

Pomůcky jsou zapůjčovány dle platného ceníku, který naleznete na našich webových

stránkách. Naši klienti navíc mohou využít zápůjčku za sníženou úhradu. Doba

půjčovného není omezená. 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021

V roce 2021 bylo sepsáno 72 nových smluv a

zapůjčeno 87 pomůcek.

Na poptávku po pomůckách se snažíme pružně reagovat. Díky nadačnímu příspěvku

Komunitní nadace Blanicko - Otavské jsme pořídili toaletní křesla, invalidní vozíky a

nafukovací vaničky na mytí vlasů. Z prostředků od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy

Havlové jsme zakoupili nový generátor kyslíku.

mailto:sestra.charitapi@seznam.cz
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O PODPOŘE PEČUJÍCÍCH OSOB

Projekt Podpora pečujících 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.). 

Cílem projektu je zamezit psychickému, fyzickému a sociálnímu propadu osoby

pečující o osobu závislou na péči druhé osoby a poskytnout poradenství a podporu

pečujícím osobám na území Písecka.

SLOVO PRACOVNICE PODPORY

Péče o osobu blízkou v domácím prostředí je velice náročná a ne každý má

předpoklady a možnosti ji zvládnout. My jsme zde od toho, abychom to pečujícím

alespoň trošku usnadnili a aby v této náročné životní situaci nezůstali sami a měli se

kam obracet pro radu, pomoc a podporu.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB NA PÍSECKU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Od 1.7.2020 do 30.6.2022 realizuje Oblastní charita Písek projekt Podpora pečujících

osob pro oblast severního Písecka (tzv. MAS BRÁNA Písecka). Tento projekt je

spolufinancován  Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu, v rámci

Operačního programu Zaměstnanost. 

za rok 2021 byla podpora poskytnuta

30 pečujícím osobám/rodinám. 

Pandemie výrazně ovlivnila i projekt Podpora pečujících. Byli jsme nuceni čelit

překážkám souvisejícím s restrikcemi a opatřeními. I přesto všechno jsem tu byli pro

pečující, kteří nás potřebovali a obrátili se na nás.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Tradiční Tříkrálová sbírka v netradičním kabátě, i tak by se dal nazvat 21. ročník této

dobročinné akce. I když jsme se na sbírku připravovali, tak jako každým rokem,

protiepidemická opatření nám nakonec nedovolila vyjít do ulic a sbírka proběhla v on-

line prostoru a formou statických kasiček. Průběh sbírky byl sice trochu jiný, výtěžek

nebyl tak jako v posledních letech rekordní, ale na druhou stranu nám umožnil

načerpat nové zkušenosti a mnohá poučení. A hlavně jsme získali další důkaz o tom,

jak si lidé dokáží v těžkých chvílích pomáhat a jak jsou jejich srdce otevřená.

SBÍRKY, AKCE CHARITY, S CHARITOU A PRO CHARITU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

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 2021

nemusela být Oblastní charitou Písek poskytnuta žádná humanitární pomoc. 

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 2021, byla použita na podporu

Dobrovolnického centra Bonum a Střediska pomoci.

Děkujeme všem, kdo sbírku podpořili 
nebo se podíleli na její realizaci.

HUMANITÁRNÍ POMOC

Formou statických kasiček, které byly rozmístěny

na veřejných místech na Písecku, jako např.

úřady, kostely, obchody, apod., se povedlo vybrat

132 244 Kč. Přes on-line pokladnu nám lidé

přispěli přes 20 tisíc Kč.
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Děti ze ZŠ J. K. Tyla a T. G. Masaryka v Písku vyrobily krásné

vánoční, velikonoční a jiné dárečky pro naše seniory. Dárky

rozdávají zdravotní sestry a pečovatelky klientům v domácí péči.

Díky výrobě dárečků 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. Poděkování patří také ZŠ E. Beneše v Písku za

dlouholetou spolupráci a podporu. I v roce 2021 škola uspořádala

akci Maraton pro Charitu, díky které jsme získali velké množství

trvanlivých potravin pro klienty Střediska pomoci.

DÁRKY PRO NAŠE SENIORY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

V roce 2021 proběhla hned 2 kola potravinové sbírky. V

jarním kole, které se uskutečnilo 24.4.2021 v hypermarketu

Albert, se vybralo 714,7 kg potravin a 16,2 kg drogerie. V kole

podzimním se 20.11.2021 v hypermarketu TESCO vybralo

443,5 kg potravin a 109,9 kg drogerie. Tato materiální a

potravinová pomoc se následně prostřednictvím Střediska

pomoci dostala k potřebným. Děkujeme všem, kteří

potraviny darovali a také těm, kdo se sbírkou pomáhali.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2021 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

U příležitosti oslav Dne Charity proběhl v neděli

26.9.2021 Koncert duchovní hudby. Koncert se

konal v malebném Kostele sv. Jakuba Většího v

Čížové. Překrásný zpěv paní Gabriely Hoškové na

varhany doprovodil pan Ladislav Kratochvíl.

Oběma moc děkujeme za hluboký kulturně-

duchovní zážitek (foto Jan Vávra).

VÁNOČNÍ KONCERT

V kostele Narození Panny Marie v Písku proběhl 12.12.2021 vánoční koncert Pěveckého

a chrámového sboru Velkobor. Uskutečnil se především jako projev díků všem

dobrovolníkům za jejich obětavou a nedocenitelnou práci. Po koncertě proběhlo

slavnostní žehnání nových osobních automobilů píseckým vikářem Witoldem Piotrem

Koconem. Děkujeme účinkujícím i všem přítomným.



Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo vnitra

Evropská unie – Evropský sociální fond

Jihočeský kraj

Diecézní charita České Budějovice

Město Písek

Město Mirovice

Úřad práce Písek

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadace rozvoje občanské společnosti

Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Probační a mediační služba Písek

Nadace AGROFERT

Potravinová banka Jihočeského kraje

Toyota DOLÁK

Základní škola Edvarda Beneše Písek

Yver Rocher
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PRÁVNICKÉ OSOBY (DOTACE A DARY)

Děkujeme všem sponzorům, dárcům, podporovatelům a příznivcům. Naše služby a

projekty bychom nemohli bez jejich podpory realizovat. Přízně všech, kdo nás

jakýmkoliv způsobem podpořili, si velice vážíme.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

PODPOROVATELÉ, DÁRCI A SPONZOŘI



dobrovolníkům, kteří nám pomohli se zajištěním služeb v době pandemie, nebo se

zapojili do sbírek či jiných akcí,

základním školám, které s námi spolupracují (ZŠ E. Beneše, ZŠ J.K.Tyla a ZŠ T.G.

Masaryka),

lidem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky a do potravinových sbírek,

lidem, kteří poskytli ošacení, či jinou materiální pomoc pro osoby v nouzi nebo

přinesli dárky pro seniory z našich služeb.

Děkujeme všem, kteří naši činnost jakkoliv podpořili:

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
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ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A LÉKAŘI

Děkujeme také všem zdravotním pojišťovnám a praktickým lékařům, se kterými v

rámci Domácí zdravotní péče spolupracujeme.

OSTATNÍ

A poděkování patří také týmu mladých lidí z UNDERGROUND MOVIE, kteří se rozhodli

podpořit naši činnost v době pandemie a založili transparentní účet, kam podstatnou

měrou i sami přispěli. 

Děkujeme všem individuálním dárcům, kteří prostřednictvím darů podpořili činnost

služeb Oblastní charity Písek.
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HOSPODAŘENÍ CHARITY PÍSEK V ROCE 2021

PŘEHLED PŘÍJMŮ DLE ZDROJŮ
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HOSPODAŘENÍ CHARITY PÍSEK V ROCE 2021

HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK V ROCE 2021
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HOSPODAŘENÍ CHARITY PÍSEK V ROCE 2021

HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK V ROCE 2021
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VÝROK AUDITORA
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CHARITA PÍSEK

Adresa sídla: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek

IČ: 43852564, ID datové schránky: zepthec

e-mail: info@pisek.charita.cz, web: pisek.charita.cz, facebook: pisek.charita.cz

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ROK 2022

Bc. Dalibor Dávid - ředitel 

tel.: 382 214 828, 732 955 685, e-mail: reditel@pisek.charita.cz

Mgr. Hana Zemanová - vedoucí personálně ekonomického úseku, projektový manažer

tel.: 731 598 968, e-mail: zastupce@pisek.charita.cz

Ing. Michala Pykalová - ekonomka, hlavní účetní

tel.: 724 426 819, e-mail: ekonom@pisek.charita.cz

OBLASTNÍ PORADNA PÍSEK

Mgr. Hana Bartáková Hrušková - vedoucí a sociální pracovnice poradny

e-mail: oblastniporadna@pisek.charita.cz, tel.: 382 212 998, 734 360 974

Kontaktní hodiny Oblastní poradny

8:00 - 12:00   

8:00 - 12:00   

8:00 - 12:00   

   

PO

ÚT

ST

12:30 - 15:00

12:30 - 15:00

12:30 - 18:00

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BONUM

Stanislava Lenkerová - koordinátorka dobrovolnického centra

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

Marie Šťáhlavská - administrativní pracovnice

tel.: 603 567 097, e-mail: ucetni@pisek.charita.cz

Bc. Kateřina Sazmová - personalistka

tel.: 605 513 697, e-mail: personalni@pisek.charita.cz

Andrea Fenclová - fundraiserka

tel.: 730 577 330, e-mail: fundraiser@pisek.charita.cz

8:00 - 12:00   

8:00 - 12:00   

ČT

PÁ 

12:30 - 16:00

 ---

Mgr. Veronika Skálová - PR pracovnice, metodička sociálních služeb

tel.: 735 713 557, e-mail: veronika.skalova@pisek.charita.cz

Bc.  Lucie Vlachová - administrátorka projektů

tel.: 731 549 778, e-mail: lucie.vlachova@pisek.charita.cz



PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB

Mgr. Veronika Skálová - poradce pro pečující

e-mail: pecujici@pisek.charita.cz, tel.: 735 713 557

Konzultační hodiny: PO, ÚT, ST, PÁ   12:00- 14:00

projekt běží pouze do 30. 6. 2022

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Dana Kůsová - vrchní sestra

e-mail: sestra@pisek.charita.cz, tel.: 737 229 096

Kontaktní hodiny kanceláře: PO - PÁ   8:00 - 12:00   12:30 - 15:00

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Bc. Martina Zachatová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice

e-mail: pecovatelka@pisek.charita.cz, tel.: 731 598 977

Kontaktní hodiny kanceláře: PO - PÁ   8:00 - 12:00   12:30 - 15:00

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Lenka Bernátová - pracovnice půjčovny pomůcek

e-mail: pomucky@pisek.charita.cz, tel.:  605 524 471

Kontaktní hodiny půjčovny: PO - PÁ   14:30 - 15:30 (po telefonické domluvě)
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CHARITA PÍSEK - STŘEDISKO DOMÁCÍ PÉČE

Adresa pobočky: Budějovická 1962, 397 01 Písek

CHARITA PÍSEK - STŘEDISKO POMOCI

Adresa pobočky: Mírové náměstí 2272, 397 01 Písek

MATERIÁLNÍ A POTRAVINOVÁ POMOC

Bc. Ivana Vozábalová - sociální pracovnice

e-mail: strediskopomoci@pisek.charita.cz, tel.: 731 161 073

MÍSTO VE SPOLEČNOSTI

Bc. Ivana Vozábalová - sociální pracovnice

e-mail: mistovespolecnosti@pisek.charita.cz, tel.: 731 161 073
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTÍ A MLÁDEŽ SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

Sídlo služby: Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko,

Bc. Denisa Krausová - vedoucí služby, sociální pracovnice

e-mail: nzdm.fanous@pisek.charita.cz, tel.: 730 811 950, 731 604 444

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SV. LUDMILY

Sídlo služby: Klášterní 563, Milevsko

Bc. Alena procházková - vedoucí služby, sociální pracovnice

e-mail: pecovatelka.ludmila@pisek.charita.cz, tel.: 732 894 601

Kontaktní hodiny kanceláře: PO - PÁ   8:00 - 11:00   13:00 - 15:00

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI ROZÁRKA

Sídlo služby: Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko

Bc. Denisa Krausová - vedoucí služby, sociální pracovnice

e-mail: sas.rozarka@pisek.charita.cz, tel.: 730 811 950

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

CHARITA PÍSEK - POBOČKA V MILEVSKU

SLOUČENÍ CHARIT PÍSEK A MILEVSKO

K 1. 1. 2022 došlo ke sloučení Oblastní charity Písek a Farní charity Milevsko v jednu

organizaci s názvem Charita Písek. Služby poskytované Farní charitou Milevsko přešly

pod Charitu Písek.

Proměnou prošlo i logo Charity Písek.

STŘEDISKO POMOCI MILEVSKO

Sídlo služby: Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko,

Markéta Marešová - pracovnice Střediska pomoci

e-mail: strediskopomoci_milevsko@pisek.charita.cz, tel.: 731 604 444

mailto:pecovatelka.ludmila@pisek.charita.cz
mailto:sas.rozarka@pisek.charita.cz


VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY PÍSEK 2021

Výroční zprávu sestavila: Veronika Skálová

Na obsahu se podíleli: Dalibor Dávid, Michala Pykalová,

Hana Zemanová, Dana Kůsová, Martina Zachatová, Hana

Bartáková Hrušková, Ivana Vozábalová, Stanislava

Lenkerová, Lucie Vlachová, Kateřina Sazmová

Fotografie: Archiv Charity Písek


