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Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít, v mých nadějích mě nezahanbuj.  

Buď mi oporou a budu spasen, stále budu hledět na tvá nařízení. Žalm 119, 116-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v 

horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď,  

5jako horko ve vyprahlém kraji. Hřmotící cizáky pokoříš jak horko stínem oblaku, prozpěvující 

ukrutníci budou poníženi.. Iz 25, 4 -5          

                

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Milí čtenáři výroční zprávy Diakonie Písek za rok 2015, tentokrát místo úvodního slova využiji 

text, který mi zaslala jedna velmi milá kolegyně. Zde je uvedeno její rozloučení s 

„Domovinkou“, protože odcházela do starobního důchodu, ale uvnitř je ještě jeden text, který 

vysvětluje, jak se vlastně do písecké Diakonie, dostala. 

 

Mé poděkování za krásné roky a rozloučení při odchodu do důchodu 

V Domovince Blanka (středisko Diakonie ČCE v Písku) jsem prožila krásných necelých 6 let. 

I když nebyly chvíle jen Ty hezké, ale i smutné. Pro mě ale naplněné láskou a pokorou. 

Snažila jsem se vždy, aby moji svěření klienti měli to, co potřebují, nejen očistu těla, ale i 

duše, pohlazení, obětí či pusa do bílých vlasů, nebo na tvář. Někdy bylo třeba jenom 

naslouchat, nebo mlčet. Dne “10. 8. 2015” jsem měla na Domovince poslední službu jako 

pečovatelka, protože odcházím do str. důchodu. Bylo to pro mě moc těžké se rozloučit!  

Moji přátelé a vedení Domovinky pro mě připravily hezké rozloučení. Které se nedá zaplatit 

žádnými penězi.  

Dostala jsem spousty hezkých dárečků, ale jeden je pro mne přece jen ten nejvzácnější! Je 

to krásné cédéčko s fotkami s klienty (Co pro mě sestrojila Evička Petrýdesová) Moc děkuji  

super!! 

Pár dní na to přišlo rozloučení s klienty. No nádhera, nezapomenutelný zážitek, dostala jsem 

spousta dárečků a výrobků, co klienti vyráběli jen pro mě, skoro samá srdíčka. Klienti mi 

zazpívali a se slzami v očích se se mnou loučili. 

Na závěr jsem chtěla všem moc poděkovat, za vše co pro mne udělali a že to se mnou 

vydrželi. Za všechny dárečky a lásku co jsem dostala. Děkuji pánu Bohu, že mi ukázal 

správnou cestu a dovedl mě až do cíle – děkuji! Teď, když odcházím domů ke své rodině, tak 

jsem šťastná, že moje práce měla smysl a jak je důležité, pomáhat druhým a mít srdce na 

dlani a slunce v duši. Doufám, že bude moje rodina na mne aspoň trochu pyšná, že jsem 

mohla vykonávat toto povolání, přestože mi na ně nezbývalo tolik času. Budu se snažit to 

napravit.  

Dokud budu živa – nikdy na Vás nezapomenu – odnesla jsem si Vás s sebou domů ve svém 

srdci.  

S Láskou a pokorou Vaše pečovatelka Alenka Smrtová 

“Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to!” 

 

 

Kdo jsme: 

Středisko Blanka je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické.  

V roce 2015 byly služby střediska zaměřeny zejména na seniory a osoby se zdravotním 

postižením a to v pobytové i terénní formě. 



Datum vzniku střediska: 1. květen 1992 

Sídlo: Jiráskovo nábřeží 2443, Písek 

Charakter střediska: samostatná církevní právnická osoba 
 

Diakonie ČCE je druhou největší neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby 

v České republice. Po svém obnovení v roce 1989 působí prakticky ve všech krajích. Za 

svou více než dvacetiletou historii po svém obnovení poskytuje v současné době sociální 

služby ve více nežli 110 zařízeních. V celé Diakonii ČCE je zaměstnáno přes 1500 

zaměstnanců a cca 1000 dobrovolníků. Činnost Diakonie ČCE je zaměřena na poskytování 

sociálních služeb téměř v celé jejich škále, zároveň organizuje humanitární pomoc v době 

živelních katastrof a své aktivity zaměřuje i na pomoc v zahraničí, zejména v rozvojových 

zemích, kde mezi českými humanitárními organizacemi velmi získává na významu. 
 

Statutárním orgánem střediska je správní rada střediska. Kontrolní činnost vykonává dozorčí 

rada střediska 

Správní rada střediska (SRS): 

- Správní rada Střediska je statutárním orgánem Střediska, který zodpovídá za činnost 

Střediska 

- jedná jménem Střediska a rozhoduje o všech záležitostech vyhrazených do 

působnosti SRS 

- SRS především zodpovídá za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a 

činnost Střediska.  

- Správní rada střediska zabezpečuje řádnou činnost střediska včetně vedení účetnictví. 

Členové správní rady: 

Ing. Petr Hladík – ředitel, předseda SR 

Ing. Marie Bácová – ekonomka, členka SR, 1. zástupce ředitele 

Mgr. Iveta Veselá – sociální pracovnice, členka SR, 2. zástupce ředitele 
 

Dozorčí rada střediska (DRS): 

- je kontrolním orgánem střediska 

- dohlíží na činnost správní rady střediska a na veškerou jeho činnost 

- je oprávněna uložit správní radě střediska vypracování zprávy k určité otázce či 

tématu 

- má kompetenci kontrolovat činnost a hospodaření střediska a projednat a schválit 

výroční zprávu střediska 

členové dozorčí rady v roce 2015: 

Mgr. Jiří Ježdík - předseda DRS 

Anna Kabeláčová 

Anna Martínková 

Luboš Mašík 

PaedDr. Věra Soukupová, bývalá ředitelka střediska) 

 a náhradníci Jiří Vačkář a Miriam Jiříková (Jiří Vačkář vystřídal na podzim Annu 

Kabeláčovou a stal se řádným členem Dozorčí rady střediska) 

 

Obě rady jsou podřízeny obdobným radám Diakonie ČCE v Praze. 

 



Poslání organizace: 

Jako církevní organizace směřujeme k naplnění povolání ke službě tak, jak k tomu vyzývá 

apoštol Pavel ve Skutcích 20,35: „Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, 

pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Blaze tomu, kdo dává, ne 

tomu, kdo bere. ‘“ 

Chceme udržet pozici stabilní organizace, která poskytuje vysoce kvalitní služby, 

prostřednictvím kvalifikovaného, kompetentního a vlídného personálu. Zaměřujeme se na 

individuální potřeby klientů se snahou o vytvoření příjemného domáckého prostředí ve všech 

službách. 

V neposlední řadě je naší snahou pomoci těm rodinám, které se o své potřebné starají 

vlastními silami. 

 

VIZE STŘEDISKA DO ROKU 2025 

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku, je silným moderním a důvěryhodným 

střediskem, které své služby poskytuje v domáckém prostředí, laskavě a odborně, 

s úctou ke každému jednotlivci. 

Respektuje tradiční diakonické hodnoty a zaručuje bezpečnou a dostupnou službu 

potřebným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivity střediska: 

Co se v roce 2015 podařilo:  

 Zrealizovat návštěvu partnerského zařízení v bavorském Marktheidenfeldu 

s vedoucími pracovníky střediska a starostkou města. 

 Naplánovat rekonstrukci domu čp. 2443 (okna a fasáda) a vnitřních prostor střediska 

Diakonie ČCE 

 Rozvinout práci pečovatelské služby do obcí mimo Písek, zejména do Mirotic, Záhoří, 

Kluk, Dobeve a dalších 

 Rozvinout práci s dobrovolníky a získat nové a stálé dobrovolníky, kteří navštěvují 

naše seniory, účastní se programů a pomáhají je organizovat. 

 

Aktivity pro klienty – pravidelné i ojedinělé 

 

 Proběhl již tradiční masopust ve středisku s maskami i koblihami 

 Oslavili jsme krásné výročí 102 let paní Olgy Korbelové 

 Jako již tradičně proběhlo setkání s rodinnými příslušníky DS i DZR 

 Již 20 let jsou každou středu pravidelné Bohoslužby a dále biblické hodiny a návštěvy 

řádových sester, které jsou vždy velkým povzbuzením pro všechny zúčastněné. 

 Programy v dopoledních i odpoledních hodinách probíhají denně v průběhu celého 

roku. O tyto aktivity se starala Blanka Tejkalová s Evou Petrýdesovou, pečovatelé, 

dobrovolníci a celá řada hostů 

 Dále jsme si užívali celé řady vystoupení dětí z Naděje, mateřských škol, DDM, 

dětského domova apod. 

 Pravidelně našim klientům hrají a zpívají také p. J. Franců, sbor L. Danešové či p. 

učitel Přib se svými kolegy ze ZŠ  E. Beneše. 

 V průběhu celého roku pokračovala spolupráce s SOU Komenského v Písku, SZŠ 

Písek, JCU ZSF v Českých Budějovicích, jejímž jsme klinickým pracovištěm, dále 

s Theologickou fakultou JCU, se Západočeskou universitou v Plzni, VOŠ ve Volyni a 

dalšími školami a pořadateli odborných kurzů, jejichž studenti v našem středisku 

realizovali své praxe a stáže. 

 Terénní pečovatelská služba realizovala na přání svých klientů celou řadu výletů na 

místa, kam se již ti méně mobilní dlouhou dobu nemohli dostat. 
 

Moje cesta k Vám (vyprávění Alenky Smrtové a její cestě do „Domovinky“) 

Vážení přátelé, chtěla bych Vám jenom sdělit, jak jsem se stala v padesátitřech letech 

pečovatelkou.  

Pracovala jsem v jedné nejmenované firmě jako šička přes patnáct let. Moje práce byla 

řízena úkolovou prací, tak že žádná flákačka to nebyla. Ale za odvedenou práci byli celkem 

slušné peníze. Najednou, jako když přiletí blesk z čistého nebe, se začalo propouštět. No 

mohu Vám říct, že jsem myslela, že se mi zhroutil svět. Musela jsem se nahlásit na pracovní 

úřad. Bylo to pro mne něco hrozného – taková ostuda, já a flákač. Špatně jsem to snášela. 

Hledala jsem záchytný bod. Myšlenka, že se budu muset v mém věku učit něčemu novému, 

mě strašně děsila. Na pracák jsem dala požadavek na uklízečku, či pomocnou kuchařku 



nebo ošetřovatelku. Byla jsem jako zmatená včela. Řekli mi, že nic takového zatím není a 

žádné kurzy zatím nepřipravují.  

Netrvalo dlouho a měla jsem telefon. Zrovna jsem byla s manželem v lese na houbách u 

Ostrovců. Volala paní z pracovního úřadu, že se bude narychlo otevírat pečovatelský kurz a 

potřebují lidi do počtu, jestli mám zájem. Dostala jsem 5 minut na rozmyšlenou. Měla jsem 

velký strach a nevěděla jsem, co mohu od té práce očekávat, ale nakonec jsem zavolala 

zpět, že to beru. Chodila jsem do 3 měsíčního kurzu a začala se učit. Mohu Vám říct, že 

nervy jsem měla na pochodu. Ale nakonec mě to bavilo, i když jsem někdy nestíhala psát 

poznámky, ale vždy se našla spřízněná duše a půjčila mi třeba domů dopsat sešit. Nakonec 

testy dopadli výborně. Než jsem dělala zkoušky, tak jsme museli na praxi. Vybrala jsem si 

Diakonii Blanka na Jiráskově nábřeží. Přicházela jsem zadním vchodem do zimní zahrady. 

To místo mě okamžitě okouzlilo, jak prostředím, tak svatým obrazem Panny Marie, co visel 

na stěně. Hned poté hezké přivítání s úsměvem na tváři Jarušky Nohejlové, Ivetky Veselé a 

pí Mařenky Bácové. A šlo se na prohlídku a pak převléknout a šup do provozu. Cítila jsem, 

jako kdybych tu již někdy pracovala. Žádný ostych mezi klienty jsem neměla. Asi protože 

jsem se také starala doma o svoji nemocnou maminku až do jejího odchodu do nebe. Praxe 

skončila, zkoušky hotovy a místo nebylo. Akorát jsem dostala na týden nabídku na terénní 

péči – záskok za dovolenou. Tak jsem si to vyzkoušela. No Domovinka měla plný stav. Domů 

jsem odcházela smutná, ale naplněná láskou klientů. Po čtrnácti dnech, jako zázrakem mi 

volala vedoucí pečovatelů, že má pro mě místo, jestli mám zájem. Rozhodnutí bylo okamžité!  

Tak jsem začala pracovat v Domovince jako pečovatelka v přímé péči. Přestože jsem nyní 

vydělávala méně. Byla to pro mě velká čest a výzva začít něco nového a být užitečná. Ráda 

jsem pomáhala lidem už jako malá holka. Akorát pro mě bylo hodně těžké se prokousat 

papírováním či individuálními. plány, ale vždy se našel někdo, aby pomohl zvládnout moje 

nedostatky. A naučil mě jak na to. Nebylo to jednoduché, také jsem nad tím hodně 

probrečela, než jsem to trochu pochopila. 

 

Služby v roce 2015 

Domov pro seniory – Domovinka  

Posláním Domova pro seniory Domovinka, je poskytování časově neomezené pobytové 

služby s nepřetržitou odbornou ošetřovatelskou a pečovatelskou službou pro seniory, kteří 

vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a z různých důvodů nemohou dále žít ve svém 

domácím prostředí. 

Mezi nejdůležitější úkoly patří zajištění veškerých služeb s respektem k lidským právům a 

prostřednictvím individuální podpory či pomoci, zprostředkovat důstojné prožívání života. 

Domov je určen seniorům, starším 60 let, kteří mají sníženou schopnost péče o vlastní osobu 

převážně z důvodu věku nebo tělesného postižení, tj. těm, jejichž stav vyžaduje pravidelnou 

nebo občasnou pomoc jiné osoby, kterou si jinak nemohou zajistit. 

Upřednostňováni jsou zájemci z města Písku, následně z obcí jeho územní působnosti. 

Kapacita domova v roce 2015 byla 34 lůžek. 

Průměrná obložnost lůžek byla 95,97 % 

Věková struktura klientů k 31.12.2015: Ve věku do 65 let 3 klienti, 66-75 let žádný klient, 76 – 

85 let 11 klientů, 86 – 95 let 18 klientů a nad 95 let 2 klienti. Průměrný věk klientů 

k 31.12.2015 byl 85,5 let. 



 

Domov se zvláštním režimem – Vážka 

Posláním Domova se zvláštním režimem – Vážka, je poskytování časově neomezené 

pobytové služby s nepřetržitou odbornou ošetřovatelskou a pečovatelskou službou pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demencí, kteří vyžadují pravidelnou pomoc 

druhé osoby a z různých důvodů nemohou dále žít ve svém domácím prostředí. 

Mezi nejdůležitější úkoly patří zajištění veškerých služeb s respektem k lidským právům a 

prostřednictvím individuální podpory či pomoci, zprostředkovat důstojné prožívání života. 

Domov je určen ženám s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, které jsou 

zcela nesoběstačné, příp. se sníženou schopností péče o vlastní osobu. Jedná se o osoby, 

které mají sníženou schopnost vlastními silami uplatňovat svá práva. Služba je zaměřena na 

klienty, jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou odbornou péči případně 

hospitalizaci. Jedná se zejména o seniory nad 50 let věku z Písku a obcí v rámci obce 

s rozšířenou působností Písek. 

Středisko Blanka je kontaktním místem České Alzheimerovské společnosti (ČALS) a 

Oddělení domova se zvláštním režimem – Vážka, je držitelem akreditace ČALS. 

Kapacita domova v roce 2015 byla 7 lůžek. Průměrná obložnost oddělení DZR byla v roce 

2015 100 % 

Věková struktura klientek k 31.12.2015: Ve věku 76 – 85 let 3 klientky, 86 – 95 let 4 klientky. 

Průměrný věk klientek byl 86,3 roku. 

 

Terénní pečovatelská služba - TPS  

Posláním terénní pečovatelské služby je poskytovat podporu a pomoc klientům, která 

umožňuje zachovat v maximální míře jejich obvyklý způsob života v domácím prostředí. 

Zajistit službu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 hodin terénní formou v domácnostech klientů. 

Snahou je udržení klientů co nejdéle ve vlastním sociálním prostředí a přirozených sociálních 

vazbách. 

Mezi nejdůležitější úkoly patří zajištění veškerých služeb s respektem k lidským právům a 

prostřednictvím individuální podpory či pomoci, zprostředkovat důstojné prožívání života. 

Služba je určena seniorům nebo osobám se zdravotním postižením starším 50 let na území 

ORP Písek, které mají sníženou schopnost péče o vlastní osobu a jejichž stav vyžaduje 

pravidelnou nebo občasnou pomoc a podporu jiné osoby. 

V roce 2015 byla služba poskytnuta 94 klientům a průměrný věk klientů byl 82,5 let. 

 

Domácí ošetřovatelská služba - Home Care 

Služba Home care, je zdravotnickou službou, která je poskytována v terénu, tedy v bytech 

jednotlivých klientů (v tomto případě spíše pacientů) a ve spojení s terénní pečovatelskou 

službou umožňuje mnoha klientům těchto služeb, setrvat do velmi pozdního věku, nebo 

pokročilého stupně onemocnění, v domácím prostředí. 

Veškeré činnosti v poskytovaných službách jsou zaměřeny individuálně na každého klienta 

zvlášť a směřují k nejvyšší kvalitě při zachování důstojnosti každého jednotlivce. 

Služba Home Care, ošetřovala v průběhu roku 2015 21 pacientů. 

 

 

 



Úseky zabezpečení provozu střediska: 

Technický úsek: 

Technický úsek zajišťoval celoročně nejen úklid, praní, zásobování všech úseků potřebným 

materiálem a vybavením, ale také veškeré opravy a údržbu uvnitř i vně střediska. 

 

Úsek výdeje a přípravy stravy: 

Tento úsek zajišťoval stravování klientů jak pobytových, tak i terénních služeb. Stravovací 

úsek se snaží vycházet vstříc požadavkům všech klientů a na tomto úzce spolupracuje 

s pracovníky v přímé péči, zdravotnickými pracovníky a sociálními pracovnicemi. Pravidelně 

se scházela i stravovací komise za účasti zástupce klientů. 

 

Práce s dobrovolníky a zajištění programů pro klienty střediska: 

V roce 2015 pracovalo ve středisku Blanka 10 dobrovolníků a tito celkem odpracovali 464 

hodin, z toho 371 hodin v domobě pro seniory a 93 hodinami v rámci práce s klienty domova 

se zvláštním režimem. Práci dobrovolníků koordinuje Bc. Blanka Tejkalová stejně tak i 

každodenní programy pro klienty střediska. O průběh programů a jejich zajištění se stará Eva 

Petrýdesová spolu s dobrovolníky, ale i dalšími zaměstnanci střediska.  

 

Plány na rok 2016: 

 Zajistit plynulý průběh rekonstrukce objektu 2443 na Jiráskově nábřeží 

 Zrealizovat vnitřní úpravy a modernizaci prostor pro pobytové služby 

 Nově vybavit jídelnu střediska nábytkem 

 Vybudovat zázemí pro zdravotnický personál 

 Zmodernizovat systém informování klientů o dění ve středisku (rozhlas do 

pokojů) 

 vybudování biografu pro klienty 

 Najít vhodné prostory pro rozšíření oddělení Vážka, pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence 

 Dále rozšiřovat dobrovolnictví ve středisku 

 Stabilizovat personální zajištění služeb 

 Získat dostatečný počet kvalitního a kvalifikovaného zdravotnického 

personálu 

 Zavést ošetřovatelskou rehabilitaci na oddělení pobytových i terénních 

služeb 

 

Partneři 

Sbor Českobratrské církve evangelické v Písku 

Jihočeský kraj 

Město Písek 

Rotary club Písek 

Diakonie Rummelsberg – Haus Lehmgruben 

 

 

 



Dárci 

Přehled přijatých darů organizace za rok 2015 

 VÝŠE A POPIS  DARU 

Ing.arch. Jiří Brůha 10.000,-- Kč 

p. František Vrba   7.000,-- Kč 

Pí. Dana Fojtová,  7.000,-- Kč  

p.Jaroslav Hubka  3.000,-- Kč  

p. p. Jaroslav Zeman 4.000,-- Kč 

Diakonie ČCE,Praha 25.000,-- Kč 

p. Jaroslava Křivancová 5.000,-- Kč 

p. Marie Psohlavcová  3.000,-- Kč 

p. Jana Franců   5.400,-- Kč 

 p. František Šťastný 4.500,-- Kč 

p. Harabinová  Věcný dar – elektrospotřebiče    

p. Polanská  200,-- Kč 

Ing. Coufalová  800,-- Kč 

Diakonie ČCE ,Praha  2.351,50 Kč  

p. Profantová  1.000,-- Kč 

p. Hajtinger  150,-- Kč  

p. Kostohryzová Inkontinentní pomůcky v hodnotě   16.511,67 Kč 

Kaufland ČR v.o.s. IČO: 25110161 Potraviny pro klienty v hodnotě  10.062,25 Kč 

Diakonie ČCE , Praha  Nepeněžní dar – 1kus mobilního 
 telefonu pro seniory v hodnotě 799,--  

MVDr. Mareš  4.000,-- Kč 

 

Poskytnuté finanční dary byly použity na zlepšení prostředí klientů služeb, zvýšení komfortu 

při stravování a zajištění jejich bezpečnosti. 

 

K využití státní dotace a účetní závěrce za rok 2015 byl proveden audit nezávislým 

auditorem. Výrok auditora k použití dotace i řádné účetní závěrce za rok 2015 je součástí 

přílohy.  

 

V roce 2015 poskytlo Město Písek středisku Blanka příspěvek na úhradu provozních nákladů 

spojených s registrovanou pobytovou službou domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem ve výši 134 tis. Kč, dále pak finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů na 

elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a teplou vodu v částce 600 tis. Kč. Za příspěvek 

města jsme velmi vděční. Oba příspěvky byly Městu Písek řádně vyúčtovány. 

 

 

 

 

 

 



Ekonomika – výsledky hospodaření v roce 2015 
Náklady 

  účet název částka v tis.Kč 

501*** spotřeba materiálu 1 863,00 

502*** spotřeba energie 669,00 

511*** opravy a udržování 402,00 

512*** cestovné  52,00 

513*** reprezentace,pohoštění 5,00 

518*** ostatní služby 2 201,00 

521*** mzdové náklady 10 291,00 

524*** zákonné sociál..pojištění 3 431,00 

527*** zákonné sociální náklady 549,00 

531*** daň silniční 6,00 

538*** ostatní daně a poplatky 35,00 

549*** jiné ostatní náklady včetně příspěvku ÚD 

ČCE 

218,00 

551*** odpisy  185,00 

 

Náklady celkem 19 907,00 

Výnosy 

  602*** tržby z prodeje služeb 13 381,00 

648*** zúčtování fondů 31,00 

649*** jiné ostatní výnosy 182,00 

691*** dotace státní rozpočet,  město  6 389,00 

694*** úřad práce  245,00 

 

výnosy celkem 20 228,00 

   

 

Výsledek hospodaření zisk  321 tis 
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Hospodaření v roce 2015 skončilo s mírným ziskem, snahou střediska bylo vytvořit rezervu 

pro opravy a investice v roce 2016, kdy budou rekonstruovány vnitřní prostory pobytových 

služeb. 

 

Personalistika 

V roce 2015 byl ve středisku Blanka – Diakonie ČCE v Písku, přepočtený počet zaměstnanců 

45,195;  z toho 40,407 žen a 4,788 mužů. 

 

Poděkování 

Chci poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem podporovali a podporují činnost Diakonie 

ČCE – střediska Blanka v Písku. Jsme vděční za dobrovolnickou činnost, finanční dary 

jakéhokoliv rozsahu, ale zejména za modlitby a morální podporu, ať už vyřčenou, tak i 

skrytou. 

Těším se na setkávání s Vámi v průběhu dalších let a přeji všem příznivcům Diakonie ČCE 

Boží požehnání. 

 

Petr Hladík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakty 

Členové správní rady střediska: 

 

Ing. Petr Hladík: ředitel organizace a předseda správní rady 

tel: 382 219 122 

GSM: 739602825 

e-mail: pisek@diakonie.cz nebo hladik@diakoniepisek.cz 

  

Ing. Marie Bácová: ekonomka střediska 

tel: 382 219 057 

GSM: 739 244 657  

e-mail: bacova@diakoniepisek.cz 

  

Mgr. Iveta Veselá: sociální pracovnice střediska 

tel: 382 219 057 

GSM: 734688698 

e-mail: vesela@diakoniepisek.cz 

  

Vedoucí pracovníci: 

 

Bc. Eva Brůhová: pobytová služba DS a zdravotnický úsek 

tel: 382 211 057  

bruhova@diakoniepisek.cz 

 

Bc. Blanka Tejkalová: pobytová služba DZR, sociální pracovnice DZR a TPS 

tel: 382 211 454 

tejkalova@diakoniepisek.cz 

 

Jaroslava Nohejlová: vedoucí terénní pečovatelské služby (TPS) 

tel: 382 219 057 

e-mail: teren@diakoniepisek.cz 

  

Radka Forejtová: vedoucí technického úseku 

tel: 382 219 057 

e-mail: forejtova@diakoniepisek.cz 

 

Jana Kučerová: vedoucí úseku přípravy a výdeje stravy 

tel: 382 219 057 

e-mail: kucerova@diakoniepisek.cz 

 

 

Diakonie ČCE – středisko Blanka 

Jiráskovo nábřeží 2443 

397 01 Písek 



Česká republika 

tel: 382 219 057 

číslo účtu: 396643271/0100 

e-mail: info@diakoniepisek.cz 

 

 

www.diakoniepisek.cz 


