
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé 
srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí 
mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš 
poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Žalm 16, 8–11

VÝROČNÍ ZPRÁVA
DIAKONIE PÍSEK 2016



SLOVO ŘEDITELE
Rok 2016 byl rokem rekonstrukce. V celém objektu probíhaly od sa-

mého jara práce na fasádě, výměna oken, balkonů, oprava střechy, 
výstavba nového lůžkového výtahu do 4. patra a výměna obou stá-
vajících výtahů.

V prostorách písecké Diakonie došlo navíc k výměně střechy, střeš-
ních světlíků, bourání zdi mezi zimní zahradou a společenskou míst-
ností, kompletní výměně elektroinstalace v tomto prostoru, instalaci 
nových stropních podhledů včetně nového osvětlení (spolufinanco-
váno z interního grantu Diakonie ČCE), výměně podlaha, kompletní 
výmalba a dále úprava pečovatelny a sesterny, která se přestěhovala 
z DZR – Vážka do prostor DS – Domovinka. V souvislosti s vnitřními 
úpravami byly prostory vybaveny novým nábytkem a ze sbírky „Plní-
me přání seniorům“, kterou pořádá společnost Sodexo, bylo pořízeno 
kompletně nové „kino“ pro naše seniory. Kolaudace úspěšně zakon-
čila stavbu 22.12.2016.

Na tomto místě je potřeba poděkovat všem pracovníkům stře-
diska, že tuto náročnou etapu zvládli bez zásadních problémů, ale 
také klientům, kteří povětšinou trpělivě snášeli nepohodlí, zejména 
v podobě hluku.

Oč nepříjemnější byly práce, o to příjemnější je posezení v nových 
prostorách, celou zimu jsme s klienty využívali nově zpřístupněnou 
zimní zahradu a světlo, které poskytuje, stejně tak jako krásně na-
světlené prostory společenské místnosti i kino, které umožňuje ne-
všední zážitek všem, kdo už se do klasického kina nikdy nepodívají.

Mám velikou radost, že po 22 letech proběhla tato akce a zase 
na nějaký čas bude k užitku pro mnohé klienty Střediska Blanka.
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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 2016
 › Mgr. Jiří Ježdík – předseda DRS.
 › Anna Martínková.
 › Luboš Mašík (v průběhu roku zemřel) a vystřídala jej Miriam 

Jiříková.
 › PaedDr. Věra Soukupová, bývalá ředitelka střediska).
 › Jiří Vačkář.

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 vyso-

KDO JSME
Středisko Blanka je jednou z organizačních jednotek rodiny Diako-

nie Českobratrské církve evangelické. 
V roce 2016 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 posky-

tuje sociální služby v České republice. Po svém obnovení v roce 1989 
působí ve 13 krajích. V současné době poskytuje sociální služby ve více 
nežli 130 zařízeních nejméně 2300 klientům. V celé Diakonii ČCE je za-
městnáno 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 ži-
velních katastrof a své aktivity zaměřuje i na pomoc v zahraničí. V roce 
2016 pomáhala v 10 zemích světa. Podporu čerpají hlavně rozvojové 
země, kde mezi českými humanitárními organizacemi získává velmi 
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.
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Kapacita domova v roce 2016 byla 34 lůžek.
Průměrná obložnost lůžek byla 98,36 %.
Věková struktura klientů k 31.12.2016: Ve věku do 65 let 3 klienti, 

66–75 let 2 klienti, 76–85 let 10 klientů, 86–95 let 18 klientů a nad 95 let 
2 klienti. Průměrný věk klientů k 31.12.2016 byl 84,9 roku.

Domov se zvláštním režimem – Vážka
Posláním Domova se zvláštním režimem – Vážka, je poskytování 

časově neomezené pobytové služby s nepřetržitou odbornou ošetřo-
vatelskou a pečovatelskou službou pro osoby s Alzheimerovou choro-
bou 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 respek-
tem k lidským právům a prostřednictvím individuální podpory či po-
moci, 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 spo-
lečnosti (ČALS) a Oddělení domova se zvláštním režimem – Vážka, je 
držitelem akreditace ČALS.

Kapacita domova v roce 2016 byla 7 lůžek. Průměrná obložnost od-
dělení DZR byla v roce 2016 98,93 %

Věková struktura klientek k 31.12.2016: Ve věku 76–85 let 3 klientky, 
86–95 let 4 klientky. Průměrný věk klientek k 31.12.2013 byl 84,4 roku.

ce kvalitní služby, prostřednictvím kvalifikovaného, kompetentního 
a vlídného personálu. Zaměřujeme se na individuální potřeby klientů 
se snahou o vytvoření příjemného domáckého prostředí ve všech služ-
bách.

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 dů-

věryhodným střediskem, které své služby poskytuje v domáckém pro-
středí, laskavě a odborně, s úctou ke každému jednotlivci.

Respektuje tradiční diakonické hodnoty a zaručuje bezpečnou a do-
stupnou službu potřebným.

SLUŽBY V ROCE 2016
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 respek-
tem k lidským právům a prostřednictvím individuální podpory či po-
moci, zprostředkovat důstojné prožívání života.

Domov je určen seniorům, starším 60 let, kteří mají sníženou schop-
nost 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.
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NADĚJE, ZUŠ, Intrbandu, Honzy Franců, Souboru Ludmily Danešové. Mezi 
ty pravidelné patří kosmetické dny, cvičení s klienty, kavárnička s hud-
bou, malování, tvoření, vaření a pečení a mnohé další. Pravidelně se 
scházíme při opékání špekáčků a také s rodinnými příslušníky klientů. 
Aby tvoření klientů mělo nějaký smysl, předali jsme v červnu vyrobené 
hračky dětem na dětské oddělení Nemocnice Písek. Radost byla nejen 
u dětí, ale i našich klientů. Byla navázána spolupráce s knihovnou a to 
zejména s dobrovolníky, kteří s knihovnou dlouhodobě spolupracují. 
Na podzim proběhlo nádherné setkání nejstarších občanů, na kterém 
si jeden z našich klientů i zatančil. No a na konci roku jsme ještě osla-
vili, v již zrekonstruovaných prostorách, diamantovou svatbu manželů 
Sobaňskich. Přes všechna omezení spojená se stavbou přišel do stře-
diska Mikuláš a Vánoce už jsme prožili v zaslouženém klidu. Po všech 
směrech se jednalo o rušný rok.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017
Změna systému odměňování pracovníků.
Oslava 25 výročí vzniku střediska.
Návštěva z partnerského zařízení v Bavorsku.
Druhá fáze rekonstrukce – chodba a pokoje přízemí DS –  
Domovinka. 
Ozvučení pokojů.
Nový navigační systém ve středisku.
A další aktivity dle ekonomických možností střediska.

Partneři
Sbor Českobratrské církve evangelické v Písku. 
MPSV. 
Jihočeský kraj. 
Město Písek. 
Rotary club Písek. 
Diakonie Rummelsberg – Haus Lehmgruben.

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 týd-
nu 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 respek-
tem k lidským právům a prostřednictvím individuální podpory či po-
moci, 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 2016 byla služba poskytnuta 66 mužům a 27 ženám celkem 
tedy 93 klientům a průměrný věk klientů byl k 31.12.2016 83,2 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 individu-
álně na každého klienta zvlášť a směřují k nejvyšší kvalitě při zachová-
ní důstojnosti každého jednotlivce.

Služba Home Care, ošetřovala v průběhu roku 2016 33 pacientů.

Akce v roce 2016
Od nového roku proběhlo velké množství běžných aktivit, z nejdůle-

žitějších uvádím vystoupení dětí z DDM, mateřskýcha základních škol, 
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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

Lenka Zobalová: zdravotnický úsek odbornost 913 –  
sestry v pobytových službách 
tel: 382 211 057 
sestry913@diakoniepisek.cz

Jan Dubay: zdravotnický úsek odbornost 925 –  
sestry terénní ošetřovatelské služby 
tel: 382 211 057 
sestry925@diakoniepisek.cz

Bc. Blanka Tejkalová: pobytová služba DS a DZR,  
sociální pracovnice DZR a TPS 
tel: 382 211 454 
tejkalova@diakoniepisek.cz

Dárci
Za celý tým Diakonie Písek chci poděkovat všem dárcům, kteří pod-

pořili činnost střediska. Veškeré dary byly využity ve prospěch klientů 
a zajištění kvalitního provozu střediska. 

Winterhalter s.r.o.
SODEXO
Kaufland ČR v.o.s. IČO: 25110161
Diakonie ČCE
Ing. arch. Jiří Brůha
p. František Vrba 
pí. Dana Fojtová, 
Ing. Jana Coufalová 
p. František Šťastný
MVDr. František Mareš
p. František Poláček
pí. Kotmelová Vlasta
pí. Hrdličková Marie

Personalistika
V roce 2016 byl ve středisku Blanka – Diakonie ČCE v Písku, přepo-

čtený počet zaměstnanců 45,7 což je fyzických zaměstnanců 49, z toho 
45 žen a 4 muži.

Poděkování
Chci poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem podporovali a pod-

porují činnost Diakonie ČCE – střediska Blanka v Písku. Jsme vděční 
za dobrovolnickou činnost, finanční dary jakéhokoliv rozsahu, ale ze-
jména za modlitby a morální podporu, ať už vyřčenou, tak i skrytou.
Těším se na setkávání s Vámi v průběhu dalších let a přeji všem příz-
nivcům Diakonie ČCE Boží požehnání.

Petr Hladík
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Jaroslava Nohejlová: vedoucí terénní pečovatelské služby (TPS) 
tel: 382 219 057 
e-mail: nohejlova@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
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Tiskárna Hemala, Písek, tel. 728 044 078


