
 

 

O  NÁS 
 
                Logo Diakonie znamená Kristův kříţ s korunou vítězství, vzkříšení. 
Protoţe však byl Jeţíš ozdoben korunou trnovou, neznačí tato koruna demonstraci 
pyšné moci, ale odkazuje k sluţbě pokorné, nenápadné a trpělivé.  
 
 Diakonie ČCE byla obnovena 1. 6. 1989 jako účelové zařízení Českobratrské 
církve evangelické. 
 Diakonie ČCE je samostatnou nestátní neziskovou, veřejně prospěšnou 
organizací, která poskytuje široké spektrum sociálních sluţeb. 

Je druhou největší neziskovou organizací sociální péče v ČR s déle neţ 20-
letou obnovenou působností. Poskytuje sluţby na 41 místech po republice. DČCE 
zajišťuje 125 registrovaných sociálních sluţeb, denně pomáhá v přímé péči tisícům 
klientů ve sloţitých ţivotních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi 
s postiţením, přes provoz nízkoprahových klubů pro mládeţ aţ po seniorská zařízení 
či hospic pro umírající. 
 
 
 Středisko Blanka je jedním z více neţ třiceti středisek této křesťanské 
organizace, jejímţ posláním je sluţba a pomoc lidem, kteří se nacházejí v nouzi, 
způsobené zdravotním, sociálním handicapem nebo krizovou situací, do níţ se 
dostali. 
 
 A proč se středisko jmenuje Blanka? Dozvídáme se to u vchodu z nově 
instalované desky, připomínající dobovými dokumenty jednu z prvních diakonek, 
ošetřovatelku Blanku Václavíkovou. Kdyţ jiţ sama potřebovala péči, byla k nám 
převezena z Prahy a trávila v našem středisku své poslední dny. Středisko po ní 
nese svůj název 
 
 
Datum vzniku střediska: 1. květen 1992 
 
Sídlo: Jiráskovo nábřeţí 2443, Písek 
 
Charakter střediska: samostatná církevní právnická osoba 
 

Statutárními orgány střediska jsou 
 

-    správní rada 
-    dozorčí rada 

 

 
 
Správní rada střediska: 
 

- řídí činnost střediska a jedná jeho jménem 



- rozhoduje o všech záleţitostech střediska 
- odpovídá za zabezpečení veškeré činnosti střediska 
- je odpovědná za zajištění řádného vedení účetnictví střediska 

 
 
 

Dozorčí rada střediska: 
 

- je kontrolním orgánem střediska 
- dohlíţí na činnost správní rady střediska a na veškerou jeho 

činnost 
- je oprávněna uloţit správní radě střediska vypracování zprávy 

k určité otázce či tématu 
- má kompetenci kontrolovat činnost a hospodaření střediska a 

projednat a schválit výroční zprávu střediska 
 
Obě rady jsou podřízeny obdobným radám Diakonie ČCE v Praze. 
 
 

Nynější statutární zástupci střediska: 
 
Ing. Karel Funk – ředitel, předseda SR 
Ing. Marie Bácová – ekonom, člen SR, 1. zástupce ředitele 
Bc. Iveta Veselá – sociální pracovnice, členka SR, 2. zástupce ředitele 
 

 

 

Co se v roce 2009 podařilo 
 

 

a) Zkvalitnění sluţeb získáním, rekonstrukcí a uvedením do provozu nových prostorů 
ve stavebně navazujícím objektu DPS (místnost pro rehabilitace a masáţe na vysoké 
úrovni, hobby dílna, sušárna, salonek-klubovna, provozní sklad) 
 
b) Středisko se stalo Klinickým pracovištěm Zdravotně-sociální fakulty  JČ University 
v Českých Budějovicích (vzhledem k dobré pověsti, jako jediné pracoviště v regionu) 
 
c) Získání pravidelné externí spolupráce s řádovými sestrami Kongregace šedých 
sester v Lomci u Vodňan k programům a zpestření ţivota klientů (uţivateli velmi 
chváleno) 
 
d) Obnovení externí supervize – hodnocena přínosně 
 
e) Zavedení kanysterapie a jiné zooterapie 
 
f) Vedení se aktivně  podílelo na projektu komunitního plánování sociálních sluţeb. 
Vyuţilo mj. zkušeností, získaných z této práce, vykonávané v letech 2000 – 2002, 
kdy bylo město Písek vybráno do společného pilotního projektu MPSV a sesterského 



britského ministerstva – MOLSA.  Od ledna 2007 se ředitel střediska podílel na 
komunitním plánování jako člen řídící skupiny - vedoucí skupiny plánování sociálních 
sluţeb pro seniory. V roce 2009 bylo plnění navrţeného komunitní plánu průběţně 
vyhodnocováno. 
 
g) Spolupráce s místní správou je na tradičně vysoké úrovni. Svědčí o tom mj. to, ţe 
předsedou Dozorčí rady střediska se v r. 2009 stal pracovník MÚ Písek, a jednou 
z aktivních členek Dozorčí rady je místostarostka pro věci sociální a zdravotní. 
Rovněţ ÚP v Písku vychází středisku aktivně vstříc.  
 
h) Napsání a vydání broţury „Diakonie ČCE, středisko Blanka, v příbězích a 
fotografii“ ke 20 letům Diakonie ČCE 
 
ch) Nákup a instalace kamerového systému kvůli větší bezpečnosti 
 
i) potřebná stabilizace personálního obsazení Domova se zvláštním reţimem. 
 
 
Blíţe k bodu a) 
1. K rozšíření a zkvalitnění sluţeb pro písecké občany – uţivatele střediska Diakonie 
ČCE Blanka i obyvatele stavebně přilehlého DPS se naskytla moţnost účelného 
vyuţití podkrovních prostorů po zrušené plynové kotelně a technologických 
zařízeních k ní náleţejících pro: 
Místnost pro masáţe a rehabilitace. Existence hygienického zařízení a zázemí 
umoţňuje splnit poţadavky hygienických předpisů pro tuto činnost (na rozdíl od léta 
trvajícího nevyhovujícího stavu). 
Půdní prostory – hobby dílna: lze víceúčelové nepřetrţité vyuţití: přes den lze zdejší 
prostory, dostatečné k rozmístění pracovních ploch, vyuţít k arteterapii s klienty. Na 
ni dosud není vhodný prostor, protoţe v jídelně, která slouţí i jako společenská 
místnost, se rozpracované věci musí do dalšího chodu jídla zase sklízet. Od 
odpoledne přes noc slouţí jako sušárna prádla klientů. Dosud probíhalo sušení 
v nevhodných, stísněných a improvizovaných podmínkách. 

 Krom toho zde byly vybudovány i úloţné prostory k zabezpečení provozních 
potřeb technického úseku, kterých je ve středisku trvalý nedostatek. Obě části 
(arteterapie a technické potřeby) lze vhodným způsobem oddělit a tím vytvořit 
dostatečnou variabilitu uvedené místnosti. 
Klubovna – salonek: Vyuţití: školení, jednání s partnery, klidné soukromí pro 
návštěvy klientů,  zasedací a audio-video místnost, supervize zaměstnanců. Místnost 
má i reprezentativní charakter (na stěnách a vitrinkách zviditelněn vznik, historie a 
činnost střediska). Zbylo místo i pro uloţení pomůcek, literatury a pro poskytování 
drobného občerstvení. 
  

Na uskutečnění těchto záměrů jsme spolupracovali s příslušnými pracovníky MÚ 
Písek, bytové správy, se sponzory a vzali jsme v úvahu i náměty klientů. Samotná 
realizace, povolená a započatá  roku 2008, byla úspěšně dokončena v únoru 2009. 
 
 
 
Krom dosud realizovaných činností se počínaje 1. čtvrtletím 2009 podstatně rozšířily 
moţnosti pro: masáţe, rehabilitace, klubovnu, technické zázemí. 



 
Další poskytované sluţby a činnosti pro zájemce: 
      -    kadeřnice 
      -    masáţe 

- pedikúra 
- pohybová rehabilitace 
- bohatý společenský ţivot – denní programy, besedy, kulturní pořady, výlety, 

vycházky aj. 
- pastorační a duchovní péče (pravidelné bohosluţby, biblické hodiny, 

pastorační rozhovory aj.) 
- poskytujeme základní poradenství (osobní i telefonické) pro pečující rodiny, 

pro rodiny umírajících, i pro ty, kteří potřebují ortopedické a rehabilitační 
pomůcky  

 
Vědomí sounáleţitosti s dosavadní komunitou města udrţujeme tím, ţe: 
přinášíme více aktuálních informací (uţivatele například zaujal projekt odkrytí a 
obnovy dávného píseckého kanálu ve středu města), více uţivatelů se dostalo 
zejména na vozíčku do centra města, do obchodů, cukrárny aj.  Pravidelná je i četba 
zpráv o dění v Písku a okolí. 
 
Návazné  programy  (po opuštění zařízení):  

  
- nabídka domácí péče po propuštění domů 
- poradenství pro bývalého klienta 
- poradenství pro rodinné příslušníky bývalého klienta 
- post finem péče s rodinou – pozůstalými, je-li poţadována 
- návštěvy hospitalizovaných v nemocnici či jiných zařízeních 
 

 
   
 
Jak probíhá realizace sluţby, aktivity pro jednotlivé uţivatele 
 
Důsledněji postupujeme při vypracovávání individuálních plánů uţivatelů (jiţ od fáze 
jednání o umístění a nástupu) a jejich průběţné aktualizaci. Rovněţ dobře funguje 
systém klíčových pracovníků. Standarty kvality byly nadále aktualizovány, mj. i v tom 
směru, aby klient byl rovnoprávným partnerem zaměstnance. 
 
Bohatostí našich sluţeb i přístupem k uţivatelům nahrazujeme domov těm seniorům, 
kteří  vzhledem ke svému stáří, osamělosti a zdravotnímu stavu nemohou ţít ve 
svém dosavadním domácím prostředí, a umoţňujeme jim tím proţít aktivní a 
důstojné stáří. 
Podporujeme rozvoj  přirozených vazeb s dosavadní komunitou a společenský, 
kulturní a duchovní ţivot. 
Vytváříme podmínky pro uplatňování vlastního rozhodování, aby uţivatelé mohli být 
sami sebou. Tím jim zachováváme či navracíme jejich sebeúctu, jistotu a smysl 
ţivota. 
 
Mezi priority našich sluţeb  patří: 
      -    hledání vhodné míry spolupráce s rodinou pro spokojenost uţivatele 



      -    zajištění soukromí uţivatelů při ubytování 
- pomoc ke sniţování izolace udrţením přirozených kontaktů 
- plánování sluţby s kaţdým uţivatelem individuálně  
- zapojování uţivatelů do aktivit, přirozených v kaţdé komunitě 
- zachování či obnova řeči a hybnosti 
- osobní přístup ke kaţdému uţivateli, který sleduje rozvoj, zjišťování a 

vyhodnocování jeho přání a potřeb 
- naplňování lidských práv uţivatelů a jejich práva na plnohodnotný ţivot, 

srovnatelný s vrstevníky, ţijícími v přirozeném prostředí 
- vytváření kulturního prostředí a stolování 
- respektování holistického pojetí člověka jako individuální bytosti 
- podpora mezilidských i partnerských vztahů v domově 
- denní aktivizační programy k udrţení motorických a psychických schopností, 

posílení soběstačnosti (četba, ruční práce, sledování TV či videa, tréninky 
paměti, zdravotní tělocvik, procházky apod.) 

- výlety do blízkého okolí 
- zajištění doplňkových sluţeb: kadeřnice, pedikúra, masáţe 

 
 
 

  Spolupracovalo se nejméně s patnácti praktickými lékaři a podle potřeby 
přizvanými specialisty (diabetolog, psychiatr aj.). 
 
 
Co se nepodařilo 
 

- Ve věci sporu s VZP, která od září 2003 odmítá proplácet část našich 
zdravotnických výkonů, rozhodl 16. prosince 2005 Obvodní soud pro Prahu 3 
ve prospěch střediska. Ţalovaná strana se odvolala k Městskému soudu 
v Praze, ten rozhodl naopak v náš neprospěch. Naše dovolání k Nejvyššímu 
soudu přineslo konečné rozhodnutí v náš neprospěch střediska.  

 
- Poklesly vykazované výkony zdravotních sester a tím i úhrady od zdravotních 

pojišťoven 
 
 

 
 

 

Konkrétně k našim pracovištím 

 

DOMOV PRO SENIORY („DOMOVINKA“) 

 
Vzhledem k dobré pověsti střediska, k nízké nabídce obdobných sluţeb jinými 
subjekty a k nadprůměrnému věku obyvatel v regionu převyšoval nadále zájem o 
naše sluţby kapacitu DS. 
 



V porovnání s rokem 2008 se zvýšil průměrný stupeň péče, coţ částečně 
kompenzovalo niţší přidělenou dotaci. Zvýšila se časová náročnost na poskytovanou 
péči jednotlivým klientům. 
 
 
Slovo zaměstnanců 
 
Jsme stále aktivní – 

dá se říci o našich uživatelích. Každý den něco tvoří, podnikají. V aktivizační místnosti se 

schází denně. Například v pondělí proto, aby něco upekli nebo uvařili. A jak rády naše 

klientky strouhají, míchají těsto… Takový bramborák, darovaný pro chuť ostatním, včetně 

zaměstnanců, byl jako domácí. Vlastně né jako.  

Je vidět, že programy baví nejen klienty, ale i pracovníky, kteří se o ně starají a pomáhají 

s programy. Jednou do měsíce děláme kosmetický den – připravujeme kosmetické masky (a 

panečku, jak se v ní vyjímal i pan Šedivý, který si ji přímo vyžádal), ošetřujeme pleť, 

napudrujeme, namalujeme nehty, upravíme jinak vlasy – prostě vše, co k tomu patří. Když 

pak vidíte výraz jejich očí – nádhera! Po očku po sobě pokukují a jeden druhého chválí. To 

samé je při vaření, šití a výtvarných činnostech. Jeden druhému pomáhá a najednou pro něho 

není nic překážkou. Klientka paní Ludmila Popelková říká: „Každé ráno se pomodlím, abych 

zvládla to, co budeme dělat a moc se těším na to, co nového zase vytvoříme.“ A pracovití jsou 

všichni – dokonce nám pomáhají i muži, kteří podle jejich slov „Jdeme na vás dohlédnout“. 

Dodejme, že někteří si takto prožívají své dny i ve věku devadesáti let. 

                                                                                        Eva Petrýdesová 

 

Pracuji zde čtyři roky. V době nástupu jsem neměl s touto prací žádnou zkušenost, ale již brzy 

se ukázalo, že toto zaměstnání mi dalo jistý druh naplnění a spoustu užitečných životních 

zkušeností. 

Tato práce není pro každého, v první řadě musí mít člověk srdce na správném místě a 

bezmeznou trpělivost, ale pokud je někdo obdarován tímto darem, je pro něho vykonávání 

této práce potěšením. 

                                                                           S láskou Milan Domín 

 

 

K práci pečovatelky jsem se dostala úplnou náhodou, díky úřadu práce. Okamžitě mne tato 

práce oslovila. Každým dnem člověka obohacuje a trvale mne baví. Ač je velmi náročná pro 

fyzické, ale hlavně po psychické stránce, je pro mne velmi zajímavá, protože každý den je 

jiný a člověk se tak každým dnem učí a zdokonaluje ve své práci i ve svém lidství. 

A co je na této práci tak hezké a zajímavé? Snažíme se zde seniorům nahradit jejich domov 

plánováním služby s každým klientem individuálně, zapojováním klientů do aktivit různými 

denními programy a výlety a tím jim umožňujeme prožít důstojné a aktivní stáří. 

Každý den má pro mne smysl a ke spokojenému pocitu z dobře vykonané práce mi pomáhá 

jejich úsměv a spokojenost, a když se do práce vracím, vítají mne s úsměvem a těší se na mne 

a to je pro mne největší radostí a odměnou v této práci. 

V této práci jsem se našla, uspokojuje mne a neměnila bych. 

                                                                                     Jana Braunová 

 

 

 

 

 



 
 

DOMOV  SE  ZVLÁŠTNÍM  REŢIMEM („VÁŢKA“) 
 
  
 Zařízení vzniklo z nově zrekonstruovaných dvou bytů a přistavením velké 
zimní zahrady, která zároveň slouţí jako jídelna a denní místnost. V provozu je od 1. 
července 2002. 
 Skládá se ze tří pokojů (dva třílůţkové, jeden dvoulůţkový). Kapacita je osm 
lůţek. Kaţdý pokojíček je vymalován jinou barvou a vyzdoben látkovými koláţemi, na 
kterých se v rámci ergoterapie podíleli všichni klienti. V provozu je také denní 
centrum. 
 Díky sponzorským darům je v provozu i letní terasa, která byla po celé léto 
vyuţívaná na relaxaci klientů, oslavy svátků a narozenin, čajové dýchánky… I 
v okolní zeleni dopřáváme klientům od jara do podzimu co nejvíce pobytu venku. 
Klienty se snaţíme co nejvíce obklopovat klimatem radosti, laskavosti a přívětivosti. 
 

Tým odborně vedených a školených pracovnic zajišťuje uţivatelům co 
nejpříjemnější a nejdůstojnější stáří. Patří k tomu mimo jiné i relaxace na letní zahradě, 
procházky v okolní přírodě, oslavy svátků a narozenin, a řada aktivačních programů: 
trénování paměti, reminiscenční terapie, ergoterapie, slovní hrátky, vystřihování 
z papíru, skládanky, malování, lepení, míčové hry (podávání, házení, kopání do míče), 
zpívání s hudebními nástroji, aromaterapie, hod na krouţky, puzzle, domino aj. Někteří 
se účastní i kulturních, společenských a pastoračních akcí na odd. Domovinka. V roce 
2008 přibyla i kanysterapie. 

Intenzivní byla i spolupráce s Českou alzheimerovskou lékařskou společností. 
Pro malou kapacitu oddělení je zde několikaletá čekací doba. 
 
Slovo zaměstnanců: 
 

Domov se zvláštním režimem „Vážka“ má pro pobyt 8 klientů k dispozici kuchyňskou linku, 

3 ložnice, společenskou místnost, zázemí pro pečovatele, skladovací prostor, koupelnu se 

sociálním zařízením, terasu. V rámci využití denních pobytů jsou k dispozici 2 lůžka a 

polohovací křesla. Během celého roku jsme se snažili o vytvoření a přiblížení se co 

nejpřirozenějšímu prostředí připomínající domov. Zajišťovali jsme podmínky pro 

odpovídající, důstojný a efektivní provoz Vážky s ohledem na potřeby našich klientů. 

Zařízení poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči. O klienty pečuje odborný personál, který 

se snaží co nejvíce se přiblížit domácímu prostředí. 

V souvislosti se speciálními potřebami klientů s Alzheimerovo chorobou je zajištěna další 

odborná péče – psychiatrická.  

 

Akce DZR během roku: Masopust, krmení labutí a kachen, účast na aktivizačních programech 

na Domově pro seniory, oslavy narozenin klientů, opékání vuřtů s poslechem hudby, 

Mikulášská nadílka, pečení vánočního cukroví, Štědrý den a celá řada krásných pásem našich 

nejmenších.  

Canisterapie, bazální stimulace. 

Sbírka „Pomerančový den“ - zakoupeno povlečení na lůžka 

Informace v médiích: Sedmička 

Sponzoři a dárci: nebyly (pouze rok 2008) 



Dobrovolníci, odborné praxe: Do střediska chodí vykonávat praxi studenti ZSFJČU v Č.B. – 

středisko je klinickým pracovištěm zdravotně sociální fakulty. Pečovatelé ze SOU  v Písku – 

účastníme se i na jejich závěrečných zkouškách.  

Využití supervize týmové i jednotlivci. 

 
Personál v roce 2009 na DZR:  vedoucí oddělení Bc. Dana Vlášková 

                                                                                      Alena Lusková 

                                                                                      Dagmar Dvořáková 

                                                                                      Iryna Malyarchuk 

                                                                                      Oldřiška Dušková 

                                                                                      Blanka Tejkalová 

                                                                                      Petra Kadlecová – odchod 

                                                                                      Alena Kandlová – odchod 

                                                                                      Olga Dvořáčková – odchod 

                                                                                      Marcela Drábová – odchod 

                                                                                      Zuzana Hromádková – odchod 

                                                                                      Zdeněk Hájek – odchod 

 

A slovo nové, skvěle se zaběhnuvší vedoucí Vážky: 

 

Hodnocení uplynulého roku očima vedoucího zaměstnance. 

Nastoupit na nové pracovní místo je vždy krok do neznáma. Ale učinit krok do neznáma, 

pokud víme, že na naše bedra dopadne obrovská zodpovědnost, je ještě těžší. Já dnes mohu 

říci, že jsem se tohoto úkolu zhostila dobře. Začátky nebyly lehké – nový pracovní kolektiv, 

noví klienti. To, co mi pomohlo sžít se s novým pracovním prostředím a dalo mi touhu a sílu 

něco měnit a někam směřovat, byli nakonec sami klienti. Lidé s Alzheimerovou chorobou 

jsou jako děti, zlobivé i roztomilé, vyvolávají úsměv i slzy. Donutí vás si je zamilovat. A já 

tak dnes mohu prohlásit, že jsem hrdá na svoji práci a na to, co jsem v ní za uplynulý rok 

dokázala zlepšit. Doufám, že stejné úspěchy budu slavit i v tomto kalendářním roce a že naši 

klienti budou spokojeni se službami, které jim nabízíme. 

                                                                                                                       Bc. Dana Vlášková 

 

 

 

 

 
 

TERÉNNÍ  PEČOVATELSKÁ  SLUŢBA 
 

Nabízí sluţby v městě Písku přes den seniorům a zdravotně postiţeným, kteří 

potřebují pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné osoby. Nepřetrţitě poskytuje tyto 

sluţby osobám ze stavebně navazujícího DPS. Tím je udrţuje co nejdéle ve vlastním 

sociálním prostředí a přirozených sociálních vazbách. Sluţby pomáhají zabezpečit 

plnohodnotný ţivot a pomáhají jim zachovat přirozené sociální vazby a ţivotní 

návyky. 

Poskytováním těchto sluţeb v domácím prostředí se vytváří prostor pro důstojnější a 

plnohodnotnější ţivot ve stáří a v nemoci. 

Koncem roku byl zvýšen počet pečovatelek o jednu. 



Pečovatelská sluţba je vhodně kombinována s terénní zdravotní sluţbou. 

Registrované zdravotní sestry poskytují zdravotnické výkony uţivatelům v domácím 
prostředí na podkladě potvrzeného poukazu jejich ošetřujícího lékaře. Spolupracují 
se zdravotními pojišťovnami a vykazují nasmlouvané zdravotnické výkony.  
 

 
TERÉNNÍ  ZDRAVOTNICKÁ  PÉČE 
 
Registrované zdravotní sestry poskytují zdravotnické výkony uţivatelům v domácím 
prostředí na podkladě potvrzeného poukazu jejich ošetřujícího lékaře. Spolupracují 
se zdravotními pojišťovnami a vykazují nasmlouvané zdravotnické výkony. Tato 
zdravotnická péče se vhodně doplňuje s terénní pečovatelskou sluţbou. 
 

 

 
EKONOMIKA 

 
Hospodaření probíhalo pod spolehlivým vedením ing. Marie Bácové. Vynakládání 
finančních prostředků probíhalo pod jejím pečlivým dohledem podle měnících se 
moţností během roku hospodárně, zároveň se zřetelem na zlepšení úrovně prostředí 
a ţivota uţivatelů.  

 
Přínosem je audit, který téţ zkontroloval bez zjištění nedostatků hospodaření 

roku 2008. 
 

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2009 (v tis. Kč). 
 
Výnosy ………………………………………………….15 749 
 
Z toho: 
Vlastní trţby………………………………………………………. 10 350 
Dotace celkem…………………………………………………….   5 332 
Ostatní příjmy …………………………………………………….          5 
Trţby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. poloţek          13 
Přijaté příspěvky…………………………………………………...       49 
 

Náklady…………………………………………………. 15 731 
Z toho: 
Spotřebované nákupy …………………………………………….   2 813 
Sluţby ……………………………………………………………….  1 150 
Ostatní osobní náklady ……………………………………………10 903 
Daně a poplatky ……………………………………………………       10 
Ostatní osobní náklady ……………………………………………       87 
Odpisy ………………………………………………………………      238 
Poskytnuté příspěvky ………………………………………………     530 
 

 



Přidělená dotace byla výrazně pod úrovní roku 2008. Přesto se úsilím ekonomky 
podařilo částečně dofinancovat jak DZR, tak terénní pečovatelskou sluţbu. Z grantu 
kraje jsme obdrţeli 200 tis. Kč, coţ umoţnilo přijetí jedné pracovní síly - další 
pečovatelky. 

 I přesto, ţe ceny našich sluţeb jsou maximální, jak nám povolují předpisy, nebyla 
výše financí plně dostačující. 

 
 

 
 

 
Technicko-pomocný  úsek 
 
  
zdárně vedla paní Miluše Manová, některé práce převáţně z oblasti oprav a údrţby 
vykonával ing. Jiří Man, později i firma Václava Švarce. Úsek stravování vedla paní 
Anna Neradová. Krom obědů  dováţíme několikrát týdně i teplé večeře.  

Úsek prádelny a úklidu: praní bylo zajišťováno jak dodavatelsky, tak ve větším 
rozsahu i vlastními silami, coţ umoţnilo vyuţití nové, výkonnější pračky a sušičky.  

 
 
 
Priority pro rok 2010 
 

- Zvýšení počtu praktických lékařů, se kterými spolupracujeme, a zlepšení této 
spolupráce 

 
- Vzhledem k nedofinancování DZR o 538 tis. Kč usilovat o získání dalších 

zdrojů 
 
- Aktivizace výkonů sester 

 
- Zaţádat Radu Města Písku o poskytnutí příspěvku ve výši 120 tis. Kč na 

obměnu vybavení kuchyně, které doslouţilo 
 

- Prohloubit spolupráci zdravotních sester s pečovateli ve směru poskytnutí 
odborné podpory pečovatelům (lepší přenos informací a podrobnější resp. 
častější komunikace) 

 
- Personální stabilizace 

 
- Pokračování práce na uplatňování standartů kvality, příprava na inspekci 

kvality sociálních sluţeb 
 

- Diferenciace programů pro klienty podle jejich stavu resp. moţnosti dopravy 
(jídelna nebo místnost ve 4. patře DPS) 

 

 

 



NAŠI  PARTNEŘI, SPOLEČNÉ  ZÁSLUHY,  PODĚKOVÁNÍ 
 

Konstatování této zprávy, která by se dala shrnout do věty, že středisko 
se nacházelo v dobré kondici, by nebyla možná, kdyby se management 
střediska nesetkával ve správný čas s lidmi, kteří jsou těmi správnými na 
svých postech. I oni jsou podílníky na tom, že je zde dobře postaráno o 
několik desítek těch, kteří došli stáří o něco dřív, než do něho vstoupíme 
my. A jaké podmínky pro stáří nyní nastavíme my v produktivním věku, 
do takových jednou sami vestárneme. 
 Těmi správnými lidmi, kteří umožnili naši činnost a tím se na  ní i 
podíleli, byli zejména pracovníci Jihočeského kraje, Města Písek 
(pomáhají nám pomáhat občanům, kteří si je zvolili), MPSV, Ústředí 
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Úřadu práce v Písku, 
sponzoři a podporovatelé…  Kromě nich patří dále poděkování 
spolupracující církvi, dobrovolníkům a sympatizantům, a samozřejmě 
našim uživatelům a jejich rodinám. S těmi všemi rovněž tvoříme v jistém 
smyslu to, co se dá nazvat komunitou. 

 
 
 

VAŠE PODPORA MŮŢE MÍT MNOHO TVÁŘÍ A PODOB, A ZA 
KAŢDOU JSME VDĚČNI JAKO ZA DAR, KTERÝ NENÍ 
SAMOZŘEJMÝ. 
CHCETE  POMOCI  NAŠEMU  POMÁHÁNÍ? 
 
 Jakoţto  nestátní nezisková organizace pomáháme státu, 
resp. kraji resp. městu plnit jejich povinnost, danou zákonem, 
postarat se o své potřebné občany. Výše příspěvku „shora“ 
však vţdy počítá i s dofinancováním z jiných zdrojů, zejména 
sponzorských darů. 
 Máte-li sympatie k naší činnosti aţ takové, ţe byste nás, tj. 
zaměstnance a klienty,  chtěli podpořit nejen morálně, ale i materiálně, 
pak k tomu vedou následující způsoby: 
 

- finanční dar lze zaslat na účet č. 396643-271/0100, KB Písek 
 
- poskytnout nám vaše výrobky a sluţby se slevou 

 
- darovat nám věcný dar (spotřební materiál, vybavení, pomůcky, kancelářské 

potřeby apod.) 
 

- uspořádat pro nás benefici  
 



- zprostředkovat nám kontakt na osoby nebo firmy, které nám mohou pomoci 
 

- zmiňovat a šířit nadále naše dobré jméno mezi veřejností. Více lidí víc e 
dokáţe. 

 
V případě, ţe byste chtěli nejprve poznat péči, klienty či prostředí, kde se sluţby 
uskutečňují, můţete se přijít podívat ve kteroukoliv dobu roční, denní nebo noční, 
třeba i neohlášeně. 
 
Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová 
zvýhodnění: 
 
fyzické osoby: 
Můţete si od základu daně  odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně 
prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů nepřesáhne za rok 2 % ze základu 
daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu 
daně (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 15 odst. 5). 
 
právnické osoby: 
Od základu daně, sníţeného dle § 34 zákona o daních z příjmů, si můţete 
odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze 
odečíst maximálně 5 % z jiţ sníţeného základu daně. Tento odpočet nemohou 
uplatnit poplatníci, kteří nejsou zaloţeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 
odst. 8, a § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu). 

 
Kontaktovat nás můţete telefonicky nebo e-mailem s nabídkou, my se Vám 
ozveme a rádi domluvíme vše potřebné. Děkujeme. 
 
 
 
 Na jednáních různých orgánů, rozhodujících o zlepšení podmínek stáří či 
umírání, zaznívá vůči kompetentním pracovníkům, zastupitelům atd. často argument 
– „musíme to udělat, i my přece budeme jednou staří“. Je sice pravdivý – ale je 
neetický. Útočí prvořadě na náš egoismus: udělejme to pro sebe, aţ budeme staří. 
Etičtější je pomyslet na ty, kteří potřebují zlepšení podmínek uţ dnes. 
 
 
               Zprávu zpracoval, krom vyznačených autorů-zaměstnanců, Karel Funk, 
ředitel střediska 
 
__________________________________________________________________ 


