
 

 

 

Výroční zpráva za rok 2010 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když 

pozbývám sil.  

Ž 71,9 

 

Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu 

nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás 

nosit a zachráním.“  

Iz 46,4 

 

 

100 let paní Pichlíkové 

Oranžový den 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ÚÚVVOODDNNÍÍ  SSLLOOVVOO  ŘŘEEDDIITTEELLEE  

 

Pojem DIAKON je pouţíván od dob první církve ve spojitosti se 
sluţbou. V Bibli ve Skutcích apoštolů je zaznamenáno, jak a proč byli 
první pomocníci (diakoni) vybráni. 

„V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří 
vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že 
se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak 
apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: „Bohu se nebude 
líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při 
stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž 
se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto 
službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas 
modlitbě a kázání slova.“  

Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili 
Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, 
Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, 
původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před 
apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce.“ Sk 6,1-6 

 
Diakonie je slovo pocházející z řečtiny a znamená pomoc bliţnímu. 

Tomu, který se ocitne v nouzi, strádajícímu, neschopnému si pomoci, 
odkázanému na druhého. 

Církev zřizuje střediska Diakonie ČCE po celé republice s cílem 
naplnit své poslání sluţbou právě těm potřebným, kteří se jiţ zcela 
sami o sebe postarat nemohou. 

Jako nový ředitel ve středisku Diakonie ČCE – Blanka v Písku musím 
říci, ţe jsem velmi rád a je mi velkou ctí, pracovat právě v jednom 
z těchto středisek a být přímo účasten sluţby, v našem středisku 
zejména seniorům, ale i dalším zdravotně postiţeným občanům. 

Jelikoţ středisko Blanka patří ke kvalitním zařízením v kraji, věřím, ţe 
se společně s celým týmem pracovníků, podaří tuto úroveň udrţet a 
pokud moţno ještě zvýšit. Naším cílem je domácké prostředí pro 
spokojené obyvatele.  

Profesionální, ale zároveň lidský přístup pracovníků je zde vidět na 
kaţdém kroku. Co mě obzvlášť těší je překvapení návštěvníků, kteří 
velmi kladně hodnotí nejen péči, ale i prostředí a zejména přístup 
pracovníků v přímé péči a zdravotních sester, ke všem klientům. 

Opravdu si Váţím moţnosti spolupracovat s lidmi, kteří svou profesi 
neberou jen jako práci, ale opravdu jako sluţbu lidem. 

Petr Hladík 



KKddoo  jjssmmee::  

Středisko Blanka je jedním z 32 středisek Diakonie 

Českobratrské církve evangelické, jejímţ posláním je sluţba a 

pomoc lidem, kteří se nacházejí v nouzi, způsobené zdravotním, 

sociálním handicapem nebo krizovou situací, do níţ se dostali. 

Datum vzniku střediska: 1. květen 1992 

Sídlo: Jiráskovo nábřeţí 2443, Písek 

Charakter střediska: samostatná církevní právnická osoba 

SSttaattuuttáárrnníímmii  oorrggáánnyy  ssttřřeeddiisskkaa  jjee  

- správní rada 

- dozorčí rada 

SSpprráávvnníí  rraaddaa  ssttřřeeddiisskkaa::  

- 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 

členové správní rady: 

Ing. Petr Hladík – ředitel, předseda SR 

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

ředitele 

Bc. Iveta Veselá – sociální pracovnice, členka SR, 

2. zástupce ředitele 

 



DDoozzoorrččíí  rraaddaa  ssttřřeeddiisskkaa::  

- 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 

členové dozorčí rady v roce 2010: 

Jiří Ţáček – předseda DR 

MUDr. Jana Feitová 

RNDr. Františka Palečková 

MUDr. Jiří Prudký 

PaedDr. Věra Soukupová 

Mgr. Hana Rambousová 

Jaroslava Nohejlová 

Ing. Václav Kohout Csc. 

Mgr. Jiří Jeţdík – kazatel sboru Českobratrské církve 

evangelické v Písku 

 

Obě rady jsou podřízeny obdobným radám Diakonie ČCE 

v Praze. 

  



HHiissttoorriiee  ssttřřeeddiisskkaa::    

1992 Zaloţení střediska Diakonie ČCE v Písku 

V kostelnickém domku při sboru ČCE v Písku, na Fügnerově náměstí 
se na základě spojení ošetřovatelek z Charity a Diakonie daří rozjet 
projekt "Dům charitativní sluţby" 

1993 červenec Na místo ředitelky střediska Diakonie ČCE v Písku 
nastupuje po oddělení Charity, PaedDr. Věra Soukupová 

1994 březen Město Písek vypisuje výběrové řízení na poskytovatele 
sociálních sluţeb pro Domovinku na Jiráskově nábřeţí 2443 

1994 červen  Pod vedením PaedDr. Věry Soukupové se kromě 
pečovatelské a ošetřovatelské sluţby rozbíhá nová sluţba - Městský 
stacionář, jako denní odlehčovací sluţba pro seniory a zdravotně 
postiţené občany 

1994 září Rozšíření sluţeb na nepřetrţitý provoz 

1998 únor Městu Písek je předloţen návrh na rozšíření kapacity 
střediska o půdní vestavbu nad stávajícím stacionářem 

1998 září Proběhl benefiční koncert kytarového virtuosa Štěpána 
Raka a Marty Kubišové za účasti malíře Františka Romana Dragouna 

1999 únor Středisko získalo první místo v soutěţi o cenu 
Františka Myšáka, kterou uděluje Nadace dětský mozek 

1999 duben Zahájení realizace vestavby prvního patra pro rozšíření 
kapacity ze 17 na 28 lůţek 

1999 září Slavnostní otevření prvního patra a zahájení provozu v 
rozšířené kapacitě 

2000 červen VI. Evropská Diakonická konference v Písku 

2000 září Otevření zimní zahrady na místě terasy střediska 

2001 duben Koncert Evy Henychové v "Domovince" 

2001 květen Návštěva představitelů dánské veřejné správy 

2001 červenec První komunitní plán sociálních sluţeb Písecka 

2001 říjen Farář David Nečil přichází do Písku, začíná nová etepa 
pastorační péče 

2002   Zahájení prací na výstavbě nového prostoru pro sluţbu 
osobám s demencí a Alzheimerovou chorobou - Váţka 



2002 červenec Zahájení provozu domova se zvláštním reţimem - 
Váţka, pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami 
demence. 

2003 březen Ing. Karel Funk se stal novým ředitelem střediska 
Diakonie ČCE - Blanka v Písku 

2003 listopad Vybudování nové terasy u Váţky 

2004 prosinec Adventní koncert přinesl 2,29 milionu korun, za které 
se zakoupilo vůbec první auto ve středisku a dále byly tyto finanční 
prostředky pouţity zejména na nákup polohovacích postelí, 
antidekubitních matrací a speciálního vybavení pro seniory. 

2005 září Rozšíření aktivit domova pro seniory o poskytování 
péče s hospicovými prvky, díky získaným prostorám v přízemí domu 

2006   Příprava na změnu zákona o sociálních sluţbách a 
následná registrace sociálních sluţeb dle zákona. Vzniká Domov pro 
seniory - Domovinka, Domov se zvláštním reţimem - Váţka a Terénní 
pečovatelská sluţba 

2007 červen Získání registrací sociálních sluţeb dle zákona 
108/2006 Sb. o sociálních sluţbách 

2007 únor Vybudování profesionálního koupacího centra v prvním 
patře domu pro klienty domova pro seniory, Váţky i terénní 
pečovatelské sluţby 

2009 březen Vybudování ergoterapeutického a volnočasového 
centra, včetně masérny, ve 4. patře domu, na místě bývalé kotelny  

Vybudování místnosti pro školení a porady zaměstnanců ve 4. patře 

2010 srpen Inspekce kvality na úseku DZR. Odchod dosavadního 
ředitele, Ing. Karla Funka, do důchodu 

a Domovinka doposud stále stojí 

a ani hasičské cvičení v roce 

2010 nezpůsobilo žádnou újmu 

  

  

  



PPoosslláánníí  oorrggaanniizzaaccee::  

Jako církevní organizace směřujeme k naplnění povolání ke 

sluţbě 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 udrţet pozici stabilní organizace, která poskytuje vysoce 

kvalitní sluţby, prostřednictvím kvalifikovaného, kompetentního a 

vlídného personálu. Zaměřujeme se na individuální potřeby 

klientů se snahou o 

vytvoření příjemného 

domáckého prostředí ve 

všech sluţbách. 

V neposlední řadě je naší 

snahou pomoci těm 

rodinám, které se o své 

potřebné starají vlastními 

silami. 

AAkkttiivviittyy  ssttřřeeddiisskkaa::  

Co se v roce 2010 podařilo: 

spolupráce s JU ZSF, 

spolupráce se SOU a SOŠ 

Písek Komenského, zajistit 

špičkovou kvalitu péče na 

všech úsecích v průběhu 

celého roku stabilním 

týmem pracovníků, navýšit 

aktivitu TPS i Home Care 

mimo DPS na Jiráskově 



nábřeţí a umoţnit tak setrvání celé řady seniorů v jejich 

domácím prostředí. 

V roce 2010 se také podařilo zrealizovat celou řadu akcí, kaţdý 

týden byl nabitý činnostmi, pravidelná Bohosluţba ve středu od 

10:00 je jiţ také dlouholetou tradicí a dovolím si říci, ţe i 

potřebou. Navíc bylo před koncem roku spuštěno pravidelné 

nedělní KINO, kdy máme moţnost promítat filmy na přání, na 

velké plátno, prostřednictvím datového projektoru.  

CCoo  vvýýzznnaammnnééhhoo  ssee  vv  rrooccee  22001100  uuddáálloo??  

leden – Tříkrálový příběh v podání dětí z Křesťanské MŠ 

únor – Masopust – jako jiţ tradičně duben – Poţární 
cvičení s evakuací klientů střediska 

květen – Volby do poslanecké sněmovny, kterých se 
zúčastnila i nejstarší obyvatelka domu téměř stoletá 
paní Anna Pichlíková. 

 Inspekce kvality na DZR Váţka 

červen – Vystoupení pěveckého sboru Ludmily Danešové 
pod vedením Radky Kysilkové 

červenec – Sté narozeniny paní Anny Pichlíkové 

srpen – Odchod Ing. Karla Funka, dosavadního ředitele do 
důchodu 

září -  Nástup Ing. Petra Hladíka funkce nového ředitele 

říjen – Předváděcí akce mléčných výrobků ze soukromé 
farmy 

listopad – Ochutnávka Svatomartinského vína 

prosinec – Advent v Diakonii s celou řadou vystoupení a 

programů, včetně troubení na lesní roh 

V roce 2010 nechyběla také oslava 100. narozenin a celá řada 

devadesátníků u nás slavila svá jubilea. 



SSlluužžbbyy  vv  rrooccee  22001100  

Domov pro seniory – Domovinka   

Posláním Domova pro seniory Domovinka, je poskytování 

časově neomezené pobytové sluţby s nepřetrţitou odbornou 

ošetřovatelskou a pečovatelskou sluţbou pro seniory, kteří 

vyţadují pravidelnou pomoc druhé osoby a z různých důvodů 

nemohou dále ţít ve svém domácím prostředí. 

Mezi nejdůleţitější úkoly patří zajištění veškerých sluţeb s 

respektem k lidským právům a prostřednictvím individuální 

podpory či pomoci, zprostředkovat důstojné proţívání ţivota. 

Domov je určen seniorům, 

starším 60 let, kteří mají 

sníţenou schopnost 

sebeobsluhy převáţně z 

důvodu věku nebo 

tělesného postiţení, tj. těm, 

jejichţ stav vyţaduje 

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 2010 byla 32 lůţek a průměrná 

obloţnost lůţek byla 96,2 % 

Věková struktura klientů k 31.12.2010 do 65 let byl 1 klient, ve 

věku 66 – 75 let 1 klient, 76 – 85 let 15 klientů, 86 – 95 let 12 

klientů a nad 95 let 3 klienti. 



Domov se zvláštním režimem – Vážka 

Posláním Domova se 

zvláštním reţimem – 

Váţka, je poskytování 

časově neomezené 

pobytové sluţby s 

nepřetrţitou odbornou 

ošetřovatelskou a 

pečovatelskou sluţbou pro 

osoby s Alzheimerovou 

chorobou nebo jinými formami demencí, kteří vyţadují 

pravidelnou pomoc druhé osoby a z různých důvodů nemohou 

dále ţít ve svém domácím prostředí. 

Mezi nejdůleţitější úkoly patří zajištění veškerých sluţeb s 

respektem k lidským právům a prostřednictvím individuální 

podpory či pomoci, zprostředkovat důstojné proţívání ţivota. 

Domov je určen ţenám s Alzheimerovou chorobou nebo jinou 

formou demence, které jsou zcela nesoběstačné, příp. se 

sníţenou soběstačností a schopností sebeobsluhy. Jedná se o 

osoby, které mají sníţenou schopnost vlastními silami uplatňovat 

svá práva. Sluţba je zaměřena na klienty, jejichţ stav je 

stabilizovaný a nevyţaduje nepřetrţitou odbornou péči případně 

hospitalizaci. Jedná se zejména o seniory nad 50 let věku z 

Písku a obcí v rámci ORP Písek. 

Kapacita domova v roce 2010 byla 8 lůţek s průměrnou 

obloţností 96,48% 

Věková struktura klientů k 31.12.2010: Ve věku 66 – 75 let 1 

klient, 76 – 85 let 4 klienti, 86 – 95 let 3 klienti. 

 



Terénní pečovatelská služba - TPS  

Posláním terénní pečovatelské 

sluţby je poskytovat podporu a 

pomoc klientům, která umoţňuje 

zachovat v maximální míře jejich 

obvyklý způsob ţivota v domácím 

prostředí. Zajistit sluţbu 7 dní v 

týdnu od 7:00 do 19:00 hodin terénní 

formou v domácnostech klientů a 

ambulantní formou v prostorách 

poskytovatele. Snahou je udrţení 

klientů co nejdéle ve vlastním sociálním prostředí a přirozených 

sociálních vazbách. 

Mezi nejdůleţitější úkoly patří zajištění 

veškerých sluţeb s respektem k 

lidským právům a prostřednictvím 

individuální podpory či pomoci, 

zprostředkovat důstojné proţívání 

ţivota. 

Sluţba je určena seniorům nebo 

osobám se zdravotním postiţením 

starším 50 let na území ORP Písek, které mají sníţenou 

schopnost sebeobsluhy a jejichţ stav vyţaduje pravidelnou nebo 

občasnou pomoc a podporu jiné osoby. 



Domácí ošetřovatelská služba - Home Care 

Sluţba Home care, je zdravotnickou sluţbou, která je 

poskytována v terénu, tedy v bytech jednotlivých klientů (v tomto 

případě spíše pacientů) a ve spojení s terénní pečovatelskou 

sluţbou umoţňuje mnoha klientům těchto sluţeb, setrvat do 

velmi pozdního věku, nebo pokročilého stupně onemocnění, v 

domácím prostředí. 

Veškeré činnosti v poskytovaných sluţbách jsou zaměřeny 

individuálně na kaţdého klienta zvlášť a směřují k nejvyšší 

kvalitě při zachování důstojnosti kaţdé  ho jednotlivce. 

 



PPlláánnyy  nnaa  rrookk  22001111::  

- rekonstruovat DZR Váţka dle doporučení inspektorů 

kvality sociálních sluţeb 

- zajistit zázemí pro pečovatele pobytových sluţeb 

- splnit podmínky akreditace 

- projít auditem a získat tak statut kontaktního místa ČALS 

pro DZR Váţka 

- rozšířit fungování TPS a Home Care do lokalit mimo Písek 

- zvýšit kapacitu pobytové části střediska a zahájit jednání o 

navýšení kapacity domova se zvláštním reţimem 

PPaarrttnneeřřii  

Město Písek 
Jihočeský kraj 
Sbor Českobratrské církve evangelické v Písku 
 

DDáárrccii  

JMÉNO  A PŘÍJMENÍ DÁRCE NEBO 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY 

POPIS DARU 

Město Písek 120.000,-- 

p.Václav Hájek 1.000,-- 

p. Dušan Peleška 10.000,-- 

p. Miloslav Vydrář 3.800,-- 

Mgr. Alena Strmilová 50.000,-- 

JUDr. Aleš Bízek      10.000,--  

p. Karel Matějka Přístroj na výrobu 

kávy 

Pí. Zdeňka Šupiterová Zdr.  pomůcky 

Manţelé Hrabánkovi 20.000,-- 



EEkkoonnoommiikkaa  ––  vvýýsslleeddkkyy  hhoossppooddaařřeenníí  

Náklady 

 název částka v tis.Kč 
spotřeba materiálu 2 466,00 
spotřeba energie 709,00 
opravy a udrţování 331,00 
cestovné  40,00 
reprezentace,pohoštění 28,00 
ostatní sluţby 617,00 
mzdové náklady 9 092,00 
zákonné sociál..pojištění 3 043,00 
zákonné sociální náklady 199,00 
daň silniční 6,00 
ostatní daně a poplatky 1,00 
jiné ostatní náklady 153,00 
odpisy  212,00 
příspěvky poskyt.střediskem 590,00 
Náklady celkem 17 487,00 

    Výnosy 
 název 
 trţby z prodeje sluţeb 11 546,00 

zúčtování fondů 198,00 
jiné ostatní výnosy 9,00 
dotace 5 596,00 
výnosy celkem 17 349,00 

  Výsledek hospodaření ztráta 138tis Kč 
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PPeerrssoonnaalliissttiikkaa  

Ke konci roku 2010 byl ve středisku Blanka – Diakonie ČCE 
v Písku, přepočtený počet zaměstnanců 40,527 

 

  

PPoodděěkkoovváánníí  

S ohledem na velkou finanční náročnost provozu našeho 

zařízení, chci poděkovat všem sponzorům i drobným dárcům za 

jejich štědrost, také chci poděkovat rodinám, které s námi velmi 

dobře spolupracují a referují o kvalitě sluţby, kterou poskytujeme 

a dále také Městu Písek, za jeho přístup k poskytování sociálních 

sluţeb a jejich podpoře. 

Milí obyvatelé našich domovů, váţení klienti, rodinní příslušníci, 

sponzoři a dárci i vy ostatní, děkuji, ţe se s Vámi můţeme 

setkávat, ţe se můţeme vzájemně obohacovat o své zkušenosti 

a záţitky a přeji Vám všem, pokoj a radost pro kaţdý nový den. 

Za středisko Blanka – Diakonie ČCE 

Petr Hladík 

 
 
 
 
 
 



KKoonnttaakkttyy  

Členové správní rady střediska: 

 
Ředitel organizace: Ing. Karel Funk, následně Ing. Petr Hladík 
tel: 382 219 122 
GSM: 739602825 
e-mail: pisek@diakoniecce.cz 
  
Ekonomka střediska: Ing. Marie Bácová 
tel: 382 219 057 
e-mail: bacova@diakoniepisek.cz 
  
Sociální pracovnice střediska: Bc. Iveta Veselá 
tel: 382 219 057 
e-mail: vesela@diakoniepisek.cz 
  
 
Vedoucí služeb: 
 
Domov pro seniory – Domovinka a  
Domov se zvláštním režimem -Vážka: Mgr. Dana Vlášková 
(zastupující Blanka Tejkalová) 
tel: 382 211 057 
e-mail: domovproseniory@diakoniepisek.cz 
e-mail: vazka@diakoniepisek.cz 
  
Terénní pečovatelská služba: Jaroslava Nohejlová 
tel: 382 219 057 
e-mail: teren@diakoniepisek.cz 
  
Domácí zdravotnická služba - Home Care: Eva Peklová (nově Bc. 
Eva Brůhová) 
tel: 382 211 454 
e-mail: zdravotnictvi@diakoniepisek.cz 
 
 
 
 
 
 

mailto:zdravotnictvi@diakoniepisek.cz


 



Diakonie ČCE – středisko Blanka 

Jiráskovo nábřeží 2443 

397 01 Písek 

Česká republika 

tel: 382 219 057 

e-mail: info@diakoniepisek.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.diakoniepisek.cz 


