
Znát Hospodina to je přesvědčovat se o tom, co uvádí mezi lidmi 
ve skutek. „Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám 

na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil.“ Tak se nám Bůh Staré 
i Nové smlouvy dává představit.

Prokazuje milosrdenství. Milosrdenství je slovo, které nám pravda zní 
tak trochu nedělně kostelně. Ale vy jste čtenáři Písma svatého a víte, že 
ono to znamenalo nikoli náboženský a sváteční, ale všední, každodenní 
postoj. V našem slovníku bychom si mohli na jeho místo aspoň na chvíli 
dosadit slovo lidskost.

Milosrdný člověk je velmi prostým způsobem lidský. Nevytahuje se, 
neohrnuje nos nad obyčejností těch, které denně potkává. Milosrdenství 
hledá pro lidi cestu, jak dál.

Náš Bůh se zastává lidských postojů, překáží nelidským. Hodí se mu 
k tomu jak ti, kdo jsou nábožensky založení, tak ti, kdo zřejmě nejsou. 
Zpráva o něm vždycky překážívala možnosti udělat si zasvěcenecké 
bratrstvo. Žádný tajný spolek vyvolených Pán Bůh nepotřebuje. Když on 
jedná, může u toho být každý.

A ovšem – říká-li kdo, že by jako rád věřil, ale nedokáže to, odpoví mu 
Písmo, že ale dokáže jednat milosrdně. Není nikdo, kdo by toho nebyl 
schopen.

Citát z kázání Jaroslava Vítka 28. 1. 2018.
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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 2017
 › Mgr. Jiří Ježdík – předseda DRS.
 › Anna Martínková.
 › 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 uká-
zal, 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 kva-
litní 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 důvě-

ryhodným střediskem, které své služby poskytuje v domáckém prostředí, 
laskavě a odborně, s úctou ke každému jednotlivci.

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

Středisko Blanka je jednou z organizačních 
jednotek rodiny Diakonie Českobratrské  
církve evangelické. 

V roce 2017 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 
ve 13 krajích. V současné době poskytuje sociální služby ve více nežli 130 
zařízeních nejméně 2300 klientům. V celé Diakonii ČCE je zaměstnáno přes 
1500 zaměstnanců a cca 1000 dobrovolníků. Činnost Diakonie ČCE je zamě-
řena 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. 

Statutárním orgánem střediska je správní rada střediska. Kontrolní čin-
nost 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.
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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, zpro-
středkovat 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 pří-
padně 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 společ-
nosti (ČALS) a Oddělení domova se zvláštním režimem – Vážka, je držite-
lem akreditace ČALS.

Kapacita domova v roce 2017 byla 7 lůžek. Průměrná obložnost oddělení 
DZR byla v roce 2017 98,46 %.

Věková struktura klientek k 31. 12. 2017: Ve věku 76–85 let 2 klientky, 
86–95 let 5 klientek. Průměrný věk klientek k 31. 12. 2017 byl 86,8 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 vaz-
bách.

Mezi nejdůležitější úkoly patří zajištění veškerých služeb s respektem 
k lidským právům a prostřednictvím individuální podpory či pomoci, zpro-
středkovat důstojné prožívání života.

Služba je určena seniorům nebo osobám se zdravotním postižením 
starším 50 let na území ORP Písek, které mají sníženou schopnost péče 

Diakonické hodnoty
V roce 2017 byly stanoveny základní hodnoty Diakonie ČCE:
Milosrdenství
Fortelnost
Společenství
Naděje
Tyto hodnoty tvoří jakýsi rámec pro naší práci a daly by se shrnout 

do věty:
Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně 

pomáhá potřebným.

SLUŽBY V ROCE 2017
Domov pro seniory – Domovinka 

Posláním Domova pro seniory Domovinka, je poskytování časově neo-
mezené pobytové služby s nepřetržitou odbornou ošetřovatelskou a pe-
čovatelskou 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, zpro-
středkovat 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 2017 byla 34 lůžek.
Průměrná obložnost lůžek byla 98,28 %.
Věková struktura klientů k 31. 12. 2017: Ve věku do 65 let 2 klienti, 66–75 

let 5 klientů, 76–85 let 10 klientů, 86–95 let 18 klientů a nad 95 let 2 klienti. 
Průměrný věk klientů k 31. 12. 2017 byl 84,1 roku.
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klientům i rodinným příslušníkům galerii velkoformátových fotografií 
na chodbě domova pro seniory.

Na konci roku bylo také dokončeno kompletní ozvučení domovů, kdy je 
možno přenášet zvuk z programů do pokojů, pouštět hudbu nebo třeba 
namluvené knihy do těch pokojů, kde jsou klienti právě nemocní, nebo se 
na návštěvu pravidelných programů necítí. Ozvučení z velké části financo-
val Rotary Club Písek, za což jsme velmi vděční.

Z projektů Diakonie ČCE – Dar s velkým D jsme financovali zakoupení 
nové sušičky prádla.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018
Rok 2018 bude v Diakonii rokem Milosrdenství. Chceme hledat 
příležitosti, ve kterých si můžeme připomínat, jak se milosrdenství 
v naší práci projevuje, kdy se s ním setkáváme, co to znamená „být 
milosrdný“, „být milého srdce“, přemýšlet o tom a uvědomovat si 
místo milosrdenství v naší práci.

Dále chceme vyzkoušet elektromobil, zapůjčený od firmy EON.

Navštívit letní festival v partnerském diakonickém zařízení Haus 
Lehmgruben v Marktheidenfeldu.

Instalovat nový navigační systém ve středisku.

Zakoupit nový automobil pro terénní pečovatelskou službu.

Rekonstruovat koupelnu a hygienického zázemí v přízemí domova 
pro seniory.

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.

o vlastní osobu a jejichž stav vyžaduje pravidelnou nebo občasnou pomoc 
a podporu jiné osoby.

V roce 2017 byla služba poskytnuta 33 mužům a 72 ženám celkem tedy 
105 klientům a průměrný věk klientů byl k 31. 12. 2017 84,1 let.

Domácí ošetřovatelská služba – Home Care
Služba Home care, je zdravotnickou službou, která je poskytována v te-

rénu, 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 důstoj-
nosti každého jednotlivce.

Služba Home Care, ošetřovala v průběhu roku 2017 58 pacientů u kte-
rých bylo realizováno 11407 návštěv a 18180 výkonů.

Akce v roce 2017
Od nového roku proběhlo velké množství běžných aktivit, z nejdůle-

žitějších uvádím vystoupení dětí z DDM, mateřských a základních škol, 
NADĚJE, ZUŠ, Intrbandu, Honzy Franců, Souboru Ludmily Danešové. Mezi 
ty pravidelné patří kosmetické dny, cvičení s klienty, kavárnička s hudbou, 
malování, tvoření, vaření a pečení a mnohé další. Pravidelně se scházíme 
při opékání špekáčků a také s rodinnými příslušníky klientů. Byla navázá-
na spolupráce s knihovnou a to zejména s dobrovolníky, kteří s knihovnou 
dlouhodobě spolupracují, také s OD Kaufland, který nás podporuje mate-
riálně a pracovníci Kauflandu se zúčastnili některých akcí v průběhu roku.

Jako stěžejní akce byla oslava 25 výročí střediska, které se zúčastnili 
přátelé z partnerské Diakonie Haus Lehmgruben v bavorském Markthei-
denfeldu. Oslava proběhla ve zrekonstruovaných prostorách střediska 
a na přilehlém hřišti.

Hned po oslavách začala práce na rekonstrukci pokojů v přízemí domo-
va pro seniory, tato náročná akce si vyžádala trochu bojové podmínky jak 
pro personál, tak i pro klienty, kteří museli obvykle cca 10 dnů strávit mimo 
pokoj v náhradních prostorách. Pro některé to bylo zpestření a většina kli-
entů to brala velmi sportovně.

Konec roku se nesl v pokojném duchu a ve spolupráci s fotografkou, 
paní Pavlou Lankusovou, jsme mohli při adventním setkání představit 
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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 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 Diako-
nie ČCE Boží požehnání.

Petr Hladík

Výroční zpráva za rok 2017 byla schválena Správní radou střediska  
dne 15. 5. 2018 a Dozorčí radě střediska tuto výroční zprávu projednala  
dne 15. 5. 2018.

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

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

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

Přehled přijatých darů organizace za rok 2017
Dárce Výše a popis daru
Ing. arch. Jiří Brůha 5.000 Kč
p. František Vrba 7.000 Kč
Pí. Dana Fojtová, 7.000 Kč 
p. Alena Vanclová 5.000 Kč
p. Jana Samcová 1.000 Kč
Diakonie ČCE,Praha 25.000 Kč
Ing. Vojtěch Bubník 5.000 Kč
p. Marta Hájková 3.500 Kč
p. Jiří Prudký 8.000 Kč
p. František Šťastný 6.000 Kč
Rotary Club Písek
Ing. Coufalová 1.000 Kč
p. Jaroslava Křivancová 1.000 Kč
p. Arnicanová Inkontinentní pomůcky v hodnotě 4.416 Kč
Kaufland ČR v.o.s., IČO: 25110161 Potraviny pro klienty v hodnotě 123.000 Kč
MVDr. Mareš 5.000 Kč

Ekonomika střediska
V roce 2017 hospodařilo středisko s kladným hospodářským výsledkem 

ve výši 162 tis. Kč viz výkaz zisku a ztrát za rok 2017.

Personalistika
K 31. 12. 2017 byl ve středisku Blanka – Diakonie ČCE v Písku, přepočtený 

počet zaměstnanců 45,07 což je fyzických zaměstnanců 48, z toho 44 žen 
a 4 muži krom toho na dohody pracovalo v roce 2017 25 pracovníků přepo-
čteno na úvazky 3,49 úvazku.

Poděkování
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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

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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