
Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili 

se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu 

milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke 

spáse. Skutky 2, 46-47 

 

A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé. Někdo je 

sám a nikoho nemá, ani syna ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere 

konce, jeho oko se bohatství nenasytí. „Pro koho se pachtím a sám se 

připravuji o pohodlí?“ Také to je pomíjivost a úmorná lopota. Lépe dvěma 

než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh 

jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho 

zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden? 

Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv 

nepřetrhne! Kazatel 4, 7-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018 

 

 

V loňském roce jsme si připomínali rok milosrdenství, mnohokrát jsme 

diskutovali nad tímto tématem a objasňovali si praktické stránky tohoto 

postoje. Učili jsme se a stále se učíme prokazovat milosrdenství těm, 

kterým poskytujeme službu, ale také sobě navzájem a to je právě to, co 

nakonec buduje pevné společenství. V roce letošním si připomínáme 

další z hodnot a tou je právě společenství. Naší snahou je, aby nikdo 

nemusel být sám, opuštěný, bez pomoci. Pro mě se rozhodně neomezuje 

snaha pouze na naše klienty, ale také na zaměstnance. V dnešní době, 

naplněné spoustou různých vymožeností, k sobě máme mnohdy dál, než 

si možná myslíme. Společenství Diakonie Písek je zde již 27 let a na 

celostátní úrovni oslavíme již 30 let od nového začátku Diakonie ČCE 

v tehdejším Československu. Já sám jsem do Diakonie přišel již v roce 

1999, tedy přesně před 20 lety a od té doby je to moje „srdeční záležitost“. 

Vidím v tom právě to, co se nedá moc popsat slovy a táhne vás to 

k setkávání s lidmi, kteří na vás myslí, jsou ochotni si udělat čas a kousek 

toho svého, vám dát, jen tak. Věřím, že se nám podaří naplňovat tuto 

hodnotu i nadále a rozšiřovat to diakonické společenství o další lidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Středisko Blanka je jednou z organizačních jednotek rodiny 

Diakonie Českobratrské církve evangelické.  

 

V roce 2018 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 na 143 místech. V současné době poskytuje sociální služby 

ve více nežli 140 zařízeních nejméně 2300 klientům. V celé Diakonii ČCE 

je zaměstnáno přes 2000 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.  

 

Statutárním orgánem střediska je správní 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 

Kontrolní činnost vykonává dozorčí rada střediska 

 

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 2018: 

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 

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. 

 

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 2018 

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 2018 byla 34 lůžek. 

Průměrná obložnost lůžek byla 99,51 % 

Věková struktura klientů k 31.12.2018: Ve věku do 65 let 1 klienti, 66-75 

let 8 klientů, 76 – 85 let 6 klientů, 86 – 95 let 19 klientů a nad 95 let 2 

klienti. Průměrný věk klientů k 31.12.2018 byl 84,5 roku. 



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 2018 byla 7 lůžek. Průměrná obložnost oddělení 

DZR byla v roce 2018 97,54 % 

Věková struktura klientek k 31.12.2018: Ve věku 76 – 85 let 4 klientky, 86 

– 95 let 3 klientky. Průměrný věk klientek k 31.12.2018 byl 84,2 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 2018 byla služba poskytnuta 29 mužům a 74 ženám celkem tedy 

104 klientům a průměrný věk klientů byl k 31.12.2018 81,4 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 2018 57 pacientů, u 

kterých bylo realizováno 11 413 návštěv a 19 868 výkonů. 

 



Akce v roce 2018: 

 

Od nového roku proběhlo velké množství aktivit, 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. Z těch nejdůležitějších, které mají již svou tradici uvádím 

návštěvu tří králů, masopust, malování vajíček a oslava Velikonoc, také 

jsme byli účastníky karetního turnaje v domově Světlo v Drhovi, navštívíli 

jsme partnerské zařízení Diakonie v bavorském Marktheidenfeldu, kde 

jsme shlédli nově vybudovaní prostory a při letním festivalu se rozloučili 

s končícím ředitelem Ulrichem Greßelem. V roce 2018 nám při zahradní 

slavnosti nově zahrála Dechová hudba města Písku a při opékání 

špekáčků Písecká čtyřka. Po dušičkách a návštěvě Mikuláše, jsme měli 

opět adventní setkání s rodinnými příslušníky a bohatý vánoční program.  

Stejně jako v roce 2017 jsme se zapojili do akce „Ježíškova vnoučata“ a 

byla zde navázána mnohá přátelství a spolupráce. Obdarování byli naši 

klienti a obyvatelé domu pracovníky z frmy Schneider electric, a vůbec 

rok 2018 byl důkazem toho, že milosrdenství je velmi důležité jak pro 

obyvatele domu, tak pro ty, kdo je věnují. 

 

V průběhu roku jsme měli také několik nových aktivit a tou nejzajímavější, 

bylo divadelní představení „Perníková chaloupka tak trochu jinak“, se 

kterou jsme byli i mimo středisko v divadelním sále domova Světlo. 

Myslím, že se velmi bavili jak herci (klienti), tak i diváci a jistě budeme 

v této činnosti pokračovat. Na oplátku jsme se s klienty zúčastnili 

Zámecké slavnosti v Drhovli. Na začátku roku jsme také díky společnosti 

EON vyzkoušeli na měsíc elektromobil, což iniciovalo následné 

přemýšlené o novém vozidle pro terénní pečovatelskou službu. Díky 

aktivitě Restaurant day, jsme mohli vzít cca 15 klientů na večeři do 

restaurace a jim i sobě zprostředkovat znovu zážitek, který mnozí již 

dlouho neměli. Servírovala se svíčková, kachna i vepřové koleno a 

samozřejmostí bylo i plzeňské pivo. Všichni si tuto akci velmi užili. Také 

jsme realizovali celou řadu tematických programů a užili si Čínský, Italský, 

Francouzský týden, kdy jsme nejen fiktivně, ale i hmatatelně „  

 

V roce 2018 jsme také investovali a to do nového vozu Toyota Yaris 

Hybrid, který využívá naše pečovatelská služba. 

 



Co nás čeká v roce 2019: 

Rok 2019 bude v Diakonii rokem Společenství, kdy budeme slavit 30 

výročí obnovené Diakonie ČCE.   Zakoupení dalšího vozu a 

rozšíření pečovatelské služby více do odlehlých částí ORP Písek, 

zejména do oblasti Mirotic, Mirovic a Čimelic.  

 Chceme hledat příležitosti, ve kterých si můžeme připomínat, jak 

se společenství v naší práci projevuje, kdy se s ním setkáváme, co to 

znamená "tvořit společenství", být na blízku těm, kteří to nejvíce potřebují. 

Instalovat nový orientační a navigační systém ve středisku. 

Rekonstruovat koupelnu a hygienické 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 

Město Čimelice 

Město Mirotice 

Rotary club Písek 

Diakonie Rummelsberg – Haus Lehmgruben 

 

 

 

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 2018 

 

DÁRCE VÝŠE A POPIS  DARU 

pí. Marcela Doležalová 419.750,-- autonomní schodolez 

  Ing. Arch. Jiří Brůha 5.000,-- 

p. Václav Chmela 10.000,-- 

pí. Dana Kubešová 500,-- 

pí. Sylva Jablonská  Harmonika v hodnotě 6.000,--- 

Diakonie ČCE 99.841,14 

Oyster Colsuting s.r.o. 10.000,-- 

pí. Monika Wittnerová TV Finlux v hodnotě 5.000,-- 

pí. Marta Hájková 2.500,-- 

MUDr. Kamila Straková 15.000,-- 

p. František Šťastný 6.000,-- 

Ing. Karel Coufal 1.000,-- 

pí. Jana Korešová 16.000,-- 

pí. Radka Forejtová 2.000,-- 

pí. Marta Češková 1.500,- 

MVDr. Mareš  5.000,-- 

 

 

 



 

Ekonomika střediska 

V roce 2018 hospodařilo středisko se ztrátou ve výši 80 tis. Kč viz výkaz 

zisku a ztrát za rok 2018. 

 

Personalistika 

K 31.12. 2018 byl ve středisku Blanka – Diakonie ČCE v Písku, 

přepočtený počet zaměstnanců  47,873, fyzických 51 z toho  48 žen a  3 

muži, na dohody pracovalo v roce 2018 celkem 24  pracovníků . 

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 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018 byla schválena Správní radou střediska 

dne 19.6.2019 a Dozorčí rada střediska tuto výroční zprávu 

projednala dne  23.7.2019. 

 

 

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 – zástupkyně ředitele 

tel: 382 219 057 

GSM: 739 244 657  

e-mail: bacova@diakoniepisek.cz 

  

Mgr. Iveta Veselá: sociální pracovnice střediska 

tel: 382 211 454 

GSM: 734688698 

e-mail: vesela@diakoniepisek.cz 

  

Vedoucí pracovníci: 

 

Bc. Pavla Jandová: pobytové služby domova pro seniory, domova se 

zvláštním režimem a zdravotničtí pracovníci v pobytových službách 

tel: 382 219 057  

jandova@diakoniepisek.cz 

 

Jan Dubay: zdravotnický úsek odbornost 925 – sestry terénní 

ošetřovatelské služby 

tel: 382 219 057  

sestry925@diakoniepisek.cz 



 

Bc. Blanka Tejkalová: sociální pracovnice 

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: vedeni@diakoniepisek.cz 

www.diakoniepisek.cz 


