
Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; 

tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti 

nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje 

díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za 

to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše 

společenství s nimi i se všemi. 2.Korintským 9,11-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2019 

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku 

 

 

Rok 2019 byl pro Diakonii ČCE rokem 30. výročí obnovení diakonické 

práce. Zároveň byl rokem, který je věnován hodnotě společenství. 

 V Diakonii si uvědomujeme a chceme tak žít a pracovat, že každý je 

jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme společně. Každý klient nebo 

zaměstnanec jsou jako malé kousíčky skládanky puzzle. Musíte najít 

jejich správné místo, jejich potřebnost, a když se všechno vedle sebe 

pěkně a správně poskládá, vznikne obraz, který vypráví o pomoci. 

Povědomí společenství diakonickou práci posiluje. Do tohoto povědomí 

patří nejen velká šíře motivů a inspirací pro profesní jednání (jako 

například pravdivě sdílet informace, znalosti a zkušenosti, nebo přijímat 

a poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení či vnímat svou odpovědnost za 

sebe i celek Diakonie), ale také význam společenství ve smyslu přátelství, 

soudržnosti a lidského ohledu člověka k člověku. Možná se dá říct: nejen 

profesní spolupráce, ale také být spolu jako lidé, odpovědně a solidárně. 

Pro mnohé křesťanské skupiny má slovo společenství zásadní význam, 

protože odkazuje na okamžik, kdy se křesťané scházejí kolem stolu Páně 

(k eucharistii) a nejen mezi sebou, ale napříč časy i vzdálenostmi si 

uvědomují svoje propojení, svoji jednotu. Toto je spojuje, říkají. I v 

diakonické práci chceme naše poselství – pomáhat potřebným – vnímat 

jako to, co nás spojuje, co z nás tvoří společenství, které má hluboký 

smysl a význam nejen pro nás jako zaměstnance, nejen pro naše klienty, 

kteří přicházejí za službou a pomocí, ale pro celou naši společnost, ve 

které žijeme, a kterou měníme k lepšímu, když vytváříme společenství, 

které se svou prací (i existencí) podílí na tom, aby život měl smysl. 

Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE 

 

 

 

 



Středisko Blanka je jednou z organizačních jednotek rodiny 

Diakonie Českobratrské církve evangelické.  

 

V roce 2019 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 více nežli 150 místech. V současné době poskytuje více 

nežli 200 služeb a pomoc se dostala k více nežli 40 000 lidem. V celé 

Diakonii ČCE je zaměstnáno přes 2000 zaměstnanců a cca 800 

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. V současnosti působí v 9 zemích světa. 

 

Statutárním orgánem střediska Blanka – Diakonie ČCE v Písku 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 2019: 

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 2019 

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. 

Kapacita domova v roce 2019 byla 34 lůžek. 

Průměrná obložnost lůžek byla 98,87 % 

Věková struktura klientů k 31.12.2019: Ve věku do 60 - 69 let 1 klient, 70-

79 let 8 klientů, 80 – 89 let 15 klientů, 90 – 99 let 10 klientů a nad 100 let 

0 klientů. Průměrný věk klientů k 31.12.2018 byl 85,3 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 2019 byla 7 lůžek. Průměrná obložnost oddělení 

DZR byla v roce 2018 99,6 % 

Věková struktura klientek k 31.12.2019: Ve věku do 60 - 69 let 0 klientek, 

70-79 let 1 klientek, 80 – 89 let 5 klientek, 90 – 99 let 1 klientek a nad 100 

let 0 klientek. Průměrný věk klientů k 31.12.2019 byl 84,5 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 2019 byla služba poskytnuta celkem 110 klientům a průměrný věk 

klientů byl k 31.12.2019. 

 

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 2019 62 pacientů, u 

kterých bylo realizováno 12283 návštěv a 22348 výkonů. 

 



Akce v roce 2019: 

Od začátku roku se událo velké množství věcí. Ředitel střediska byl 

jmenován do veřejné funkce 1. místostarosty a svůj úvazek v Diakonii si 

snížil na minimum tak, aby se mohl věnovat práci na Městě Písek. Na 

pozici zastupující ředitelky byla ustanovena Ing. Marie Bácová, ekonomka 

střediska a členka správní rady střediska. Tato organizační změna byla 

velmi náročná, ale zastupující ředitelka se s ní vypořádala na jedničku. 

Další zásadní věcí, která v průběhu roku nastala, byl přechod na jiný 

software v celkové evidenci v rámci jednotlivých služeb. Jedná se o věc, 

která na venek není příliš vidět, ale organizačně a provozně, je velmi 

náročná. I tato akce se povedla a od poloviny roku již veškeré úkony 

běžely v novém systému. Byl také pořízen nový evidenční systém 

příchodů a odchodů zaměstnanců, nová grafická navigace ve středisku 

umožňuje lepší orientaci po budově. Kromě těchto technických aktivit 

samozřejmě probíhaly ty více viditelné a příjemné pro klienty. Byla nově 

obložena a upravena koupelna v přízemí domova pro seniory. Aktivizační 

pracovnice ve spolupráci se sociálními pracovnicemi připravily celou řadu 

programů a pomohly organizovat činnost dobrovolníků i externích aktérů. 

Opět to byla různá vystoupení žáků základních škol, dětí z mateřských 

škol, studentů středních škol, dětí z DDM či Naděje, také studentů 

z internátu pod vedením Honzy Franců tzv. Intrband, ale i zaměstnanců 

firmy Schneider a mnohých dalších. 

V roce 2019 zpestřil pobyt klientům svými přednáškami historik a 

památkář Jiří Hladký, ředitel Prácheňského muzea pan PhDr. Jiří Prášek, 

nebo cestovatel pan Slavík. Unikátním klavírním koncertem zaujal také 

syn jedné z klientek pan Rauer, který si na své vystoupení přivezl dokonce 

vlastní pianino,. 

Z těch již tradičních nemohl chybět masopust, MDŽ, oslava Velikonoc i 

svátku matek s vystoupeními těch nejmenších dětí. 

Mezi pravidelné programy patří pravidelní středeční Bohoslužby a biblické 

hodiny, oslavy narozenin a svátků, kosmetické dny, cvičení s klienty, 

kavárnička s hudbou, malování, tvoření, vaření a pečení a mnohé další. 

 

Nemohu nevzpomenout na oslavu 30. výročí obnovení Diakonie ČCE 

v roce 1989. Oslavy proběhly na několika místech a jejich vyvrcholení 

proběhlo v kostele sv. Salvátora a následně program pokračoval s hosty 

a skupinou Hradišťan v bývalém kostele sv, Anny dnes Pražské 

křižovatce. Úžasné odpoledne a večer proběhly za účasti klientů 

středisek, současných i bývalých pracovníků, dobrovolníků, 

sympatizantů, a velkého množství hostů. 

 

 Po dušičkách a návštěvě Mikuláše, jsme měli opět adventní setkání 

s rodinnými příslušníky a bohatý vánoční program.  

Již tradičně jsme se zapojili do akce „Ježíškova vnoučata“ a byla zde 

navázána mnohá přátelství a spolupráce. Obdarování byli naši klienti i 

mnozí obyvatelé domu s pečovatelskou službou. 

 

Co nás čeká v roce 2020: 

Rok 2020 bude v Diakonii rokem Fortelnosti,  

V průběhu roku budeme zahajovat službu v nově budovaném 

odloučeném pracovišti terénní pečovatelské služby v Čimelicích s akčním 



rádiusem severního písecka. V souvislosti s tímto budeme muset doplnit 

a obnovit vozový park, abychom byli schopni zajistit péči i na 

vzdálenějších místech regionu. 

Čeká nás dokončení vnitřních úprav domova pro seniory, obkladů stěn a 

instalace nových madel v chodbě. V průběhu roku také chceme 

vymalovat kompletně celé středisko. 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 

 

MPSV, Jihočeský kraj a Město Písek v rámci dotačních řízení podporují 

středisko Blanka Diakonie ČCE v Písku. Bez těchto finančních prostředků 

by nebylo možno sociální služby v daném rozsahu a kvalitě poskytovat. 

 

 

 

 

 

 

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 2019 

 

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 2019 hospodařilo středisko se ziskem 177 tisíc Kč viz. výkaz zisku 

a ztrát za rok 2019. 

 

Personalistika 

K 31.12.2019 byl ve středisku Blanka – Diakonie ČCE v Písku, 

přepočtený počet zaměstnanců  ………, fyzických …… z toho  …… žen 

a  … muži, na dohody pracovalo v roce 2019 celkem …  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 2019 byla schválena Správní radou střediska 

dne 30.6.2020 a Dozorčí rada střediska tuto výroční zprávu 

projednala dne  30.6.2020. 

 

 

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, členka 

správní rady 

tel: 382 219 057 

GSM: 739 244 657  

e-mail: bacova@diakoniepisek.cz 

  

Mgr. Iveta Veselá: sociální pracovnice střediska, členka správní rady 

tel: 382 211 454 

GSM: 734688698 

e-mail: vesela@diakoniepisek.cz 

  

Vedoucí pracovníci: 

 

Bc. Eva Bočanová Brůhová: pobytové služby domova pro seniory, 

domova se zvláštním režimem a zdravotnických pracovníků v pobytových 

službách 

tel: 382 219 057 

bocanova@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 


