
Potom jim pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici 

fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: 

‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. 

Vytni jej! Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho 

ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; 

jestliže ne, dáš jej porazit.‘“ Lukáš 13, 6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2020 

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku 

 

 

Rok 2020 byl pro Diakonii ČCE rokem fortelnosti. Následující zamyšlené 

Magdalény Trgalové se na tuto hodnotu podíváme možná trochu z jiného 

úhlu pohledu. 

Potom jim (Ježíš) pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své 

vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl 

vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic 

nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: ‚Pane, 

ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese 

ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit‘.“  

Text o stromu, kterému něco chybí, možná nezní na první přečtení právě 

povzbudivě. Na fíkovníku mají přece být fíky, a když tu nejsou, ani to na 

ně nevypadá, něco není v pořádku. Fíkovník bez fíků je jako tělo bez 

duše, dítě bez rodičů, řemeslník bez zručnosti a lásky ke svému oboru. 

Něco k sobě jednoduše patří, spolu se pojí, má to být pospolu. Když to 

tak není, jako by to už přestávalo být tím, čím být má. Zároveň něco k 

životu potřebujeme, tak abychom mohli spolu dobře žít, abychom nebyli 

jak tělo bez duše, osiřelé děti, aby nás práce bavila. A já v tomto mini 

příběhu vidím také povzbuzení a naději. 

V podobenství dlouho nic nefunguje, jak by mělo, a pak už je pozdě a jde 

o všechno. Mohlo by se říci, jako to je s člověkem, který žádný fortel v 

práci neměl, nepracoval vůbec nebo naopak pracoval příliš mnoho a teď 

je před výpovědí nebo na pokraji vyhoření. V příběhu se objeví zastánce, 

správce vinice, a za ten neplodný strom se postaví. Jde mu o něj. Nechce, 

aby jej podťali. Slibuje, že mu sám zkusí pomoci tím, že jej okope a 

pohnojí, aby fíkovník našel sílu (znovu) přinášet ovoce.  

Vidíme ve svém životě, třeba tam kde pracujeme, Boží starostlivou péči 

o nás? A všímáme si, že Pánu Bohu není lhostejná naše úroda? Vidíme 

kolem sebe lidi, kteří nám mohou být svým přístupem k práci příkladem, 

vzorem, kteří nás chtějí podpořit? Jsme oporou svým zaměstnancům a 

vidíme jejich potřeby? Příběh nakonec zůstává otevřený. Přeji nám všem, 

aby dopadl dobře. 

Magdaléna Trgalová 



Středisko Blanka je jednou z organizačních jednotek rodiny 

Diakonie Českobratrské církve evangelické.  

 

V roce 2020 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 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 i pandemie Covid-19 a své aktivity zaměřuje i na pomoc 

v zahraničí. 

 

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 2020: 

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 

Společenství  

Fortelnost 

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 2020 

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 2020 byla 34 lůžek ale část roku byla vyčleněna 

některá lůžka jako rezerva pro Covid pozitivní klienty. 

Průměrná obložnost lůžek byla za celý rok 2020 96,7 % 

Věková struktura klientů k 31.12.2020: Ve věku do 60 - 69 let 1 klient, 70-

79 let 7 klientů, 80 – 89 let 12 klientů, 90 – 99 let 10 klientů. Průměrný věk 

klientů v roce 2020 byl 85,4 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 2020 byla 7 lůžek. Průměrná obložnost oddělení 

DZR byla v roce 2020 98,73 % 

Věková struktura klientek k 31.12.2020: Ve věku do 70-79 let 1 klientka, 

80 – 89 let 5 klientek, 90 – 99 let 1 klientka. Průměrný věk klientek v roce 

2020 byl 84,4 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 2020 byla služba poskytnuta celkem 94 klientům a průměrný věk 

klientů byl k 31.12.2020 80,7 roku. 

 

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 2020 56 pacientů, u 

kterých bylo realizováno 12746 návštěv a provedeno …. výkonů. 



Akce v roce 2020: 

Rok 2020 byl od března poznamenán opatřeními v souvislosti s pandemií 

coronaviru, ale i přes všechna omezení, omezené možnosti setkávání 

s rodinnými příslušníky a více méně úplnou izolaci od okolního světa, 

prožívali celou řadu aktivit uvnitř střediska s nemenší radostí a 

naplněním. 

Od začátku ledna do března ještě nikdo netušil, co nás čeká 

v následujících měsících. Po Novém roce začaly běžné programy, 

kavárničky, kosmetické dny, oslavili jsme Tři krále i Masopust a užili si i 

zpívání s heligonkářem. 

Následně jsme posílili tým o nové pracovníky na DPP a věnovali se 

individuálně jednotlivým klientům. Některé aktivity probíhaly přes okno 

nebo pod pergolou ve venkovním prostoru. 

V době rozvolnění v létě roku 2020 jsme si opět užili trochu více sluníčka 

a kolektivních aktivit, včetně opékání špekáčků, hudebních vystoupení 

nebo sportovních aktivit. 

Až do podzimu jsme proplouvali pandemií bez významnějších dopadů na 

klienty či zaměstnance.  

S podzimním nárůstem případů onemocnění Covid-19, se ale ani Diakonii 

Písek pandemie nevyhnula. Čekalo nás průběžné umisťování do 

karantény, vyčlenění pokojů pro izolaci, hledání pracovníků na vykrytí 

výpadků v týmu, ale ani toto nepřerušilo individuální práci s klienty, ani 

plánované aktivity ve středisku. Podařilo se dokončit úpravy v domově pro 

seniory, nové obložení, madla i výmalba pokojů nátěrem 

s nanotechnologií. Zakoupili jsme také nové auto s hybridním pohonem 

pro pečovatelskou službu a průběžně jsme obnovovali vybavení 

střediska. 

V průběhu celého roku fungoval také fyzioterapeutický tým. Pod vedením 

odborníka přebíraly dovednosti sestry i pečovatelé a výsledek je patrný 

na významně zlepšeném pohybu celé řady obyvatel jak domova pro 

seniory, tak i domova se zvláštním režimem. 

Pracovníci pobytových, terénních i podpůrných služeb se zúčastnili 

prvního bloku kurzů hospicových přístupů, ve kterém chceme pokračovat 

i v roce 2021   

Práce na vytvoření pobočky v Čimelicích se díky pandemii pozdržel, ale 

věříme, že v roce 2021 se podaří tento projekt úspěšně dokončit. 

 

Co nás čeká v roce 2021: 

Rok 2021 bude v Diakonii rokem NADĚJE  

Naděje, že po dlouhém boji s neviditelným nepřítelem přijde doba radosti 

a naplnění. Že se budeme opět moci setkávat a sdílet se se svými 

blízkými a pomine doba obav a strachů. V roce 2021 máme v úmyslu 

vytvořit jeden komfortní prostor pro klienty v tzv. bytě č. 1. Chceme také 

vybavit středisko novým inventářem, který opět o něco zlepší pracovní i 

obytné prostředí. S ohledem na plánované dokončení realizace projektu 

dislokovaného pracoviště pečovatelské služby v Čimelicích, zakoupíme 

ještě jeden osobní vůz s hybridním pohonem, abychom byli schopni celou 

oblast obsloužit a zajistit kvalitní péči v domácnostech našich klientů. 

Pracovníci budou v roce 2021 pokračovat v kurzech změřených na 

paliativní a hospicovou péči a zároveň v dalších oblastech jako jsou 



hodnoty Diakonie a podobně. Další aktivity budou realizovány 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: 

Všem dárcům, kteří podpořili činnost střediska, chci poděkovat za jejich 

štědrost. Jsme velmi rádi za finanční podporu, kterou následně 

směřujeme k našim klientům a také vylepšení a zajištění kvalitního 

provozu střediska.  

 

 

Přehled přijatých darů organizace za rok 2020 

 

 

 

Ekonomika střediska 

 

V roce 2020 hospodařilo středisko se ziskem …. tisíc Kč viz. výkaz zisku 

a ztrát za rok 2020. 

 

Personalistika 

K 31.12.2020 byl ve středisku Blanka – Diakonie ČCE v Písku, 

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

a  … muži, na dohody pracovalo v roce 2020 celkem …  pracovníků . 

 

Poděkování 

Chci poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem podporovali a podporují 

činnost Diakonie ČCE – střediska Blanka v Písku. Za vedení Diakonie 

Písek chceme poděkovat všem pracovníkům za jejich extrémní výkony 

v  době uzavření střediska a nepřehledných opatření kvůli onemocnění 

Covid-19. Zároveň naše poděkování patří všem rodinným příslušníkům 

za jejich trpělivost a vstřícnost v době, kdy měli velké překážky 

v možnostech navštěvovat své blízké. 

Jsme velmi 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 2020 byla schválena Správní radou střediska 

dne ……… a Dozorčí rada střediska tuto výroční zprávu projednala 

dne  ………. 

 

 

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 


