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Kontaktní osoba:  Bc. Martina Zachatová, DiS.  

sociální pracovnice  

Tel.: 382 212 998, 731 598 977,  

E-mail: martina.zachatova@pisek.charita.cz 
 

Provozní doba: 7 dní v týdnu včetně víkendů a státem uznaných svátků od 7:30 – 22:00 hod. 

Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení a zároveň pro osoby starší 18 let 

Poskytujeme: terénní službu v přirozeném prostředí klientů (v jejich domovech) 

Ceník úkonů: služby jsou plně hrazeny uživatelem – 120Kč/hod., ceník naleznete zde: 

http://pisek.charita.cz/nase-sluzby/pecovatelska-sluzba/cenik/ 

Služba zajišťuje: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy, 

pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

bezplatné základní sociální poradenství 

 Bližší informace naleznete na: http://pisek.charita.cz/nase-sluzby/pecovatelska-sluzba/ 
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Kontaktní osoba:  Ivana Sacherová 

vrchní sestra 

Tel.: 737 229 096 

E-mail: ivana.sacherova@pisek.charita.cz 
 

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu  

Cílová skupina: osoby závislé na cizí pomoci, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu 

akutní nebo chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální poruchy, zahrnuje také 

paliativní péči, která je určena osobám v terminálním stádiu 

Poskytuje: terénní domácí a hospicovou péči 

Úhrada za služby: je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je poskytována na základě doporučení 

registrujícího praktického lékaře, smluvní pojišťovny jsou VZP, VOZP, ČPZP, OZP, ZPMV 

Služba zajišťuje: kontrolu zdravotního stavu sestrou domácí péče, měření fyziologických funkcí, lokální 

ošetření, převazy a prevence vzniku kožních defektů, ošetření stomií, odběry biologického materiálu, 

aplikace léčebné terapie (injekce, infuze, lokální farmaka, apod.), péče o permanentní katétry a jejich 

výměna (u žen), ošetřovatelská rehabilitace (pasivní, aktivní, dechová, kondiční cvičení, nácvik chůze, 

sebeobsluhy, polohování), léčebná hygiena v rámci komplexní péče o pacienta a ošetření kožních 

defektů, zapojení a zaučení rodiny v péči o klienta 

Bližší informace naleznete na:  http://pisek.charita.cz/nase-sluzby/osetrovatelska-sluzba/  
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Kontaktní osoba:  Ivana Sacherová 

Tel.: 737 229 096 

E-mail: ivana.sacherova@pisek.charita.cz 
 

 
Provozní doba: po telefonické domluvě 8:00 – 15:00 hod. 

Půjčujeme: invalidní vozíky, polohovací postele, chodítka, hole, antidekubitní matrace, sedačky do 

vany, toaletní židle, dýchací přístroje – oxygenátor aj. 

Ceník ke stažení zde:  http://pisek.charita.cz/nase-sluzby/pujcovna-pomucek/ 
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Kontaktní osoba:  Bc. Petra Hajná, DiS. 
vedoucí poradny 

   Tel.: 382 212 998 

   E-mail: petra.hajna@pisek.charita.cz  
 

Provozní doba: Po: 8:00 – 17:00, Út: 8:00 – 16:00, St: 12:30 – 17:00, ČT: 8:00 – 16:00, Pá: 8:00 – 12:00 

Poslání poradny: posláním poradny je poskytování bezplatné a nestranné pomoci osobám, které se 

dostaly do obtížné životní situace a momentálně nejsou schopny ji řešit svými vlastními silami 

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou jím ohroženy, 

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby v krizi, senioři 

Nabízíme pomoc v oblastech občanského poradenství, a to zejména v následujících oblastech: 

 sociální pomoc a sociální dávky - pomoc s hledáním sociálního bydlení nebo zaopatřovací péče; 

informace o dávkách státní sociální podpory, dávky z nemocenského, nebo sociálního pojištění; 

 finanční oblast, zvláště dluhová problematika a předluženost – rodinný rozpočet, komunikace 

s věřiteli, splátkový kalendář, návrhy na zastavení exekuce, výpočet nezabavitelné částky, oddlužení; 

 bydlení, bytové otázky – vznik, zánik a změny nájemních smluv, hlášení trvalého pobytu, převod 

nájemních smluv, bydlení na základě věcného břemene; 

 pracovněprávní vztahy a zaměstnanost pracovní smlouvy a dohody, rozvázání pracovního poměru a 

povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc 

při sepsání životopisu; 

 rodina a mezilidské vztahy – rodičovská a manželská práva, partnerské a manželské neshody, rozvod, 

vyživovací povinnost, osvojení, pěstounská péče; 

 majetkoprávní vztahy – vlastnictví, spoluvlastnictví, podílové vlastnictví nebo společné jmění 

manželů, dědictví, sepisování závětí, smluv 

 
Bližší informace naleznete na: http://pisek.charita.cz/nase-sluzby/oblastni-poradna-pisek/ 

Poradenství je zdarma a je poskytováno osobám starších 18 let. 
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Kontaktní osoba:  Bc. Petra Hajná, DiS. 

   Tel.: 382 212 998 

   E-mail: petra.hajna@pisek.charita.cz  
 
Provzozní doba: Tato doplňková služba je určena osobám v nouzi a je poskytována v sídle Oblastní 

charity Písek. Pracovnice je Vám zde k dispozici středa 8:00 - 12:00, poslední klient je přijímán 30 minut 

před koncem pracovní doby 

Výdej netrvanlivých potravin: v prostorách farního dvora pondělí - čtvrtek 12:00 - 13:00 

 

Kontaktní osoba:  Markéta Chládková, DiS. 

   koordinátorka 

   Tel.: 731 549 777 

   E-mail: marketa.chladkova@pisek.charita.cz 
 

Nabízí: smysluplné využití volného času, každý zájemce může díky širokému spektru nabízených služeb 

najít aktivitu, která mu nejvíce vyhovuje, může to být podle cílových skupin, nebo podle typu činnosti 

dobrovolník zajišťuje: pomoc v těchto cílových skupinách: senioři a lidé se zdravotním postižením, lidé 

bez přístřeší, matky s dětmi, pro organizace spolupracující s dobrovolnickým centrem 

Bližší informace naleznete zde: http://pisek.charita.cz/nase-sluzby/dobrovolnicke-centrumbonum/ 

 


