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jak jde čas …          v CSP Vodňany 

Sociální služby 
roku 2011 

Počátek kalendářního roku je 
téměř v každé oblasti života spo-
jen se změnami. Tak je tomu i 
v naší organizaci, nicméně zá-
sadní změny v poskytování soci-
álních služeb v letošním roce 
oproti roku 2010 neplánujeme.  
Beze změn pro rok 2011 zůstává 
rozsah poskytovaných služeb, 
jejich ceny i veřejný závazek or-
ganizace, tzn. poslání, cíle, cílová 
skupina i principy sociálních slu-
žeb.  
O změně personálního charakte-
ru, tzn. na pozici sociálního pra-
covníka kanceláře CSP Vodňany, 
jsme již informovali v lednovém 
čísle našeho měsíčníku.  
Další změny, které připravujeme, 
budou zřejmé postupně 
v průběhu roku 2011. Primárně 
máme v úmyslu pracovat na 
zkvalitnění námi poskytovaných 
sociálních služeb a rozvíjet pečo-
vatelskou službu, odlehčovací 
služby a zlepšovat podmínky 
v domově pro seniory.  
V rámci pečovatelské služby 
uvažujeme o úpravě pracovní 
doby našich pečovatelek, kterou 
bychom chtěli rozšířit tak, aby 
mohli klienti využívat službu i 
v odpoledních hodinách. Jinak 
k územnímu rozšíření poskyto-
vání pečovatelské služby došlo již 
v průběhu loňského roku, takže 
službu dnes mohou využít nejen 
senioři a osoby se zdravotním 
postižením z Vodňan, ale i z 
okolních 17 obcí. Novinkou je 
uveřejnění jídelníčku na interne-
tových stránkách 
www.cspvodnany.cz.  

V rámci domova pro seniory 
chystáme ale především změny 
stavebního charakteru, kdy by 
v letošním roce mělo dojít 
k instalaci klimatizace v nové 
budově domova pro seniory a 
výměně oken ve staré budově 
domova. Bylo zadáno rovněž 
vypracování projektové doku-
mentace pro výstavbu bezbarié-
rového výtahu vedle hlavního 
vchodu do budovy sídla organi-
zace, který by umožnil přístup 
vozíčkářům z prostoru od ná-
městí. Rádi bychom vylepšili 

prostory domova i prostřednic-
tvím drobnějších zásahů, jakým 
je úprava výzdoby domova a 
malování způsobem, jakým bylo 
upraveno přízemí staré budovy 
domova v lednu tohoto roku, 
kdy došlo k výmalbě stěn chodby 
administrativního úseku a insta-
laci obrazů p. malíře Miroslava 
Konráda, kterého budeme mít 
čest uvítat v „Křesle pro hosta“ 
v průběhu měsíce března.  
JUDr. MUDr. Marcela Kellnerová 

ředitelka CSP Vodňany 
 

číslo 2 ročník 5                                                únor 2011 



Narozeniny  
ÚNOR 2011 

 
Pivoňka Stanislav  1.2. 

Študentová Jarmila  4.2. 

Hazuka Josef  9.2. 

Jelínková Vlasta   20.2. 

Jelínková Miluška  21.2. 

Štér Josef   21.2. 

Demedová Marie  24.2. 

Šulec František  27.2. 

 
!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY 
 
LEDEN  

V úterý  dne  4.  ledna 
roku 2011 jsme v podání dětí 
vedených  pí.  Mrvíkovou 
shlédli  „tříkrálovou“  scénku, 
která nám přiblížila okolnosti 
narození  Ježíše Krista a pouť 
Tří Králů do Betléma. Účinku‐
jící  obešli  i  pokoje  seniorů, 
kteří  se  vystoupení  neúčast‐
nili,  aby  se  se Třemi  Králi 
mohli  také  pozdravit  a  pří‐
padně zazpívat koledu.  

 

 
 
V sobotu dne 8.  ledna 

jsme  v našem  domově  přiví‐
tali  koledníky  vyslané  Chari‐
tou  ČR  v souvislosti 
s organizací Tříkrálové sbírky. 
Tradičně  obešli  Tři  Králové 
pokoje  klientů  a  popřáli  jim 
vše nejlepší do nového roku.  

V úterý  dne  11.  ledna 
jsme  navštívili  Městské  kul‐
turní  středisko  Vodňany. 
Tentokráte jsme měli v rámci 
Černé  hodinky  možnost  si 
poslechnout  p.  Volka,  který 
svou přednáškovou premiéru 
o  cestě  na Gibraltar  ozvlášt‐
nil svými fotografiemi. 

Ve  čtvrtek  dne  20. 
ledna  jsme v našem domově 
pro  seniory  uvítali  poněkud 
atypickou  návštěvu,  kterou 
byla koťata. Koťata byla veli‐

ce přítulná a dovolila nám  si 
je pohladit i pochovat. 

 

 
 
V pátek dne 21.  ledna 

jsme  v CSP  Vodňany  poprvé 
přivítali  loutkoherecké  diva‐
delní  seskupení  „Pimprlata“z 
Vodňan. Pohádka „O Kašpár‐
kovi“  naše  seniory  uchvátila 
a  již  nyní  se  těšíme  na  další 
přislíbené setkání. 

 

 
 
Protože se udělalo hezké po‐
časí,  bylo hned  o  důvod  víc, 
proč  po  dlouhé  zimní  pauze 
navštívit  přednášku 
v Městské galerii a muzeu ve 
Vodňanech.  Ve  čtvrtek  dne 
25.  ledna  jsme  shlédli  data‐
projekci  p.  Hoška  a  krásné 
fotografie  z  Treku  kolem 
Annapuren  (Nepál).  
Dozvěděli  jsme  se  také 
mnoho  zajímavých  infor‐
mací  o  těchto  krásných  ho‐
rách a zde žijících lidech.  

Ve středu dne 26.  led‐
na  jsme  navštívili  Interneto‐
vou kavárnu Colombina. Ten‐
tokráte  jsme  nejvíce  času 
věnovali prohlížení rodinných 
fotografií  jedné  ze  seniorek, 
které  obdržela  prostřednic‐
tvím své emailové schránky.  
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Daniela Davidová 
instruktorka sociální péče 


