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jak jde čas …          v CSP Vodňany

NAROZENINY

LISTOPAD 2012

Petrášková Marie        1. 11.

Petráčková Růžena     9. 11. 

Petráková Božena     25. 11.

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

Když se krokodýl stane terapeutem

V pondělí odpoledne 15. října k nám do CSP 
Vodňany přijela vzácná návštěva, z nedaleké 
Zoologické zahrady sídlící v Protivíně. Přivítali jsme 
se seniory samotného pana ředitele, který s sebou 
přivezl tří měsíční mládě krokodýla bahenního. 
Po zajímavé přednášce jsme si všichni poprvé 
v životě pohladili živého krokodýla (viz foto na str. 
3).
Využití zvířat u starých lidí nemá sloužit jako 
náhražka kontaktů s jinými lidmi, naopak má 
usnadňovat navazování mezilidských vztahů. To se 
v našem Domově pro seniory podařilo. Téma 
k rozhovorům o tomto nevšedním zážitku bylo 
nasnadě. Vzhledem k tomu, že krokodýl se opravdu 
nemůže využívat ke klasické „zooterapii“. Byl tento 
prchavý okamžik za-znamenán do paměti všech pří-
tomných. A v rozhovorech, se jako téma k hovoru 
vyskytoval, po řadu dní do tohoto setkání.                                  
                                                     připravila Eva Remišová
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       „ Setkání pod lípou“ v Centru sociální pomoci Vodňany
V úterý 9. října v rámci grantového programu Dotační programy Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků 
odboru kultury a památkové péče se v Centru sociální pomoci Vodňany uskutečňuje projekt s názvem              
„ Setkání pod lípou“. V rámci tohoto projektu proběhla přednáška pana Hanžla z Bavorova pod názvem    
„Zážitky z cest“. Z tepla našeho domova jsme procestovali Norsko a prohlédli si nádherné ptáky papuchalky. 
Další akcí tohoto projektu bylo v pondělí 22. října vystoupení Muzikantů od Otavy z Písku, krásnou hudbou    
a písněmi nám zpříjemnili podzimní podvečer. Všichni jsme si od srdce zazpívali.  Tento projekt je financova-
ný Jihočeským krajem.                                                                                                           připravila Eva Remišová              
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Psychobiografický model péče 

prof. E. Böhma“ v CSP Vodňany

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, naše organizace získala příspěvek ERDF z Fondu 
malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko na výše uvedený projekt.
Manažerkou tohoto projektu je Mgr. Veronika Nováková, pracující na pozici sociální pracovnice. 
Ta se 10. října 2012 zúčastnila odborné konference Psychobiografický model péče, která se konala 
v Praze. Na konferenci přednášeli odborní lektoři v oboru biografie a bazální stimulace. Součástí 

konference byla odborná přednáška prof. Erwina Böhma - autora tohoto modelu péče. Posluchači byli 
seznámeni se zkušenostmi zavádění biografického modelu péče v některých organizacích v České republice. 
V druhé polovině října a začátkem listopadu 2012 navštívilo 16 zaměstnanců CSP Vodňany našeho rakouského 
partnera „Bezirksaltenhaim Leonding“ v Linzi, kde se mohli seznámit s aplikací moderních trendů péče přímo 
v zařízení specializovaném na tuto tento model péče a získat tak praktické zkušenosti. 
Podstatnou část tohoto projektu tvoří vzdělávání našich zaměstnanců, k jehož realizaci dojde začátkem nového 
roku. V lednu 2013 proběhnou v CSP Vodňany dva semináře – první z nich bude dvoudenní, nese název 
„Bazální stimulace“ a bude se ho účastnit 5 zaměstnanců, pracujících na pozici pracovník v sociálních 
službách. Cílem kurzu je osvojení si teoretických i praktických dovedností konceptu bazální stimulace 
a schopnosti reagovat na potřeby nemocných se změnou vnímání, komunikace a pohybu. Na základě získaných 
znalostí nemocného vést a podporovat v jeho vlastních aktivitách.
Druhý seminář je jednodenní a má téma „Práce s minulostí osob vysokého věku – Úvod do reminiscence“. 
Tohoto semináře se zúčastní 24 zaměstnanců, pracujících na různých pozicích v CSP Vodňany. Cílem kurzu je 
objasnění významu práce s minulostí uživatele sociálních služeb, seznámení posluchačů se základními 
reminiscenčními technikami a vytváření podmínek pro využití reminiscenčních přístupů a příprava reminiscen-
čního setkání.
Oba semináře se budou konat v budově CSP Vodňany na adrese Žižkovo nám. 21, Vodňany. Samozřejmostí 
jsou profesionální lektoři a získaná Osvědčení pro zaměstnance. Oba semináře budou pro naše zaměstnance 
velkým přínosem, zvýší si svoji kvalifikaci a budou moci poskytovat našim uživatelům kvalitnější služby, což 
je hlavním cílem celého projektu. 
O dalších návštěvách s naším partnerem, vzdělávacích akcích a plánované závěrečné konferenci budeme dále 
informovat v příštích číslech.

Projekt byl vybrán v rámci Operačního programu 
Cíl 3  „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“    
a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj                                                             



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
ŘÍJEN

       V pondělí 1. října odpoledne
v rámci paměťových her jsme 
spojili trénování paměti 
s pohybem. Využili mini basket-
balového koše a namáhali si ne-
jenom „mozkové závity“, ale       
i tělo. 
Úterý odpoledne 2. října jsme 
přijali pozvání od paní Čečkové, 
zastupující Svaz postižených 
civilizačními chorobami, který 
pořádal k „Mezinárodnímu dni 
seniorů“ v kavárně Colombina 
odpoledne plné kulturních          
a gastronomických zážitků spo-
jené se zajímavou přednáškou 
paní Marie Kadochové z Domácí 
péče ČČK ze Strakonic. Občer-
stvení, kterého byly plné stoly, 
připravily šikovné dámy ze svazu 
SPCCH. Předškoláci z  MŠ Dra-
honice zahájili kulturní program 
a potěšili srdíčka všech přítom-
ných. Závěr příjemného odpo-
ledne završil kulturní zážitek      
o který se postaral pěvecký sou-
bor Regina Vodňany.

Centrum sociální pomoci Vod-
ňany jako člen Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb ČR 
pořádalo v rámci „Týdne sociál-
ních služeb“ ve středu 10. října 
Den otevřených dveří. Veřej-
nosti byla umožněna prohlídka 
Domova pro seniory, kterou vyu-
žilo několik zájemců z Vodňan. 
Odpoledne zde vystoupili vod-
ňanští Baráčníci se zajímavým 
kulturním programem a na závěr 
nám k poslechu a tanci zahrála 
kapela Dřemlinka.  

V pondělí 15. října k nám do 
CSP Vodňany přijela vzácná 
návštěva, z nedaleké ZOO sídlící 
v Protivíně. 

   V úterý 16. října odpoledne 
jsme se vydali navštívit Měst-
skou galerii Vodňany kde pro-
bíhala výstava děl pana Karla 
Burdy. Zajímavé fotografie, 
asambláže, obrazy a keramika 
nám odkryly jiný pohled na svět 
kolem nás. Utvrdili jsme se 
v tom, že pan Burda patří 
k mnoha vzácným lidem žijícím 
v našem okolí.
        Ve středu 17. října dopo-
ledne jsme s klienty, kteří měli 
zájem  a chuť pekli perník. 
Každý si mohl zavzpomínat na 
doby  kdy sám doma připravoval 
různé dobroty pro své blízké. 
V odpoledních hodinách při vo-
ňavé kávě jsme upečený perník 
s chutí snědli. 
        Ve středu 17. října Městské 
kulturní středisko Vodňany pořá-
dalo další ze série „Černých ho-
dinek“ pod názvem Tenkrát ve 
Vodňanech. Byla zde představe-
na stejnojmenná kniha pana Ru-
dolfa Berky. Jeho poutavé vyprá-
vění nás přeneslo ve vzpomín-
kách do Vodňan doby našeho 
mládí. Barvitost vyprávění pod-
trhlo ještě promítání fotografií 
z fondu Městského muzea a gale-
rie zachycující prvorepublikové 
Vodňany.

V úterý 23. října jsme přijali milé 
pozvání od pana faráře Čepla na 
společné setkání v kavárně 
Colombina pod názvem „ Babí 
léto“. U vchodu nás čekalo milé a 
vstřícné přivítání od pí. Máchové 
a pí. Horákové, které nás za far-
níky uvítali spoustou napečeného 
výborného domácího cukroví. 
K dobré náladě nám zpívala a 
hrála na harmoniku pí. Wecková. 

    Ve středu odpoledne 24. října 
již tradičně jedenkrát za měsíc   
se scházíme  v Internetové     
kavárně Colombina. Nebylo 
tomu jinak ani v říjnu. Při dobré 
kávě, čaji či jiných nápojích dle 
objednávky každého z nás jsme 
„probírali“ zajímavosti ze života.
   V pátek 26. října nás přišli 
potěšit žáčci z MŠ Chelčice. 
Jejich krásné vystoupení zakonči-
li nádhernou veselou písničkou o 
Chelčicích, která se jim stala 
„hymnou“. Píseň složily učitelky 
z mateřské školy. Je milé, že ješ-
tě dnes se najdou pedagogové, 
kteří nenásilně vedou děti k lásce 
k „rodné hroudě“. Kéž bychom 
měli více takových pedagogů.

připravila Eva Remišová  
instruktorka volného času                                     

Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany, telefon 383 382 625, www.cspvodnany.cz




