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jak jde čas …          v CSP Vodňany

Projekt	„ROZ(H)LED“

Centrum	sociální	pomoci	Vodňany	se	zúčastni-
lo	nového	projektu	ROZ(H)LED,	který	je	zamě-
řen	na	děti	 z	dětských	domovů	a	náhradní	 ro-
dinné	péče.

Podnětem	 pro	 vznik	 tohoto	 projektu	 byl	 neu-
stále	 rostoucí	 počet	mladistvých	 odcházejících
z	dětského	domova,	kteří	se	potýkají	 s	problé-
mem	nalezení	pracovního	místa.	Příčinou	bývá	
absence	pozitivních	vzorů,	pracovních	návyků,	
zkušeností	 a	potřebného	ROZ(H)LEDu	a	nedo-
statek	příležitostí	k	jejich	získání.	

Našim	zaměstnancům	není	tato	situace	lhostej-
ná,	 a	 tak	 rádi	 těmto	dětem	pomůžeme.	 Ideální	
možností,	 jak	rozšířit	povědomí	cílové	skupiny	
o	 široké	 škále	 typů	povolání	 je	právě	naše	or-
ganizace,	 která	 nabízí	 16	 různých	 typů	 druhů	
práce.	 Přímá	 zkušenost,	možnost	 něco	 vidět	 a	
zažít	 na	 vlastní	 kůži	 bývá	 nejsilnějším	 impul-
zem	k	jejich	dalšímu	rozvoji.		A	tak	nás	dne	26.	
června	 v	 dopoledních	 hodinách	 v	 našem	 zaří-
zení	navštívily	 tři	děti	z	pěstounské	péče	s	ná-
hradní	maminkou	a	zástupkyní	tohoto	projektu	
pí.	Blažkovou,	první	naši	hosté	z	tohoto	projek-
tu.	Uspořádali	jsme	pro	ně	exkurzi	představují-
cí	všechna	naše	povolání,	při	kterých	děti	 zjiš-
ťovaly,	co	které	zaměstnání	obnáší,	 jaká	 je	ná-
plň	práce	 jednotlivých	 zaměstnanců	a	přímým	
pozorováním	mohly	 také	 poznávat	 běžné	 pra-
covní	činnosti.

Našim	 hostům	 přejeme	 ve	 volbě	 povolání	
šťastnou	ruku,	a	doufejme,	že	naše	podpora	jim	
umožní	 tu	nejlepší	 cestu	za	 vysněným	povolá-
ním.

Za	CSP	Vodňany	

ředitelka	Mgr.	Bc.	Daniela	Davidová

Krásné	léto,	plné	usměvavých	tváří,	sluníčka	a	modré	
oblohy	všem	uživatelům	našich	služeb

přeje	kolektiv	zaměstnanců	CSP	Vodňany

číslo 7, 8           ročník 7                         červenec, srpen 2013



Duchovní	služba	v Centru	sociální	pomoci	Vodňany

Současná	 seniorská	 populace	 prošla	 náboženským	 vzděláním	 ve	 školách	
a	také	náboženskou	výchovou	ve	svých rodinách.	Proto	veškerá	poskytovaná	pomoc	či	
péče	musí	tyto	potřeby	respektovat.	Z toho	vyplývá,	že	na	naše	zaměstnance	je	kladen	
nárok	na	to,	aby	se	v geriatrické	péči	soustředili	i	na	jiné	faktory,	nežli	jen	somatické,	je	
třeba	 věnovat	 pozornost	 důstojnosti	 a	 ochraně	 autonomie	 staršího	 člověka.	 S tím	 vy-
vstává	otázka	uspokojování	duchovních	potřeb	seniora, hledání	něčeho,	co	nás	přesahu-
je,	něčeho	co	je	mino	naši	moc.	Před	člověkem	se	vynořují	existencionální	otázky	a	bi-
lancování,	hledání	smyslu	života.	Sociální	služby	a	s ní	spojená	zdravotní	péče	a	oblast	
duchovna	mají	 dva	 společné	 činitele,	 které	 jsou	 spojeny	 s významnými	 událostmi	 lid-
ského	života:	narození,	smrt,	snaha	pomoci	od	utrpení	a	uzdravit	tělo	i	duši.

Podchytit	a	uspokojit	duchovní	potřeby	seniorů	v našem	domově	je	také jedním	z	našich	úkolů,	což	není	
zrovna	jednoduché.	Naši	zaměstnanci,	kteří	pečují	o	seniory,	mají	tyto	potřeby	na	zřeteli	a	věnují	jim	zvýšenou	
pozornost.	Nelze	však	předpokládat,	že	se	všichni	stanou	odborníky	na	duchovní	potřeby.	Pro	nás	 je	v tomto	
směru	podstatná	 a	 pro	 seniory	 významná	 spolupráce	 s místními	 duchovními,	 kteří	 saturují	 potřeby	 věřících.	
Duchovní	péče	je	zajištěna	pravidelnými	bohoslužbami	a	pravidelnými	či	nepravidelnými	návštěvami	duchov-
ních	u	seniorů,	kteří	mají	o	tuto	službu	zájem.	V domově	pro	seniory	vždy	ve	čtvrtek zajišťuje	bohoslužbu	„náš	
pan	 farář“	Římskokatolické	 farnosti	ve	Vodňanech	P.	Mgr.	 Jiří	Čepl,	OMelit	a	v domě	s pečovatelskou	službou	
každé	pondělí	„naše	Vendulka“	pí.	 farářka	Mgr.	Vendulka	Trnková	z Církve	československé	husitské	Vodňany.	
Duchovní	potřeby,	touhu	po	naplnění,	a	sebepřekročení,	hledání	smyslu	a	vlastní	identity	však	naplňuje	u	na-
šich	seniorů	i	mnoho	dalších	lidí,	p.	Mrvík	s jeho	rodinou,	p.	Janšta	st.,	pí.	Máchová,	pí.	Polatová,	pí.	Horáková,	p.	
Benák…

Tímto	bych	velice	ráda	poděkovala	všem lidem,	kteří	prostřednictvím	duchovních	setkání	a	jejich	neú-
navnou	činností	pomáhají	našim	seniorům	k načerpání	energie	a	dosažení	vnitřní	rovnováhy	a	smíření.	

Děkuji	Vám	za	každý	den,	ve kterém	vykonáváte	službu	potřebným.	

Ředitelka	Centra	sociální	pomoci	Vodňany	Mgr.	Bc.	Daniela Davidová

Centrum	sociální	pomoci	Vodňany	získalo	čestné	uznání	
„Dobrá	duše“

V roce	2012	se	Centrum	sociální	pomoci	Vodňany	za-
pojilo	 do	 projektu	 „Dobrá	 duše“	 společnosti	 HARTMANN-
RICO, v	rámci	kategorie	„Instituce“.

Odborná	komise	hodnotila	námi	vytvářené	podmínky	
k zapojování seniorů z okolí do života	a	aktivit	našeho	zaříze-
ní,	 přínos	 těchto	 aktivit	 pro	 naše	 klienty,	 stejně	 jako	 jejich	
inovativnost	a	dlouhodobost,	kreativitu	a	angažovanost	naše-
ho	zařízení.	Jsme	totiž	organizací,	která	pečuje	o	své	seniory,	a	
také	 intenzivně	 plánuje	 a	 realizuje	 aktivity	 vedoucí	
k zapojování	seniorů	z okolí	do	života	zařízení.	Naší	snahou	je	
umožnit	co	největšímu	počtu	imobilních	klientů	se	více	rado-
vat	ze	života,	vytvářet	sociální	kontakty	a	v	případě,	že	to	je-
jich	 zdravotní	 stav umožní, se aktivně podílet na	 aktivitách	
zařízení	a	smysluplně	využít	svůj	volný	čas.

Jsme	rádi,	že	jsme	se	zapojili	do	tohoto	projektu,	nejen	
proto,	 že	 Centrum	 sociální	 pomoci	 Vodňany	 získalo	 čestné	
uznání	 „Dobrá	duše“,	ale	udělali	 jsme	tak	další	krok	ke	zkva-
litnění	života	seniorů,	o	který	se	dlouhodobě	snažíme.

Ředitelka	Centra	sociální	pomoci	Vodňany	Mgr.	Bc.	Daniela Davidová



NAROZENINY

ČERVENEC 2013

Šachová Helena            4. 7.

Smíšková Miluše           6. 7.

Pařezová Eva                8. 7.

Smíšková Božena          9. 7.

Zánová Marie              11. 7.

Divíšková Božena         12. 7.

Kočárníková Anna        13. 7.

Veselková Anna           14. 7.

Ksandr Jiří                 26. 7.

SRPEN 2013

Šimek Bohuslav             6. 8.

Toncarová Jiřina          25. 8.

Jenší Karel                  27. 8.

Petřík Vladimír            27. 8.

Weberová Věra           27. 8.

Pišingerová Zdena        28. 8.

Pícha Josef, Ing. CSc   29. 8.

!!!BLAHOPŘEJEME!!!

ZÁBAVA

VTIPY					

KŘÍŽOVKA
Vodorovně:
A.-C. Náhlé	selhání;	druh	hmyzu;	zbavovat	slupky; oschnout	na	povrchu;	
opak	ošklivosti;	prolínání	(fyz.);	1.	DÍL	TAJENKY.
D.-F. Kajícně	litovat	(řídce);	pichlavé	byliny;	atletická	náčiní;	tyče	u	vo-
zu;	stará	spojka;	organizace	(pl.);	olysalý	člověk	(hanl.,	řídce);	kyselá	
pochutina;	představený	kláštera;	nápisy	na	obvodu	pečeti;	Venoušek.
G.-I.	Vyjádřit	perifrází;	křížová	chodba;	nemocný;	okázalý	projev	úcty;	
akvarijní	rybka;	výhodná	koupě;	citoslovce	zasyčení;	symetrála;	sklizeň;	
poměr	bodů	ve	sportu;	znamení	zvěrokruhu.
J.-L. 2.	DÍL	TAJENKY;	vydavatel	knih;	nerozhodný	výsledek;	chystat;	
strunný	nástroj;	korálové	ostrovy;	vydávati	slabounké	vysoké	zvuky.
Svisle:
1.-3. Králičí	kůže;	ocásek;	velké	moře	(řídce);	zařízení	k	čekání	na	zvěř	(pl.);	venkov	(zast.);	snížit	účinnost.
4.-6. Setiny	hektarů;	usazená	hmota;	Pavlovo	jméno;	vládnout;	zimní	měsíc;	sesekat;	americký	papoušek.
7.-9. Hranice	pozemků	(sing.);	druh	hedvábí;	vzlyky;	český	kolový	tanec;	zakrslé	stromy	(řídce);	otáčet.
10. Obranný	násep;	omamné	látky	z	makovic;	značka	pracího	prášku.
11.-13. Osadit obyvatelstvem;	lodní	naviják;	vzteklina;	zkosení	závitů;	polsky	"uši";	šifra.
14.-16.Malé	plavidlo;	chatrnost	(řídce);	horní	špičáky	jelení	zvěře;	provozní	(řídce);	dovednost	(zast.);	setina	
koruny	ve	Skandinávii;	ozdobný	uzlíček.
17.-19. Obecní	noční	hlídač;	rostlina	pěstovaná	pro	víno;	obyvatel	světadílu;	násilím	vodit;	druh	narcisu;	la-
komci.															



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY
ČERVEN

           Po delší odmlce nás v úterý 
4. června přišli potěšit žáci třídy 
3. B ZŠ Bavorovská z Vodňan. 
Pod vedením paní učitelky Mgr. 
Černoškové předvedli seniorům, jak 
se zábavnou formou nechá učit ne-
lehký český jazyk. Spojením hudeb-
ní výchovy, veselých písniček a 
českého jazyka se dětem „ vryjí pod 
kůži“ i vyjmenovaná slova, která 
mohou dělat problémy i nejednomu 
dospělému.
           A je tady znovu! Co? No, 
přece středa 5. června a s ní kavár-
na Colombina a skupinka seniorů 
už pospíchá ke svému stolečku 
v kavárně. A je tady další příjemně 
strávené odpoledne plné pohody a 
nových informací z blízkého okolí i 
ze světa. 
           V úterý 11. června jsme se 
skupinkami seniorů a pomocí 
ochotného dobrovolníka p. Hamáč-
ka zahájili „kyvadlovou přepravu“ 
do Informačního centra ve Vodňa-
nech, kde probíhala výstava Vod-
ňanské stromy. Výstava to byla 
velice zajímavá a poučná, uvědomili 
jsme si, že proti stáří stromů jsou 
naši senioři ještě „dětmi“. Stáří 
stromů kolem 260 let je úctyhodné. 
Kéž by mohly vyprávět. 

           V pondělí 17. června dopo-
ledne se skupinka našich uživatelů 
zúčastnila setkání s místopředsedou 
Evropského parlamentu p. Ing. 
Oldřichem Vlasákem a několika 
dalšími odborníky, které pořádala 
Informační kancelář Evropského 
parlamentu v Táboře pod názvem 
Fórum občana. Senioři projevili 
velký zájem o současné dění kolem 
sebe, zasvěceně diskutovali 
s přítomnými odborníky. Zajímali se 
o vstup Chorvatska do EU a projevi-
li i široké historické znalosti. Dále 
živě diskutovali o stavbě a dokonče-
ní dálnice D3 směr Tábor - Veselí 

nad Lužnicí a nezůstala stranou ani 
dotační politika EU a rozdělování 
peněz.

           Protože ani našim seniorům 
není lhostejná příroda, vyrobil jeden 
z našich zručných seniorů ptačí 
budku. Po domluvě s vedoucím 
Odboru životního prostředí ve Vod-
ňanech jsme budku umístili do 
Městského parku Jana Pavla II., 
který se nachází v blízkosti CSP 
Vodňany a je přístupný i široké 
veřejnosti. Nyní již budeme s netr-
pělivostí čekat, zda se v ní ptáci na 
jaře příštího roku zabydlí. 

           Odpoledne 17. června další 
skupinka uživatelů vyjela do Chel-
čického domova sv. Linharta do 
jejich dílny, aby se naučila novou 
techniku drátkování. Po velice vře-
lém a přátelském přivítání, kterého 
se nám dostalo od pí. ředitelky Mgr. 
Kavanové Muškové a dalších pří-
tomných zaměstnanců jsme se „pus-
tili do díla“. Každý z přítomných si 
díky návodům instruktorek vyrobil 
krásné srdíčko, které si mohl na 
památku odvést s sebou. Odváželi 
jsme si srdíčko, které  bylo drátko-
vané, ale kousek srdíčka nám dali i 
zaměstnanci Chelčického domova 
sv. Linharta a za to jim patří velký 
dík. Od pí. ředitelky jsme velice rádi 
přijali pozvání na další tvůrčí ná-
vštěvu. Již nyní se těšíme na další 
setkání.

           V úterý 18. června jsme uví-
tali příležitost a „vyrazili“ se seniory 
do KD Vodňany na film Šmejdi. 
Podívat se tváří v tvář realitě zájez-
dů spojených s předváděcí akcí. 
Bylo opravdu šokující, vidět auten-
tické záběry chování prodejců. Ne-
úctu, ponižování, zesměšňování, 
urážky a to vše jen pro výdělek za 
každou cenu.
           Další vystoupení dětí a paní 
učitelek ze soukromé MŠ Sluníčko
ve středu 9. června opět potěšilo a 
především obohatilo všechny zú-
častněné strany. Většina vystupují-
cích se na nás jako malá sluníčka 
přišli podívat naposledy a budeme 
se s nimi vídat již jako s velkými 
žáky různých základních škol.
           V rámci podpoření našich 
„lidských smyslů“ tzv. smyslové 
aktivizace jsme zavzpomínali na 
dobu pečení cukroví. Senioři si kaž-
dý dle své chutě, mohl promazat 
piškoty marmeládou případně na-
močit v polevě a připravit si tak 
dobrý zákusek, než se uvařila voňa-
vá káva. Za doprovodu reproduko-
vané hudby jsme si společně „po-
řádně osladily život“.
           Jedno nedělní odpoledne     
23. června jsme využili příležitosti 
a jeli do nedalekých Netolic navští-
vit Domov seniorů Pohoda, ve kte-
rém vystupovala hudební skupina 
Progres, známá z TV Šlágr. Svatý 
Petr nám zařídil krásné počasí, a tak 
v dobré náladě jsme užívali příjem-
né nedělní odpoledne plné písniček.  

připravila Eva Remišová
instruktorka volného času               

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




