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Úvodní slovo 

 

 

       „ Pomáhat je osobní zodpovědnost společenského bytí.“ 

 

 

 

Každý den čelíme nejrůznějším nástrahám, výzvám, ale nevzdáváme se, protože 

vidíme smysl v tom, co děláme. Nic z toho by nefungovalo bez efektivní práce, plného 

nasazení a zvládání denní rutiny všech zaměstnanců Centra sociální pomoci Vodňany. Ani 

pod tlakem neustále se zvyšujících nároků a povinností, a stále rostoucí administrativy, 

jsme neztratili ze zřetele prvotní důvod, proč a pro koho vlastně děláme svou práci:  

pro naše uživatele a jejich spokojenost.  

V průběhu roku 2017 naše vláda v tomto roce splnila svůj slib a rozhodla  

o zásadním navýšení platů nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru. Jedná se  

i o zaměstnance v sociálních službách, kteří výrazně zaostávali v odměňování za ostatními 

zaměstnanci veřejného sektoru, přitom ale dělají záslužnou a velmi často náročnou práci. 

Jedná se o profese, bez nichž se chod naší organizace neobejde a kterých se, zvlášť v dnešní 

době hospodářské konjunktury a výrazného převisu nabídky nad poptávkou na trhu práce, 

chronicky nedostává. A přes to, co mne těší nejvíce, tak prakticky zaměstnanci ke svým 

nízkým platům, prokazovali svoji práci někdy až dětským nadšením a zápalem pro věc. 

Jsem přesvědčena, že si lepší ohodnocení práce všechny profese zaměstnanců Centra 

sociální pomoci Vodňany zaslouží. Věřím, že toto opatření přispělo k větší personální 

stabilizaci, která je pro moderní společnost naprosto nezbytná.  

Naše organizace je příspěvkovou organizací města Vodňany. A jsem ráda, že naše 

výtečná spolupráce s představiteli města, je položena na společném základě, na uznávání 

stejného systému morálních hodnot. 

Ředitelka CSP Vodňany, Mgr. Bc. Daniela Davidová 
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Základní údaje 

Poslání organizace 

Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací Města Vodňany poskytující 

sociální, zdravotní a jiné služby občanům žijícím zejm. v územním obvodu města Vodňany. 

Služby jsou poskytovány v různých formách tak, aby mohli jejich uživatelé žít svým běžným 

způsobem života a nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení.  

V souladu s tímto posláním poskytujeme tyto sociální služby: 

 Domov pro seniory  

 Pečovatelská služba 

Cíle organizace 

 Zkvalitňování a rozvoj pobytové sociální služby domova pro seniory, jejímž 

prostřednictvím pomáháme uživatelům služby žít aktivním a důstojným způsobem 

života a podporujeme zachování jejich soběstačnosti 

 Podpora osob žít v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím terénní 

pečovatelské služby 

 Naplňování sociálních potřeb uživatelů služeb a obyvatel mikroregionu Vodňanska 

realizací Komunitního plánu mikroregionu Vodňany. 

 

Sociální služba DOMOV PRO SENIORY  

Poslání  

Posláním našeho domova pro seniory je poskytování sociálních, zdravotních a jiných 

potřebných služeb seniorům s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život 

a podporu samostatnosti v souladu s jejich běžným způsobem života a s využitím 

přirozených vazeb s okolím. 

 

Cílová skupina 

Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které potřebují 

sociální péči a jsou závislé na pomoci jiné osoby. 

 

Principy poskytování služeb 

 Dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů, 

 Respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám, 

 Upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám, 

 Pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život s využitím 

běžných vazeb s okolím. 

Rozsah poskytované služby 

 ubytování  

 poskytnutí stravy - strava se podává 3x denně (odpovídá zásadám racionální výživy 

i potřebám dietního stravování, rovněž vycházíme vstříc individuálním 

požadavkům na přípravu stravy, např. připravujeme mletou stravu nebo podáváme 

potravinové doplňky bohaté na vitamíny a základní výživné látky); 
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 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

 sociálně terapeutické činnosti; 

 aktivizační činnosti; 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí; 

 fakultativní služby; 

 zdravotní péče. 

 

Místo poskytování služby  

Budova se nachází v blízkosti centra města Vodňany. Výhodou polohy našeho sídla je 

dostupnost autobusového a vlakového spojení, neboť autobusové nádraží se nachází přímo 

před budovou a cesta k vlakovému nádraží trvá sotva 5 minut.  

Za zmínku stojí to, že objekt sousedí s Městským parkem Jana Pavla II., který nabízí 

nerušené posezení na lavičkách ve stínu stromů.  

 

Dvůr a bezbariérový přístup 

Součástí objektu domova je dvůr se zahradním altánem. Bezbariérový přístup je zajištěn 

nájezdovou plošinou - přední vchod, a také dvorem - zadní vchod, neboť lze zaparkovat 

přímo u budovy domova a využít venkovního vstupu a výstupu výtahem. 

 

Budova 

Samotný objekt domova pro seniory je komplexem dvou budov navzájem propojených 

schodištěm. Jeho starší budova slouží sociální péči již od středověku, prošla celkovou 

rekonstrukcí v letech 1994-95 a další opravy a úpravy jsou prováděny pravidelně. Nová 

budova byla vystavěna v 80 - tých letech a její přestavba proběhla v letech 2006 a 2007. 

Součástí objektu jsou také: 

 společenská místnost (zimní zahrada) - v prvním patře staré budovy 

 terasa - ve druhém patře staré budovy 

 kaple - ve třetím patře staré budovy 

 jídelna - v prvním patře nové budovy 

 rehabilitace - v zadních prostorách 1. patra nové budovy 

 reminiscenční místnost v retro stylu - ve 2. patře staré budovy 

 kanceláře administrativy a prádelna - v přízemí staré budovy  

Zařízení disponuje také vlastní: 

 zmodernizovanou kuchyní umožňující vyhovět potřebám dietního stravování 

seniorů a pružně reagovat na další požadavky týkající se stravy 

 prádelnou, která kromě praní, sušení a žehlení prádla provádí jeho značení a 

případné úpravy 

Pokoje  

Domov nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Kapacita zařízení činí 

celkem 80 lůžek. 
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Ve staré budově jsou dvoulůžkové pokoje (v prvním patře s koupelnou společnou vždy  

pro dva pokoje) a jednolůžkové. Tyto pokoje jsou určeny seniorům, kteří vyžadují 

náročnější ošetřovatelskou péči. Jim slouží také centrální koupelna, kde je uživatelům 

poskytována pomoc s prováděním hygienických úkonů. 

Nová budova je tvořena jednolůžkovými a prostornými dvoulůžkovými pokoji, přičemž 

sociální zařízení se nachází přímo u pokojů. 

 

Vybavení 

Celý domov je vybaven novým zařízením především elektricky polohovatelnými lůžky, 

nočními a jídelními stolky, šatními skříněmi (některé s trezorky) s nástavci, geriatrickými  

a toaletními křesly, policemi, šatními stěnami. Pokoj si lze samozřejmě dovybavit i vlastním 

nábytkem či vyzdobit podle přání uživatele.  

Na všech chodbách domova jsou vytvořeny tzv. „reminiscenční koutky“, které seniorům 

umožňují společenský kontakt s rodinou, se seniory, a reminiscenční terapie konané 

pracovníky přímé sociální péče. 

 

Sociální služba PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Poslání pečovatelské služby 

Posláním této služby je poskytnutí takové pomoci seniorům a osobám se zdravotním 

postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost 

vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí. 

Pečovatelská služba je služba terénní, kdy naše pečovatelky pomáhají seniorům a osobám 

se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Pomoc se týká, jak péče o vlastní osobu, 

tak jejich domácnosti, případně vyřídí osobní záležitost uživatele nebo nutnou pochůzku. 

Cílová skupina 

Osoby, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost 

a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje 

seniorům, osobám se zdravotním postižením od 27 let věku a rodinám, ve kterých se 

současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti 

do 4 let věku těchto dětí. 

Pečovatelská služba, se s výjimkou nákladů za stravu, poskytuje bez úhrady osobám 

uvedeným § 75, odst. 2 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

 

Principy poskytování služeb 

 dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů, 

 respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám, 

 upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám, 

 pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život. 

 



Výroční zpráva 
 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

6 
 

Základní informace o službě 

Pečovatelská služba je taková sociální služba, která pomáhá seniorům a osobám se 

zdravotním postižením s úkony, které nejsou schopni zvládnout sami tak, aby mohli 

uživatelé této služby dál žít ve svém domově a nemuseli odcházet do pro ně neznámého 

prostředí, jakým je např. zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče. Výhodou je fakt, 

že senior nebo osoba se zdravotním postižením neztrácí kontakt se svým okolím, se 

sousedy, přáteli či rodinou a nemusí měnit ani svůj způsob život, na který je po dlouhá léta 

ve svém domě či bytě zvyklý. 

Naše pečovatelky pak pomáhají uživatelům např. s hygienou, přípravou stravy, úklidem 

domácnosti, nákupy apod. V rámci služby je zajištěna také dovážka oběda z kuchyně 

našeho domova pro seniory. 

Místo poskytování pečovatelské služby 

Služba je poskytována v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností - města 

Vodňany, tzn. ve městě Vodňany, jeho městských částech a všech 16 obcích správního 

obvodu (Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, 

Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice). 

Takže ji mohou využít: 

 obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech  

 obyvatelé Vodňan a jeho městských částí  

 mimovodňanští obyvatelé z 16 okolních obcí Vodňanska.   

 

Doba poskytování služby 

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovních dnech v době od 6,30 hodin do 15,00 hodin. 

Rozvoz obědů se uskutečňuje v době od 10,30 hodin do 13,30 hodin dle předem 

naplánované trasy. 

Kapacita služby 

Kapacita pečovatelské služby poskytované v domácnostech uživatelů činí 100 osob - 

uživatelů. 

Osobě je garantována donáška a dovoz oběda, přičemž jedna pečovatelka je s to poskytnout 

maximálně 10 úkonů denně.  

 

Personální zajištění služby 

Pečovatelská služba je zajišťována 2 terénními pečovatelkami a 1 pečovatelkou pro rozvoz 

obědů a soc. pracovnicí. Kancelář pečovatelek se nachází v objektu Domu s pečovatelskou 

službou ve Vodňanech na adrese Elektrárenská 35, Vodňany. Administrativní aparát služby 

má sídlo v objektu Domova pro seniory ve Vodňanech na adrese Žižkovo nám. 21.  

Obědy dovážené v rámci pečovatelské služby jsou připravovány v kuchyni domova 

pro seniory. Na žádost uživatele je však oběd dopraven i z jiného zařízení ve Vodňanech. 

Materiálně technické zajištění služby 

V souvislosti s kvalitním zajištěním služby má Pečovatelská služba velmi dobrou 

materiálně-technickou základnu: zvedák, antidekubitní matrace, vakuový držák přenosný 

do koupelny, mandl, pračka, sušička prádla, žehlička, věšáky na prádlo, žehlicí prkno, 
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myčka nádobí, vysavač, mopy, notebooky, tiskárny, skartovačky, služební telefony, terminál 

CPT, terminály, miniterminál, čistič oken, nerezové jídlonosiče, termo boxy na jídlonosiče, 

kávovar, mikrovlnná trouba, lednička, rychlovarná konvice, 2x služební automobily,  

2x elektrokola. 

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče  

Součástí pobytové sociální služby „Domov pro seniory“, je zdravotní péče, která je 

poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Zdravotní péče je 

v našem domově zajištěna nepřetržitě 7 registrovanými všeobecnými sestrami  

a je prováděna v rozsahu indikujícího ošetřujícího lékaře. Požadovaná péče je pak hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění na základě smluvního vztahu s příslušnými 

pojišťovnami. Součástí zdravotní péče je i ošetřovatelská rehabilitace.  

Do našeho zařízení dochází praktický lékař Mudr. Otakar Stiebler dle potřeby uživatelů, 

nejméně však 2x týdně. U našeho lékaře je zaregistrováno 99 % našich uživatelů. 

Samozřejmě respektujeme svobodnou volbu, a proto má uživatel při nástupu možnost 

zůstat stále v péči svého ošetřujícího lékaře. Pokud nastane u uživatele závažná změna 

zdravotního stavu, která vyžaduje odborné vyšetření či terapeutické postupy, je uživatel 

přeložen a přijat do zdravotnického zařízení. 

Ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě 23 pracovníky v sociálních službách, 

z nichž 22 pracovníků provádí přímou obslužnou péči. V rámci této péče je uživatelům 

zajišťována podpora a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných úkonů péče  

o vlastní osobu. Každý z těchto pracovníků zastává funkci klíčového pracovníka, jehož 

hlavním úkolem je koordinovat služby poskytované konkrétnímu uživateli, iniciativně si 

všímat právě jeho potřeb a spokojenosti, hájit jeho zájmy. Jedna pracovnice v sociálních 

službách vykonává funkci pracovníka základní výchovné nepedagogické činnosti. Její 

úlohou je zajišťovat volnočasové aktivity pro uživatele, pro které je po celý rok 

připravován bohatý společensko-kulturní program a sportovní aktivity. Nabízené aktivity 

jsou uzpůsobeny jejich schopnostem a zdravotnímu stavu a uživatelé je využívají podle 

svého zájmu a možností.  

Dostupnost sociální a zdravotní péče 

Ošetřovatelská i zdravotní péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, a to 

zdravotními sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. 

Sociální pracovnice a instruktorka sociální péče, které připravují především společenské  

a terapeutické programy, obstarávají osobní záležitosti klientů a podílejí se na sestavení 

individuálních plánů péče, mají zázemí ve staré budově a jsou k dispozici klientům  

v pracovních dnech od 7.00 – 15.30 h. 

Všem uživatelům jsou k dispozici 2 notebooky s připojením na internet, umístěné  

ve společenské místnosti, a další notebooky a počítače jsou k dispozici na každém patře  

v sesternách.  



Výroční zpráva 
 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

8 
 

Péče v domovech pro seniory se v současnosti přirovnává k principu nemocnice, převažují 

již senioři s velkými zdravotními potížemi ve stupni středně těžké až úplné závislosti, 

obložnost lůžek je 99, 2%.  

  

Úhrady od zdravotních pojišťoven  

 

Název pojišťovny Úhrada v Kč 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 679 691,50 

Vojenská zdravotní pojišťovna 138 533,34 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 242 268,77 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 60 157,16 

Celkem 1 120 650,77 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 

VZP

VOZP

ZPMV

ČPZP
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Půjčovna kompenzačních pomůcek  

Již šestým rokem probíhá v CSP Vodňany půjčování kompenzačních pomůcek 

na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. 

Výpůjční doba pomůcek je minimálně jeden kalendářní den, maximálně tři kalendářní 

měsíce, lze ji však po domluvě prodloužit. Úhrada za zapůjčení kompenzačních pomůcek se 

provádí dle stanovené amortizace. Amortizace se stanovuje za jednotlivé dny a řídí se dle 

platného ceníku. Úhrada kompenzačních pomůcek se provádí každý měsíc následně  

po zapůjčení pomůcek. 

V tomto roce byly vypůjčeny tyto pomůcky: toaletní křesla, chodítka, polohovací elektrická 

lůžka, transportní vozíky. 
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Počet uživatelů dle věku 

do 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

nad 95

Počet uživatelů dle stupně 
příspěvku na péči  

I (lehká
závislost)

II (středně těžká
závislost)

III (těžká
závislost)

IV (úplná
závislost)

Struktura uživatelů domova pro seniory 

Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči 

Počet uživatelů dle věku 

 

 

Počet klientů a průměrný věk 

 

 

Příspěvek na péči Počet 

 
I (lehká závislost) 

 
7 
 

 
II (středně těžká závislost) 

 
31 

 

 
III (těžká závislost) 

 
27 

 

 
IV (úplná závislost) 

 
15 

 

Věk Počet 
osob 

do 65 2 

66 – 75 10 

76 – 85 36 

86 – 95 29 

nad 95  3 

Počet mužů Průměrný 
věk 

Počet žen Průměrný 
věk 

Celkem Průměrný 
věk 

 
24 

 
80,7 

 
56 

 
85,6 

 
80 

 
84,1 
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Počet uživatelů 

27- 65

66 - 74

75 - 80

81 - 90

Počet uživatelů 

muži

ženy

Struktura uživatelů pečovatelské služby 

Počet uživatelů dle věku 

 

 

Počet uživatelů dle pohlaví 

Struktura uživatelů podle druhu úkonu 

Druh služby Počet Jednotka 

Sociální úkony 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 644 úkonů 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 31 úkony 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním prostoru 58 úkonů 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 289 úkonů 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 13 úkonů 

Pomoc při použití WC 18 úkonů 

Příprava a podání jídla a pití  340 úkonů 

Běžný úklid a údržba domácnosti + pomoc při zajištění úklidu 1104 úkonů 

Běžné nákupy a pochůzky 548 úkonů 

Velký nákup 96 úkonů 

Praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy 295 kg 

Praní a žehlení osobního prádla 150 kg 

Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné     
     služby a doprovázení zpět 

51 úkonů 

Fakultativní služby 

Zprostředkování volnočasových a zájmových aktivit 18 úkonů 

Transport osoby do vzdálenosti max. 50 km od sídla organizace 62 km 

Kopírování, tisk listin dle přání uživatele 2 222 úkonů 

Poskytování stravy 

Dovoz či donáška jídla 9 962 úkonů 

Věk Počet osob 

27 - 65 5 

66 - 74 10 
76 - 80 20 

81 - 90 45 
nad 90 7 

Pohlaví Počet osob 

Muži 23 

Ženy 64 
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Personální údaje 

Pracovní zařazení zaměstnanců 

Pracovní zařazení Počet zaměstnanců 

Vedoucí pracovníci 1 

Vrchní sestra, staniční sestra 2 

Zdravotní sestry 5 

Sociální pracovníci 2 

Pracovník v sociálních službách - základní výchovná 
nepedagogická činnost  

1 

Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče 22 

Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost 3 

Účetní  2 

Zásobovač 1 

Prádelna 2 

Vedoucí kuchyně 1 

Kuchaři 6 

Úklid 6 

Údržba 1 

Recepční 1 

 
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 
 

 
56 

 

Ve spolupráci s Probační a mediační službou Strakonice byl v roce 2017 realizován výkon trestu 

obecně prospěšných prací v rozsahu 360 hodin třemi pracovníky, kteří vykonávali pomocné, 

údržbářské, úklidové práce na úseku údržby a pomocné práce v kuchyni, při rozvozu obědů. 
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Věková struktura zaměstnanců 

Věk Muži Ženy Celkem 

20 0 0 0 

21 - 30 2 4 6 

31 - 40 2 7 9 

41 - 50 1 27 28 

51 - 60 1 12 13 

Celkem 6 50 56 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Počet osob 

základní 0 5 5 

vyučen 3 22 25 

úplné střední odborné 3 16 19 

vysokoškolské 0 7 7 

Celkem 6 50 56 

 

Vznik a skončení pracovních poměrů zaměstnanců 

Druh Počet 

nástupy 7 

odchody 6 

Fluktuace zaměstnanců činí 10 %. 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 25 44,64 

do 10 let 16 28,57 

do 15 let 9 16,07 

do 20 let 1 1,79 

nad 20 let 5 8,93 

Celkem 56 100 
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Vzdělávání zaměstnanců 
V rámci celoživotního vzdělávání „pečujeme o profesní rozvoj“ našich zaměstnanců. Jsme si 
vědomi skutečnosti, že kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci zvyšují kvalitu poskytované 
péče. Získané znalosti, dovednosti a zkušenosti pomáhají našim zaměstnancům k lepší 
orientaci v péči o uživatele (nejen v pobytovém zařízení sociální péče, ale i v terénních 
službách), a také ke kvalitnímu zajištění chodu celého Centra sociální pomoci Vodňany. 

Datum Název Počet 
účastníků 

12. 1. 2017 Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních 
služeb 

3 

24. 1. 2017 Problematika naplňování standardů kvality v terénních 
sociálních službách 

3 

24. 1. 2017 Novinky aplikace PAM 1 

25. 1. 2017 Rizika a krizové situace při poskytování sociálních služeb 24 

25. 1. 2017 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 
2016 a změny daně v roce 2017 

1 

31. 1. 2017 Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče 1 

14. 2. 2017– 
6. 6. 2017 

Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2017 28 

16. 3. 2017 Specifika práce s dezorientovanými seniory- úvod do validace 12 

17. 3. 2017 Specifika práce s dezorientovanými seniory- úvod do validace 11 

23. 3. 2017 Specifika práce s dezorientovanými seniory- úvod do validace 11 

24. 3. 2017 Novinky aplikace PAM 1 

6. 4. 2017 Smyslová aktivizace 7 

11. 4. 2017 Změny v odbornosti 913 pro rok 20017 a dále 2 

12. 4. 2017 Sociální služby v roce 2017 v Jihočeském kraji (financování, 
legislativa a ošetřovatelská péče) 

4 

18. 4. 2017 Školení řidičů 2 

16. 5. 2017 Inspekce kvality sociálních služeb 2 

    19. 5. 2017 Poskytování sociální služby a výkon veřejného opatrovnictví 1 

30. 5. 2017 Kvalifikační kurz pro pracovníka v sociálních službách 1 

30. 5. 2017 Na člověka zaměřený přístup k riziku 1 

6. 6. 2017 Kvalita sociálních služeb 3 

12. 9. 2017 Supervize - individuální 4 

14. 9. 2017 Aktuální trendy v diagnostice a léčbě spastické parézy 1 

22. 9. 2017 Supervize - individuální 3 

26. 9. 2017 Novinky aplikace PAM 1 

6. 10. 2017 Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb 1 

11. 10. 2017 Krajská konference hromadného stravování podzim 2017 1 

11. 10. 2017 Funkční a smysluplný sanitační řád a možnosti vlastní kontroly 1 
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11. 10. 2017 Hygienické minimum 1 

12. 10. 2017 Racionální strava-cesta ke zdravému životnímu stylu - s radostí a 
pohodou 

26 

30. 10. 2017 Sociální inovace a jejich potenciál 3 

2. 11. 2017 Místo teologie v teoriích a metodách sociální práce: Potenciály a 
rizika 

2 

15. 11. 2017 Mýty o potravinách 34 

20. 11. 2017 Školení první pomoci 24 

30. 11. 2017 Vykazování a úhrady zdravotní péče v roce 2017 a 2018 2 

5. 12. 2017 Prevence bolesti zad pro pracovníky v přímé péči 2 

8. 12. 2017 Školení první pomoci 18 

18. 12. 2017 Novinky aplikace PAM 1 

2017 Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2017 28 

2017 Výměnná stáž 20 

1x ročně Bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany  Všichni 
zaměstnanci  

Externí spolupracovníci 
V rámci specifických činností byly některé činnosti zajišťovány odbornými specialisty: 

 Závodní lékařskou péči zaměstnancům CSP Vodňany zajišťuje MUDr. Otakar Stiebler 

 Poradenskou činnost v rámci požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci zajištuje p. František Tík 

 Supervizi pro pracovníky v sociálních službách zajišťuje PhDr. Miroslav Frnoch  

 Audit hospodaření organizace za rok 2017 provedl Ing. Radovan Růžička 

Dobrovolnictví 
Naše organizace spolupracuje s dobrovolnickým centrem KreBul, o.p.s. Prachatice. Kromě 
spolupráce s dobrovolníky z tohoto centra, spolupracujeme také s dobrovolníky muzikanty, 
cestovateli, s umělci a sportovci různých zaměření, s lidmi pracující se zvířaty…  
s Mateřskými školami, se Základními školami, se Středním odborným učilištěm a Středními 
školami, s Gymnáziem Vodňany, Vyšší odbornou školou, s fakultami Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, se Základní uměleckou školou, s Městským muzeem a galerií 
Vodňany, Kulturním domem ve Vodňanech, knihovnou ve Vodňanech… Součástí dalších 
aktivit v rámci naší spolupráce jsou i dobrovolnické činnosti měst Bechyně, Písku, 
Jaroměře… 

Naši dobrovolníci se v rámci našich služeb mohou podílet např. na:  
 realizaci kulturních aktivit (dramatická činnost, zpěv, hudba, tanec, event. 

doprovod), 

 přímé péči o klienty (rozhovory, předčítání, procházky, hygiena), 

 provozních činnostech (výpomoc v kuchyni, prádelně, při úklidu). 

Každý dobrovolník si může zvolit sám, kolik času a kdy se chce našim klientům věnovat. 

Důležitá je však pravidelnost a dlouhodobost spolupráce. 

V roce 2017 vykonávalo dobrovolnickou činnost pro CSP Vodňany 7 osob. 
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Z činnosti organizace … 

 Zapojili jsme se do projektu Nadace pro transplantace kostní dřeně – v rámci 

prodejních Vánočních trhů nadace poskytli naši senioři svoje výrobky k prodeji – 

výtěžek putoval na podporu dárcovství a transplantací kostní dřeně, ale také  

na výzkum nových možností léčby leukémie. 

 Podepsána smlouva s firmou Kompakt, s.r.o. na pořízení „sociálního“ automobilu. 

 Dne 18. 7. byl proveden audit společností BDO Advisory s.r.o. v rámci nových 

povinností „Nařízení GDPR“, které vyplývají z legislativy Nařízení EU ke správě  

a zpracování osobních údajů. Byla vyhodnocena data a informace ohledně ochrany 

osobních údajů vnitřních dokumentů organizace tak, aby odpovídala požadavkům 

Nařízení GDPR. Následně byla vytvořena a předána auditní zpráva, počet 

minimálních nedostatků odstraněn.  

 Příprava a realizace auditu GDPR na podzim 2017 - následné zpracování předpisů 

CSP Vodňany dle toho zákona na rok 2018. 

 Ve spolupráci se Zdravotně-sociální fakultou JČU Č. Budějovice realizován projekt 

„Univerzita 3. věku“ v období od 28. 7. – 14. 11. 2017 + slavnostní předávání 

certifikátů seniorům. 

 V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce  

II (Profíci II)“  - MPSV  a ESF jsme nominovali sociální pracovnici Bc. Veroniku 

Kluckou. 

 Od září 2017 příprava a realizace v rámci projektu Certifikace CSP Vodňany: „Firma 

pro zdraví“. 

 Uzavření kolektivní hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních 

děl s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním - ve spolupráci 

s APSSČR. 

 CSP Vodňany se stalo členem Profesního svazu sociálních pracovníků a sekce 

Terénních služeb. 

 V letošním roce jsme připravili 17 studentů středních, vyšších a vysokých škol 

v rámci jejich praxe, a to v oblasti sociální, zdravotní a teologické. 

 Propagace ekologie – školení zaměstnanců, seniorů. V rámci celoplošného sucha 

jsme zavedli preventivní postup zvaný „dešťovka“ na zalévání zeleně ve dvoře DS,  

a v rámci ekologie - rozšíření třídících zón, lisovače na PET láhve. 

 Zapojili jsme se do projektu „Activně dětem“. Prostřednictvím nákupu u společnosti 

Activia jsme za každou internetovou objednávku přispěli 3,-Kč na školní  

a kancelářské potřeby pro děti.  

 V rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata 2017, získali naši senioři  

a domov pro seniory tyto vánoční dárky: antidekubitní vzduchový sedák, 4 televize, 

roční předplatné časopisů Křížovky a Napsáno životem, elektrický invalidní vozík, 

rádio, panenku, vibrační masážní podložka pro masáž vleže, masážní křeslo, baterie 

do elektrického invalidního vozíku a antidekubitní vzduchový sedák. 
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Domov pro seniory 

 oprava prostor šijovny, výměna podlahových krytin, vybavení mandlovny  

 vybavení nábytkem a výmalba kanceláře hospodářky a vedoucí kuchyně  

 výmalba kanceláře účetních, renovace kancelářského nábytku 

 výměna podlahových krytin v další části 1. p. SB na jednotlivých pokojích  

a předsíních uživatelů 

 koordinace s HZS Vodňany od 27. – 29. 6. 2017 v rámci požární bezpečnosti v praxi, 

v prostorách domova pro seniory 

 výměna vodovodních baterií ve všech koupelnách nové budovy uživatelů 

 oprava šatních prostor pracovníků kuchyňského úseku 

 vytvoření dvoulůžkových pokojů ze zrušení třílůžkových (nahrazení z pokojů 

odlehčovacích služeb) – dovybavení skříněmi a skříňovými nástavci 

 částečné obložení stěn a zárubní ochrannými prvky Acrovyn na nové budově 

 rozšíření současné signalizace o novou, jiného typu: signalizační systém TREX 

unitone: s kapesní jednotkou a náramkem s RFID přijímačem pro dohled nad klienty 

s demencí a vysílačem lokalizačních informací o opuštění prostor 

 pořízení čteček na jednotlivá oddělení pro záznamy provedených úkonů uživatelům 

v rámci PC programu Cygnus 

 pořízení pojízdného vážícího křesla pro vážení nemocných a handicapovaných osob 

za 25 415,-Kč 

 pořízení závěsů do všech pokojů 2. p. SB na oddělení intimních zón 

 pořízení varného kotle do kuchyňského úseku ve výši 86 336,-Kč 

 pořízení průmyslové pračky do prádelny ve výši 125.350,-Kč 

Pečovatelská služba 

 Zúčastnili jsme se průzkumu otázky tzv. „Práce ve dvou“ - průzkum o potřebnosti 

péče u klientů prostřednictvím dvou pracovníků v terénu 

 Získali jsme 60 tisíc na nákup poloprofesionální pračky a zdviháku od "Výboru 

dobré vůle - Nadace Olgy Havlové" v rámci zkvalitňování naší pečovatelské služby.  

 Získali jsme právní akt na pořízení speciálně upraveného vozidla pro potřeby Centra 

sociální péče ve Vodňanech, z dotace 11703 - IROP za 994 500,-Kč ve spolupráci 

s městem Vodňany 

 Příprava a realizace projektu: „Firma pro zdraví“ 

 Příprava a realizace projektu: ocenění Značka kvality APSSČR 

 Pořízení mandlu, myčky na nádobí, sušičky na prádlo, 3 čteček pro záznamy 

provedených úkonů uživatelům s ochrannými kryty, 2 ks notebooků, 5 ks 

nerezových jídlonosičů – v celkové hodnotě 80 000,- Kč v rámci projektu „Kvalitní 

pečovatelská služba“ v CSP Vodňany schváleného Jihočeským krajem 

 Pořízení: skleničky, talířky, šálky na kávu, lžičky, utěrky, gril s příslušenstvím, madlo 

do koupelny  - pro uživatele v terénu. Pořízení štítkovačky na označování 

jídlonosičů uživatelů. Pořízení 1 terminálu a 1 čtečky pro záznamy provedených 

úkonů uživatelům v rámci PC programu Orion, akumulátorová stěrka na okna 

 Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách pro 1 zaměstnance PS 

zdarma prostřednictvím Úřadu práce 
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 Obnova a vybavení společenské místnosti o dekorativní prvky interiéru – výmalba 

společenské místnosti s obohacením společenského prostoru, garnyže, záclony, 

závěsy, křesla, stolek, lampa, ubrusy, obrazy. 

 Obnova exteriéru v prostorách „domečku“ a dvora Domu s pečovatelskou službou - 

květinová výzdoba umělá i osázení truhlíků pro všechna roční období,  

a ve spolupráci s městem Vodňany – výměna laviček ve dvoře Domu 

s pečovatelskou službou 

 Vytvořeno propagační video PS – propagace na webových stránkách  

 

Propagace CSP Vodňany 

 Brožura dm – v rámci projektu „dm společně. Pro lepší svět“ 

 Český rozhlas, Radiožurnál – 10.12.2017 – „Ježíškova vnoučata“ 

 Strakonický deník – 2.12. 2017 článek „Zpívat budou mladí i moudří“ 

 Strakonický deník – 29.11. 2017 článek „Domov pro seniory ve Vodňanech má novou 

pračku“ 

 Strakonický deník – 21.11. 2017 článek „Zpívat budou mladí i moudří“ 

 Strakonický deník – 31.10. 2017 článek „V domově pro seniory odvolila i nejstarší 

obyvatelka“ 

 Spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Č. Budějovicích Zdravotně sociální fakulty  

na stanovení akreditačního procesu jednotlivých studijních oborů pro oblast 

vzdělávání v sociální práci, v rámci zkvalitňování výuky sociální práce na ZSF JČU 

v Č. Budějovicích  

 Strakonický deník – 16.10. 2017 článek „Návrat k přírodě“ 

 odborný časopis Sociální služby říjen 2017 – „Kdo se stal Dobrou duší V. ročníku?“ 

 Účast na výzkumu Fóra dárců - Digitální dárcovství v Česku 

 Realizace kalendáře na rok 2018 – aktéry jsou senioři CSP Vodňany 

 Temelínky 2/2017– „Vodňanské neziskovky jsou o 100 tisíc bohatší“ 

 Strakonický deník – 24.9. 2017 článek „Jak děti vidí ve svých obrazech stáří“  

 „Týden otevřených dveří sociálních služeb ČR“ - 9. ročník ve dnech 2. - 8. 10. 2017: 

Den otevřených dveří spojený také s kulturními akcemi dne 2. 10. v pečovatelské 

službě, dne 3. 10. v domově pro seniory 

 „Šťastné stáří očima dětí“ – zúčastnili jsme se se společnými malířskými výtvory 

našich seniorů a dětí z MŠ Smetanova tradiční celorepublikové výtvarné soutěže 

 S Jihočeským deníkem jsme spojili síly a stali jsme se jedním z koordinátorů akce 

„Kabelkový veletrh“ - sbírka kabelek, dětských knih a bižuterie. Výtěžek je určen 

talentovaným dětem našeho kraje se zdravotním hendikepem nebo špatným 

sociálním zázemím, které jim neumožňuje další rozvoj talentu. 

 Strakonický deník – 9.8. 2017 článek „Fontána jako symbol pravidelných setkání“  

 Strakonický deník – 14.8.2017 článek „Děti nebo senioři, pomáhat je přeci 

samozřejmost“  

 Strakonický deník – 14.8. 2017 článek „Výroba krojů“ 

 Regionální televize – Oslava 103 narozenin p. Honnerové 

 Strakonický deník - 14.8. 2017 článek Dáma, které voní šeřík a ráda jezdí na výlety“ 
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 Strakonický deník – 12.8. 2017 článek „Elegantní dáma“ 

 Strakonický deník – 22. 7. 2017 článek „Další sběrná místa Kabelkového veletrhu“ 

 Strakonický deník - 26.6.2017 - „Diváci našlapali více než 100 000 korun“ 

 Strakonický deník - 29. 5. 2017 – „Vodňanské rybářské dny nabídly bohatý program a 

přilákaly davy návštěvníků“ – Oranžové kolo pro CSP Vodňany 

 Strakonický deník - 25.5.2017 – „Šlápnutí do pedálu pomůže dobré věci“ 

 Strakonický deník - 5.5.2017 – „Dostaveníčko si senioři budou dávat u fontány“ 

 Strakonický deník - 3.5.2017 – „Globus rozdá milióny“  

 Strakonický deník – 26.4.2017 – „Nic není jen symbolické–Ocenění Jakoba Jakobela“  

 Český rozhlas – 27.3.2017 - Pozdrav seniorů CSP Vodňany přímo z vysílání  

 Časopis Sociální služby – Leden 2017 - „Sváteční vánoční večeře“ 

 Média: časopis Sociální služby, Vodňanský zpravodaj, Českobudějovický rozhlas, 

propagace PS v Číčenickém hlasateli, Strakonický deník 

 Ředitelka CSP Vodňany se stala členem Krajské koordinační skupiny pro oblast 

sociálních služeb na území Jihočeského kraje (od 12/2016).  

 Ředitelka CSP Vodňany se stala manažerkou pracovní skupiny „Sociální služby  

pro seniory“, řídící skupiny pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje 2014 - 2016 a 2019 - 2021. 

 Ředitelka CSP Vodňany garantem pracovní skupiny „Sociální služby na Vodňansku“ 

v rámci plánování komunitních služeb. 

 Ředitelka CSP Vodňany garantem pracovní skupiny Komise sociální a zdravotní 

města Vodňany  

 Uskutečněné výměnné stáže zaměstnanců s domovem pro seniory Strakonice, 

Netolice a pečovatelskou službou Protivín 

 Návštěva představitelů města Týn n. Vltavou domova pro seniory na základě 

všeobecného povědomí naší dobré praxe: místostarostka Ing. Fraňková, vědoucí 

sociálního odboru, Bc. Cíchová… 

 Účast na kuželkářském turnaji seniorů a postižených občanů Jihočeského kraje,  

13. června v G-centru Tábor 

 Vodňanské rybářské dny 26.5. 2017 – Oranžové kolo 50 200,-Kč – předávání šeku 

na náměstí svobody Vodňany 

 Spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Č. Budějovicích Pedagogické fakulty a Fakulty 

rybářství a ochrany vod ve Vodňanech na založení a spolupráci v rámci Univerzity  

3. věku 

 Poděkování sponzorům a mecenášům na akci „Nic není jen symbolické – ocenění 

Jakoba Jakobela“ 

 Nominace na cenu Ď: Dětská burza Vodňany – Tábor, Praha 

 Dvě Čestná uznání v rámci 5. ročníku projektu Dobrá duše - za vytváření 

výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc pro CSP Vodňany a čestné uznání 

aktivní seniorce dobrovolnici Květoslavě Čížkové 

 Výstava dobrovolnického centra Prachatice a Seniorpoint Prachatice v domově  

pro seniory CSP Vodňany 

 Účast na výzkumu Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách 

APSS ČR, který se týká poskytování benefitů z Fondu kulturních a sociálních potřeb  
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 Účast na výzkumu Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách 

APSS ČR zaměřeného na revizi Etického kodexu sociálních pracovníků ČR 

 Participace na programu v rámci výzvy OPZ 03_15_041 Budování kapacit nestátních, 

neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žena  

a mužů a rovných příležitostí. Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002233. Období 

realizace: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2018. Tento projekt je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu. Tento průzkum je zaměřen na „Aktuální personální situaci 

v sociálních službách“. Cílem analýzy je zjištění aktuální personální situace  

v sociálních službách dle krajů a identifikace rozdílů mezi nimi.  

 Zapojení CSP Vodňany domov pro seniory do celorepublikového výzkumného 

projektu NutriAction. 

 Participace s Fórem dárců a Nadací rozvoje občanské společnosti na propagaci 

a podpoře dárcovství. 

 Účast na výzkumu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích  

na připravovaný projekt Technologické agentury ČR, zaměřený na vývoj zážitků 

virtuální reality uzpůsobených potřebám seniorů. 

 

Zakoupený drobný majetek – domov pro seniory 

Paletové hrazení do skladu 

Myčka tlaková set 150 bar 

Zametací stroj 

5x terminál mini přenosný  

Tiskárna štítků na prádlo 

Trezor nábytkový  

2x skartovač Fellowes 

Tiskárna HP LJ Pro 400  

Notebook Lenovo 

Stolní počítač Triline 

Notebook ASUS 

Obrazovka LCD 24" k PC 

Řezačka A3 

4x chladnička  

Plátno elektrické „119" 

Sestava nábytku-kancelář 

 

2x křeslo kancelářské 

Nožní pás 

2x podložka rolovací 

Vážící pojízdná židle 

6x vozík invalidní mech. 

Chodítko podpažní 

3x křeslo polohovací  

4x křeslo s jídelní deskou 

2x křeslo geriatrické 

Zvedák el. rychloúvazný 

Skříňka na tříděný odpad 

Skříň nízká 

Skříň vestavěná 

6x skříň šatní 

5x závěsná skříň 

Kuchyňská linka 

 

Fontána vodní 

Gril elektrický venkovní 

2x lavička zahradní  

2x stůl litinový zahradní 

Soška "PES" do dvora 

Krb elektrický vnitřní 

3x tablety na jídlo 

2x pohovka  

Police nerezová 

2x vozík nerezový-3 patra 

2x vozík nerezový-2 patra 

Sušička ovoce 

2x kávovar  

Signalizační zařízení  

Pračka průmyslová 

Pračka automatická 

Zakoupený drobný majetek – pečovatelská služba 

Terminál CPT + Terminál mini přenosný 2x 

Notebook Lenovo IP V110 + SW Office 2010 Pro 

Mandl 

Sušička prádla 

Myčka nádobí  

Skříň 
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Interiér domova pro seniory  
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Exteriér domova pro seniory 
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Exteriér a Interiér Pečovatelské služby 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY  

V roce 2017 byly podpořeny a zrealizovány níže uvedené projekty.  

Vyhlašovatel Grantový program Název projektu 

Výše 
žádaného 

grantu 

Výše 
schváleného 

grantu 
Podíl CSP 
Vodňany 

Skutečné 
vyúčtované 
náklady na 

projekt Kč Kč 

DOMOV PRO SENIORY 

Jihočeský kraj Podpora kultury Tradice stále v nás 48 000 Kč 20 000 Kč 15 285 Kč 35 285 Kč 

Město 
Vodňany 

Podpora sociálních a 
navazujících služeb 
pro rok 2017 

Nic není jen 
symbolické - Ocenění 
Jakoba Jakobela 

6 700 Kč 5 000 Kč 560 Kč 5 560 Kč 

DM drogerie 
markt 

Dm iniciativa Návrat k přírodě 10 500 Kč 10 500 Kč 457 Kč 10 957 Kč 

Nadace ČEZ Pomáhej pohybem Když duši bolí v kříži 22 000 Kč 22 000 Kč 995 Kč 22 995 Kč 

Globus ČR Globus Lepší svět 
Dostaveníčko u 
fontány 

50 000 Kč 50 000 Kč 559 Kč 50 559 Kč 

Jihočeský kraj 
Krajský dotační 
program na podporu 
sociálních služeb 

Podpora 
spolufinancování 
sociálních služeb 

500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč 

KONABO 
Společné grantové 
kolo Nadace a Města 
Vodňany 

Život jako pohádka 10 700 Kč 6 000 Kč 2 686 Kč 8 686 Kč 

Nadace ČEZ Oranžové kolo 
Bezpečné místo pro 
seniory 

50 000 Kč 50 220 Kč 54 Kč 50 274 Kč 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Město 
Vodňany 

Podpora sociálních a 
navazujících služeb 
pro rok 2017 

Vítáme adventní čas 10 000 Kč 21 000 Kč 2 428 Kč 23 428 Kč 

Jihočeský kraj 
Podpora rozvoje 
sociálních služeb 

Kvalitní pečovatelská 
služba 

160 000 Kč 80 000 Kč 5 748 Kč 85 748 Kč 

VDV-Nadace 
Olgy Havlové 

Program Senior 
Podpora 
pečovatelské služby 
ve Vodňanech 

62 700 Kč 60 000 Kč 0 Kč 59 944 Kč 

SOUČET 867 900 Kč 824 720 Kč 28 772 Kč 853 435 Kč 

Tradice stále v nás 

V rámci projektu se konaly kulturní programy vycházející z tradičních druhů zábavy, 

kterou znali senioři z dob svého mládí - ukázky různých druhů řemesel (výroba krojů, 

výšivka rybí šupinou, paličkování, tkaní) či 

taneční, pěvecká a folklorní představení 

jihočeských hudebník. Na závěr proběhlo 

promítání fotografií ze všech konaných aktivit 

ve společenské místnosti domova pro seniory  

a následně výstava fotografií ve Sloupové síni 

Městského úřadu ve Vodňanech. Cílem 

projektu bylo podpoření společenského  

a kulturního života seniorů a zdravotně 

postižených. 
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Nic není jen symbolické – Ocenění Jakoba Jakobela 

V rámci projektu se konalo slavností odpoledne, při němž se předávala cena Jakuba 

Jakobela všem našim dobrovolníkům, mecenášům a sponzorům jako poděkování za jejich 

činy. Slavnostního odpoledne se zúčastnili zástupci CSP Vodňany a představitelé města 

Vodňany, kteří osobně předali certifikáty a květiny za hudebního doprovodu Klarinetového 

souboru z Prachatic. Celou akcí jsme si 

připomněli, že jsou lidé, kteří jsou ochotni  

v dnešní uspěchané době věnovat svůj čas nebo 

finanční prostředky seniorům a zdravotně 

postiženým osobám. Realizací projektu jsme 

podpořili budoucí zájemce, kteří projeví chuť 

pomáhat a zlepšit tak podmínky života seniorů  

a zdravotně postižených na území Vodňanska. 

Návrat k přírodě 

Tento projekt byl zaměřený na ekologickou výchovu. V rámci projektu se konaly  

2 přednášky o ekologii, kterých se účastnili skauti a děti ze škol. Dále byly zakoupeny 

ekologické pomůcky pro třídění odpadu, ekologický domek pro broučky a Rakytník 

řešetlákový - rostlina obsahující bioaktivní látky pro zimní zahradu našeho domova. 

V rámci projektu jsme se snažili jít příkladem svému okolí, především mladší generaci, 

která participovala společně se seniory na celém projektu. Při společných setkáních tak 

došlo tak k předávání zkušeností budoucí generaci v oblasti ekologické výchovy  

a k vzájemnému sdílení a čerpání poznatků ve vztahu k přírodě. 

Když duši bolí v kříži 

Z poskytnutého finančního příspěvku bylo pořízeno 5 invalidních vozíků. Ty se staly 

výbornými pomocníky při společných 

vycházkách se seniory, zejména v letních 

měsících, kdy jsme zorganizovali několik 

vycházek do přírody, do města, do cukrárny, 

do Městského kulturního střediska ve 

Vodňanech či do přilehlého parku. 

Dostaveníčko u fontány 

V úvodu projektu byla zakoupena a nainstalována do dvora domova pro seniory vodní 

fontána, zahradní stoly a lavičky. Poté se uskutečnily 4 komunitní akce tematizované  

k jednotlivým ročním obdobím. Na první akci Vítání léta proběhlo opékání špekáčků  

za hudebního doprovodu vodňanských harmonikářů. Druhá akce Vítání jara se nesla 

v duchu vystoupení vodňanských baráčníků a jejich 

programu Staročeská konopická. Na akci Vítání 

podzimu jsme přivítali vodňanského řezbáře, který 

nám povyprávěl o řezbářství a předal domovu 

dřevěnou sošku psa, která zdobí venkovní prostory 

naší zahrady. Poslední akcí bylo prosincové setkání s 

dětmi z MŠ Sluníčko, při kterém děti společně se 

seniory ozdobili vánoční stromeček a společně si 

zazpívali vánoční koledy. 
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Život jako pohádka 

V rámci projektu se uskutečnily dvě společná setkání dětí z MŠ Vodňany a uživatelů našeho 

domova pro seniory. Na první akci s názvem „Hrnečku vař!“ si děti společně se seniory 

vyrobili ovocný salát a při druhé akci s názvem „Cvičení se zvířátky“ si děti užily dopoledne 

plné pohybu se zábavnými maskami. Realizací projektu došlo k posílení mezigeneračních 

vazeb, vzájemné participaci obou generací a podpoře kulturních aktivit v našem domově. 

Bezpečné místo pro seniory 

V rámci projektu se zakoupili se 2 speciální polohovací 

křesla pro zvýšení komfortu seniorů s omezenou 

pohyblivostí, 5 evakuačních podložek pro rychlý 

přesun osob v případě požáru či jiné havarijní situace 

a nitrilové rukavice pro ošetřující personál. 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017 

Dotace byla použita na osobní náklady (platy zaměstnanců včetně povinných odvodů 

zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění). 

Vítáme adventní čas 

Každoročně konaná tradiční akce zaměřená na kulturní setkání uživatelů pečovatelské 

služby pořádaná v duchu vánoční atmosféry za účasti zástupců CSP Vodňany a Města 

Vodňany. Na společenské akci byl představen nový 

kalendář na rok 2018 s fotografiemi našich uživatelů. 

Po slavnostním přípitku se všemi přítomnými 

následovala volná zábava za hudebního doprovodu 

kapely Dřemlinka. Všichni přítomní obdrželi z rukou 

paní ředitelky vánoční blahopřání a drobné vánoční 

dárečky. Během celé akce bylo pro všechny přítomné 

zajištěno drobné občerstvení. 

Kvalitní pečovatelská služba 

Za získané finanční prostředky byly zakoupeny pomůcky, díky nimž došlo k usnadnění  

a zefektivnění práce terénních pečovatelek. Naše pečovatelky mají nyní k dispozici 2 nové 

notebooky, 3 miniterminály na čtečkování provedených úkonů u uživatelů, myčku nádobí, 

sušičku prádla, mandl na žehlení prádla a 7 nových jídlonosičů. 

Podpora pečovatelské služby ve Vodňanech 

Z poskytnutých finančních prostředků jsme pořídili poloprofesionální pračku Whirlpool, 

která je využívána na praní prádla uživatelům, a dále elektrický zvedák, který je 

nepostradatelnou pomůckou pro péči o pacienty s omezenou pohyblivostí. Obě pomůcky 

usnadňují práci terénních pečovatelek a jsou určeny pro osoby, které využívají naši 

pečovatelskou službu. Záměrem obou projektů je, aby mohli senioři co nejdéle setrvat  

ve svém domácím prostředí a nemuseli přecházet do pobytového zařízení.  

Účelová dotace Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV 

Dotace ve výši 7 500 000,- Kč byla použita na osobní náklady a dotace ve výši 952 011,- Kč 

byla použita na navýšení osobních nákladů v období července – prosince 2017. 
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CANISTERAPIE v CSP Vodňany 

Canisterapie je jednou z forem zooterapie, jde o léčebné působení zvířat na fyzické  

a psychické zdraví člověka, je jednou z metod psychosociální podpory zdraví lidí všech 

věkových kategorií. Při canisterapii je využíváno příznivého působení psů na zdraví 

člověka, protože canisterapie je vhodnou součástí ucelené rehabilitace. Tuto zoorehabilitaci 

nemůže provádět jen tak nějaký pes, ale pouze ten, který nejprve složí vstupní testy  

a po úspěšném složení těchto testů následuje za několik měsíců výcvik a závěrečné 

zkoušky. Zkoušky musí složit nejen pes, ale i jeho „člověčí páníček“. Po úspěšném složení 

zkoušek tvoří pes se svým páníčkem tzv. canisetrapeutický tým a můžou společně docházet 

za seniory nebo dětmi, kteří si je přejí. Canisterapeutický pes musí být nekonfliktní, milovat 

lidi a mít dobrý vztah ke zvířecím kamarádům. 

A právě v CSP Vodňany jednoho takového šikovného pejska máme. Jmenuje se Xaviér 

Jasmínový sen a je to pes plemene Jorkšírský teriér. Zkoušky složil ve Výcvikovém 

canisterapeutickém sdružení Hafík, o. s., které vzniklo v roce 2001 v Třeboni a od roku 

2008 je akreditovaným dobrovolnickým centrem, v úseku dlouhodobé dobrovolnické 

činnosti. Majitelkou Xaviéra je paní Eva Remišová, pracovnice v sociálních službách 

provádějící aktivizační činnosti, která několik let pracuje v CSP Vodňany na této pozici. 

Díky ní může Xaviér docházet do domova pro seniory a „pracovat“ zde. 

Canisterapie se v našem domově osvědčila jako součást aktivizačních programů pro naše 

uživatele. Je prováděna skupinově či individuálně na pokojích podle zdravotního stavu 

uživatelů. Psí návštěvy se staly pravidelnou a oblíbenou aktivitou a senioři se radují 

z každého setkání s Xaviérem a jeho paničkou Evou. Uživatelům dělá každé setkání velkou 

radost a dokáže vždy vyloudit úsměv na tváři. 
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DUCHOVNÍ SLUŽBA v CSP 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 vyvstává otázka 

uspokojování duchovních potřeb seniora, hledání něčeho, co nás přesahuje, něčeho co je 

mino naši moc. Před člověkem se vynořují existencionální otázky a bilancování, hledání 

smyslu života. Sociální služby a s ní spojená zdravotní péče a oblast duchovna mají dva 

společné činitele, které jsou spojeny s významnými událostmi lidského 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 

duchovních u seniorů, kteří mají o tuto službu zájem. V domově pro seniory vždy ve čtvrtek 

zajišťuje bohoslužbu pan farář Římskokatolické farnosti ve Vodňanech P. Mgr. Tomáš 

Hajda a p. Josef Prokeš, v domě s pečovatelskou službou každé pondělí paní farářka Mgr. 

Vendulka Trnková z Církve československé husitské Vodňany. Duchovní potřeby, touhu 

po naplnění, a sebepřekročení, hledání smyslu a vlastní identity však naplňuje u našich 

seniorů i mnoho dalších lidí, p. Mrvík s jeho rodinou, pí. Máchová, pí. Polatová… 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínkové čtvrtky 

CSP Vodňany mezi své pravidelné aktivity zařadilo také dopravu seniorů a osob se 

zdravotním postižením na místní hřbitov Sv. Vojtěcha a zpět. Tato služba nabízí možnost 

podívat se na hroby svých příbuzných či známých. 

Vzpomínková zádušní mše 

Každoročně na podzim se koná v prostorách kaple domova pro seniory Vzpomínková 

zádušní mše za uživatele, kteří zemřeli v uplynulém roce. Na mši jsou zváni příbuzní 

zemřelých a účastní se jí zaměstnanci a uživatelé domova pro seniory, kteří se chtějí 

rozloučit se zesnulými spoluobyvateli.   

Kaple Vzpomínkový koutek 



Výroční zpráva 
 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

29 
 

Ekonomika 

NÁKLADY 

Položka Částka v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 4257 
Spotřeba energie 936 
Opravy a udržování 701 
Ostatní služby 878 
Mzdové náklady 15573 
Zákonné sociální pojištění 5242 
Jiné sociální pojištění 308 
Zákonné sociální náklady 62 
Daň silniční 5 
Odpisy dlouhodobého majetku 92 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 855 
Ostatní náklady z činnosti 163 

Celkem 29 072 
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VÝNOSY 

Položka Částka v tis. Kč 

Úhrady za pobyt DS  
Úhrady za stravné + úkony PS 

8 380 
892 

Úkony od zdravotních pojišťoven 1 121 

Příspěvek na péči 7 192 

Prodej ostatních služeb 299 

Ostatní finanční výnosy 203 

Dotace město 1 962 

Dotace JčK ze zdrojů MPSV 8 452 

Krajský dotační program 
Granty 

500 
272 

Celkem 29 273 
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Náklady a výnosy podle jednotlivých služeb 

NÁKLADY v tis. Kč 
NÁKLADY Domov 

pro 
seniory 

Pečovatelská 
služba 

Fakultativní 
služby 

Pronájem 
auta 

Kompenz.
pomůcky 

Celkem 

Spotřeba materiálu 3 748 498 11     4 257 

Spotřeba energií 872 57 2   5 936 

Opravy a udržování 671 29   1   701 

Ostatní služby 763 115       878 

Mzdové náklady 14 270 1 289 2   12 15 573 

Zákonné sociální 
pojištění 

4 808 430     4 5 242 

Jiné sociální pojištění 56 6       62 

Zákonné sociální 
náklady 

283 25       308 

Daň silniční 3 2       5 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

37 55       92 

Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

697 158       855 

Ostatní náklady z 
činnosti 

145 18       163 

Celkem 26 353 2 682 15 1 21 29 072 

 

VÝNOSY v tis. Kč 
VÝNOSY Domov 

pro 
seniory 

Pečovatelská 
služba 

Fakultativní 
služby 

Pronájem 
auta 

Kompenz.
pomůcky 

Celkem 

Úhrady od uživatelů za 
pobyt 

8 380         8 380 

Úhrady od uživatelů za 
úkony 

  892       892 

Úkony od zdravotních 
pojišťoven 

1121         1 121 

Příspěvek na péči 7 192         7 192 

Prodej ostatních služeb 236 25       261 

Pronájem auta       1   1 

Půjčovna 
kompenzačních 
pomůcek 

        21 21 

Fakultativní služby     15     15 

Ostatní finanční výnosy 204 60       264 

Dotace město 1661 321       1 982 

Dotace JčK 7 503 949       8 452 

Ostatní dotace a granty 612 80       692 

Celkem 26 909 2 327 15 1 21 29 273 

ZISK / ZTRÁTA 555 -355 0 0 0 201 
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SPOLUPRÁCE s ostatními institucemi a školami 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

České republiky, Tábor 

Dobrovolnické centrum KREBUL o. s., 

Prachatice 

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 

- Teologická fakulta,  

- Zdravotně sociální fakulta,  

- Ekonomická fakulta,  

- Fakulta rybářství a ochrany vod 

Střední škola a Jazyková škola s právem 

státní zkoušky, Volyně 

Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická, Č. Budějovice 

Vyšší odborná škola sociální, Prachatice 

MAVO s.r.o. akreditované vzdělávací 

zařízení MŠMT a MPSV, Vonoklasy  

Nadání a dovednosti, o. p. s., Praha 

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá 

vločka s.r.o., Č. Budějovice 

Společnost sociálních pracovníků ČR, 

občanské sdružení, Praha 

Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, Milevsko 

Technická univerzita, Ústav zdravotních 

studií, Liberec 

Svaz postižených civilizačního chorobami, 

Vodňany 

Všechny církevní instituce na Vodňansku 

Jihočeská rozvojová o. p. s, Č. Budějovice 

Řídící skupina KPSS, Vodňany 

Chelčický domov sv. Linharta, o. p . s., Chelčice 

Alzheimercentrum Loucký Mlýn, Radčice 

Národní síť podpory zdraví, o. s., České 

Budějovice 

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., Praha 

Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, 

Třeboň 

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 

o.p.s., Ostrava 

B. F. Z., vzdělávací akademie, Strakonice 

Svazek obcí Dolní Pootaví, Cehnice 

Rozkvět zahrady Jižních Čech – MAS, Lhenice 

Pomněnka Protivín, domov se zvláštním 

režimem, Protivín 

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna 

a Školní družina Volyně 

Probační a mediační služba ČR pro Jihočeský 

kraj, Strakonice 

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 

PK JIH MEDIPONT - Marie Ticháková, 

registrovaná asistentka ochrany veřejného 

zdraví 

GI projekt o.p.s. Protivín 

Domov pro seniory, Budislav 

Domov pro seniory, Strakonice 

Nadace ČEZ 

Domov seniorů, Třeboň 

Domov pro seniory Máj, České Budějovice 

Seniorský dům, Písek 

G – centrum Tábor 

PARA – poradenské a školicí středisko Včelná 

Univerzita Karlova v Praze – Husitská 

teologická fakulta, Lékařská fakulta v Plzni 

Město Protivín – pečovatelská služba 

Profesní svaz sociálních pracovníků  

v sociálních službách, Tábor 

Komunitní nadace Blanicko – Otavská, Písek 

Asociace nestátních neziskových organizací  

v ČR z.s. 

Firma pro zdraví, z.s. 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická 

Domácí Hospic Athelas, Písek 

Hospic Prachatice 

Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Písek 

VLTAVA LABE MEDIA a.s., Strakonice - 

Strakonický deník 

HARTMANN – RICO a.s. 
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Kontroly v organizaci 
V roce 2017 byly provedeny tyto kontroly: 

 

Všechny provedené kontroly proběhly s kladným výsledkem, bez zjištěných závad. Nebyla 

uložena žádná pokuta ani vyměřené penále. 

Kalendář 

V průběhu roku vznikl nápad na výrobu vlastního fotokalendáře, ve kterém budou hlavními 

aktéry naši senioři. Tak jsme se vypravili v srpnu 2017 s našimi seniory na výlet do vesnice 

Pražák, která se nachází poblíž Vodňan. Ve spolupráci s fotografkou Gabrielou Valentovou 

zde vznikly nádherné fotografie a výsledkem byl Kalendář CSP Vodňany na rok 2018. 

V kalendáři jsou zachyceny momentky seniorů při různých venkovských aktivitách 

působící věrohodným dojmem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Kontrolní orgán Předmět kontroly

5.4.2017

Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích

Kontrola plnění § 45 a § 46 Zákona 258/2000 Sb. v 

platném znění a Vyhlášky 537/2006 Sb. § 6 - 

proočkovanost klientů proti pneumokokovým 

nákazám v domově pro seniory

18.10.2017

Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích

Kontrola plnění povinností provozovatele 

potravinářského podniku - Nařízení ES č.852/2004, 

Nařízení ES č. 178/2002, zík.č. 258/2000 Sb. v 

platném znění, vyhl. č. 137/2004 Sb. v platném znění, 

Nařízení (EU) č. 1169/2011

11.12.2017
Finanční úřad pro 

Jihočeský kraj

Daňová kontrola podle § 87 odst. 1 zákona č. 

280/2009 Sb. daňový řád, sepsaný podle ustanovení 

§ 60 až § 62 DŘ - prostředky poskytnuté ze státního 

rozpočtu prostřednictvím MPSV v roce 2013 a 2014
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Volnočasové akce  
LEDEN 
   4. ledna Tříkrálové koledování 

11. ledna  Hej páni konšelé - grant „Hudební festival 3. věku“ 

13. ledna Taneční vystoupení mistrů tance 

31. ledna  Povídání s Václavem 

 

 

ÚNOR 

10. února Zimní procházka městem a okolím 

14. února Kavárna Colombina 

16. února Návštěva psích kamarádů 

23. února Vzpomínání s písničkou – p. Hrdlička a p. Nečas 

21. února Přednáška o návštěvě v Izraeli 

28. února Noc na Karlštejně + Masopust - grant „Hudební festival 3. věku“ 

BŘEZEN 

7. března  Vernisáž výstavy „Puzzle a omalovánky“ ve spolupráci s dobrovolnickým 

centrem Krebul Prachatice 

8. března  Zábavný pořad s baráčníky 

14. března Šermíři ze Strakonic – grant „Hudební festival 3. věku“ 

20. března MŠ Smetanova - společné dopoledne seniorů a dětmi 

21. března Přednáška o T. G. Masarykovi a E. Benešovi 

27. března  Návštěva v ČRO Č. Budějovice 

28. března Posezení s harmonikou a Václavem Viktorou 
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DUBEN 

   3. dubna Velikonoční barvení vajíček v DPS 

   5. dubna Velikonoční zdobení perníčků 

11. dubna Velikonoční besídka dětí z MŠ Malovice 

12. dubna Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

20. dubna Posezení s Václavem a harmonikou 

26. dubna Jarní zpívání - agentura IVA 

27. dubna Nic není jen symbolické – Ocenění Jakuba Jakobela  

 
 
 
 
 
 

 

KVĚTEN 

2. května Májové grilování a poslech harmoniky p.Nečase a p. Hrdličky v DPS 

3. května Společenské dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

5. května Návštěva čarodějnic na pokojích  

10. května Rybolovná technika a akvária ve SRŠ Vodňany 
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ČERVEN 

   5. června Besídka dětí z MŠ Smetanova 

   6. června Malování s vrácovskou dcerou 

   8. června Posezení s Václavem 

14. června Besídka dětí z MŠ Sluníčko 

14. června Návštěva Městského muzea a galerie Vodňany 

19. června Zpívání na pokojích - lidové písně, žáci ze ZŠ Alešova a Gymnázia Vodňany 

20. června Výlet do dílny lidových řemesel pí. Limové ve Smilovicích – grant „Tradice 

stále v nás“ 

ČERVENEC 

 10. července Manikúra a lakování nehtů a hýčkání 

12. července Dana Vařilová – ukázka paličkované krajky - grant „Tradice stále v nás“ 

17. července Grilování s harmonikou -  grant „Tradice stále v nás“ 

24. července Zmrzlinový den 

27. července Návštěva cukrárny 

28. července Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU v Č. B. - Životní příběh   

 
SRPEN 

   8. srpna Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU - Historické okénko 

   9. srpna  Výlet na Pražák a focení do kalendáře 2018 

11. srpna  Oslava 103. narozenin   

14. srpna Ukázka krojů a povídání o jejich výrobě s p. Davidem Blažkem – grant 

„Tradice stále v nás“ 

17. srpna Vítání léta - grilování špekáčků spojené s vystoupením vodňanských 

harmonikářů – projekt „Dostaveníčko u fontány“ 

30. srpna Rozloučení s létem - grilování špekáčků a poslech harmoniky a zpěvu  

p. Jirana v DPS 
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 ZÁŘÍ   

   4. září Dudáci ze Strakonic – grant „Tradice stále v nás“ 

   6. září Vítání podzimu - vystoupení baráčníků Staročeská konopická – grant 

„Dostaveníčko u fontány“ 

   8. září  Sportovní hry seniorů ve Strakonicích 

11. září Přednáška o ekologii - Ing. A. Hutař – grant „Návrat k přírodě“ 

12. září Černá hodinka v Kavárně Colombina  - J. Sekyra - růže Blatná 

29. září Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU -  Cestománie 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŘÍJEN 

  2. října Den otevřených dveří v DPS – dámský klub, výroba jahelníku – podzimní 

tvůrčí program u kávy a dobrého jídla 

  3. října Den otevřených dveří v DS - vystoupení  P. Žílové a L. Ebelové 

  6. října Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU -  Zdravý životní styl 

10. října Hrnečku vař - společné setkání seniorů a dětí z MŠ Smetanova  -  projekt 

„Život jako pohádka“ 

13. října Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU -  Smyslová aktivizace v praktickém životě 

19. října Folklórní soubor Cink z Prachatic – projekt „Tradice stále v nás“ 
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20. října Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU -  Civilizační choroby mýty a fakta 

23. října Posezení s Václavem a harmonikou 

25. října Promítání fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Tradice stále v nás“ 

28. října  Zádušní mše svatá 

LISTOPAD 

1. – 30. listopadu Výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu "Tradice stále  

                                 v nás“       

   6. listopadu      Přednáška o ekologii Ing. M. Šobr - projekt „Návrat k přírodě“ 

   7. listopadu      Přednáška o řezbářství p. Muchl – projekt „Dostaveníčko u fontány“  

   8. listopadu      Vyprávění o psech a psích kamarádech s E. Rmišovou  a psem Xaviérem 

   9. listopadu      Martin na bílém koni ve dvoře domova pro seniory 

13. listopadu      Besídka dětí z MŠ Malovice 

14. listopadu      Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU -   

29. listopadu       Vítáme adventní čas – vánoční posezení za doprovodu kapely Dřemlinka 

29. listopadu      Povídání o Chodsku - PhDr. Špecián předávání certifikátů 

14. listopadu      Přednáška o prezidentech Mgr. Kotová   

21. listopadu      Společné setkání seniorů a dětí z MŠ Smetanova - Cvičení se zvířátky   
         - projekt „Život jako pohádka“ 

PROSINEC 

   6. prosinec      Mikulářská zábava 

12. prosinec        Vítání zimy – společné zdobení stromečku s dětmi z MŠ Sluníčko – projekt 

„Dostaveníčko u fontány“ 

13. prosinec      Česko zpívá koledy - živé zpívání koled s Českým rozhlasem  

14. prosinec        Vánoční posezení v aukční hale ve Vodňanech pořádané Městem Vodňany 

16. prosinec        Živé vysílání Českého rozhlasu České Budějovice z CSP Vodňany a hostem 

     Yvettou Simonovou  

19. prosince      Vaření vánočního punče  

21. prosinec      Sváteční vánoční večeře – hudební doprovod P. Žílová a L. Ebelová 
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Děkujeme našim dárcům:  
Zahrádkářská organizace Nové Hodějovice u Č. Budějovic, dýně pro aktivizaci smyslů 

imobilních seniorů a výzdobu prostor domova pro seniory. 

 

Ježíškova vnoučata: Antidekubitní vzduchový sedák, 4 televize, Roční předplatné časopisů 

Křížovky a Napsáno životem, Elektrický invalidní vozík, rádio, panenku, Vibrační masážní 

podložka pro masáž vleže, Masážní křeslo, Baterie do elektrického invalidního vozíku, 

Antidekubitní vzduchový sedák. 

 

p. Holému z Vodňan, za poskytnutí květin, pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů  

a výzdobu prostor dvora domova pro seniory. 

 

p. Mgr. Kabelové z Vodňan za částku ve výši 1 500,-Kč na částečnou úhradu nákupu 

pojízdného vážícího křesla pro vážení nemocných a handicapovaných osob pro uživatele 

domova pro seniory CSP Vodňany. 

 

Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 80 000,- Kč na nákup 

polohovacích křesel, židlí, kompenzačních a ošetřovatelských pomůcek pro potřeby 

seniorů domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany. 

 

p. MUDr. Ivaně Janštové z Vodňan za tři obrazy, na výzdobu chodeb domova pro seniory 

Centra sociální pomoci Vodňany 

 

Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 25 899,- Kč na nákup 1 ks 

imobilního vozíku za 8.684,- Kč, 4 ks evakuačních podložek pro ležící seniory za 7.744,- Kč 

a na částečnou úhradu nákupu pojízdného vážícího křesla pro vážení nemocných  

a handicapovaných uživatelů za 9.471,- Kč pro uživatele domova pro seniory Centra 

sociální pomoci Vodňany. 
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Ocenění   
V červnu 2017 proběhl další již 5. ročník dobrovolnického projektu „Dobrá duše“, který 

se tradičně uskutečnil v klášteře Minoritů v Praze. Jde o formu poděkování dobrovolníkům 
vyššího věku - seniorům, kteří se aktivně začleňují do společnosti a organizacím, které jim tuto 
bohulibou činnost umožňují a vytváří jim pozitivní prostředí. V našem případě tomu tak je,  
a naši dobrovolníci mohou navštěvovat klienty v CSP Vodňany a zpříjemňují jim chvíle pobytu. 
V rámci tohoto projektu byla nominována naše organizace CSP Vodňany a za jednotlivce paní 
Květoslava Čížková. Samotné pozvání na tento slavnostní ceremoniál byl odměnou za celoroční 
několikaletou činnost  dobrovolníků. Oceňování a předávání cen se zúčastnili patroni projektu, 
mezi které patří Aleš Cibulka, Vladimír Hron a topmodelka a Miss World 2006 Taťána 
Kuchařová, Ing. Věra Husáková ze společnosti HARTMANN-
RICO a.s., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. z Gerontologického 
centra, Mgr. Jana Hanzalíková z MPSV a za Asociaci 
poskytovatelů sociálních služeb prezident Ing. Jiří Horecký, 
Ph.D., MBA. Celé 
dopoledne se neslo ve 
velice milé a přátelské 
atmosféře a pro všechny 
zúčastněné bylo nevšedním 
zážitkem a krásnou 
odměnou. 

 
13. června jsme se zúčastnili XIII. turnaje v kuželkách a petanque, který pořádalo G-

centrum Tábor. Počasí přálo skvělým sportovním 

výkonům a živá hudba dodávala na přátelské 

atmosféře, která po celý den panovala. Do jednotlivých 

sportovních disciplín jsme dali naprosto všechno. A 

konečná bilance? Jako team CSP Vodňany máme 

konečné třetí místo v souhrnném hodnocení (z 

celkového počtu 11 domovů)! Pomyslnou třešničkou 

na dortu je 2. místo pro paní Kubešovou v kuželkách.

 

Odběrem kancelářských potřeb od 

společnosti ACTIVA přes její internetový 

obchod, jsme se podíleli na podpoře 

dětských domovů a zařízení pomáhajících 

zdravotně či sociálně znevýhodněným 

dětem. 

 

 

 

 

                     

S našimi seniory jsme se účastnili 

Sportovních her seniorů 2017, které se 

konaly v areálu Domova pro seniory ve 

Strakonicích. Pro seniory byly připraveny 

různé hry zapojující logiku i zručnost 

odehrávající většinou 

venku na zahradě 

zařízení. Počasí nám 

přálo a odpoledne jsme 

si společně zazpívali s 

kapelou OSEČANKA. 

https://www.cspvodnany.cz/www_csp/upload/Image/blog/2017/activne.jpg


 

Napsali o nás   
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Poděkování    
CSP Vodňany obdrželo v roce 2017 celkem 42 poděkování ústních, písemných  

i prostřednictvím médií (7x CSP Vodňany, 23x za službu Domov pro seniory a 21x  

za Pečovatelskou službu). Nebyly podány žádné stížnosti. 

 

Dobrý den, 

chtěla bych poděkovat za možnost se u vás stravovat. A zároveň říct, že jídlo od vás bylo 

chutné, obzvláště výborně připravujete rýži, skvělá byla dušená mrkev, chutné, pestré polévky 

i novinky ve stravování jako třeba citrónový kuskus. 

 Děkuji a přeji pěkný den 

Vážená paní ředitelko, 

chtěl bych touto cestou pochválit veškerý personál na staré budově 2. patře a poděkovat jim 

za kvalitní péči o mou osobu. Velmi si všímám jejich každodenního vřelého přístupu, i když 

vím, kolik mají starostí kolem, vždy se snaží přijít s dobrou náladou. Tímto bych jim vzdal 

velké díky. 

     Moc Vám děkuji za přečtené této pochvaly. 

S přáním hezkého dne Jiří Hasil 

Vážené dámy, 

chtěla bych Vám takto poděkovat za naprosto skvělou, ba přímo dokonalou spolupráci při 

sběru kabelek, knížek a bižutérie pro náš charitativní Kabelkový veletrh Deníku. A to každému 

Vašemu jednotlivému týmu, který se na sbírce podílel, byla to skvělá souhra. 

Moc mě potěšila Vaše aktivita zapojit se do naší sbírky, jejíž výtěžek, byl 195 196 Kč, půjde pro 

talentované děti z jižních Čech…. A to i díky Vám. 

Bavila mě spolupráce s Vámi a doufám, že i v budoucnosti bude i nadále pokračovat. Velmi se 

omlouvám za časovou prodlevu, kdy se ozývám, ale byla jsem na dovolené. Mějte se pěkně a ať 

se Vám ve Vašem dalším počínání daří. 

S úctou Alena Šrámková, redaktorka, Strakonický deník 

Vážená paní ředitelko, 

rády bychom vám i celému kolektivu pracovníků Domova pro seniory ve Vodňanech 

poděkovaly za péči, kterou jste věnovali naší mamince Marii Janákové. 

Ve vašem zařízení byla od prosince 2015 až do poloviny srpna, kdy 17. 8. 2017 ve strakonické 

nemocnici zemřela. Personál vašeho zařízení postupoval vždy profesionálně a snažil se 

mamince v její nemoci pomoci. Bohužel nebylo v lidských silách, aby se z nemocnice vrátila 

zpět do vašeho zařízení, kde byla spokojená. Pokud jí to zdravotní stav dovoloval, ráda se 

účastnila vašich aktivizačních činností, které jí dělaly velkou radost. 

 Zvláštní poděkování patří ošetřujícímu lékaři MUDr. Stieblerovi, který se snažil mamince v její 

nemoci pomoci dle svých možností. 

 S pozdravem Jana Janáková a Dana Nováčková 
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Audit 
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Děkujeme, že nám pomáháte! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

http://www.apsscr.cz/
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Adresa: Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany 

Telefon: ředitelka – 383 383 524 

        recepce – 383 382 625  

Web: www.cspvodnany.cz 

E-mail: daniela.davidova@cspvodnany.cz 

IČ: 00666319 

ID datové schránky: gurkg6v 

Bankovní spojení: KB Vodňany, č. ú. 29223291/0100 

Obchodní rejstřík: oddíl Pr, vložka 510 

Zřizovatel: Město Vodňany 


