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2Úvodní	slovo

„Všechno,	co	musíme	udělat,	je	rozhodnout	se,	

co	uděláme	s časem,	který	nám	život	dává“.

Úvodní	 motto	 nám	 naznačuje,	 že	 stárnout	 začínáme	 již	 od	 narození,	

a	stárnutí	je	tudíž	přirozené.	Je	tedy	opravdu	jen	na	nás,	jak	si	s pobytem	na	tomto	

světě	poradíme.	Ať	již	v	rovině	osobní,	či	pracovní.	V těchto	rovinách máme	každý	

z nás	určité	plány do	budoucna.	Třeba	žít	šťastně,	spokojeně,	ve	zdraví,	pomáhat	

druhým…?	

Své	 plány	 můžeme	 zvládnout	 sami či	 společně s ostatními.	 Co	 my	

zaměstnanci	z	Centra	sociální	pomoci	Vodňany,	 jsme	dokázali	společnými	silami	

v roce	2013?

Zlepšili	 jsme	 životní	 podmínky	 seniorům,	 kterým	 poskytujeme	 sociální	

službu,	zvýšili	 jsme	standard	bydlení	 i	dalších	užívaných	prostor.	Podpořili	 jsme	

běžný	 způsob	 života	 naší	 cílové	 skupiny.	 Zkvalitnili	 jsme	 trávení	 volného	 času	

uživatelům	 společně	 s	 jejich rodinnými	 příslušníky	 námi	 organizovanými	

společenskými	akcemi.	Navázali	jsme	spolupráci	s mnoha	poskytovateli	sociálních	

služeb	 a	 ostatními	 institucemi	 v České	 republice	 a	 Rakousku,	 a	 tím	 jsme	dostali	

do	 povědomí	 naši	 organizaci	 i	 samotné	 město	 Vodňany.	 Cíleným vzděláváním

pracovníků	 jsme	 zvýšili kvalitu	 poskytované	 péče,	 neboť	 získané	 znalosti,	

dovednosti	 a zkušenosti	 pomáhají	 našim	 zaměstnancům	 k lepší	 orientaci	 v péči	

o uživatele…	 Další	 stránky	 této	 Výroční	 zprávy	 za	 rok	 2013	 však	 prezentují	

ve	velké	šíři	mnoho	dalších	splněných	cílů,	které	jsme	si	stanovili,	a	na	které	jsme	

právem	hrdi.

Chtěla	 bych	 touto	 cestou	 poděkovat	 zřizovateli	 naší	 organizace	 městu	

Vodňany	 za	 velkou podporu,	 všem	 svým	 spolupracovníkům	 za	 nezištnou

a	 nesnadnou práci	 s trvalou chutí	 pomáhat a	 stále	 něco	 zlepšovat,	 našim	

sponzorům	za	 jejich	dary,	našim	dobrovolníkům	za	 jejich	srdce	na	dlani,	a	všem	

ostatním	za	jejich	přispění,	ať	je	jakékoli.

S přáním	pevného	zdraví	ředitelka	CSP	Vodňany	Mgr.	Bc.	Daniela	Davidová
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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
Odlehčovací	služby
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	

Zkvalitňování	a rozvoj	pobytové	sociální	služby	domova	pro osoby	se	zdravotním	
postižením,	 jejímž	 prostřednictvím	 pomáháme	 uživatelům	 služby	 žít	 aktivním	
a důstojným	způsobem	života	a podporujeme	rozvoj	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	 a	 ODLEHČOVACÍ	
SLUŽBY – obecné	informace

Místo	poskytování	služeb	
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	možný	
ze dvora,	 neboť	 lze	 zaparkovat	 přímo	 u budovy	 domova	 a využít	 venkovního	 vstupu	
do výtahu.

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.

Pokoje	 určené	 k poskytování	 odlehčovacích	 služeb	 byly	 nově	 upraveny	 díky	 realizaci	
projektu	 financovaného	 z ROP	 NUTS	 II	 Jihozápad	 realizovanému	 v letech	 2008-2010	
a nachází	se	ve druhém	patře	staré	budovy	naproti	ordinaci	lékaře	a sesterně.
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Součástí	objektu	jsou	také:

kanceláře	administrativy	a prádelna	- v přízemí	staré	budovy	
zimní	zahrada	- v prvním	patře	staré	budovy
terasa	- ve druhém	patře	staré	budovy	
kaple	- ve třetím	patře	staré	budovy
kuchyně	- v přízemí	nové	budovy	
jídelna	- v prvním	patře	nové	budovy	
rehabilitace	- ve druhém	patře	nové	budovy.

Dostupnost	sociální	a zdravotní	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.

O	 zdravotní	 stav	 klientů	 pečují	 zdravotní	 sestry,	 které	 jsou	 přítomny	 nepřetržitě	
24	 hodin	 denně	 stejně	 jako	 další	 ošetřovatelský	 personál	 (pracovníci	 přímé	 obslužné	
péče). Praktický	lékař	dochází	do zařízení	podle	potřeby,	nejméně	však	2x	týdně.

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.

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);
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
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Pokoje	a	vybavení
Domov	 nabízí ubytování zejména	 v	 jednolůžkových	 a	 dvoulůžkových	 pokojích.	
K	dispozici	jsou	rovněž 2	třílůžkové pokoje.	Kapacita	zařízení činí celkem	80	lůžek. Celý	
domov	 je	 vybaven	 novým	 zařízením	 především	 elektricky	 polohovatelnými	 lůžky,	
nočními	 a jídelními	 stolky,	 šatními	 skříněmi	 (některé	 s trezorky),	 geriatrickými	
a toaletními	křesly. Pokoj	si	mohou	senioři samozřejmě	dovybavit	 i vlastním	nábytkem	
či	vyzdobit	podle přání.	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	ODLEHČOVACÍ	SLUŽBY

Poslání	
Podstatou	 existence	 služby	 je	 poskytnutí	 služby	 osobám,	 které	 mají	 sníženou	
soběstačnost	z důvodů	věku,	zdravotního	postižení	nebo	chronického	onemocnění,	o něž	
je	jinak	pečováno v jejich	přirozeném	sociálním	prostředí,	s důrazem	na zachování	jejich	
obvyklého	způsobu	života	a ochranu	jejich	práv.

Cílová	skupina
Služba	je	určena	osobám,	které	mají	sníženou	soběstačnost	z důvodů	věku,	zdravotního	
postižení	 nebo	 chronického	 onemocnění,	 o něž	 je	 jinak	 pečováno	 v jejich	 přirozeném	
sociálním	prostředí.

Rozsah	poskytované	služby
ubytování - ubytování	poskytujeme	ve dvou	1lůžkových	pokojích	s vlastním	
sociálním	zařízením
stravu	 - 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)
pomoc	při	zvládání	běžných	úkonů	péče	o vlastní	osobu
pomoc	při	osobní	hygieně	nebo	poskytnutí	podmínek pro osobní	
zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím
sociálně	terapeutické	činnosti
aktivizační	činnosti
pomoc	při	uplatňování	práv,	oprávněných	zájmů	a při	obstarávání	osobních	
záležitostí
u	klientů,	kteří	nemají	nárok	na příspěvek	na péči	dle zákona	č.	108/2006	Sb.
o sociálních	službách,	nabízíme	za úplatu	pomoc	s některými	úkony
fakultativní	služby
zdravotní	péče

Doba	poskytování
Minimální	doba	pobytu	klienta	v zařízení	je	24	hodin,	maximální	3	měsíce.

Pokoje	a vybavení
Pokoje	 byly	 vytvořeny	 jako	 jednolůžkové	 pokoje	 s vlastním	 sociálním	 zařízením	 –
umyvadlo,	 sprcha,	 toaleta.	 Jsou	 vybaveny	 novým	 zařízením	 především	 elektricky	
polohovatelnými	 lůžky,	 nočními	 a jídelními	 stolky,	 šatními	 skříněmi	 s trezorky,	
geriatrickými	a toaletními	křesly.	Pokoj	si	lze	dovybavit	podle	přání	klienta.
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6Sociální služba	PEČOVATELSKÁ	SLUŽBA

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.

Další	 výhodou	 je	 také	 to,	 že	 senior	 nebo	 osoba	 se	 zdravotním	 postižením	 neztrácí	
kontakt	 se	 svým	okolím,	 se	 svými	 sousedy,	 přáteli	 či	 rodinou	 a nemusí	měnit	 ani	 svůj	
způsob	život,	na který	je	po dlouhá	léta	ve svém	domečku	či	bytě	zvyklý.

Naše	 pečovatelky	 pak	 pomáhají	 klientům	 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	služby
Pečovatelská	 služba	 je	 poskytována	 v celém	 správním	 obvodu	 obce	 s rozšířenou	
působností	- města	Vodňany,	tzn.	ve městě	Vodňany,	jeho	městských	částech	a všech	17	
obcích	správního	obvodu. Takže	ji	mohou	využít

obyvatelé	Domu	s pečovatelskou	službou	ve Vodňanech	
obyvatelé	Vodňan	a jeho	městských	částí	
mimovodňanští	obyvatelé	ze 17	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.
Pečovatelská	 služba	 je	 zajišťována	 2	 terénními	 pečovatelkami	 a 1	 pečovatelkou	
pro rozvoz obědů.
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	 zpravidla	 připravovány	 v kuchyni	
domova	 pro seniory.	 Na žádost	 uživatele je	 však	 oběd	 dovezen	 či	 donesen	 i z jiného	
stravovacího	zařízení	ve Vodňanech.
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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	8	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	 nejméně	 2x	 týdně	 praktický	 lékař,	 u	 kterého	 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	 19 pracovníky	 v sociálních	 službách,	

z nichž	18	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	 instruktorky	 volného	 času.	 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.	

Všem	uživatelům	jsou	k dispozici	počítač	a	2	notebooky	s připojením	na	internet.	
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Úhrady	od	zdravotních	pojišťoven

Název	pojišťovny Úhrada	v	Kč

Všeobecná	zdravotní	pojišťovna 562056

Vojenská	zdravotní	pojišťovna 74247

Zdravotní	pojišťovna	ministerstva	vnitra 56793

Česká	průmyslová	zdravotní	pojišťovna 9723

Oborová	zdravotní	pojišťovna 51492

Celkem 754311

Úhrady od zdravotních pojišťoven

VZP

VOZP

ZPMV

ČPZP

Oborová ZP



Výroční zpráva

Centrum sociální pomoci Vodňany             

9

Počet	uživatelů	dle	věku

58 - 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

96 - 100

Počet	uživatelů dle	stupně	
příspěvku	na	péči

Nemá

I (lehká
závislost)

II (středně
těžká závislost)

III (těžká
závislost)

IV (úplná
závislost)

Struktura	uživatelů	služeb

Počet	uživatelů dle	stupně	příspěvku	na	péči

Počet	uživatelů dle	věku

Věk Počet	
osob

58	- 65 4

66	- 75 11

76	- 85 23

86	- 95 40

96	- 100 1

Příspěvek	na	péči Počet

Nemá 2

I	(lehká	závislost) 22

II	(středně	těžká	závislost) 13

III	(těžká	závislost) 23

IV	(úplná	závislost) 19
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Pracovní	zařazení	zaměstnanců

Pracovní	zařazení Počet	zaměstnanců

Vedoucí	pracovníci 1

Vrchní	sestra, staniční	sestra 2

Zdravotní	sestry 6

Sociální	pracovníci 2

Pracovník	v sociálních	službách	- přímá	obslužná	péče 18

Pracovník	v sociálních	službách-instruktor	volného	času 1

Pečovatelská	činnost 3

Účetní	 2

Zásobovač 1

Prádelna 2

Vedoucí	kuchyně 1

Kuchaři 5

Pomocná	síla	kuchyně 1

Úklid 5

Údržba 1

Recepční 1

Celkový	počet	zaměstnanců	k 31.	12.	2013 52
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Věk Muži Ženy Celkem

20 0 0 0

21 - 30 1 7 8

31 - 40 3 11 14

41 - 50 1 21 22

51 - 60 2 6 8

60 0 0 0

Celkem 7 45 52

Členění	zaměstnanců	podle	vzdělání	a	pohlaví

Dosažené	vzdělání Počet	osob

základní 7

vyučených 25

úplné	střední	odborné 16

vysokoškolské 4

Celkem 52

Trvání	pracovního	a	služebního	poměru	zaměstnanců

Doba	trvání Počet %

do	5	let 22 42,3

do	10	let 20 38,5

do	15	let 3 5,8

do	20	let 4 7,6

nad	20	let 3 5,8

Celkem 52 100
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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

14.1. Základní	kurz	Bazální	stimulace	v ošetřovatelské	péči 5

17.1. Konference	pro ředitele	a ekonomy poskytovatelů	soc.	služeb 3

17.1. Účetnictví,	dotace	v soc.	službách 1

23.1. Práce	s minulostí	osob	vysokého	věku	- úvod	do reminiscence 24

24.1. Pravidla	hygieny	při	rozvozu	obědů	v pečovatelské	službě 1

24.1. Prevence	infekčních	onemocnění 20

25.1. Roční	vyúčtování	daně	z příjmu	fyzických	osob 1

28.1. VEMA	– seminář	PAM 1

29.1. BPZOP 15

21.2. Změny	v účetnictví	PO 1

BŘEZEN Supervize 2

1.3. Aktivizační	a tvořivé	činnosti	pro seniory	a s lidmi	s demencí 1

18.3. Základní	filozofie	psychobiografického	modelu	péče	Prof.	E.
Bὅhm

14

19.3. Úvod	do hospicové	paliativní	péče 2

22.3. Smyslová	aktivizace	podle	Lore	Wehner 3

26.3. VEMA	– seminář	PAM 1

16.4. Zákon	o soc.	službách	– základy	a změny	právní	úpravy 1

14.5. Mezitimní účetní	uzávěrka	v PO 1

17.5. Školení	odborné	způsobilosti	řidičů 4

29.5. Pracovně	lékařské	služby	z pohledu	zaměstnance 1

10.6. Psychohygiena 15

13.6. Smyslová	aktivizace	podle	Lore	Wehner 28

8.8. Opatrovník 1

9.9. Změny	ve stáří	– zkvalitnění	života	klientů	soc.	služeb 1

20.9. VEMA- seminář	PAM 1

25.9. Péče	o umírajícího	a tělo	zesnulého 1
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10.10. V.	výroční	kongres	poskytovatelů 1

10.10. Hygienické	minimum	ve stravovacích	službách 1

16.10. VEMA	– seminář 1

17.10. Mezioborový	přístup	u pacientů	s demencí 2

19.10. Výměnná	stáž	– Pečovatelská	služba	Protivín 2

22.10. Manuální	lymfatická	masáž	ve zdravotnictví	s praktickými	
ukázkami

1

24.10. Výměnná	stáž	- Alzheimercentrum	o.	p.	s. 2

30.10. Předlékařská	první	pomoc 43

30.10. Efektivní	využití	modulu	Soc.	část	v IS	Cygnus 1

31.10. Motivace	seniora	k účasti	na péči 20

2013 Studium	na VŠ	obor	všeobecná	sestra 2

4.11. Skupinová	supervize 2

7.11. Účetní	uzávěrka	závěr	roku	v PO 1

11.11. Psychohygiena	a relaxační	techniky 8

15.11. Individuální	supervize 1

27.11. Zvládání	komunikace	v zátěžových	situacích 1

10.12. Praxe	založená	na důkazech 2

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	2013	provedla	společnost	ADU. CZ,	s.r.o.
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Navázali	 jsme	 spolupráci	 s	 dobrovolnickou	 organizací ADRA	 z	 Českých	 Budějovic,	

která je	 humanitární mezinárodní organizací poskytující pomoc	 lidem	 v	 nouzi.	

Dobrovolníci,	 v	 různorodém	 věkovém	 složení,	 pomáhají s	 přípravou	 a	 organizací

aktivizačních	 programů určených	 uživatelům	 a	 docházejí za	 uživateli	 (seniory).	

Po	celý rok	zpříjemňují volné chvíle	seniorům,	a	přispívají tak	k	dobré náladě našim	

seniorům.	 V	 září proběhla	 supervize	 s	 dobrovolníky	 z	 této	 organizace	 a	 našimi	

zaměstnanci.	Počet	dobrovolníků	ke	konci	roku	dosáhl	počtu	6	osob.

V	 lednu	byla	 ve	vestibulu	 zřízena	 recepce.	Tuto	 recepci	obsluhuje	1	 recepční,	 jejíž	

hlavní	 náplní	 je	 zajišťovat	 chod	 recepce,	 vítání	 a	 ohlašování	 návštěv,	 vést	 knihu	

návštěv,	 kontrolovat	 příchody	 a	 odchody	 návštěvníků,	 obsluhovat	 telefonní	

ústřednu	 poskytovat všeobecné	 informace	 o	 organizaci,	 a	 hlavně	 kontrolovat	

bezpečnost	v CSP	Vodňany.	

Ve	 spolupráci	 s	 odborem	 dopravy	 a	 silničního	 hospodářství MÚ Vodňany	 bylo	

umožněno	 zaměstnancům	 dojíždějícím	 z	 okolních	 obcí parkování na	 přilehlém	

parkovišti,	kde	bylo	vytvořeno	14	parkovacích	míst.

V únoru	 byl	 starostou	 města	 Vodňany	 Ing.	 Viktorem	 Blaščákem předán	 šek	

v hodnotě	 11 840,- Kč	 CSP	 Vodňany	 k částečné	 úhradě	 nákupu	 repasovaného	

elektrického	invalidního	vozíku.

V březnu	byly	 zakoupeny	přenosné	 terminály	na	 čárové	kódy,	 sloužící	 k	 získávání	

průkazných	 informací	 o	 množství	 sociální	 a	 zdravotní	 péče	 poskytnuté	 klientům,	

která	se	přes	tyto	terminály	zaznamenává	do	informačního	systému	Cygnus do	nově	

zakoupeného	modulu	Dokumentace	klienta.

V březnu	 byla	 opětovně	 zahájena	 aktivita	 „Vzpomínkové	 čtvrtky“.	 Jedná	 se	

o	přepravu	osob	na	místní	hřbitov	u	Sv.	Vojtěcha.	Tato	služba	je	určena	seniorům jak	

našeho	 zařízení,	 tak	 i	 ostatním	 zájemcům	 Vodňan	 a	 obyvatelům	 domu	

s pečovatelskou	službou.	

S platností	od	druhého	čtvrtletí	se	podařilo	u	společnosti	Telefónica	Czech	Republic,	

a.s.	získat	slevu	20	%	na	všechna	mobilní	volání.

V květnu	 byla	 naše	 organizace	 nominována	 do	 8.	 ročníku	 projektu	 „Cena	 kvality	

v	 sociálních	 službách“.	 Naše	 organizace	

postoupila	 do	 finále	 tohoto	 projektu.	 Sice	

jsme	 nezískali	 hlavní ocenění,	 ale	 kvalita	

našich	 služeb	 byla	 oceněna	 pozváním	 na	

vyhlašování	 vítězů	 finále,	 konané v	

prostorách	 Rytířského	 sálu	 Senátu	

parlamentu	 ČR.	 Tohoto	 slavnostního	
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vyhlašování se	účastnila	ředitelka	CSP	Vodňany	Mgr.	Bc.	Daniela	Davidová společně	

s dalšími	třemi pracovníky	sociální	péče.

V květnu	 2013	 získala	 naše	 organizace	 čestné	 uznání	 od	 společnosti	 HARTMANN-

RICO	 v	 rámci	 projektu	 „Dobrá	 duše“,	 a	 to	 za	 vytváření	 výjimečného	 prostředí	

pro	dobrovolnickou	pomoc	v roce	2012,	podporu	projektů	pro	seniory	a	ochotu	být	

lidský	v každé	chvíli.

V červnu	 jsme	se zúčastnili	projektu	ROZ(H)LED,	který je	zaměřen	na	edukaci	dětí

z	dětských	domovů a	náhradní rodinné péče. V rámci	spolupráce	v	 tomto projektu	

jsme	také	těmto	dětem	umožnili	exkurzi	po	našem	zařízení,	kde	jsme	jim	představili	

všechna	 povolání	 vykonávaná	 našimi zaměstnanci.	 Absolventi	 projektu	 tak	 získali	

mnoho	vzácných	rad	a	zkušeností	do	budoucna	a	daleko	jasnější	představu	o	svém	

budoucím	profesním	životě.

V první	 polovině	 roku	 se	 podařilo	 uzavřít	 nové smlouvy	 se	 zdravotními	

pojišťovnami,	 a	 to:	 Zdravotní pojišťovna	ministerstva	 vnitra	 a	 Oborová zdravotní

pojišťovna	zaměstnanců bank,	pojišťoven	a	stavebnictví.

V červenci	byl	 schválen	dodatek	č.	3	Zřizovací listiny	CSP	Vodňany,	který	upravuje	

předmět	hlavní	činnosti	organizace.	Dodatek	se	týká	rozšíření	služeb	CSP	Vodňany	

na	“všeobecná	sestra	v sociálních	službách“.

Od	druhé	polovinu	roku	jsme	uzavřeli	novou	smlouvu	s Komerční	bankou,	na	vedení	

účtu	bez	poplatků.

V druhé	polovině	roku jsme	navázali	 spolupráci	 s	Teologickou	 fakultou a	následně	

se	Zdravotně	sociální	 fakultou	 Jihočeské univerzity	v	Českých	Budějovicích s cílem	

zabezpečit	 rozvoj	 a	 kvalitu	 výuky	 studentů	 v oblasti	 praktických	 poznatků	

a	 dovedností.	 CSP	 Vodňany	 tak	 získalo	 statut	 klinického	 pracoviště	 Zdravotně	

sociální	fakulty a	Teologické	fakulty	Jihočeské	univerzity.	Tím,	jsme	obrazně	řečeno	

otevřeli	brány	pro	studenty	v bakalářských	a	navazujících	magisterských	studijních	

programech	se	sociálním,	zdravotnickým,	pedagogickým	a	pastoračním	zaměřením.

Dne	 1.	 října	 odstartoval při	 příležitosti	 Dne	 seniorů	 aktivizační	 projekt	 s	 názvem	

ROTOPEDTOURS	A	PĚŠKOTOURS 2013,	organizovaný	Národní	sítí	podpory	zdraví	

za	finanční	podpory Nadace	Taťány	Kuchařové	Krása	pomoci	a	Národního	programu	

zdraví	Ministerstva zdravotnictví. Projekt	trval	celý měsíc	říjen. Cílem	projektu	bylo

povzbuzení	seniorů	k	aktivnímu	pohybu,	zvýšení	jejich	sebejistoty	a	podpora	jejich	

zdraví.	Po	celý	měsíc	senioři	sčítali ujeté	nebo	nachozené	metry	a	kilometry.	Tohoto	

projektu	se	mohli	senioři	zúčastnit	díky	darovanému	rotopedu	od	fyzioterapeutky –

p.	 Němečkové z Vodňan,	 na	 němž mohli v této	 soutěži	 „ujíždět	 kilometry“.	 Naši	

senioři	získali	Diplom	za	účast	na	tomto	projektu,	při	kterém	ušli	a	ujeli	700.76	km.

Dne	9.	října se	v rámci	5.	ročníku	Týdne	sociálních	služeb	v ČR	konal	Den	otevřených	

dveří,	 během	 kterého	 byla	 návštěvníkům umožněna	 prohlídka	 našeho	 zařízení.	

V odpoledních	 hodinách	 se	 konal	 slavnostní koncert	 Klarinetového	 kvartetového	

souboru	Prachatice.
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V říjnu	 se poprvé	 konala	 Vzpomínková zádušní	 mše.	 Senioři	 CSP	 Vodňany,	

zaměstnanci	a	pozůstalí	přišli	uctít	památku	zesnulým	seniorům	CSP	Vodňany.	Mši	

konanou v kapli	domova	pro	seniory	sloužil	administrátor	Římskokatolické	farnosti	

ve	Vodňanech	P.	Mgr.	Jiří	Čepl,	OMelit.	

V říjnu,	 jsme	 společně	 se	 seniory	 zorganizovali sběr	 víček	 od	 plastových	 lahví,

na	 pomoc	 Aničce	 Jurenové,	 která	 trpí	 vzácnou	 genetickou	 vadou	 zvanou	 Rettův	

syndrom.	 Finanční	 prostředky	 získané	 ze	 sběru	 víček	 byly	 použity	 na	 částečnou	

úhradu	 léčby této	 vzácné	 nemoci.	 Na	 sběru	 víček	 se	 podíleli	 senioři,	 zaměstnanci	

i	příchozí	návštěvníci.

V listopadu	 se	 konal v	 Chelčicích	workshop	pod	názvem	 “DOBROVOLNICTVÍ JAKO	

IMPULS	PRO	UPLATNĚNÍ SE	NA	TRHU	PRÁCE“ - předávání praktických	zkušeností

Bavorsko	 – Jižní Čechy, pořádaného	 o. s.	 „Rozkvět	 zahrady	 jižních	 Čech	 – místní

akční skupina“.	 Na	 tomto	 workshopu	 byly	 představeny	 zkušenosti	 z	 místních	

i	 zahraničních	 dobrovolnických	 center.	 Mezi	 pozvanými	 byla	 i	 naše	 organizace,	

kterou	reprezentovala	paní ředitelka Mgr.	Bc.	Daniela	Davidová a	přispěla	zde	svoji	

přednáškou.

Koncem listopadu proběhlo	 přátelské	 setkání	 seniorů	 z Domu	 s pečovatelskou	

službou	 a	 seniorů	 z širokého	 okolí	 Vodňan.	 Tato	 akce	 s názvem	 „Vítáme	 adventní	

čas“	 byla	 finančně	 podpořena	 městem	 Vodňany	 a	 konala	 se	 v	 „domečku“	 Domu	

s pečovatelskou	 službou.	 Na	 tomto	 vánočním	 posezení	 hrála	 kapela	 Dřemlinka	

a	bylo	zajištěno	sváteční	občerstvení	pro	všechny	účastníky.

V prosinci	 se	 senioři	 našeho	 zařízení	 účastnili	 IX.	 ročníku	 Vánočního	 jarmarku	

ve	 Strakonicích,	 který	 je	 dobročinnou	 akcí	 pořádanou	 Nadací	 pro	 transplantaci	

kostní	 dřeně.	 Pro	 tuto	 akci	 vyráběli	 senioři	 upomínkové	 předměty	 a	 výtěžek	 celé	

akce	putoval	právě	na	léčbu	závažné	krevní	choroby.

Ke	 konci roku	 byl	 zprovozněn	 informační	 systém	ORION,	 který obsahuje	 všechny	

potřebné	nástroje	pro	komplexní	správu	agendy	poskytovatelům	sociálních	služeb.	

Tento	 program	 je	 přizpůsoben	 zejména	 pro	 terénní	 a ambulantní	 služby a	 proto	

slouží	terénním	pečovatelkám.	Tímto	došlo	ke	zkvalitnění	naší	pečovatelské	služby.

CSP	Vodňany	navázalo	spolupráci	v	rámci	komunitního	plánování sociálních	služeb	

na	 území ORP	 Vodňany	 s	 Jihočeskou rozvojovou o.p.s.	 – výstupem	 byl	 Katalog	

poskytovatelů sociálních	 a	 doprovodných	 služeb	 na	 Vodňansku,	 Monitorovací

zpráva	 komunitního	 plánování sociálních	 služeb	 a	 Aktualizovaný	 plán	 sociálních	

služeb	na	území ORP	Vodňany.

Každý měsíc	probíhá setkání p.	 ředitelky	se	seniory	našeho	domova,	kde	 jsou	naši	

uživatelé informování a	seznamováni	s	děním	týkajícím	se	naší organizace,	mohou	

zde	vznést	připomínky	a	diskutovat	na	potřebné téma.

V závěru	roku	jsme	získali	v rámci	projektu	„Konto	Bariéry“,	vyhlašovaného	Nadací	

Charty	 77 formou	 výpůjčky	 počítačové	 vybavení	 - 2	 repasované	 notebooky
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a	1	repasovaný počítač s	monitorem	s	nainstalovanými	softwary.	Nadace	nám	toto	

hardwarové a	 softwarové vybavení zapůjčila	 na	 dobu	 neurčitou.	 Počítače	 jsou	

určeny	seniorům	našeho	zařízení.

Naše	 organizace	 vydává	 měsíčník	 pod	 názvem	 „Jak	 jde	 čas	 …	 v CSP	 Vodňany“,	

ve	kterém	informujeme	seniory	našeho	zařízení	a	seniory	využívající	pečovatelskou

službu	o	akcích	organizovaných.

Duchovní péče	 v našem	 zařízení	 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	

farář Římskokatolické farnosti	 ve	 Vodňanech	 P.	 Mgr.	 Jiří Čepl,	 OMelit	 a	 v	 domě

s	 pečovatelskou	 službou	 každé pondělí „naše	 Vendulka“ pí.	 farářka	Mgr. 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,	pí.	Horáková,	p.	Benák…

Paní	 ředitelka	 CSP	 Vodňany	 se	 stala	 členkou	 petičního	 výboru,	 který	 usiluje	

o	 zachování	 ordinace	 lékařské	 pohotovostní	 služby	 a	 zachování	 rychlé	 lékařské	

pomoci	na	výjezdové	základně	ZZS	Jihočeského	kraje	ve	Vodňanech.	



Výroční zpráva

Centrum sociální pomoci Vodňany             

18
V budově	domova pro	seniory	byly	provedeny	tyto	úpravy:

Na	 pokojích	 seniorů	 ze	 zdravotních	 důvodů	 upoutaných na	 lůžko	 byla	

v	1.	čtvrtletí	2013	nainstalována	bezpečnostní	opatření	zabraňující	pádu	z lůžka.

V	1.	patře	staré budovy	a	ve	2.	patře	nové budovy	byly	vytvořeny	nové kanceláře,	

sloužící jako	 centrální	 zázemí pro	 pracovníky	 přímé	 obslužné	 péče.	 	 Tím	 se	

změnila	 i	 jejich	 systematizace	práce,	 zvýšil	 se	 individuální	 přístup	k uživatelům	

na těchto patrech a	přístup	práce	v osobní	rovině.	Tyto	kanceláře	byly	vybaveny	

potřebným	zázemím	a	výpočetní	technikou.

Proběhla	přeměna skladu	v přízemí	staré	budovy.	Ve	skladu	bylo	opraveno nové	

osvětlení	 a	 zabudovány	 vestavěné	 regály.	 Tento	 sklad	 slouží k	 uskladnění

hygienických	pomůcek	pro	uživatele	a	pomůcek pro	volnočasové aktivity.

Ve	 skladu	 umístěném	 ve	 2.	 patře	 staré	 budovy	 sloužícím	 k uskladnění	

hygienických	 pomůcek,	 byly	 zabudovány	 vestavěné	 regály	 umožňující	 lepší	

přístup k pomůckám a	větší	přehlednost.

Ve	sklepení staré budovy	byly	opraveny prostory a	osvětlení,	zakoupeny	regály.	

Tyto	 prostory slouží	 jako	 spisovna	 CSP	 Vodňany (určeno pro	 archivaci	

dokumentů).

Sklad čisticích	 prostředků a	 ochranných	 osobních	 pracovních	 pomůcek	 byl	

přesunut	 z důvodu	 malého	 prostoru	 do	 místnosti	 umístěné	 v přízemí	 staré	

budovy v	administrativním	aparátu.

Byla	provedena	výmalba	pokojů,	chodeb,	jídelny	a	společenských	prostor.

Společné	 prostory	 celého	 domova	 se	 upravily	 na	 základě	 zkušeností	

z	uskutečněného	projektu	„Psychobiografický	model	péče	prof.	E.	Böhma“,	podle	

něhož	 se	 využívá	 prvků	 reminiscence.	 Byly	 zakoupeny	 lampy,	 poličky,	 obrázky,	

hodiny,	křesla,	obrazy… připomínající	seniorům	jejich	životní	příběhy.

Kancelář	ředitele	byla	vybavena	novou	sedací	soupravou	s konferenčním	stolkem	

pro	reprezentaci	naší	organizace.

Rehabilitační	zázemí	bylo	obohaceno	o	rehabilitační	předměty:	balanční	podložka		

- dřevěný	 	 kruh,	 5	 míčů	 overball,	 10	 míčů	 totalgym,	 1	 oválný	 míč,	 15	 míčků	

antistress,	cvičící	gumy	thera-band	pro	20	cvičících,	7	ks	míčů	fitness,	3ks	fitness

gumy,	1	karimatka.	Dále	ostatní	herní	pomůcky	-		molitanová	kostka,	2x	šipky,	2x	

házecí	 kruhy,	 podlahová	 hra	 Člověče	 nezlob	 se. Dále	 obohacena	 samotná	

kancelář:	počítač,	stůl	+	křeslo.
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V roce	2013	byly	podpořeny	a	zrealizovány	tyto	projekty:

Poř.	
č.

Datum	
podání

Vyhlašovatel
Grantový	
program

Název	projektu
Požadovaný	
finanční	
příspěvek

Přidělený	
finanční	
příspěvek

1 3/2012

Jihočeská	Silva	
Nortica	- Fond	

malých	
projektů

OP	Cíl	3	
Evropská	územní	

spolupráce	
Rakousko	- Česká	
republika	2007	-

2013

"Psycho
biografický	

model	péče	prof.	
Erwina	Böhma"

14 765,00	EUR 7500	EUR

5 3/2013
MPSV	- Fond	
dalšího	

vzdělávání

Stáže	ve	firmách	-
vzdělávání	praxí

Stáže	ve	firmách	
v CSP	Vodňany

230	301,00	Kč
Pokračování	
v roce	2014

6 5/2013

Nadace	
KONABO a	
Město	
Vodňany

Podpora	
pohybové

aktivity	seniorů

Olympiáda	
třetího	věku

10	048,00	Kč 7000,- Kč

7 6/2013
Nadace	
PRECIOSA

GP	Podpora	
soběstačnosti	

handicapovaných	
skupin	občanů

Pečovatelská	
služba	- pomoc	
seniorům

19	071,00	Kč 10	000,- Kč

13
10/201

3
Nadace	Charty	

77
Konto	bariéry	77

Počítače	proti	
bariérám

			10	000,00	Kč	

Podpořeno	
formou	výpůjčky,

výpočetní	
techniky,	na	

dobu	neurčitou	

"Psychobiografický	model	péče	prof.	Erwina	Böhma"

Tento	 projekt	 byl	 zahájen	 v polovině	 roku	 2012	 a	 v roce	 2013	 došlo	 k plynulému	

navázání.	 Obsahem	 projektu	 bylo zavedení Psychobiografického	 modelu	 dle	 prof.	

E.	Böhma	do	praxe	 a	 každodenní péče	o	 klienty	Centra	 sociální pomoci	Vodňany,	 a	 to	

s	přispěním	zahraničního	partnera	– rakouského	domova	pro	seniory Bezirksaltenheim	

Leonding. Během	 realizace	 projektu	 absolvovali	 naši	 zaměstnanci	 semináře	 na	 téma	

Bazální	 stimulace,	 Úvod	 do	 reminiscence	 a	 Úvod	 do	 biografie	 klienta.	 Dále	 proběhlo	

několik	 vzájemných	 návštěv	 v zařízení	 našeho	 zahraničního	 partnera.	 Projekt	 byl	

zakončen	 závěrečnou	 konferencí	 za	 účasti	 zástupců	 obou	 firem.	 Vyúčtování	 projektu	

proběhlo	v dubnu	2013.
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Stáže	ve	firmách	v CSP	Vodňany

Naše	 organizace	 se	 zapojila	 do	 tohoto	 projektu	 za	 účelem nabídnout možnost	

absolvování odborné stáže	 v	 našem	 zařízení.	 Hlavním	 přínosem	 pro	 zájemce	 o	 tuto	

odbornou	stáž je	získání odborné praxe,	 čímž si	 stážista	zajistí vyšší uplatnění na	 trhu	

práce.	Během	tří až šesti	měsíců,	kdy	jsou	hrazeny	fixní náklady	na	stážistu,	si	můžeme	

ozkoušet	jeho	schopnosti	a	rozhodnout	se	až po	ukončení stáže,	zda	mu	nabídnout	stálé

zaměstnání či	ne.	Zájemci	o	stáž,	kteří si	nejsou	jisti,	že	by	se	mohli	v	této	oblasti	služeb	

pohybovat,	 se	 lépe	 zorientují v	 tomto	 oboru	 a	 získají zde	 cenné zkušenosti	 potřebné

pro	tuto	práci	– volnočasový pracovník,	sociální pracovník,	pečovatel.	Termín	zakončení	

projektu	je	v březnu	2014,	kdy	dojde	i	k závěrečnému	vyúčtování.

Olympiáda	třetího	věku

Tento	 projekt	 byl realizován	 v druhé	 polovině	 roku.	 Projekt	 byl	 určen	 seniorům	

a	osobám	se	zdravotním	postižením	žijícím	v	domově pro	seniory,	pro	obyvatele	domu	

s	pečovatelskou	službou	a	ostatní seniory	žijící na	Vodňansku. Během	realizace	projektu	

se	uskutečnilo	17	akcí,	z	toho	11	akcí v	domově pro	seniory	a	6	akcí v	„domečku“	Domu	

s pečovatelskou	službou. Z finančního	příspěvku	byly	zakoupeny	rehabilitační,	cvičební

a	sportovní pomůcky,	určené na	podporu	pohybové aktivity	seniorů (elektronické šipky,	

gumové pásy	 THERA-BAND,	 fitness	 míče,	 rehabilitační válec	 Elipsa,	 molitanová hrací

kostka,	pěnové míčky,	házecí kruhy,	 venkovní „Člověče	nezlob	 se“). Všechny	akce	byly	

zaměřeny na zlepšení fyzické kondice	 seniorů,	 podporu aktivního	 životního	 stylu,	

zlepšení duševního	 zdraví a	 v	 neposlední řadě i	 jako	 podpora	 proti	 sociální izolaci	

seniorů.	 Uskutečněním	 jednotlivých	 aktivit	 bylo	 podpoření motoriky	 a	 soustředění,	

zlepšení koordinace	pohybů a	zdokonalení pohybových	dovedností seniorů.
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Pečovatelská služba	- pomoc	seniorům

Cílem	 projektu	 bylo pomoci	 seniorům,	 zejména	 těm,	 kteří byli	 postižení povodněmi,

ulehčit	 jejich	 nelehkou	 životní situaci	 vzniklou	 touto	 živelnou	 pohromou. Finanční

příspěvek	z	tohoto	projektu	byl	použit	na	částečnou	úhradu	nákladů spojených	s	koupí

invalidního	vozíku	a	 termo-jídlonosičů.	 Invalidní	vozík	 je	určen	k	doprovodu	osob,	pro	

účely	 vyřizování osobních	 záležitostí či	 k	 navštívení některé z	 námi	 pořádaných	 akcí.

Termo	 jídlonosiče	 jsou	určeny	na	rozvoz	obědů. Na	realizaci	projektu	se	podílely naše	

pracovnice	 pečovatelské služby,	 což jsou	 2	 terénní pečovatelky	 a	 1	 pečovatelka	 pro	

rozvoz	 obědů. Smyslem	 projektu	 bylo	 usnadnit	 postiženým	 osobám	 přístup	 k námi	

poskytované	 pečovatelské	 službě.	 Projektu	 se	 mohli	 účastnit	 osoby	 žijící ve	 městě

Vodňany	a	mimovodňanští		obyvatelé,	žijící v	17	přilehlých	obcích	Vodňanska.

Počítače	proti	bariérám

V rámci	 tohoto	 projektu	 nám	 nebyl	 přiznán	 finanční	 příspěvek,	 ale	 příspěvek	 formou	

výpůjčky	 počítačové vybavení - 2	 repasované notebooky	 a	 1	 repasovaný počítač

s	monitorem	 s	 nainstalovanými	 softwary.	 Nadace	 nám	 toto	 hardwarové a	 softwarové

vybavení zapůjčila	 na	dobu	neurčitou.	 Počítače	 jsou	určeny	 seniorům	našeho	 zařízení.

Cílem	 projektu	 bylo	 nabídnout	 seniorům	 možnost	 volného	 a	 neomezeného	 přístupu	

k	této	počítačové	technice.	Následně po	obdržení počítačového	vybavení bylo	zajištěno	

připojení k	 internetové Wi-fi	 síti	 z důvodu	 zpřístupnění	 internetu	 i	 méně mobilním	

seniorům.
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NÁKLADY

Položka Částka	v	tis.		Kč

Spotřeba	materiálu 3 911

Spotřeba	energie 1 513

Opravy	a	udržování 491

Ostatní	služby 855

Mzdové	náklady 12 026

Zákonné	sociální	pojištění 4 035

Jiné	sociální	pojištění 49

Zákonné	sociální	náklady 119

Daň	silniční 6

Odpisy	dlouhodobého	majetku 58

Náklady	z	drobného	dlouhodobého	majetku 358

Ostatní	náklady	z činnosti 61

Celkem 23 482

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

NÁKLADY

NÁKLADY



Výroční zpráva

Centrum sociální pomoci Vodňany             

24VÝNOSY

Položka Částka	v tis.	Kč

Úhrady	za	pobyt 7 634

Úkony	od	zdravotních	pojišťoven 754

Příspěvek	na	péči 6 133

Prodej	ostatních	služeb 1 337

Ostatní	finanční	výnosy 48

Dotace	město 1 529

Dotace	MPSV 5 884

Granty 163

Celkem 23 482
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25Náklady	a	výnosy	podle	jednotlivých	služeb

NÁKLADY

Náklady
Domov	
pro	

seniory

Odlehčovací	
služba

Pečovatelská	
služba Celkem

Spotřeba	materiálu 3247 63 553 3863

Spotřeba	energií 1375 15 123 1513

Opravy	a	udržování 457 8 26 491

Ostatní	služby 635 7 82 724

Mzdové	náklady 10452 259 1304 12015

Zákonné	sociální	pojištění 3504 87 440 4031

Jiné	sociální	pojištění 43 1 5 49

Zákonné	sociální	náklady 103 3 13 119

Daň	silniční 3 0 3 6

Odpisy	dlouhodobého	
majetku 58 58

Náklady	z	drobného	
dlouhodobého	majetku 333 3 17 353

Ostatní	náklady	z	činnosti 42 1 20 63

Granty 197 197

Celkem 20252 447 2586 23482

VÝNOSY

Výnosy
Domov	
pro	

seniory

Odlehčovací	
služba

Pečovatelská	
služba Celkem

Úhrady	za	pobyt 7420 150 64 7634

Úkony	od	zdravotních	
pojišťoven

753 1 0
754

Příspěvek	na	péči 6094 39 0 6133

Prodej	ostatních	služeb 320 2 1015 1337

Ostatní	finanční	výnosy 48 1 0 49

Dotace	město 596 178 720 1494

Dotace	MPSV 5021 76 787 5884

Granty 197 197

Celkem 20252 447 2586 23482
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Ukazatel

Rozpočet	

před	

návrhem	

změn

Rozpočet	

po	

změnách

Čerpání	

rozpočtu	k	

31.12.2013

%

Platy	zaměstnanců 11962 11962 11960 99,98

Ostatní	osobní	výdaje	(	včetně	dohod	) 47 65 66 101,54

Sociální	pojištění 2991 2991 2967 99,20

Zdravotní	pojištění 1077 1077 1068 99,16

Převody	fondu	kulturních	a	sociálních	potřeb 120 120 119 99,17

Ostatní	povinné	pojistné	(	např.	odpovědnosti	) 50 50 49 98,00

Prádlo,	oděv,	obuv 60 60 60 100,00

Knihy,	učební	pomůcky	a	tisk 10 10 10 100,00

Drobný	hmotný	dlouhodobý	majetek	 271 357 358 100,28

Nákup	materiálu	jinde	nezařazený 800 921 921 100,00

Studená	voda 270 240 241 100,42

Teplo 1200 1000 987 98,70

Plyn 15 15 13 86,67

Elektrická	energie 400 515 513 99,61

Potraviny 2600 2600 2593 99,73

Pohonné	hmoty	a	paliva 120 100 86 86,00

Služby	pošt 10 10 9 90,00

Služby	telekomunikací	a	radiokomunikací 80 80 75 93,75

Služby	peněžních	ústavů,	včetně	pojištění 90 90 68 75,56

Konzultační,	poradenské	a	právní	služby 18 18 18 100,00

Služby	školení	a	vzdělávání 40 120 114 95,00

Nákup	ostatních	služeb 600 650 593 91,23

Opravy	a	udržování 300 494 491 99,39

Cestovné 20 20 7 35,00

Pohoštění 20 40 37 92,50

Odpisy	majetku 46 109 58 53,21

Výdaje	celkem: 23217 23714 23481 99,02

pobyt	DD	+	odlehč.	Služby 7400 7600 7657 100,75

příspěvek	na	péči	+	zdr.úkony 6900 6900 6887 99,81

stravné	PS	+	úkony	PS 1100 1100 1044 94,91

stravné	zaměstnanci 220 200 196 98,00

úroky	+	ostatní	služby 50 50 73 146,00

dotace	MPSV 6000 5884 5884 100,00

dotace	město	Vodňany 1547 1818 1529 84,10

granty 162 163 100,62

čerpání	RF	+	ostatní	čerpání 48

Příjmy	celkem: 23217 23714 23481 99,02
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28SPOLUPRÁCE	s ostatními	institucemi	a	školami

Asociace	poskytovatelů	sociálních	služeb	České	republiky,	Tábor

Dobrovolnické	centrum	ADRA,	České	Budějovice

Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budějovicích,	Teologická	fakulta

Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budějovicích,	Zdravotně	sociální	fakulta

Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budějovicích,	Ekonomická	fakulta

Střední	škola	a	Jazyková	škola	s	právem	státní	zkoušky,	Volyně

Střední	zdravotnická	škola	a	Vyšší	odborná	škola	zdravotnická,	České	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.,	České	Budějovice

Společnost	sociálních	pracovníků	České	republiky,	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,	České	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
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29Kontroly	v organizaci

V roce	2013	byly	provedeny	tyto	kontroly:

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

Nebyla	uložena	žádná pokuta	ani	vyměřené penále.

Datum Kontrolní	orgán Předmět	kontroly

18.6.2013

Krajská	hygienická	stanice	

Jihočeského	kraje	se	sídlem	v	

Českých	Budějovicích

Kontrola		§	102	–	104	Zák.	č.	262/2006	Sb.,	§	2	

a	§	7	Zák.	č.	309/2006	Sb.	a	Nařízení	vlády	č.	

361/2007	Sb.	ve	znění	pozdějších	předpisů,	§	

54	Zák.	č.	373/2001	Sb.	+	zajištění	pracovně	

lékařských	služeb

16.7.2013

Krajská	hygienická	stanice	

Jihočeského	kraje	se	sídlem	v	

Českých	Budějovicích

Kontrola	§	45	a	§	46	Záko.	258/2000	Sb.	v	

platném	znění	a	Vyhl.	537/2006	Sb.

9.10.2013
Fond	dalšího	vzdělávání,	Na	

Maninách	20,	170	00		Praha	7

Kontrola	v	rámci	projektu	"Stáže	ve	firmách	-	

Vzdělávání	praxí"	-	reg.	č.:	

CZ.1.07/3.1.00/41.0001

29.10.2013

Jihočeský	kraj,	Odbor	sociálních	

věcí	a	zdravotnictví,	oddělení	

sociálních	služeb	

Využití	příspěvku	poskytnutého	v	roce	2012	

na	projekt	„Aktivizace	seniorů	a	uspokojování	

individuálních	potřeb“	ve	výši	110	000,-	Kč

20.11.2013

Krajská	hygienická	stanice	

Jihočeského	kraje	se	sídlem	v	

Českých	Budějovicích

Kontrola	§	15	-	16	Zák.	258/2000	Sb.	v	

platném	znění	a	Vyhl.	306/2012	Sb.
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30Dárci	

Paní	Němečková	– Fyzioterapie,	Vodňany	- rotoped	pro rehabilitaci

Pan	JUDr.	Dubský z Vodňan- malované	obrazy

Paní	MUDr.	Hrdá z Českých	Budějovic	- peněžitý	dar	ve výši	1	000,-Kč

Římskokatolické	 farnost	 Vodňany	 – peněžitý	 dar ve výši	 23	 160,- Kč	 na částečnou	

úhradu	 ceny	 invalidního	 repasovaného	 elektrického	 vozíku - poskytnuto

z prostředků	Tříkrálové	sbírky	roku	2013

Město	 Vodňany	 – peněžitý	 dar	 ve	 výši	 11 840,- Kč	 na	 částečnou	 úhradu	 ceny	

elektrického	invalidního vozíku	– poskytnuto	ze	sbírky	2.	městského	charitativního	

plesu	Vodňany

Poděkování	patří	také	občanům	Vodňan,	kteří	poskytli	na základě	naší	výzvy	drobné	

předměty	k reminiscenčním	účelům

Pan	Jaroslav	Sajtl z Vodňan	– peněžitý	dar	ve výši	5	000,-Kč

Nadace	PRECIOSA	 - peněžitý	dar	ve výši	10	000,- Kč	na částečnou	úhradu	ceny	při	

nákupu	nerezových	jídlonosičů	a invalidního	vozíku	s cílem	pomoci	seniorům, kteří	

byli	postiženi	povodněmi

Pan	 Michal	 Vlček	 z Vodňan	 - firma	 Českomoravská	 stavební	 spořitelna – dar	

na sportovní	hry	seniorů	v hodnotě	3	000,-Kč

Pan	 Augustin	 Liška st. z Nového Dražejova - obraz	 „Sv.	 Jan	 na mostě“	 v hodnotě	

2	200,-Kč

Anonymní dárce	 - posílá do	 našeho	 domova	 pro	 seniory	 každý den	 1	 výtisk	

Strakonického	deníku

Nadace	Charty	77 – repasovaná	výpočetní	technika	– 1	počítač,	2	notebooky
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33Napsali	o	

nás		

Článek v týdeníku										

5	plus	2

Článek na	

internetových	stránkách	www.strakonickonews.cz

           
  

Nadace pro transplantace kostní dřeně děkuje za spolupráci
STRAKONICE - 17. prosince 2013 - 14:17 - Výtěžek z letošního vánočního jarmarku pro 

plzeňskou Nadaci pro transplantace kostní dřeně, který se uskutečnil ve čtvrtek 12. a 
v pátek 13. prosince v Sokolovně ve Strakonicích, byl přesně 64 487 korun. Uvedli to 
spolupracovníci Nadace Dagmar Paterová a Zdeněk Švehla. 

Text: Zdeněk Přibyl 

  Výtěžek letošního, v pořadí už osmého charitativního jarmarku, je o osm tisíc korun vyšší, 
než byl vloni. "Poděkování patří především dětem ze škol a kroužků, klientům z Dětského 
domova ve Volyni, klientům DOZP Osek, klientům z domovů pro seniory z Vodňan a 
Strakonic, kteří vyrobili dekorativní předměty pro jarmark. Dále děkujeme Pekárně NoVy 
Vacov a strakonickému pivovaru za sponzorské dary a Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice 
za poskytnutí sálu," napsali nám oba spolupracovníci Nadace. Zároveň z celého srdce 
poděkovali všem, kteří se rozhodli vzájemně si pomoci, a popřáli jim krásné Vánoce. 
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Poděkování		od	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí	ČR

Vážená paní ředitelko, 
S velkým potěšením Vám přeposílám e-mail, který dorazil na moji adresu. I za sebe a svůj tým Odboru 
sociálních služeb a sociální práce MPSV Vám děkuji za dobrou službu.

S pozdravem

Ing. Daniela Lusková, MPA, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor sociálních služeb a sociální práce

Vážená paní Lusková,

navštívily jsme asi před měsícem otce, Václava VAŇOUTA právě v Domě sociální péče ve 
Vodňanech, Masar. náměstí.

Návštěva proběhla v neděli, nikdo z perzonálu o nás neměl tušení. Oba se ženou zdravotníci, 
již senioři a já před léty byl i členem nějaké sociální komise posuzující činnost těchto zařízení 
v SČ kraji. Známe tak důvěrně jak klienty, tak možnosti těchto zařízení zejména v poslední 
době.

Ale! Tady jsme byli opravdu mile překvapeni! Je vidět, že z mála peněz obrovským úsilím a 
radostí z práce se dá udělat velice mnoho. Klienti se k nám nahrnuli, bylo nás povíce, a 
sdělovali nám svoje zkušenosti z pobytu. Opravdu všichni byli spokojeni. Mohli jsme se 
volně pohybovat a tak jsme leccos viděli. Čisto, uklizeno, zimní zahrada, vybavení pokojů 
atd.

Musím dodat, že v DPP pracuje i moje dcera, že tedy vím, jak tvrdě se tam pracuje. A, že je to 
vidět!

Myslíme si, že je třeba poděkovat i vám! Tedy vrcholnému orgánu, který je schopen centrálně 
tento stav zajistit.

Mého otce navštěvují přátelé z Bavorska, Rakouska atd. Vím, že si i oni odnášejí velmi 
pozitivní dojmy z tohoto zařízení.

Poděkovali jsme písemně i starostovi Vodňan a nyní se chystám totéž učinit v případu paní 
ředitelky ústavu.

Vážně skvělé, děkujeme! Na toto zařízení může být váš rezort   p r á v e m  pyšný!

Pavel VAŇOUT s rodinou MOST, Irena MERY-OVÁ,PRAHA s rodinou,                                
rodina Macháčkova PROTIVÍN
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36Volnočasové	akce

Leden
		7.	ledna	 Koledovánı́	žáků	ZS� 	Alešova	na	pokojı́ch	klientů
		9.	ledna	 Internetová	kavárna	Colombina
17.	ledna	 Vystoupenı́	harmonikáře	pana	Goldase
21.	ledna	 Návštěva	 „Nejlepšıh́o	 přıt́ele	 člověka“	 a	 jeho	 dvounohého	 kamaráda											

pı́.	Humpálové
22.	ledna	 C�erná	hodinka	v	kavárně	Colombina
25.	ledna	 Vystoupenı́	žáků	MS� 	Drahonice
30.	ledna	 Přednáška	Ing.	Petráška	na	téma	„Ochrana	zvěře	a	péče	o	zvěř	v zimě“	

Únor
11.	února		 Masopustnı́	zábava	a	rej	masek	
13.	února Internetová	kavárna	Colombina	
20.	února				 Městská	galerie	U	Zlatého	slunce	v	Týně	nad	Vltavou+
22.února	 „Vodňany	 žijı	́ na	 Bali“Povıd́ánı	́ o	 životě	 v	 sirotčincıćh	 na	 Bali	 slečna	

Lencová
26.února		 C�erná	hodinka	v	kavárně	Colombina
27.února	 Přednáška		o	Izraeli		Mgr.	Pavel	Josef	Macků,	Ph.D.
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Od	6.března	 Výstava	 fotografiı	́ mladého	 nadějného	 fotografa	 p.	 Davida	 Láznı́čka															

v	prostorách	CSP	Vodňany	
6.	března	 Reminiscenčnı	́odpoledne	v	DPS	se	starými	fotografiemi
12.března	 Internetová	kavárna	Colombina
19.března	 Harmonikáři	p.Hrdlička	a	p.	Nečas	-společná	oslava	svátku	Josefa	a	MDZ�
22.	března	 Pečenı́	jablečného	závinu	se	seniory
25.	března	 Návštěva	ze	ZOO	Větrovy	u	Tábora
26.	března	 C�erná	hodinka	v	kavárně	Colombina
27.	března	 Pásmo	pı́snı́	a	básnı́	dětı́	z Mateřské	školy	Chelčice
27.	března	 Velikonočnı́	barveni	vajı́ček	v DPS

Duben
		2.	dubna Pomlázka	žáků	ze	ZS� 	Alešova	na	pokojı́ch	klientů
		3.	Dubna „Jak	 vzniká	 artefakt	 2“	 Klub	 vodňanských	 výtvarnı́ků	 ve	 spolupráci											

s p.	Burdou	
		9.	dubna	 Přednáška	o	bezpečnosti	a	kriminalitě	v	DPS	nprap.	E.	Z� ežulková	PC�R
15.	dubna	 Vystoupenı́	harmonikáře	p.	Bı́ska
16.	dubna		 Internetová	kavárna	Colombina
22.	dubna	 Přednáška	o	životě	a	dı́le	A.	J.	Puchmajera	rodáka	z	Týna	nad	Vltavou
24.	dubna	 Výlet	do	ZOO	Protivı́n
29.	dubna	 „Pálenı́	čarodějnic“	s	harmonikářem	p.	S� těpničkou
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		6.	května	 Harmoniky	pana	Jiráně	a	Tischlera	v	„zimnı́	zahradě“	
		7.	května	 Přehlı́dka	 historických	 vojenských	 vozidel	 na	 náměstı́	 Svobody																					

ve	Vodňanech
14.	května	 Internetová	kavárna	Colombina	
16.	května	 Povı́dánı́	pı́.	V.	Pospı́šilové	o	Japonsku	Postavenı́	Japonské	ženy	před	40	-	ti	

lety	a	v	současnosti
17.	května	 Kulturnı́	večer	přátelstvı́	v	rámci	Vodňanských	rybářských	dnů
18.	května	 Vystoupenı́	Souboru	Mundharmoniker	ze	S�výcarska	v CSP	Vodňany
20.	května	 Vystoupenı́	dětı́	ze	ZUS� 	Vodňany	pı́.	Chytilová
22.	května	 Pásmo	pı́snı́	a	básnı́	dětı́	z	MS� 	Malovice	ke	Dni	matek	
27.	května	 Návštěva	 psı́ho	 kamaráda	 sl.	 Humpálové	 ve	 dvoře	 CSP	 Vodňany	 se	 svým	

čtyřnohým	kamarádem	
30.	května	 Smyslová	 aktivizace	 s	 bylinami	 (přesazovánı́	 bylinek,	 vařenı́	 a	 pitı́	

bylinkového	čaje)

Červen
	4.	června	 Vystoupenı́	žáků	ZS� 	Bavorovská	pı́.	uč.	C�ernoškové
		5.	června	 Internetová	kavárna	Colombina
11.	června „Vodňanské	stromy“	-	Výstava	v	infocentru	ve	Vodňanech
17.	června	 Setkánı́	 s	 EU	 poslanci	 a	 mı́stopředsedou	 Evropského	 parlamentu	 Ing.	 O.	

Vlasákem	v Táboře	
17.	června		 Tvořivý	kurz	v	Chelčicı́ch	v	domově	sv.	Linharta		
18.	června	 Návštěva	KD	-	dokumentárnı́	film	S�mejdi
19.	června	 Vystoupenı́	žáků	soukromé	MS� 	Slunı́čko
21.	června	 Smyslová	aktivizace	-výroba	drobných	zákusků	
23.	června		 Vystoupenı́	 skupiny	 Progres	 z	 TV	 S� lágr	 v	 Domově	 seniorů	 Pohoda																	

v	Netolicı́ch
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		2.	července		 Grilovánı́	špekáčků	ve	dvoře	CSP	a	hra	na	harmoniku	p.	Jiráň	a	p.	Tischler
		3.	července	 Kouzelnı́k	„mistr	Waldini“
		9.	července Otáčivé	hlediště	v	Týně	nad	Vltavou	–	„Kráska	a	zvı́ře“
29.	července	 Povı́dánı́	p.	S� ikla	„O	sběratelstvı́	včera	a	dnes“	
30.	července	 Internetová	kavárna	Colombina

Srpen
		6.	srpna	 Pěvecké	duo	sester	S� ıḿových
		7.	srpna Internetová	kavárna	Colombina
12.	srpna	 Veselé	i	vážné	povı́dánı́	o	zvı́řecı́ch	mazlı́čcı́ch	pı́.	V.	Pospı́šilové
26.	srpna	 „Návrat	do	mládı́“	-	vzpomı́nkový	výlet	po	historickém	centru	Vodňan

Září
		7.	zářı́	 „Slavnosti	páry	ve	Vodňanech“	120	let	tratě	C� ičenice	–	Prachatice
		9.	zářı́	 Přednáška	o	Jihoafrické	republice	Bc.	Olgy	S�vecové	ze	střediska	Selesiánů	

Dona	Boska	z	C� .	Budějovic
11.	zářı́	 Internetová	kavárna	Colombina
19.	zářı́	 „Jak	bylo	v	Rio	de	Janeiru“	přednáška	sl.	Jůnové
25.	zářı́ Přednáška	pı́.	A.	Kotové	„1.	Republika“	
26.	zářı	́		 „Na	 podzim,	 když	 kvetou	 Jiřinky“-	 Hudebnı́	 vystoupenı́	 souboru	 Zdeňka	

C�ernohouze
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30.	zářı	́	 „Obyčejné	 odpoledne“	 pı́.	 ředitelka	 Mgr.	 Bc.	 D.	 Davidová	 seniorům	 hraje	

a	zpıv́á	na	klavı́r

Říjen
			1.	řı́jna	 Vystoupenı́	žáků	ZUS� 	Vodňany	ke	Dni	seniorů
			2.	řı́jna	 Pečenı́	jablečného	závinu	a	vařenı́	bylinkového	čaje	z	vlastnı́	zahrádky
			7.	řı́jna	 Tvořivý	kurz	v Domově	sv.	Linharta	v Chelčicı́ch
			8.	řı́jna	 Setkánı́	seniorů	v	kavárně	Colombina	se	Svazem	postižených	civilizačnı́mi	

chorobami
			9.	řı́jna „Den	 otevřených	 dveřı́	 v CSP	 Vodňany“,	 Koncert	 Kvartetového	 souboru	

Prachatice
10.	řı́jna	 „Babı́	léto“	setkánı́	s	P.	Mgr.	J.	C�eplem	v	kavárně	Colombina
14.	řı́jna	 Výstava	obrazů	Augustina	Lišky	spojená	s besedou	samotného	autora
16.	řı́jna	 Internetová	kavárna	Colombina
19.	řı́jna	 „Vzpomı́nková	 zádušnı́	 mše“	 v	 kapli	 CSP	 Vodňany.	 Sloužil	 administrátor	

R� ı́mskokatolické	farnosti	P.	Mgr.	Jiřı	́C�epl,	OMelit.	
22.	řı́jna	 Přednáška	pı́.	A.	Kotové	„	J.	Hasil-převaděč	šumavský“	1.	část	
23.	řı́jna Beseda	pı́.	Tichákové	o	zdravém	životnı́m	stylu	
25.	řı́jna	 Krouhánı́	a	nakládánı́	zelı́	se	seniory
29.	řı́jna	 „C�erná	hodinka“	v kavárně	Colombina
1.	-31.	řı́jna Rotopedtours	 a	 pěškotours	 2013	 aktivizačnı́	 projekt	 pro	 seniory
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		6.	listopadu Přednáška	pı́.	A.	Kotové	„	J.	Hasil-převaděč	šumavský“	2.	C� ást
12.	listopadu	 Sportovnı́	vystoupenı́	mladých	karatistů	z	Vodňan
14.	listopadu	 Beseda	s	polárnı́kem,	dobrodruhem	a	spisovatelem	p.	J.	Pavlı́čkem
20.	listopadu	 Pásmo	pı́snı́	a	básnı́	žáčků	z MS� 	Smetanova
22.	listopadu	 Z	 Vodňan	 do	 Jeruzaléma	 ve	 šlépějı́ch	 svatého	 Pavla	 Cestopisné	 povı́dánı	́

s	autorem	stejnojmenné	knihy	a	výstavy	Mgr.	Pavlem	Janštou
25.	listopadu		Arteterapie	v	Domově	sv.	Linharta	v	Chelčicı́ch
26.	listopadu	 „C�erná	hodinka“v	kavárně	Colombina
26.	listpadu Přednáška	E.	Beneš	a	odsun	Němců	pı́.	A.	Kotová
27.	listopadu	 Pásmo	pı́snı́	a	básnı́	žáčků	z	MS� 	Malovice	„Podzim	v zahradě“
27.	listopadu	 „Vı́táme	adventnı́	čas“	v	DPS

Prosinec
		3.	prosince Zdobenı́	Vánočnı́ho	stromečku	a	zpıv́ánı́	koled	žáků	z MS� 	Slunı́čko	společně	

se	seniory	ve	dvoře	DPS
		4.	prosince	 Mikulášská	zábava	
10.	prosince		 „	C�erná	hodinka“v	kavárně	Colombina
13.	prosince	 Návštěva	Vánočnı́ho	jarmarku	ve	Strakonicı́ch
11.	prosince Vystoupenı́	sólistů	Jihočeského	divadla	z	C� .	Budějovic
16.	prosince	 Vánočnı́	pásmo	koled	studentů	z	Gymnázia	Vodňany
17.	prosince		 MS� 	 Slunı́čko	 zdobenı́	 Vánočnı́ho	 stromečku	 a	 zpıv́ánı́	 koled	 společně											

se	seniory	v	domově	pro	seniory
18.	prosince Přednáška	pı́.	A.	Kotové	o	Rybářské	škole	a	muzeu	Vodňany	
18.	prosince Vánočnı́	koledovánı́	žáků	ZS� 	Alešova	na	pokojı́ch	klientů
20.	prosince Svátečnı́	 večeře	 seniorů	 s	 ředitelkou,	 p.	 starostou,	 farářkou	 a	 hudebnı́	

skupinou	„Nic	moc“



Výroční zpráva

Centrum sociální pomoci Vodňany             

42Děkujeme,	že	nám	pomáháte!



Výroční zpráva

Centrum sociální pomoci Vodňany             

43

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

IČO: 00666319

ID	datové schránky:	gurkg6v

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

Obchodní	rejstřík: oddíl	Pr,	vložka	510

Zřizovatel:	Město	Vodňany




