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2Úvodní	slovo

„K	tomu,	aby	člověk	mohl	vidět,	

nestačí	jen	mít	otevřené	oči,	ale	i	srdce.“

Přistupovat	ke	klientovi	s	láskou	a	respektem,	být	mu	oporou,	chápat	ho,	podílet	

se	na	jeho	světě,	ponechat	mu	jeho	svobodu	v	největší	možné	míře,	a	tím	získat	a	

mít	 pocit	 sounáležitosti	 s místem,	 kde	 žiji,	 uvědomovat	 si	 vlastní	 hodnotu.	To	 je	

jen	malý	výčet	z naší	zásadní	„firemní	politiky“.

Námi	poskytovanou	péči	 prostřednictvím	našich	 sociálních	 služeb	mohu	označit	

jako	kvalitní.	Nejspíš	troufalé,	ale	dle	výsledků	vyhodnocení	dotazníků	kvality	za	

rok	 2014	 našich	 třech	 sociálních	 služeb,	 skutečné.	 Dotazníky	 hodnotící	

spokojenost	uživatelů	jsou	postaveny	na	principech	anonymity	a	dobrovolnosti,	a	

jejich	výsledky	jsou	pro	nás	velmi	potěšující.	V pobytových	službách	v domově	pro	

seniory	 je	s našimi	službami	spokojeno	96%	uživatelů,	s odlehčovacími	službami	

100%	 a	 v terénních	 službách	 je	 s pečovatelskou	 službou	 spokojeno	 100%	

uživatelů.	Domnívám	se,	že	se	právě	odlišujeme	od	těch	standardních	služeb	tím,	

že	se	všichni	snažíme	dělat	něco	víc,	co	není	jen	povinností,	a	posouváme	různými	

formami	 hodnotu	 důstojnosti	 ve	 stáří	 na	 vyšší	 úroveň. Oprostili	 jsme	 se	 od	

dřívějších	způsobů,	kdy	zaměstnanci	přebírali	veškeré	úkony,	aniž	by	reflektovali	

zachovalé	schopnosti	a	dovednosti	klienta	a	soustředili	se	jen	na	saturaci	potřeb,	

a	 tímto	 konáním	 se	 jen	 vytvářela	 klientova	 závislost	 na	 péči.	 I	 když	 množství	

požadavků	na	zaměstnance,	časový	prostor	k	jejich	provedení,	celkové	podmínky	

a	 možnost	 reálného	 splnění	 všech	 pracovních	 povinností,	 je	 víc	 než	 náročné.	

Našim	 cílem	 je	 přiblížit	 se	 ke	 klientovi,	 navázat	 a	 posílit	 vztah	mezi	 klientem	 a	

pečujícím.	 Je	proto	pro	nás	podstatné	podpořit kvalifikační	 rozvoj	 zaměstnanců,	

komplexním	 vzděláváním,	 a	 tím	 zvýšit	 jejich	 adaptabilitu	 na	měnící	 se	 trendy	 i	

potřeby	trhu	a	společnosti.	

Vyslovuji	 velké	 poděkování	 zřizovateli	 naší	 organizace	 městu	 Vodňany,	 všem	

svým spolupracovníkům,	dobrovolníkům,	sponzorům,	sympatizantům	…	Cením	si	

všech	 lidí,	 kteří	 se	 nás	 stále	 snaží	 podporovat,	 neboť	 také	 díky	 Vám	 můžeme	

dosahovat	 nadále	 vynikajících	 výsledků,	 trvale	 poskytovat	 komplexní	 služby	 na	

vysoké	úrovni	a	obstát	ve	stále	narůstající	konkurenci.	

Přeji	všem	mnoho	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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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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7Zdravotní	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	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	 21 pracovníky	 v sociálních	 službách,	

z nichž	20 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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Název	pojišťovny Úhrada	v Kč

Všeobecná	zdravotní	pojišťovna 625 866

Vojenská	zdravotní	pojišťovna 83	429

Zdravotní	pojišťovna	ministerstva	vnitra 136	570

Oborová	zdravotní	pojišťovna 27	479

Celkem 873	344

Úhrady od zdravotních pojišťoven

VZP

VOZP

ZPMV

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	domova pro	seniory

Počet	uživatelů dle	stupně	příspěvku	na	péči

Počet	uživatelů dle	věku

Věk Počet	
osob

58	– 65 7

66	– 75 9

76	– 85 29

86	– 95 31

nad	95	 4

Příspěvek	na	péči Počet

Nemá 1

I	(lehká	závislost) 17

II	(středně	těžká	závislost) 22

III	(těžká	závislost) 20

IV	(úplná závislost) 20
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Počet osob

27- 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

počet

muži

ženy

Struktura	uživatelů	pečovatelské	služby

Počet	uživatelů	dle	věku

Věk Počet	osob

27	- 65 5

66	- 75 15

76	- 85 38

86	- 95 17

Počet	uživatelů	dle	pohlaví

Struktura	uživatelů	podle	druhu	úkonu

Druh	služby Počet Jednotka

Sociální	úkony

Pomoc	při	oblékání	a	svlékání	včetně	speciálních	pomůcek 147 úkonů

Pomoc	při	prostorové	orientaci,	samostatnému	pohybu	ve	vnitřním	prostoru 334 úkonů

Pomoc	při	úkonech	osobní	hygieny 48 úkonů

Běžný	úklid	a	údržba	domácnosti	+	pomoc	při	zajištění	úklidu 1	200 úkonů

Nákupy	a	pochůzky	+	velké	nákupy 670 úkonů

Praní	a	žehlení	ložního	prádla,	případně	jeho	drobné	opravy 112 úkonů

Praní	a	žehlení	osobního	prádla 26 úkonů

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

33 úkonů

Fakultativní	služby

Doprovod	osoby	nad	rámec	úkonu	uvedeného	pod	písm.	E	a	to	doprovod	max.	
3	km	od	bydliště	osoby

96 úkonů

Nácvik	a	upevňování	motorických	schopností 5 úkonů

Transport	osoby	do	vzdálenosti	max.	50	km	od	sídla	organizace 482 km

Poskytnutí	dohledu	nad	fyzickou	osobou 125 úkonů

Kopírování,	tisk	listin	dle	přání	uživatele 318 úkonů

Odebrané	obědy 11590 kusy

Pohlaví Počet	osob

Muži 21

Ženy 54
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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 20

Pracovník	v sociálních	službách-instruktor	volného	času 1

Pečovatelská	činnost 3

Účetní	 2

Zásobovač 1

Prádelna 2

Vedoucí	kuchyně 1

Kuchaři 7

Úklid 5

Údržba 1

Recepční 1

Celkový	počet	zaměstnanců	k 31.	12.	2014 55*

Ve	spolupráci	s Probační	a	mediační	službou	Strakonice	byl	v roce	2014	realizován	výkon	trestu	

obecně	prospěšných	prací	v rozsahu	50	hodin	jedním	pracovníkem,	a	to	na	pracovišti	kuchyně.

*Do	 celkového	 počtu	 55	 zaměstnanců	 jsou	 zařazeni	 i	 zaměstnanci	 zastupující	 dlouhodobě	

nemocné	pracovníky.
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Věk Muži Ženy Celkem

21 - 30 1 4 5

31 - 40 3 12 15

41 - 50 2 24 26

51 - 60 2 6 8

nad 60 0 1 1

Celkem 8 47 55

Členění	zaměstnanců	podle	vzdělání	

Dosažené	vzdělání Počet	osob

základní 8

vyučených 28

úplné	střední	odborné 17

vyšší	odborné 1

vysokoškolské 1

Celkem 55

Trvání	pracovního	a	služebního	poměru	zaměstnanců

Doba	trvání Počet %

do	5	let 22 40

do	10	let 23 41,82

do	15	let 3 5,45

do	20	let 5 9,09

nad	20	let 2 3,64

Celkem 55 100
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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

16.	1.2014 Konference	ředitelů	a	ekonomů	poskytovatelů	sociálních	
služeb

3

11.	2.	2014 Bezpečnost	práce	a	ochrana	zdraví	při	práci	a	požární	ochrany 53

12.	2.	2014 Komunikační	a manažerské	dovednosti	rychle	a	efektivně 1

13.	2.	2014 Základní	informace	o	bazální	stimulaci 12

17.	2.	2014 Supervize 6

20.	2.	2014 Inspekce	v sociálních	službách	(úvod	do	problematiky) 2

25.	2.	2014 Supervize 7

27.	2.	2014 Úvod	do	sociálně	právního minima	pro	pečovatelky 3

4.	3.	2014 Standardy	kvality	poskytovaných	sociálních	služeb	
v pečovatelské	službě

1

5.	3.	2014 Postupy	v péči	o	uživatele	s onemocněním	MRSA 16

12.	3.	2014 Projekt	E-kuchařka 5

13.	3.	2014 –
27.	3.	2014

3x		kurz	výpočetní	techniky	pro	začátečníky – 1.	skupina 9

17.	3.	2014 Úvod	do	problematiky	individuálního	plánování	
v pečovatelské	službě

3

21.	3.	2014 Aktivizační	techniky	v sociálních	službách 15

25.	3.	2014 Opatrovnictví	a	jiné	formy	zastupování	fyzických	osob 1

28.	3.	2014 Mezinárodní	konference	a	workshopového	dne	ke	konceptu	
Smyslového	aktivizace	podle	Lore	Wehner

2

3.	4.	2014 Péče	o	pozůstalé,	doprovázející	a	umírající 1

3.	4.	2014 Zasedání	ředitelů	členů	APSS	ČR	v	Táboře 1

3.	4.	2014	–
17.	4.	2014

3x	kurz	výpočetní	techniky	pro	začátečníky	– 2.	skupina 9

24.	4.	2014	–
7.	5.	2014

3x		kurz	výpočetní	techniky	pro	začátečníky	– 3.	skupina 6

30.	4.	2014 Péče	o	klienty	trpící	Alzheimerovou	chorobou 14

7.	5.	2014 Komunikace	s lidmi	trpícími	duševním	onemocněním 14

13.	5.	2014 Zákon	o	sociálních	službách	– základy	a	změny	právní	úpravy 1

15.	5.	2014 Konference	– Senioři	a	literatura 2
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1415.	5.	2015	–
22.	5.	2015

2x	kurz	výpočetní	techniky	pro	mírně	pokročilé	 10

19.	5.	2014 Rekvalifikační	kurz	– Celoživotní	vzdělávání	sociálních	
pracovníků

1

23.	5.	2014 Školení	odborné	způsobilosti	řidičů 7

29.	5.	2014	–
5.	6.	2014

2x	kurz	výpočetní	techniky	pro	středně	pokročilé 7

12.	6.	2014 Konference	– Zahradní	terapie	– Domov	seniorů	Mistra	
Křišťana	Prachatice

2

12.	6.	2014	–
19.	6.	2014

2x	kurz	výpočetní	techniky	pro	středně	pokročilé 9

23.	9.	2014 Základy	první	pomoci	pro	pracovníky	v sociálních	službách 33

9.	10.	2014 Konference	– VI.	výroční	kongres	poskytovatelů	sociálních	
služeb

2

15.	10.	2014 Evakuace	uživatelů	při	požáru 2

4.	11.	2014 Seniorům	přátelské	prostředí	v	Evropě 2

4.	11.	2014 Systém	integrovaných	podpůrných	služeb	v obcích	
s rozšířenou	působností

2

11.	11.	2014 Příprava	na	inspekci	v sociálních	službách 3

20.	11.	2014 Stáž	– pečovatelská	služba	Protivín 1

5.	12.	2014 Výměnná	stáž	– Alzheimercentrum	Loucký	mlýn 4

5.	12.	2014 Supervize 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	2014 provedla	společnost	ADU. CZ,	s.r.o.
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V	 lednu jsme	 se zapojili do projektu	 „Vzděláváním	 ke	 zvýšení	 kvality	 sociálních	

služeb“	 pořádaným	 společností	 BFZ	 o.p.s.	 a	 do	 projektu	 „Profesionální	 personál	 =	

kvalitní služba“	pořádaným	společností	 Svazek	obcí	Dolního	Pootaví.	Oba	projekty

jsou spolufinancovány Evropským	sociálním fondem	z Operačního	programu	Lidské	

zdroje	a	zaměstnanost	a	státním	rozpočtem	ČR.	Cílem	obou	projektů	bylo	zajištění	

akreditovaného	vzdělávání	pracovníků	poskytovatelů	sociálních	služeb po	celý	rok	

2014	zdarma.

Po	 celý	 rok	 jsme	 pokračovali	 v	 navázané	 spolupráci	 s	 Teologickou	 fakultou	

a	 Zdravotně	 sociální	 fakultou	 Jihočeské	univerzity	 v	Českých	Budějovicích,	 kterým	

zabezpečujeme	rozvoj a	kvalitu	výuky	studentů	v	oblasti	praktických	poznatků	pro	

studenty	 v	 bakalářských	 a	 navazujících	 magisterských	 studijních	 programech	 se	

sociálním,	 zdravotnickým,	 pedagogickým	 a	 pastoračním	 zaměřením.	 CSP	 Vodňany	

má	statut	klinického	pracoviště	obou	zmíněných	fakult.	

V lednu	byla	navázaná	 intenzivní	 spolupráce	s Městskou	knihovnou	ve	Vodňanech,	

díky	 níž	 probíhá	 vždy	 1x	 v měsíci	 tzv.	 Knihovnické	 dopoledne.	 Aktivizační	

pracovnice	 pravidelně	 vyzvedává	 v knihovně přichystané	 knihy	 různých	 žánrů

a	 vrací knihy	 přečtené.	 	 Pro	 mobilní	 klienty	 jsou	 knihy	 k	 zapůjčení	 připraveny	

ve	společenské	místnosti	zdejšího	domova.	Ve	společenské	místnosti	je	též	umístěna	

jedna	 z	 knihoven	 nacházejících	 se	 v	 CSP	 Vodňany. Zapomenuti	 nezůstávají	 ani	

imobilní	klienti,	kteří	mají	o	četbu	zájem,	za	nimi	„přijíždí“	knihy	přímo	na	pokoj.

V lednu	se	konal	Den	sportu	a	soutěží	pod	vedením	rehabilitačního	pracovníka	pana	

Trubky,	během	kterého	se	konalo	mnoho	soutěží	a	her	pro	naše	seniory.	Partnerem	

tohoto	sportovního	klání	byl	pan	Michal	Vlček	z ČMSS,	který	daroval	naší	organizaci	

věcné	ceny.	

V 1.	 čtvrtletí	 jsme	 získali od	 Asociace	 poskytovatelů	 sociálních	 služeb	 ČR	 	 zdarma	

vzdělávání,	 jehož	 součástí	 je	 odborná	 literatura	 a	 poradenství	 pro	 naše	 terénní	

pečovatelky.	Semináře	byly	pořádány	Institutem	vzdělávání	APSS	ČR	a	byly	hrazeny	

Výborem	dobré	vůle	- Nadací	Olgy	Havlové.

V průběhu	 března	 – června	 proběhlo	 počítačové	 školení	 zaměstnanců	 firmou	

WCOMP,	 a	 to	 vždy	 1x	 týdně	 po	 10ti	 osobách,	 dle	 úrovně	 znalostí.	 Každá	 skupina	

absolvovala	 2	 – 3	 školení.	 Byla	 tak	 navýšena	 počítačová	 gramotnost	 našich	

zaměstnanců.

V lednu	jsme	přijali	pozvání	od	organizátorky	projektu	„Rotopedtours	a	pěškotours“	

do	Českého	rozhlasu	v Českých	Budějovicích,	který	je	mediálním	partnerem	celého	

projektu.	 Díky	 tomu	 jsme	 měli	 možnost	 podívat	 se	 do	 tohoto	 veřejnoprávního	

rozhlasu	 i	 s některými	 našimi	 seniory.	 Zvukoví	 mistři	 nás	 provedli	 zákoutími	

rozhlasu	a	seznámili	nás	se svou	prací	v rozhlase.

V březnu	 proběhl	 v našem	 zařízení	 seminář	 „Proměny	 stáří	 a	 geronto-oblek“	

pro	 pracovníky	 v sociálních	 službách.	 Tento	 unikátní	 seminář	 nabízí	 pro	 každého	

účastníka	možnost	si	na	vlastním	těle	vyzkoušet	omezení	těla	a	smylů,	které	přináší	

stáří,	 a	 to	 vyzkoušením	 tzv.	 geronto-obleku	 (obleku	 stáří),	 který	 byl	 vyvinut	
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speciálně	 k	 těmto	 účelům.	 Pracovníci	 v	 oblasti	 sociálních	 služeb	 se	 pak	 lépe	 vcítí

do	 pocitů	 seniorů,	 o	 které	 pečují,	 a	 pochopí	 tak	 lépe	 jejich	 chování	 a	 reakce	

v	určitých	situacích.

V březnu	bylo	v	domově	pro	seniory	vyznamenáno	8	našich	dobrovolníků	Oceněním	

Jacoba	Jacebela,	a	to	za	účasti	vedoucí	Dobrovolnického	centra	ADRA	z	Č.	Budějovic	

pí.	 Bc.	 Jitky	 Chánové,	 s	 nímž spolupracujeme.	 Cílem	 tohoto	 svátečního	 odpoledne,	

kterým	 nás	 doprovázel	 Klarinetový	 soubor	 Prachatice,	 bylo	 poděkování	

dobrovolníkům	za	jejich	činnost	pro	naši	organizaci.	V	odborném	časopisu	Sociální	

služby	 byl	 zveřejněn článek	 o	 této	 akci	 konané	 v naší	 organizaci,	 čímž	 došlo	

k	propagaci	města	Vodňany	a	služeb, nabízených	CSP Vodňany.

V únoru	 jsme	 se	 zapojili do	 projektu	 „Plníme	 přání	 seniorům“,	 vyhlašovaného	

společností	Sodexo	Pass	ČR,	v rámci	kterého	jsme	my	jako	zařízení	pečující	o	seniory	

poslali	přihlášku	s přáním	na	zakoupení	akordeonu	a	naše přání bylo	vybráno	mezi	

40	nejlepšími.	 Během	projektu	proběhla	veřejná	sbírka,	na	jejímž	konci	společnost	

Sodexo	ke	každé	připsané	částce automaticky	vložila	stejnou	částku	a	příspěvek	se	

tak	 zdvojnásobil.	 Naše	 organizace	 tak	 získala	 částku	 26 900,- Kč,	 za	 kterou	 byl	

zakoupen	nový	akordeon.

V 1.	pololetí	 jsme	se	zapojili	do	projektu ohledně	analýz	v	oblasti	sociálních	služeb	

ORP	Vodňany s	názvem	 "Systémová	podpora	 rozvoje	meziobecní	 spolupráce	 v	ČR	

v	 rámci	 území	 správních	 obvodů	 obcí	 s	 rozšířenou	 působností".	 Smluvním	

partnerem	 projektu je	 Svazek	 měst	 a	 obcí	 okresu	 Strakonice.	 Cílem	 projektu	 je	

posílit	meziobecní	spolupráci.

V 1.	pololetí	byla	navázána	spolupráce	s Fakultou	rybářství	a	ochrany	vod.

CSP	Vodňany se	zapojilo	do	soutěžního	projektu	„Šťastné	stáří	očima	dětí“,	určeného	

pro děti	z	mateřských	škol,	žáky	základních	škol	a	víceletých	gymnázií	v	ČR	ve	věku	

do	 15	 let.	 Děti	 odevzdali	 výtvarné	 soutěžní	 práce	 a	 námi	 vybraná	 porota	 složená	

z našich seniorů	 a	 nezávislých	 porotců vybrala	 10	 prací	 za	 každou	 školu,	 které	

postoupili	 do	 dalšího	 kola.	 Vyhlašovatelem	 projektu	 je	 Asociace	 poskytovatelů	

sociálních	 služeb	 ČR	 ve	 spolupráci	 s	 Ministerstvem	 práce	 a	 sociálních	 věcí	 ČR,	

Ministerstvem	 školství,	 mládeže	 a	 tělovýchovy,	 Radou	 seniorů	 ČR	 a	 Svazem	měst	

a	 obcí	 ČR. Cílem	 tohoto	 projektu	 je	 odstraňování	 stereotypů	 a	 předsudků	 o	 stáří,	

a	také	podporovat	seniorský	věk	jako	plnohodnotnou	etapu	lidského	života.

V	květnu	 skládala	 studentka	SOŠ	a	SOU	Milevsko,	 studující	 v	oboru	 sociální	péče	 -

pečovatelská	činnost,	praktickou	maturitní	zkoušku	v	našem	zařízení.

Od	května	nabízí naše	kuchyně	1x	týdně výběr	ze	2	hlavních	jídel	

V květnu jsme	 se	 účastnili	 soutěže	 Zlaté	 listy	 2013,	 což	 je	 celorepubliková	 soutěž	

časopisů	 určena	 pro	 domovy	 pro	 seniory	 a	 domovy	 se	 zvláštním	 režimem.	

Do	soutěže	byly	zaslány	2	výtisky	námi	vydávaného	měsíčníku	„Jak	jde	čas	v CSP	…“.	

V 1.	 pololetí	 byl	 zakoupen	 unikátní	 soubor	 receptur	 vytvořený	 speciálně	

pro	 poskytovatele	 sociálních	 služeb	 „e-Kuchařka“,	 který	 je	 součástí	 informačního	

systému	 Cygnus.	 Díky	 tomuto	 modulu lze	 jednoduše	 sestavit	 pestré	 jídelní	 lístky	

s	nutričně	vyváženými	jídly	k nejčastěji	používaným	dietám	3,	9,	2	a	4.

V dubnu	jsme	se	účastnili	krajského	vyhlašování	„Ceny	Ď“,	které	se	konalo	ve	městě	

Tábor	 v	 prostorách	 divadla Oskara	 Nedbala. „Cena Ď“	 je	 udělována	 mecenášům
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a	dobrodincům	a	na	tuto	cenu	může nominovat	pouze	ten,	komu	je	pomáháno. CSP	

Vodňany	nominovalo	dobrovolníky	pana	Martina	Hamáčka	a	paní	Anežku	Machovou	

na	tuto	cenu.

V červenci	se	CSP	Vodňany	v	kategorii	„instituce“	a	její dvě	dobrovolnice	v	kategorii	

„jednotlivec“,	zúčastnily	slavnostního	vyhlašování	cen	projektu	„Dobrá	duše“,	které	

se	konalo	v	klášteře	minoritů	sv.	Jakuba	v	Praze.	Tento	projekt	vyhlašují	MPSV,	APSS	

ČR,	 Gerontologické	 centrum	 v	 Praze	 a	 společnosti	 HARTMANN	 - RICO	 a.s.	 Naše	

organizace	 byla	 nominována	 v kategorii	 „instituce“	 a	 naše	 2	 dobrovolnice	

pí.	Květoslava	Čížková	a	pí.	Marie	Polatová	byly	nominovány	v	kategorii	jednotlivců.	

V obou	kategoriích	jsme	získali	čestná	uznání.	

Pro	rok	2014	byly	zpracovány	nové	standardy	sociálních	služeb.

Dne	12.	8.	se	konala	oslava	100.	narozenin	paní	Marie	Honnerové,	která	žije	v	našem	

domově	pro	seniory.	Oslavenkyni	přišli	pogratulovat	zástupci	města	Vodňany	v	čele	

se	 starostou	 města	 Ing.	 Viktorem	 Blaščákem	 a	 zástupkyně	 z	 Okresní	 správy	

sociálního	zabezpečení	ze	Strakonic,	která	předala	blahopřání	od	ministryně	práce	

a	 sociálních	 věcí	 Mgr.	 Michaely	 Marksové.	 V	 dlouhé	 řadě	 dalších	 gratulantů	

samozřejmě	 nechyběli	 ani	 zaměstnanci	 CSP	 Vodňany,	 početná	 rodina	 a	 přátelé.	

O	této	události	proběhla	informace	ve	Strakonickém	deníku.

V	 září navštívil	 místopředseda	 vlády	 MVDr.	 Pavel	 Bělobrádek,	 Ph.D.,	 společně	

s	 panem	 starostou	 Vodňan	 Ing.	 Viktorem	 Blaščákem	 a	 zastupitelem	 města	 PhDr.	

Robertem	 Hunešem	 náš	 domov	 pro	 seniory.	 Ve	 společenské	 místnosti	 se	

místopředseda vlády	p.	Bělobrádek	přivítal	a	pohovořil	s	našimi	seniory.	Získal	tím	

tak	 informace	 o	 naší	 organizaci	 a	 životě	 v	 ní.	 O	 této	 návštěvě	 vyšel	 článek	

v Hospodářských	novinách.

Naše	 organizace	 se	 zapojila	 mezi	 první	 poskytovatele	 sociálních	 služeb,	 kteří	 se	

přihlásili	 do	 projektu	 „Vaše	 péče.cz“,	 což	 je	 informační	 a	 vyhledávací	 portál	 s více	

než	3 000	kontakty	na	poskytovatele	sociálních	a	zdravotních	služeb.

CSP	se	zapojilo	do	průzkumu společnosti	ACCENDO	- Centrum	pro	vědu	a	výzkum,	

o.p.s.,	 která	 ve	 spolupráci	 s	 Lékařskou	 fakultou	 Ostravské	 univerzity	 v	 Ostravě	

zpracovává	zakázku	pro	Technologickou	agenturu	ČR,	 jejímž	konečným	příjemcem	

bude	 Ministerstvo	 práce	 a	 sociálních	 věcí.	 Cílem	 průzkumu	 je	 získat	 informace	

na	základě	námi	vyplněného	„Dotazníku	pro	poskytovatele	zdravotnických	služeb“,	

které	budou	podkladem	pracovního	materiálu,	 jenž	pomůže	 společnosti	ACCENDO	

k	posouzení	zdravotně	sociálních	nákladů	občana,	který	je	závislý	na	svém	sociálním	

okolí. Prostřednictvím	 analýzy	 odpovědí	 poskytovatelů	 sociálních	 služeb	 budou	

navrženy	 podmínky	 pro	 zdokonalení	 systému	 a	 další	 rozvoj	 zdravotně	 sociálních	

služeb. V	dotazníku	se	shromažďují	informace	o	osobách	starších	50	let,	kterým	jsou	

poskytovány	 naše	 sociální	 služby	 a	 zároveň	 jim	 byl	 přiznán	 některý	 stupeň	

závislosti.

Dne	 1.	 října	 odstartoval	 aktivizační	 projekt	 s	 názvem	 „ROTOPEDTOURS	

A	 PĚŠKOTOURS	 	 2014“,	 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	
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zdraví.	Po	celý	měsíc	senioři	 sčítali	ujeté	nebo	nachozené	metry	a	kilometry.	 	Naši	

senioři	získali	Diplom	za	účast	na	tomto	projektu,	při	kterém	ušli	a	ujeli	698,95	km.

CSP	bylo	v	květnu	nominováno	do	projektu	„Cena	kvality	v	sociální	péči“	v	kategorii	

Poskytovatel	pobytových	sociálních	služeb	pro	seniory	a	v	kategorii	Osobnost	roku.	

Cílem	 tohoto	 projektu	 je	 snaha	 důstojně	 ocenit	 samotné	 vedení	 organizace,	

zaměstnance,	kolektivy	či zařízení	tohoto	sektoru.	Tento	prestižní	projekt	zaštiťuje	

odborný	 časopis	 pro	 pobytové	 a	 terénní	 sociální	 služby	 „Ošetřovatelská	 péče“.

Nominace	se	týkala	našeho	domova	pro	seniory	a	také	samotné paní	ředitelky	CSP	

Vodňany.	Podařilo	 se	nám postoupit do	početně	úzkého	druhého	kola z	 celkových

100	nominací. Již	samotná	nominace	je	pro	nás	oceněním	a	výzvou.

Dne	 11.	 října	 se	 konal	 v	 rámci	 již	 6.	 ročníku	 Týdne	 sociálních	 služeb	 v ČR	 Den	

otevřených	 dveří, během	 kterého	 byla	 návštěvníkům	 umožněna	 prohlídka	 našeho	

zařízení.	Bylo	nám	potěšením	přivítat	mezi	námi	muzikanty	tělem	i	duší	Pouličníky	

z Tábora. O	 této	 akci	 jsme	 informovali	 veřejnost	 kromě	 tisku	 i	 na	 internetovém	

portálu	Helpnet.cz.

V	 sobotu	 19.	 října	 si	 senioři	 CSP	 Vodňany,	 pozůstalí	 a	 zaměstnanci	 domova	 pro	

seniory	 připomněli,	 že	 veškerý	 pozemský	 život	 je	 konečný	 a	 pomíjivý.	 V	 kapli	

domova	 pro	 seniory	 se	 konala	 již	 2.	 Vzpomínková	 zádušní	 mše,	 kterou	 sloužil	

administrátor	Římskokatolické	farnosti	ve	Vodňanech	P.	Mgr.	Jiří	Čepl,	OMelit.

Již	 poněkolikáté	 se	 CSP	 Vodňany	 účastnilo	 „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.

CSP	Vodňany se	účastnilo	šetření	Sociální	inovace	2014	pořádané	MPSV,	které	slouží	

k	 hodnocení	 kapacit	 pro	 vytváření	 a	 realizaci	 nových	 přístupů	 k	 řešení	 sociálních	

problémů	a	nevyužitých	příležitostí	 -Informace	získané	díky	šetření	budou	využity	

k	podpoře	sociálních	inovací	v	OP	Zaměstnanost	v	programovém	období	2014-2020.

CSP	 Vodňany se	 účastnilo	 projektu	 „Senioři	 mezi	 námi“, v rámci	 kterého	 bylo	

osloveno	 340	 penzionů	 a	 domovů	 pro	 seniory.	 Senioři	 měli	 do	 soutěže	 zaslat	

vyluštěné	křížovky	se	správnou	tajenkou.	Z	došlých	křížovek	se	správně	vyluštěnou	

tajenkou	 bylo	 vylosováno	 50	 luštitelek	 a	 luštitelů. Za	 CSP	 byla	 vylosována	 naše	

uživatelka	pí.	Marie	Kubešová,	která	získala	knihu	křížovek	a	balíček	s vitamínovými	

doplňky	Walmark.

V prosinci se	uskutečnil	rozhovor	paní	ředitelky	CSP	Vodňany	pro	Český	rozhlas.

CSP	Vodňany prodloužilo	 smlouvu	 s Všeobecnou	 zdravotní	 pojišťovnou	 s platností	

do	roku	2022	s výhodnějšími	podmínkami	pro	naše	zařízení.

CSP Vodňany získalo	 bezpečnostní	 reflexní	 prvky	 pro	 bezpečnost	 vozíčkářů	

od	Policie	ČR.
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V CSP	 Vodňany probíhá	 pravidelně	 „canisterapie“ s canisterapeutickým	 psem	

jorkšírského	 plemene	 Xaviérem,	 který	 složil	 v tomto	 roce	 zkoušky	 ve	 Výcvikovém	

canisterapeutickém	 sdružení	 Hafík,	 o.	 s. v	 Třeboni.	 Majitelem	 tohoto	 psa	 je	

pracovnice	 základní	 výchovné	 nepedagogické	 činnosti	 pí.	 Eva	 Remišová,	 která	

provádí	zmíněnou	zooterapii	v rámci	svojí	pracovní	náplně.

V CSP	 Vodňany probíhá pravidelně	 „zahradní	 terapie	 – fototerapie“,	 při	 níž	

využíváme léčivých	sil	rostlin.	Vytvořili	jsme	malé	zahrádky	(v	interiéru	společenské	

místnosti,	na	 chodbách),	 tak	 i	 v	 exteriéru	 (ve	dvoře	organizace).	 	 Pro	 tuto	 činnost	

využíváme	vyvýšených	záhonů	doplněných	o	 kolečka	 tzv.	 „Mobilní	 zahrada“,	 která	

umožňuje	 lidem	 na	 invalidních	 vozících	 lepší	 přístup	 a	 manipulaci	 s	 rostlinami.	

Celkovým	 záměrem	 této	 terapie je	 aktivní	 zapojení	 do	 zahradnických	 prací	 nebo	

i	pouhé	pasivní	vnímání. O	„Zahradní	terapii“	prováděné	v CSP	Vodňany vyšel	článek	

ve	Strakonickém	měsíčníku,	věnovanému	ochraně	přírody,	s	názvem	„Kompost“.

V průběhu	 roku	 proběhla	 již	 tradiční	 přednáška	 zaměřená	 na	 ochranu	 seniorů	

před	 kriminalitou	 pod	 vedením	 Nprap.	 Edity	 Žežulkové,	 příslušnice	 Policie	 ČR,	

určená	pro	seniory	pečovatelské	služby CSP	Vodňany.

V odborném	časopisu	Sociální	služby	byl	napsán	článek	o	CSP	Vodňany,	čímž	došlo	

k propagaci	města	Vodňany	a	služeb	nabízených	

Snad	 jako	 jediná	 organizace	 v	 ČR	 máme	 podporování	 mezigeneračních	 vztahů	

jedinečnou	formou.	Chodí	k	nám	do	domova	s	pravidelností	děti	z	mateřské	školy,	

které	 tzv.	 „Jen	 tak	 s	 námi“	 pobývají	 v	 dopoledních	 hodinách	 v	 domově.	

Neuvěřitelným	způsobem	to	naše	seniory	nabíjí	– ti	co	„nemohou“	zvednout	ruku	ji	

najednou	zvedají	k	pohlazení,	 a	děti	 si	bez	okolků	hrají,	 jako	by	 tu	byly	odjakživa,	

nikoho	 se	 nebojí	 a	 hlavně	 spolupracují:	 „Babi,	 dědo	 pomůžeš?“	 Moc	 přínosné	

pro	všechny,	i	učitelky	a	naše	zaměstnance.
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V budově	domova pro	seniory	byly	provedeny	tyto	úpravy:

Po	celé	budově	byly	umístěny	zakoupené	retro	předměty	– retro rádia,	kyvadlové	

hodiny,	 zrcadla,	 poličky a umělé	 květiny	 s	 květinovými stojany	 a	 zároveň	 byl	

zřízen	retro	koutek	v 1.	patře	staré	budovy	

Byla	provedena	výmalba	vybraných	místností	(pokoje,	sesterny,	kanceláře)

V domově	pro	seniory	byla	provedena oprava obou výtahů

Na	 pokoje	 uživatelů	 byly	 zakoupeny	 jídelní	 desky	 ke	 křeslům	 a	 postelím,	

dokoupena	 nová	 pojízdná	 křesla s vyššími	 kolečky,	 pečovatelská	 lůžka,	 stolky,	

antidekubitní	 matrace	 se	 strojky	 a	 paravány,	 zajišťující	 soukromí	 uživatelů	

při	hygienických	úkonech	ošetřujícího	personálu

Rehabilitační	zázemí	bylo	obohaceno	o	tyto	rehabilitační	předměty a	terapeutické	

pomůcky:	 polohovací	 rehabilitační	 had,	 zvukový	 míček,	 obří	 šátek	 s otvory,	

terapeutická	panenka	Barborka,	geometrické	tvary,	aktivně-pasivní	trenažér

Jídelna	domova	pro	 seniory	byla	 vybavena	novými	 židlemi,	 byla	položena	nová	

podlaha	– lino	a	provedeno	obložení	stěn	

Po	 budově	 byly	 obloženy	 stěny nástěnnými	 ochrannými	 prvky	 „ACROVYN“	

firmou	BS	Vsetín,	a	to	společenská	místnost,	jídelna,	chodby	na	nové	budově	

a	některé	pokoje	seniorů

Na	dvoře	 domova	 pro	 seniory	 byly	 zakoupeny	 a	 zabudovány zahradní	 dřevěné	

lavičky,	postaven	oblouk	na	růže,	dovybaven	zahradní	altánek	o	lavici	s úložným	

prostorem	

Pokoje	odlehčovacích	služeb	byly	vymalovány	a	dovybaveny	závěsnou	skříňkou	

a	šatní	skříní

Bylo	 zakoupeno	 a	 nainstalováno	 nové	 moderní	 LED	 osvětlení	 v kancelářích,	

skladech,	spisovně

Ve	2.	patře	staré	budovy byly	opraveny vchodové	dveře	
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V roce	2014 byly	podpořeny	a	zrealizovány	tyto	projekty:

Poř. č. Vyhlašovatel
Grantový 
program

Název 
projektu

Výše 
žádaného 
příspěvku

Výše 
přiděleného 

příspěvku

Celkové 
náklady 

uskutečněného
projektu

1 Jihočeský kraj GP Podpora kultury
Společná 
setkání v CSP 
Vodňany

53 000 Kč 29 000 Kč 42 140 Kč

2 MAS Vodňanská ryba
Program rozvoje 
venkova ČR

Pálení 
čarodějnic v CSP 
Vodňany

5 500 Kč 3 586 Kč 4 143 Kč

3 Nadace Charty 77 Konto bariéry
Počítače proti 
bariérám

dar -
repasovaná 
výpočetní 
technika

schváleno 0 Kč

4 Nadace KONABO
Společný grant 
nadace a města 
Vodňany

Jen tak s námi 25 000 Kč 10 500 Kč 22 340 Kč

5
MPSV - Fond dalšího 
vzdělávání

Stáže ve firmách -
vzdělávání praxí

Odborné stáže 230 301 Kč 113 621 Kč 113 621 Kč

CELKEM 313 801 Kč 156 707 Kč 182 244 Kč

„Společná	setkání	v CSP	Vodňany"

Tento	 projekt	 byl	 realizován	 v	 období	 březen	 -	 	 říjen	 2014.	 Během	 projektu	 se	

uskutečnilo několik	kulturních	a	společenských	akcí,	které	se	konaly ve	dvoře	domova	

pro	seniory.	Za	tímto	účelem	byly	zakoupeny	venkovní	 lavičky,	které	byly	umístěny	ve	

venkovních	prostorách	domova	pro	seniory	a	byly	zde	k	dispozici	pro	všechny	účastníky	

jednotlivých	akcí. Do	projektu byly zapojeny	různé	zájmové	skupiny, od	nejmenších	dětí	

z	 mateřských	 školek	 až	 po	 studenty	 středních	 škol.	 Smyslem	 těchto	 mezigeneračních	

setkávání	bylo	zlepšení	mezilidských	vztahů	a	života	seniorů	v	naší	uzavřené	komunitě.

Cílem	 projektu	 bylo navázání	 nových	 přátelských	 vazeb	 a	 zvýšení	 zájmu	 veřejnosti	

o	kulturní	dění	v	našem	domově	pro	seniory.	



Výroční zpráva

Centrum sociální pomoci Vodňany             

24
„Pálení	čarodějnic	v CSP	Vodňany“

Tento	projekt	byl	realizován	dne	30.	4.	2014	a	jeho	obsahem	bylo	zorganizování	tradiční	

akce pálení čarodějnic,	která	se	koná	každoročně	ve	dvoře	domova	pro	seniory.	Nejprve	

naši	senioři	zasadili	do	květináčů	čerstvé	vrbové	proutky,	které	dle	tradice	mají	odehnat	

zlé	duchy	a	tím	i	čarodějnice.	Akce	byla	zahájena	hudebním	vystoupením	vodňanských	

harmonikářů	p.	Nečasem	a	p.	Hrdličkou,	kteří	zahráli	k dobré	náladě	všech	přítomných.	

Po	 celou	 dobu	 akce	 senioři	 zavzpomínali	 na	 stavění	 májky	 a	 májové	 veselice,	 které	

probíhali	v	 jejich	rodištích.	V	rámci	akce	byly	pro	všechny	účastníky	zajištěny	opečené	

špekáčky	a	dobré	pití.

„Počítače	proti	bariérám“

Obsahem	 tohoto	 projektu	 bylo	 přijetí	 repasované	 výpočetní	 techniky	 - 4	 notebooků,

od	Nadace	 Charty	77.	 	 	 Senioři	 tak	 získali	možnost pracovat	na	počítači,	 především	 je	

zajímá	 internet	 a	 možnost	 komunikace	 se	 svojí	 rodinou.	 Někteří	 již	 začali	 k	 této	

komunikaci	používat	skype,	a	komunikují	tak	se	svojí	rodinou	bez	omezení,	což	přispívá	

k	 jejich	 dobré	 pohodě.	 Všichni	 naši	 zaměstnanci	 absolvovali v tomto	 roce počítačové

kurzy,	které byly rozděleny podle	úrovně	znalostí.	Jsou	tak	schopni	v	případě	zájmu	ze	

strany	 seniorů,	 v	 rámci	 „počítačové	 komunikace“,	 poskytnout	 potřebné	 informace	 a	

předat	svoje	zkušenosti,	být	 tzv.	 seniorům	„k	 ruce“. Senioři	mají	po	celý	den	přístup	k	

počítačům	a	méně	mobilní	senioři	využívají	notebooky.	Realizací	tohoto	projektu došlo k	

podpoře	aktivního	životního	stylu,	duševního	zdraví	a	v	neposlední	řadě	i	jako	prevence	

proti	sociální	izolaci	seniorů	žijících	v	našem	domově.

„Jen	tak	s námi“

Tento projekt	byl	realizován	v období	září	– prosinec	2014	a	byl	rozdělen	

na	2	etapy.	V té	první	proběhla	vždy	1x	měsíčně	4	setkání	seniorů	a	dětí	

z MŠ	 Vodňany,	 a	 to	 ve	 společenské	 místnosti	 domova	 pro	 seniory.

Při	těchto	setkáváních	jsme	se	snažily	využít	přirozené	pohybové	aktivity	 dětí	

k	 motivaci	 uživatelů,	 k	 nenásilnému	 rozvoji	 koordinace	 pohybů,	 jemné	 motoriky	
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a	 celkovému	 rozvoji	 pohybové	 aktivity.	 Pro	 tyto aktivity byly	 použity	 zakoupené	

rehabilitační,	 terapeutické	 a	 cvičební	 pomůcky.	 Druhá	 etapa	 projektu	 obsahovala

2	programy	pro	seniory.	Prvním	z	nich	byla	exkurze	do	dílny	Lenky	Limové	ze	Smilovic,	

která	 se	 věnuje	 řemeslné	 tvorbě	 s	 textiliemi.	 Další	 aktivitou	 bylo	 vystoupení	 Mladé	

dudácké	 kapely	 ze	 Strakonic,	 jejíž	 členové	 přijeli potěšit	 naše	 seniory,	 oděni	 do	

tradičních	 prácheňských	 krojů,	 svým	 pěveckým	 vystoupením.	 Další	 aktivitou	 bylo	

zpříjemnění	 prostředí	 v	 našem	 domově	 nákupem	 retro	 předmětů – 2	 ks	 kyvadlových	

hodin. Realizací	tohoto	projektu	jsme	přispěli k	odstranění	bariér	mezi	uživateli	a	mladší	

generací	 a	 podpořili	 jejich	 emoční	 sdílení,	 dále byly	 naplněny	 tělesné,	 emocionální,	

mentální,	 sociální	 i	 kognitivní	potřeby	 cílové	 skupiny	a	došlo	ke	 zvýšení	kvality	 života	

osob,	kterým	jsou	poskytovány	naše	služby.

Realizací tohoto	 projektu	 došlo	 k navázání	 spolupráce mezi	 CSP	 Vodňany	 a MŠ	

Smetanova	Vodňany.	V rámci	této	spolupráce	dochází	k pravidelným	setkáváním,	během	

nichž	děti	pravidelně	navštěvují	naše seniory a	tato	setkání	se	stala	již	tradicí.

„Stáže	ve	firmách	– vzdělávání	praxí“

V rámci	 tohoto	projektu	absolvovali	3	stážisté	odbornou	stáž	v naší	organizaci,	a	 to	na	

pozicích	 Pracovník	 v sociálních	 službách	 vykonávající	 základní	 výchovnou	 činnost,	

Pracovník	 v sociálních	 službách	 vykonávající	 přímou	 obslužnou	 péči	 a	 Sociální	

pracovník.	Všichni	stážisté	získali	v průběhu	stáže	3	měsíční	odbornou	praxi,	na	 jejímž	

konci	získali	Certifikáty.	Absolvováním	stáže	si	stážisté	zajistili	vyšší	uplatnění	na	trhu	

práce.	Naše	organizace	získala	za	umožnění	 těchto	stáží	 finanční	prostředky	od	Fondu

dalšího	vzdělávání,	organizátora	projektu.
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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	 „náš	 pan	 farář“	

Římskokatolické	 farnosti	ve Vodňanech	P.	Mgr.	Tomáš	Hajda	a v	domě	s pečovatelskou	

službou	 každé	 pondělí	 „naše	 Vendulka“	 pí.	 farářka	 Mgr.	 Vendulka	 Trnková	 z Církve	

československé	 husitské	 Vodňany.	 Duchovní	 potřeby,	 touhu	 po naplnění,	

a sebepřekročení,	 hledání	 smyslu	 a vlastní	 identity	 však	 naplňuje	 u našich	 seniorů	

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

Benák…

„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.

Kaple Vzpomínkový	koutek
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27Ekonomika

NÁKLADY

Položka Částka	v	tis. Kč

Spotřeba	materiálu 4	277

Spotřeba	energie 1 535

Opravy	a	udržování 685

Ostatní	služby 825

Mzdové	náklady 12 089

Zákonné	sociální	pojištění 4 050

Jiné	sociální	pojištění 51

Zákonné	sociální	náklady 119

Daň	silniční 6

Odpisy	dlouhodobého	majetku 22

Náklady	z	drobného	dlouhodobého	majetku 520

Ostatní	náklady	z činnosti 63

Celkem 24	311
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28VÝNOSY

Položka Částka	v tis.	Kč

Úhrady	za	pobyt 7 958

Úkony	od	zdravotních	pojišťoven 873

Příspěvek	na	péči 6 179

Prodej	ostatních	služeb 1 258

Ostatní	finanční	výnosy 67

Dotace	město 1 614

Dotace	MPSV 6	293

Granty 69

Celkem 24	311
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29Náklady	a	výnosy	podle	jednotlivých	služeb

NÁKLADY

Náklady
Domov	
pro	

seniory

Odlehčovací	
služba

Pečovatelská	
služba Celkem

Spotřeba	materiálu 3 719 62 496 4	277

Spotřeba	energií 1 366 15 154 1	535

Opravy	a	udržování 646 5 34 685

Ostatní	služby 686 7 132 825

Mzdové	náklady 10 530 242 1 317 12	089

Zákonné	sociální	pojištění 3 525 82 443 4	050

Jiné	sociální	pojištění 45 1 5 51

Zákonné	sociální	náklady 104 2 13 119

Daň	silniční 3 0 3 6

Odpisy	dlouhodobého	
majetku

22 0 0 22

Náklady	z	drobného	
dlouhodobého	majetku

486 10 24 520

Ostatní	náklady	z	činnosti 48 1 14 63

Granty 69 69

Celkem 21	180 427 2	635 24	311

VÝNOSY

Výnosy
Domov	
pro	

seniory

Odlehčovací	
služba

Pečovatelská	
služba Celkem

Úhrady	za	pobyt 7	738 168 52 7	958

Úkony	od	zdravotních	
pojišťoven

863	 10 0
873

Příspěvek	na	péči 6	089 90 0 6	179

Prodej	ostatních	služeb 368 3 887 1	258

Ostatní	finanční	výnosy 65 1 1 67

Dotace	město 628 78 908 1	614

Dotace	MPSV 5	429 77 787 6	293

Granty 69 69

Celkem 21	180 427 2	635 24	311
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Ukazatel
Návrh	

rozpočtu	na	
rok	2014

Čerpání	
rozpočtu	k	
31.12.2014

%

Platy	zaměstnanců 12011 12011 100,00

Ostatní	osobní	výdaje	(	včetně	dohod	) 93 86 92,47

Sociální	pojištění 3003 2980 99,23

Zdravotní	pojištění 1081 1073 99,26

Převody	fondu	kulturních	a	sociálních	potřeb 120 119 99,17

Ostatní	povinné	pojistné	(	např.	odpovědnosti	) 50 51 102,00

Prádlo,	oděv,	obuv 60 60 100,00

Knihy,	učební	pomůcky	a	tisk 10 10 100,00

Drobný	hmotný	dlouhodobý	majetek	 550 548 99,64

Nákup	materiálu	jinde	nezařazený 1291 1291 100,00

Studená	voda 235 232 98,72

Teplo 1150 1082 94,09

Plyn 15 12 80,00

Elektrická	energie 441 440 99,77

Potraviny 2600 2626 101,00

Pohonné	hmoty	a	paliva 100 77 77,00

Služby	pošt 10 8 80,00

Služby	telekomunikací	a	radiokomunikací 80 64 80,00

Služby	peněžních	ústavů,	včetně	pojištění 90 76 84,44

Konzultační,	poradenské	a	právní	služby 18 18 100,00

Služby	školení	a	vzdělávání 80 74 92,50

Nákup	ostatních	služeb 660 651 98,64

Opravy	a	udržování 685 685 100,00

Cestovné 20 8 40,00

Pohoštění 10 6 60,00

Odpisy	majetku 23 23 100,00

Výdaje	celkem: 24486 24311 99,29

pobyt	DD	+	odlehč.	Služby 7880 7906 100,33

příspěvek	na	péči	+	zdr.úkony 7090 7053 99,48

stravné	PS	+	úkony	PS 930 909 97,74

stravné	zaměstnanci 200 207 103,50

fakultativní	služby,	úroky	+	ostatní	příjmy 240 260 108,33

dotace	MPSV 6257 6293 100,58

dotace	město	Vodňany 1846 1640 88,84

granty 43 43 100,00

Příjmy	celkem: 24486 24311 99,29
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31SPOLUPRÁCE	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

Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budějovicích,	Fakulta	rybářství	a	ochrany	vod

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

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.
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V roce	2014 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

22.1.2014
Okresní	správa	sociálního	

zabezpečení	Strakonice

Kontrola	plnění	povinností	v	nemocenském	a	

důchodovém	pojištění	a	při	odvodu	pojistného	na	

sociální	zabezpečení	a	příspěvku	na	státní	politiku	

zaměstnanosti	za	období	2012	-	2013

4.2.2014

Úřad	Regionální	rady	regionu	

soudržnosti	Jihozápad

	České	Budějovice

Kontrola	3.	monitorovací	zprávy	o	zajištění	

udržitelnosti	projektu	"Blíž	seniorům,	zdravotně	

postiženým	a	jejich	rodinám"

26.2.2014

Krajský	úřad	Jihočeského	

kraje,	Odbor	sociálních	věcí	a	

zdravotnictví

	České	Budějovice

Kontrola	plnění	podmínek	stanovených	pro	

registraci	dle	zákona	o	sociálních	službách,	v	

platném	znění	pro	všechny	registrované	služby

28.3.,9.4.,

17.4.,29.4.

2014

Oblastní	inspektorát	práce	pro	

Jihočeský	kraj	a	Vysočinu	se	

sídlem	v	Českých	Budějovicích

Kontrola	dodržování	pracovněprávních	předpisů	

podle	zákona	č.	251/2005	Sb.,	o	inspekci	práce,	v	

platném	znění	

za	období	1.	7.	2013	-	31.	12.	2013

17.4.2014

Krajská	hygienická	stanice	

Jihočeského	kraje	se	sídlem	v	

Českých	Budějovicích

§	15	-	§	18	Zák.	258/2000	Sb.	a	Vyhl.	306/2012	Sb.

§	45,	§	46	Zák.	258/2000	Sb.	a	Vyhl.	537/2006	Sb.

21.11.2014
Finanční	úřad	pro	Jihočeský	

kraj,	Oddělení	dotací	III

Kontrola	prostředků	ze	státního	rozpočtu	

prostřednictvím	MPSV	ČR	za	rok	2012	na	základě	

Rozhodnutí	č.	3	o	poskytnutí	dotace	

19.11.2014
Město	Vodňany,	oddělení	

kancelář	úřadu

Veřejnosprávní	kontrola	na	místě	-	hospodaření	s	

veřejnými	prostředky	za	rok	2014

4.12.2014

Krajská	hygienická	stanice	

Jihočeského	kraje	se	sídlem	v	

Českých	Budějovicích

Kontrola	plnění	povinností	provozovatele	

potravinářského	podniku	podle	č.	28	nařízení	č.	

882/2004
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Za	seniory	CSP	Vodňany	děkujeme:

p.	Weberovi	z	Protivína	k	přijetí	peněžitého	daru	účelově	daného	ve	výši	1	000,-

Kč	na	úhradu	příslušenství	k	harmonice	pro	kulturní	vyžití	seniorů	CSP	Vodňany

pí.	 Kabelové	 z	 Vodňan	 za	 částku	 výši	 1	 500,-Kč	 k	 částečné	 úhradě	 nákupu	

antidekubitní	matrace	pro	seniory

pí.	 Bernklauové	 z	 Vodňan	 za	 částku	 výši	 10	 000,-Kč	 k	 částečné	 úhradě	 nákupu	

polohovacího	elektrického	lůžka	pro	seniory

pí.	Mrvíkové	 z	 Vodňan	 za	 poskytnutí	 Betlému	 s	 8	 figurkami	 v	 celkové	 hodnotě	

1	000,- Kč	pro	výstavní	účely	v	prostorách	užívaných	seniory,

pí.	Reichlové	z	Vodňan	za	peněžitý	dar	za	účelem	neurčeným	ve	výši	1	000,-Kč,

pí.	Mrázové	z	Protivína	za	peněžitý	dar	za	účelem	neurčeným	ve	výši	2	000,-Kč

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

seniorů

pí.	Hvizdové	z	Nedachlebic	okr.	Uherské	Hradiště	 za	poskytnutí	malé	klávesové	

harmoniky

p.	Souškovi	z	Volenic	za	peněžitý	dar	ve	výši	10	000,- na	úhradu	kulturního	vyžití	

seniorů	CSP	Vodňany

p.	Radovi	 z	Českých	Budějovic	 za poskytnutí	 klávesové	harmoniky	pro	kulturní	

vyžití	seniorů

pí.	Honnerové	z	Vodňan	za	peněžitý	dar	za	účelem	neurčeným	ve	výši	2	000,-Kč	

Nadace	Charty	77 – repasovaná	výpočetní	technika	– 4 notebooky

Program	 „Plníme	přání	 seniorům“ - přispěvatelé	 finančních	darů	 a společnost	

Sodexo	Pass	Česká	republika,	a.s.,	- veřejná	sbírka	na nákup	harmoniky	ve výši	

26	900,-Kč
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LEDEN

  6. ledna Tříkrálové koledování na pokojích uživatelů žáci ZŠ Alešova

  9. ledna        Návštěva internetové kavárny Colombina

15. ledna Návštěva  ČRO v Č. Budějovicích

24. ledna Den sportu a soutěží

28. ledna Černá hodinka v kavárně Colombina

29. ledna Putování románovou krajinou Strakonicka a Vodňanska s Ing. M. Šobrem

ÚNOR

  5. února Internetová kavárna Colombina

12. února Harmonikářka a zpěvačka paní A. Wecková

18. února Černá hodinka v kavárně Colombina

19. února Hlubocké „princezny“ mažoretky z Hluboké nad Vltavou a Folklórních soubor 

Bystřina ze Zlivi

BŘEZEN

  4. března Masopustní rej hrála kapela Dřemlinka

11. března Černá hodinka v kavárně Colombina

17. března Přednáška Mgr. J. Velkové ředitelky Městského muzea a galerie v rámci 

„Motivační a komunikační kurzy“

19. března Přednáška pí. Kotová

24. března  Vyprávění o cestě studentů Gymnázia Vodňany do Izraele 

Mgr. M. Sekyrka

26. března MŠ Malovice
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DUBEN

  2. dubna Přednáška pí. Kotová

  7. dubna MŠ Malovice

14. dubna Návštěva Baráčníků z Vodňan

15. dubna „Vítání jara“ - ZŠ Alešova – projekt „Společná setkání v CSP Vodňany29. 

dubna Vystoupení ženského pěveckého sboru Regina z Vodňan

KVĚTEN

  7. května Přednáška pí. Kotová

12. května Posezení k Svátku matek harmonikář p. Jiří Jiran

14. května „V CSP to žije“ MŠ Smetanova „Společná setkání v CSP Vodňany“. Projekt je 

realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

19. května Přednáška o putování po USA sl. Kamila Havlínová

26. května Akce „V CSP to žije“ v rámci projektu „Společná setkání v CSP Vodňany“

27. května Vystoupení žáků ze ZUŠ Vodňany.
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ČERVEN

  2. června Pečení chleba a výroba tvarohové domácí pomazánky

  9. června Přednáška o sběratelství s p. J. Šiklem

17. června Výstava „Albánie cestou necestou“ z expedice Zoogeos Bohemia účastníka 

RNDr. Karla Pecla

23. června Harmonikáři z Malovic

ČERVENEC

15. července „Vítání léta“ - opékání špekáčků za doprovodu vodňanských harmonikářů –

projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

20. července Beseda spisovatelky p. Pixové o mlýnech na Blanici a představení knihy „Na 

břehu Blanice – Vodňansko“.

SRPEN

  4. srpna Harmonikář pan Bísek

27. srpna Křest harmoniky
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ZÁŘÍ

  3. září Návštěva výstav „Historická kola“ a „Svět panenek, kočárků a hraček“

17. září Návštěva divadla v Netolicích hru C. Goldoni Sluha dvou pánů

22. září „Šťastné stáří očima dětí“. Výstava v Městském kulturním středisku Vodňany

22. září Výtvarné odpoledne s pí. A. Kotovou

24. září „Vítání podzimu“ - MŠ Smetanova – projekt „Společná setkání v CSP 

Vodňany“

26. září Odpolední pohoda u harmoniky s Václavem

29. září. Návštěva výstavy prací seniorů v Domově pro seniory ve Strakonicích

30. září „Geometrie hrou“ - MŠ Smetanova - projekt „Jen tak s námi“ 

ŘÍJEN

  1. října Přednáška o obrazech v Městské galerii Mgr. J. Velková

  6. října Přednáška pana Šikla na téma „Aktivní stáří“

  8. října „Vítání zimy“ - studenti Střední rybářské školy ve Vodňanech - projekt

„Společná setkání v CSP Vodňany“

  8. října „Vítání zimy“ - kapela Dřemlinka – projekt „Společná setkání v CSP 

Vodňany“. 

11. října Den otevřených dveří v CSP Vodňany

15. října Výlet do dílny ve Smilovicích u Týna nad Vltavou. – projekt „Jen tak s námi

22. října Přednáška pí. Kotová

29. října „Hra s padákem“ - MŠ Smetanova Smetanova – projekt „Jen tak s námi“

29. října Internetová kavárna Colombina
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LISTOPAD

  5. listopadu Tvořivé odpoledne v dílně Chelčického domova sv. Linharta

  8. listopadu Vzpomínková zádušní mše v kapli CSP Vodňany

10. listopadu Přednáška zvyšující právní povědomí uživatelů a široké seniorské veřejnosti

JUDr. B. Hrdinová a JUDr. A. Bernardinová.

11. listopadu Černá hodinka v kavárně Colombina

12. listopadu „Chyť si míček“ MŠ Smetanova – projekt „Jen tak s námi“ 

19. listopadu MŠ Malovice

21. listopadu Mladá dudácká muzika ze Strakonic

25. listopadu Přednáška pí. Kotová

26. listopadu Domov svatého Linharta v Chelčicích  - tvořivá dílna

PROSINEC

1. prosince Vánoční koledování žáků ZŠ Alešova na pokojích uživatelů

2. prosince Mikulášská zábava hraje kapela Dřemlinka

3. prosince Společné zdobení stromečku uživatelů a dětí z MŠ Sluníčko

5. prosince Sdružení dobrovolníků  Krampus na návštěvě v CSP Vodňany

8. prosince „Barborka a had“ MŠ Smetanova „Jen tak s námi“ Společná setkání dětí a 

seniorů. Projekt je podpořen z Komunitní nadace Blanicko - Otavské a města 

Vodňany

15. prosince Vánoční pásmo studentů Gymnázia Vodňany PeaDr. I. Kalivodová

16. prosince Vánoční pásmo MŠ Smetanova

16. prosince Vánoční setkání s představiteli města Vodňany

19. prosince Vánoční koncert studentů Gymnázia Vodňany v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie 

22. prosince Sváteční večeře
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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

IČO: 00666319

ID	datové schránky:	gurkg6v

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

Obchodní	rejstřík: oddíl	Pr,	vložka	510

Zřizovatel:	Město	Vodňany




