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2Úvodní	slovo

																																													 „Člověk	je	bohatý	tím,	co	učinil	pro	druhé“

								 Johann	Wolfgang	Goethe

Centrum sociální pomoci Vodňany, s jejími sociálními službami, se stará o seniory, kteří 

potřebují pomoc druhého člověka při každodenních činnostech. Ať je současná doba plná rychle 

vyvíjející se techniky, v sociálních službách se jedná stále jen o vztahu člověka k člověku, 

o rozhodnutí o sobě samém. Usilujeme o to, aby naše péče ve všech směrech podporovala 

a respektovala lidskou důstojnost, abychom poznali „cizího“ člověka, ke kterému získáváme 

vztah a on k nám. To vyžaduje mnoho úsilí a spousty času prostřednictvím individuálních plánů, 

ve kterých jsou reflektovány osobní přání, tužby a životní potřeby každého uživatele, v našem 

případě různorodého věku od 27 do 102 let. 

Naplňování cílů organizace není vůbec jednoduché, a cesta k nim je někdy trnitá, ale 

přesto se nám je v roce 2015 podařilo splnit, a nejen je. Potkalo nás mnoho pozitivního, a je to 

jen díky velké píli lidí, kteří mají vztah k sociální práci. Všichni víme, že postupně klesá finanční 

podpora jak od státu, tak od zdravotních pojišťoven, ale přesto se podařilo prostřednictvím dotací 

a grantů získat navíc nemalé peníze (platy pro zaměstnance, povinné odborné vzdělávání

zaměstnanců, volnočasové aktivity pro uživatele…). Extrémně, se	 zvýšila	 spolupráce	 s		

institucemi na	 místní	 i	 v celorepublikové	 úrovni,	 což	 nás	 směřuje	 k neustálému	

benchmarkingu a	realizaci	nových	procesů	a	metod	v	naší	organizaci.	Interiéry	a	exteriéry	

prochází	 stále	 mnoha	 změnami,	 které	 jsou	 přizpůsobovány	 potřebám	 uživatelů	

i	 zaměstnanců.	 V tomto	 případě	 velkým	 zásahem	 byla	 koncem	 roku	 výměna	 výtahu	

s vyvýšením	 o	 1	 patro	 do	 půdních	 prostor domova,	 kde	 uživatelé	 tráví	 duchovní	 chvíle	

v kapli	 domova.	 Touto	 rekonstrukcí se	 nám	 rozrůstají	 další	 vize	 do	 budoucna.	 Naše	

organizace,	 její	 zaměstnanci	 i	 dobrovolníci	 byli	 nominováni	 na	 mnoho ocenění,	 což	 je	

pro	nás	velkou	poctou.	V rámci	půjčování	kompenzačních	pomůcek	si	již	lidé	zvykli	na	tuto	

námi	 nabízenou	 službu, a proto máme radost, že jsme stále schopni na přechodnou	 dobu	

pomoci potřebným. Nesmím	také	zapomenout	na	naše	dárce	a	mecenáše,	kteří	nám	svými	

dary	pomáhají	udržet	kvalitní	 službu	a	drží	nám	palce.	 Jsme	rádi,	 že	 jsou	mezi	námi	 tací,	

kteří	 rádi	 pomohou. V naší	 organizaci	 také	 proběhlo	 mnoho	 kontrol,	 které dopadly	

na	výbornou.

Chtěla	 bych	 touto	 cestou	 poděkovat	 našemu	 vstřícnému	 zřizovateli	 městu Vodňany	

za	 velkou	 podporu. Ohromné	 poděkování	 a	 uznání	 patří	 zaměstnancům!!!,	 poděkování	

patří	 i	 našim sponzorům.	 Děkuji	 všem	 uživatelům	 a	 jejich	 rodinným	 příslušníkům	

za	vstřícnost a našim	dobrovolníkům	za	milou	spolupráci.

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
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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.

Součástí	objektu	jsou	také:

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

terasa - ve	druhém	patře	staré	budovy

kaple	- ve	třetím	patře	staré	budovy

kuchyně	– v přízemí	nové	budovy

jídelna	- v	prvním	patře	nové	budovy

rehabilitace - v	zadních	prostorách	1.	patra	nové	budovy

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

kanceláře	administrativy	a prádelna	- v přízemí	staré	budovy	

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;
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pomoc	 při	 uplatňování	 práv,	 oprávněných	 zájmů	 a při	 obstarávání	 osobních	

záležitostí;

fakultativní	služby;

zdravotní	péče

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
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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.

Sociální 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 (Bavorov,	 Bílsko,	 Budyně,	 Číčenice,	 Drahonice,	 Hájek,	 Chelčice,	

Krajníčko,	 Krašlovice,	 Libějovice,	 Měkynec,	 Pivkovice,	 Pohorovice,	 Skočice,	 Stožice,	

Truskovice). Takže	ji	mohou	využít:

obyvatelé	Domu	s pečovatelskou	službou	ve Vodňanech	

obyvatelé	Vodňan	a jeho	městských	částí	

mimovodňanští	obyvatelé	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.
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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	3 terénními	pečovatelkami.

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.

Zdravotní	a	ošetřovatelská	péče	

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

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

v	 našem	 domově	 zajištěna	 nepřetržitě	 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	 praktický	 lékař Mudr.	 Otakar	 Stiebler	 dle	 potřeby	 uživatelů,	

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

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

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

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

přeložen	a	přijat	do	zdravotnického	zařízení.

Ošetřovatelská	 péče	 je	 poskytována	 nepřetržitě	 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.	
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Dostupnost	sociální	a	zdravotní	péče

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

zdravotními	sestrami	a	pracovníky	přímé	obslužné	péče.

Sociální	 pracovnice	 a	 instruktorka	 sociální	 péče,	 které	 připravují	 především	 společenské	

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

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

v	pracovních	dnech od	7.00	– 15.30	h.

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

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

v	sesternách.	

																																								Úhrady	od	zdravotních	pojišťoven

Název	pojišťovny Úhrada	v Kč

Všeobecná	zdravotní	pojišťovna 610 014

Vojenská	zdravotní	pojišťovna 105	438

Zdravotní	pojišťovna	ministerstva	vnitra 187 216

Oborová	zdravotní	pojišťovna 3 142

Celkem 905 810

Úhrady od zdravotních pojišťoven

VZP

VOZP

ZPMV

Oborová ZP
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9Půjčovna	kompenzačních	pomůcek	

Již	 pátým	 rokem	 probíhá	 v	 CSP	 Vodňany	 půjčování kompenzačních pomůcek	

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

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

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

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

platného	 ceníku.	 Úhrada	 kompenzačních	 pomůcek	 se	 provádí	 každý	 měsíc	 následně	

po	zapůjčení	pomůcek.

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

lůžka,	transportní	vozíky	a	hrazdička	k lůžku.
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Počet	uživatelů	dle	věku

58 - 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

nad 95

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

Počet	klientů	a	průměrný	věk

Příspěvek	na	péči Počet

Nemá (v	řízení) 7

I	(lehká	závislost) 15

II	(středně	těžká	závislost) 21

III	(těžká	závislost) 20

IV	(úplná	závislost) 17

Věk Počet	
osob

58	– 65 4

66	– 75 8

76	– 85 33

86	– 95 33

nad	95	 2

Počet	mužů Průměrný	
věk

Počet	žen Průměrný	
věk

Celkem Průměrný	
věk

25 81,8 55 84,9 80 83,9
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Počet	osob

27- 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

Počet	osob

muži

ženy

Struktura	uživatelů	pečovatelské	služby

Počet	uživatelů	dle	věku

Počet	uživatelů	dle	pohlaví

Struktura	uživatelů	podle	druhu	úkonu

Druh	služby Počet Jednotka

Sociální	úkony

Pomoc	a	podpora	při	podávání	jídla	a	pití 666 úkonů

Pomoc	při	oblékání a	svlékání	včetně	speciálních	pomůcek 2 úkony

Pomoc	při	prostorové	orientaci,	samostatnému	pohybu	ve	vnitřním	prostoru 18 úkonů

Pomoc	při	přesunu	na	lůžko	nebo	vozík 15 úkonů

Pomoc	při	úkonech	osobní	hygieny 81 úkonů

Běžný	úklid	a	údržba	domácnosti	+	pomoc	při	zajištění	úklidu 762 úkonů

Nákupy	a	pochůzky	+	velké	nákupy 397 úkonů

Praní	a	žehlení	ložního	prádla,	případně	jeho	drobné	opravy 352 kg

Praní	a	žehlení	osobního	prádla 56 kg

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

78 úkonů

Fakultativní	služby

Podpora	a	pomoc	při	využívání	běžně	dostupných	služeb	a	informačních	zdrojů 12 úkon

Pomoc	při	uplatňování	práv	a zájmů	a	při	obstarání	osobních	záležitostí 11 úkonů

Transport	osoby	do	vzdálenosti	max.	50	km	od	sídla	organizace 6 km

Kopírování,	tisk	listin	dle	přání	uživatele 1	278 úkonů

Odebrané	obědy 13	264 kusy

Věk Počet	osob

27	- 65 2

66	- 75 15

76	- 85 34

86	- 95 19

Pohlaví Počet	osob

Muži 18

Ženy 52
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12Personální	údaje

Pracovní	zařazení	zaměstnanců

Pracovní	zařazení Počet	zaměstnanců

Vedoucí	pracovníci 1

Vrchní	sestra, staniční	sestra 2

Zdravotní	sestry 5

Sociální	pracovníci 2

Pracovník	v	sociálních	službách	– činnosti	pod	dohledem	
soc.	pracovníka

1

Pracovník	v	sociálních	službách	- základní	výchovná	
nepedagogická	činnost

1

Pracovník	v sociálních	službách	- přímá	obslužná	péče 20

Pracovník	v sociálních	službách	- pečovatelská	činnost 3

Účetní	 2

Zásobovač 1

Prádelna 2

Vedoucí	kuchyně 1

Kuchaři 6

Úklid 5

Údržba 1

Recepční 1

Celkový	počet	zaměstnanců	k 31.	12.	2015 54

Ve	 spolupráci	 s Probační	 a	mediační	 službou	Strakonice	 byl	 v roce	 2015 realizován	 výkon	 trestu	

obecně	prospěšných	prací	v rozsahu 300	hodin	třemi	pracovníky,	z toho	150	h	údržbářské	práce	a	

150	h	pomocné	práce	v	kuchyni.
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Věková	struktura	zaměstnanců

Věk Muži Ženy Celkem

21	- 30 2 4 6

31	- 40 3 12 15

41	- 50 2 22 24

51	- 60 1 8 9

Celkem 8 46 54

Členění	zaměstnanců	podle	vzdělání	a	pohlaví

Dosažené	vzdělání Muži Ženy Počet	osob

základní 0 5 5

vyučených 6 23 29

úplné	střední	odborné 2 12 14

vysokoškolské 0 6 6

Celkem 8 46 54

Trvání	pracovního	a	služebního	poměru	zaměstnanců

Doba	trvání Počet %

do	5	let 21 38,89

do	10	let 24 44,44

do	15	let 3 5,56

do	20	let 2 3,70

nad	20	let 4 7,41

Celkem 54 100
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14Vzdělávání	zaměstnanců
V	rámci	celoživotního	vzdělávání	„pečujeme	o profesní	rozvoj“	našich	zaměstnanců.	Jsme	si	
vědomi	skutečnosti,	že	kvalifikovaní	a proškolení	zaměstnanci	zvyšují	kvalitu	poskytované	
péče.	 Získané	 znalosti,	 dovednosti	 a zkušenosti	 pomáhají	 našim	 zaměstnancům	 k lepší	
orientaci	 v péči	 o uživatele	 (nejen	 v pobytovém	 zařízení	 sociální	 péče,	 ale	 i v	 terénních	
službách),	a také	ke	kvalitnímu	zajištění	chodu	celého	Centra	sociální	pomoci	Vodňany.

Datum Název
Počet	

účastníků

14.	1.	2015 Úvod	do	psychohygieny	a	syndromu	vyhoření 22

15.	1.	2015 Konference	pro	ředitele	a	ekonomy	poskytovatelů	sociálních	
služeb

3

18.	1.	2015 Evakuační	podložka 7

27.	1.	2015 Kvalita	v sociálních	službách 2

27.	1.	2015 Seminář	PAM 1

13.	2.	2015 Sociální	pedagogika 1

26.	2.	2015 Účetnictví	obcí	a	příspěvkových	organizací	zřízených	ÚSC 1

27.	2.	2015 Alternativní	formy	komunikace 11

2.	3.	2015 Kvalifikační	kurz	pracovník	v sociálních	službách 1

6.	3.	2015 Poskytování	první	pomoci	a	řešení	neodkladných	stavů 1

10.	3.	2015 Daň	z příjmů	příspěvkových	organizací 1

16.	3.	2015 Úvod	do	efektivní	komunikace	a	naslouchání 15

17.	3.	2015 Standardy	kvality	poskytovaných	soc.	služeb	v pečovatelské	
službě	– základní	informace

1

26.	3.	2015 Seminář	PAM 1

1.	4.	2015 Standardy	kvality	sociálních	služeb 1

10.	4.	2015 Týmová	spolupráce 1

10.	4.	2015 Supervize 3

13.	4.	2015 Zátěžové	situace	v sociální	práci 14

27.	4.	2015 Péče	o	duchovní	potřeby	seniorů 2

7.	5.	2015 Problematické	situace	při	poskytování	terénních	sociálních	služeb 2

11.	5.	2015 Kvalifikační	kurz	Pracovník	v sociálních	službách 1

16.	5.	2015 Základní	informace	o	bazální	stimulaci 10

19.	5.	2015 Účetní	uzávěrka	- mezitímní 1

21.	5.	2015 Školení	řidičů	referentů 8

22.	5.	2015 Sociální	politika	a	sociální	práce 1

26.	5.	2015 Specifika	komunikace	se	seniory 2

27.	5.	2015 Standardy	prakticky	aneb	jak	se	domlouvat	s	klientem 1
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11.	6.	2015 Školení	o	chemických	látkách 44

12.	6.	2015 Úvod	do	individuálního	plánování	ve	službách	sociální	péče 1

17.	6.	2015 Vybrané	aspekty	o	klienty	s inkontinencí,	dekubity	a	
s chronickými	defekty	pokožky	v podmínkách	zařízení	soc.	služeb

14

24.	6.	2015 Timemanagement	v sociálních	službách 2

18.	8.	2015 Úhrada	za	sociální	služby 2

31.	8.	2015 Sociální	práce	ve	veřejné	správě 1

1.	9.	2015 Ošetřovatelství 1

23.	9.	2015 Seminář	PAM	30.03 1

1.	10.	2015 Mezinárodní	konference	a	workshopový	den	ke	konceptu	
smyslové	aktivizace

2

8.	10.	2015 VII.	výroční	kongres	poskytovatelů	sociálních	služeb 2

15.	10.	2015 Účetní	výkazy	hravě	aneb	jak	porozumět	účetním	výkazům	pro	
VJÚ

1

22.	10.	2015 Individuální	plánování 1

22.	10.	2015 Efektivní	využití	modulu	Sociální	část	v IS	Cygnus 1

23.	10.	2015 Alzheimerova	nemoc	– Demence	v	obrazech 27

5.	11.	2015 Účetní	uzávěrka 1

10.	11.	2015 Úvod	do	přípravy	projektů 1

10.	11.	2015 Pojetí	kvality	sociální	práce	a	její	charakter	v současné	společnosti 1

11.	11.	2015 Nová	klasifikace	chemických	látek,	hygiena	rukou,	hygiena	
provozu	kuchyní	a	prádelen

1

25.	11.	2015 Novinky	v KPR	– neodkladná	resuscitace 32

27.	11.	2015 Supervize 1

1.	12.	2015 Kulinářská	akademie 2

8.	12.	2015 Validace	podle	Naomi	Feil	I. 3

9.	12.	2015 Dokážeme	efektivně	zvládnout	bolesti	zad	u	zdravotníků? 1

9.	12.	2015 Supervize 6

16.	12.	2015 Stravování	v domovech	pro	seniory 8

1x	ročně
průběžně

Bezpečnost	práce	a	ochrany	zdraví	při	práci	a	požární	ochrany	 Všichni	
zaměstnanci	

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

Závodní	lékařskou	péči	zaměstnancům	CSP	Vodňany	zajišťuje	MUDr.	Otakar	Stiebler.

Poradenskou	 činnost	 v rámci	 požární	 ochrany	 a	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdraví	

při	práci	zajištuje	p.	František	Tík.

Supervizi	pro	pracovníky	v sociálních	službách	zajišťuje	PhDr.	Miroslav	Frnoch

Audit	hospodaření	organizace	za	rok	2015 provedl auditor	Ing.	Radovan	Růžička

Nutričně	vyvážené	sestavení	jídelníčku	zajišťuje	nutriční	terapeutka	Bc.	Eva	Velková.
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V roce	 2015	 byla	 uzavřena	 nová	 smlouva	 s dobrovolnickým	 centrem	 KreBul,	 o.p.s.	

Prachatice.	

Kromě	 spolupráce	 s dobrovolníky	 z	 tohoto	 centra,	 spolupracujeme	 také	 s dobrovolníky	

muzikanty,	 cestovateli,	 s umělci	 a sportovci	 různých	 zaměření,	 s lidmi	 pracující	 se	

zvířaty…s	 Mateřskými	 školami,	 se	 Základními	 školami,	 se	 Středním	 odborným	 učilištěm	

a Středními	školami,	s Gymnáziem	Vodňany,	Vyšší	odbornou	školou,	s fakultami	Jihočeské	

univerzity	 v Českých	 Budějovicích,	 se	 Základní	 uměleckou	 školou,	 s Městským	 muzeem	

a galerií	 Vodňany,	 Kulturním	 domem	 ve Vodňanech,	 knihovnou	 ve Vodňanech…	 Součástí	

dalších	aktivit	v rámci	naší	spolupráce	 jsou	 i dobrovolnické	činnosti	měst	Bechyně,	Písku,	

Jaroměře…

Všichni,	 kteří	 se	 svými	 aktivitami	 podílí	 na zlepšení	 života	 seniorů,	 vykonávají	 tzv.	

neoficiální	dobrovolnictví.	I když	zde	působí	bez	nároku	na honorář,	dělají	našim	seniorům	

zde	v CSP	Vodňany	velkou	radost,	a patří	jim	od nás	velké	poděkování.

Naši	dobrovolníci	se	v rámci	našich	služeb	mohou podílet	např.	na:

o realizaci	 kulturních	 aktivit	 (dramatická	 činnost,	 zpěv,	 hudba,	 tanec,	 event.	

doprovod),

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

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

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

Důležitá	je	však	pravidelnost	a dlouhodobost	spolupráce.

V roce	2015	vykonávalo	dobrovolnickou	činnost	pro	CSP	Vodňany	12	osob.
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1) V červenci	2015	jsme	se	účastnili	výzkumného	dotazníkové	šetření	Evropské	komise,	

jehož	 cílem	 bylo	 vyhodnotit	 efektivnost	 a	 účinnost	 systémů	 pro	 implementaci	

politiky	soudržnosti	v	členských	státech	EU

2) Zúčastnili	 jsme	 se	 výzkumu	 formou	 dotazníkového	 šetření	 pro	 Fond	 dalšího	

vzdělávání,	příspěvkové	organizace	MPSV,	který	byl	 zaměřen	na	 rozvoj	 flexibilních	

forem	 pracovních	 úvazků	 v	 celé	 ČR	 (částečné	 úvazky,	 práce	 z	 domova,	 sdílená	

pracovní	 místa	 atd.).	 Jedním	 z	 výstupů	 dotazníku	 byl	 výsledek	 naší	 organizace	

v	 porovnání	 s	 ostatními	 respondenty	 a	 návrh	 optimálního	 modelu	 pro	 realizaci	

flexibilních	úvazků	(sdílených	pracovních	míst)

3) V	 rámci	 projektu	 MPSV	 ČR	 Asistivní	 technologie	 se	 Centrum	 sociální	 pomoci	

Vodňany	 zúčastnilo	 tohoto	 výzkumu.	 Cílem	 ankety	 je	 zjistit	 rozsah	 používání	

asistivních	technologií	v	sociálních	službách

4) V	 rámci	 poskytované	 pečovatelské	 služby	 se	 od	 ledna	 2015	 realizují	 pravidelné	

měsíční	 kulturní	 aktivity	pro	 seniory	 z	 území	ORP	Vodňany,	 např.	 Loučení	 s	 létem	

v	DPS,	dovoz	seniorů,	který	poskytujeme	zdarma

5) Součinnost na	 projektu	 Systémová	 podpora	 meziobecní	 spolupráce	 v ČR	 v rámci	

území	 správních	 obcí	 s rozšířenou	 působností	 - zmapování	 sociálních	 služeb	

na	našem	území	ORP	Vodňany

6) V únoru	 proběhla	 praktická	 ukázka	 evakuace	

osob	 s pomocí	 evakuačních	 podložek	 dodávanou	

firmou za	 účasti	 vodňanských	 hasičů	 a	 zástupců	

Policie	 ČR	 se	 zaměstnanci.	 Na	 podzim	 bylo	

zakoupeno	 8	 kusů	 těchto	 podložek,	 které	 byly	

dány	na	lůžka	imobilních	seniorů	do	nové	budovy.		

Po	 té	 se	 konala	 praktická	 ukázka	 i	 se	 seniory

domova

7) Pro	 rok	 2015	byly aktualizovány	 vnitřní	 předpisy	 účetní,	 zaměstnanecké	 a	 ostatní,	

a	zároveň	zavedeny	nové	standardy	pro	všechny	tři	druhy	poskytovaných	sociálních	

služeb

8) V	 červnu	 2015	 se	 uskutečnil	 1.	 ročník	 harmonikářského	 setkání	 ve	 venkovních	

prostorách	CSP	Vodňany	za	účasti	cca	50	pozvaných	hostů	a	našich	seniorů.

9) Vytvoření	bylinkové	minizahrádky	ve	společenské	místnosti	a	 i	ve	dvoře	domova	+	

propagace	ve	strakonickém	měsíčníku	o	ochraně	přírody	„Kompost“

10)Zařazení	 do	 databáze	 můjdůchod.cz	 – vyhledávač	 zařízení	 a	 služeb	 pro	 seniory	 -

propagace	CSP	Vodňany

11)V	 srpnu	 2015	 se	 CSP	 Vodňany	 zúčastnilo	 projektu	 „Podpora	 procesů	 v	 sociálních	

službách“,	 realizovaného	 Ministerstvem	 práce	 a	 sociálních	 věcí,	 financovaného	

prostřednictvím	OP	LZZ	z	prostředků	ESF	a	státního	rozpočtu	ČR.	Úkolem projektu	

byla	analýza	prostředí	sociálních	služeb	a	vytvoření	podkladů	a	návrhů,	které	budou	

sloužit	jako	doporučení	pro	změny	v	novele	zákona	o	sociálních	službách.	Výsledkem	

projektu	je	několik	výstupů,	na	nich	spolupracovalo	téměř	420	externích	odborníků	

s	cílem	podpořit	dostupnost	sociálních	služeb	vůči	jejich	uživatelům	prostřednictvím	
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efektivního	a	 transparentního	prostředí	 řízení,	distribuce	a	monitoringu	 finančních	

prostředků

12)Září	 2015	 - Setkání	 se	 seniory	 v	 Číčenicích	 – zde	 proběhla	 propagace	 našich	

sociálních	 služeb	 formou	 diskuse	 o	 našich	 službách	 se	 seniory,	 promítání	

propagačního	 videa.	 Aktivita	 v rámci	 projektu	 Systémová	 podpora	 meziobecní	

spolupráce	v ČR

13)V říjnu	 2015	 se	 konal	 v rámci	 Týdne	 sociálních	 služeb	 ČR	 Den	 otevřených	 dveří	

s doprovodným	programem	- vystoupení	ženského	pěveckého	sboru	Regina

14)Propagace CSP	 Vodňany:	 2	 krát	 prezentace	 našich	 aktivit	 a	 CSP	 Vodňany

v celorepublikovém	 časopise	 Sociální	 služby,	 a	 2	 krát	 v elektronickém	 časopise	

Kompost

15)Zapojení	do	celorepublikové	soutěže	„Křížovka	2015“	v rámci	projektu	Senioři	mezi	

námi,	 do	 níž	 mohli	 naši	 senioři	 zasílat	 soutěžní	 křížovky.	 V listopadu	 proběhlo	

vyhlášení	 soutěže,	 ve	 které	 se	 jedna	 křížovka	 našeho	 seniora	 umístila	 mezi	 50 -ti	

vylosovanými	křížovkami	a	senior	byl	oceněn	knihou.		

16)Opětovné	 zapojení	 do seniory	 velmi	 oblíbeného	 celorepublikového	 projektu	

podporovaného	 Národní	 sítí	 podpory	 zdraví	 ve spolupráci	 a s	 finanční	 podporou	

Ministerstva	 zdravotnictví	 ČR	 a Nadace	 Krása	 pomoci	 Taťány	 Kuchařové	 projektu	

pro seniory	Rotopedtours	a Pěškotours

17)Začátkem	 prosince	 2015	 se	 naši	 senioři	 účastnili	 již	 11.	 Vánočního jarmarku

ve	strakonické	Sokolovně.	Každý se podle	svých	možností	snažil	přispět	darováním	

vyrobeného	předmětu.	Výtěžek	z prodeje	předmětů putoval	Nadaci pro	transplantaci

kostní	dřeně,	která	je	organizátorem	celé	akce.	

18)V prosinci	proběhl	čtvrtý	Adventní	koncert	ČT1,	vysílaný	20.	12.	2015	z chrámu	sv.	

Mikuláše	 na	 Malé	 Straně.	 Na	 tento	 koncert	 přispěli	 zaměstnanci	 CSP	 Vodňany	

částkou	2 150,- Kč

19)V	průběhu	 roku	 2015	 byl	 vydán	Asociací	 poskytovatelů	 sociálních	 služeb	 ČR	nový	

Doporučený	standard	kvality	pro	domovy	pro	seniory	ČR.	Tento	standard	je	rozdělen	

do	pěti	oblastí:	ubytování,	stravování,	kultura	a	volný	čas,	partnerství	a	péče,	přičemž

osahuje celkem	92 kritérií. CSP	Vodňany	reflektovalo	na	tuto	skutečnost a	výsledkem	

jsou	 některá	 níže	 uvedená	 opatření.	 Díky	 těmto	 opatření se	 zvýšila	 kvalita	 našich	

služeb,	neboť	naše	organizace	splňuje	všechna	uvedená	kritéria.

20)Zvýšená	 informovanost	občanů	 o	sociálních	službách	v regionálním	tisku,	vlastních	

novinách	 „Jak	 jde	 čas…“,	 na	 našich	 webových	 stránkách	 a	 také	 propagace	

prostřednictvím	 letáků	 v jednotlivých	 obcích,	 nemocnicích,	 lékařů… Zvýšená	

informovanost	 také	 díky	 volnočasovým	 aktivitám,	 na	 které	 jsou	 zváni	 uživatelé	

z blízkého	 okolí,	 ale	 i	 jiných	 domovů	 v širokém	 okolí.	 Čímž	 se	 nám	 podařilo	 více	

podchytit	a	řešit	potřeby	lidí	v daném	konkrétním	místě,	kde	žijí.
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Zvyšování	kvality	sociálních	služeb:

Domov	pro	seniory	a	odlehčovací	služba

1. Renovace	fasády	staré	budovy		

2. Kuchyně	- od	ledna	vaří	1x	týdně	2	varianty	jídla	pro	domov	i	pečovatelskou	službu,	

s postupným	zvyšováním	variant	ve	vícero	dnech	v průběhu	roku.	Byl	zahájen	audit	

kuchyně,	 jehož	 cílem	 je	 nejen	 analyzovat	 stávající	 stav	 v tomto	 úseku,	 ale	 zejména	

iniciovat	 rozšíření	 a	 zkvalitnění	 poskytovaných	 služeb	 odstraněním	 nedostatků	

a	uvedením	stanovených	doporučení	do	praxe

3. Celá	 budova	 označena	 piktogramy,	 opticky	 rozlišeny	 světelné	 vypínače	 na	 všech	

chodbách	pro	snadnější	orientaci

4. Na	budově	domova	pro	seniory	byla	opravena	venkovní podesta	a	provedeny	okenní	

štuky

5. Všichni	pracovníci	přímé	obslužné	péče	prošli	certifikací	bazální	stimulace

6. Nainstalována	madla	na	chodbách pro	bezpečný	pohyb	seniorů

7. Zvýšení	 kvality	 soc.	 služeb	 pro	 seniory	 pro	 pobyt	 venku	 - zakoupen	 slunečník	

na	 dvůr	 domova,	 nainstalovány	 venkovní	 stříšky	 na	 dveřích ve	 dvoře domova,	

vystaveny	sochy	p.	J.	Muchla	– umělce,	zabývajícího	se	výrobou	řezbářských	výrobků	

a	 dřevěných	 šperků	 oceněné	 regionální	 značkou	 „Prácheňsko	 regionální	 produkt“,	

aplikováno	 dřevěné	 a	 kovové	 zábradlí,	 retro umyvadlo,	 popelníky.	 Obložení	 terasy	

venkovními	obklady	ve	2.	patře staré	budovy,	a	její	zvelebení	květinovou	výzdobou

8. Provedena výměn	stávajícího	výtahu,	který	sloužil	pro	novou	i	starou	budovu.

9. U	stávajícího	evakuačního	výtahu	podpořena	bezbariérovost	k dostupným	tlačítkům	

montáží	sedátka

10. Byly	zrekonstruovány	dveře	do	venkovní	kuřárny pro	seniory	i	zaměstnance	domova

11. Zakoupení	 evakuačních	 podložek	 na	 novou	 budovu	 pro	 imobilní	 uživatele	

a	požárních	hlásičů	(vybavení	do	všech	pokojů	po	celé	budově)

12. Rekonstrukce	 koupelen v 1.	 p.	 staré	 budovy,	 výměna	 topení,	 zakoupení	

koupelnových	 setů	 do	 každé	 koupelny (skříňky	 se	 zrcadly,	 zvýšení	 mobility

při	pohybu	v koupelnách	montáží	madel)

13. Ve	staré	budově	provedena	rekonstrukce	šatních	skříní	na	pokojích	– namontovány	

zámky

14. Na	pokoje	na	nové	budově	namontovány	věšákové	šatní	stěny

15. Nákup	40	ks	tísňových	tlačítek	pro	všechny	uživatele	domova	a	40	ks	termo - tabletů	

na	 obědy	 pro	 zvýšení	 kvality	 poskytování	 sociálních	 služeb,	 čímž	 došlo	 k 100	 %	

doplnění	na	počet	uživatelů

16. Odhlučněny	dveře	v kancelářích	v přízemí	staré	budovy

17. Zakoupeno	6	elektrických	přímotopů	pro	potřeby	uživatelů

18. Zakoupeno	 15	 stohovatelných	 stolků	 na	 kulturní	 akce	 konané	 ve	 venkovních	 či	

vnitřních	prostorách

19. Výmalba	všech	chodeb v	domově,	výmalba	pokojů

20. Zvelebeno	zázemí	sesterny	v	1.	patře	staré	budovy	– nové	stoly	

21. Pořízen	vakový	zvedák	pro	imobilní	seniory
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22. Zakoupeny	 bezkontaktní	 přístupové	 čtečky	 na	 zadní	 dveře	 do	 budovy	 a	 bránu	 do	

dvora pro	potřeby	seniorů	a	jejich	rodinných	příslušníků,	zaměstnance	a	zásobování

23. Výměna	lina	v pokojích	2.	p- staré	budovy

Pečovatelská služba

1. Vytvoření	nového	zázemí	pro	zaměstnance	pečovatelské	služby

2. Zasíťování	 internetem	 a	 zajištění	 3	 PC	 v	místnosti	 pro	 pečovatelky	 pro	 používání	

informačního	systému	programu	Orion	od	ledna	2015

3. Zajištění	bezbariérovosti	do	„domečku“	pro	seniory	rampou

4. V	okolí	„domečku“	ve	dvoře	domu	s	pečovatelskou	službou	byly	provedeny	úpravy	

pro	bezpečný	pohyb	uživatelů	(jak	po	stránce	estetické,	tak	volnočasové)

5. Bylo	koupeno	nové	osobní	auto	Škoda	Roomster	pro	pečovatelskou	službu	určené	

na	rozvoz	obědů

6. Nákup	60	ks	nerez	jídlonosičů	pro	uživatele	do	terénu

Interiér domova	pro	seniory
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Exteriér	domova	pro	seniory
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Exteriér	a	Interiér	Pečovatelské	služby



Výroční	zpráva

Centrum	sociální	pomoci	Vodňany													

23PROJEKTY

V roce	2015 byly	podpořeny	a	zrealizovány	níže	uvedené projekty.	

Poř
. č.

Datum 
podání

Vyhlašovatel
Grantový 
program

Název projektu

Výše 
žádaného 
příspěvku

Výše 
schválené
ho grantu

Skutečné 
vyúčtované 
náklady na 

projektKč Kč

1 1/15 Jihočeský kraj

Podpora služeb 
nedefinovanýc
h v zákoně č. 
108-2006 Sb., o 
sociálních 
službách

Spokojený senior 80 000 Kč 60 000 Kč 63 484 Kč

2 1/15 Jihočeský kraj
Podpora 
kultury

Pohled na náš svět 
očima mladého 
fotografa

65 000 Kč 20 000 Kč 29 975 Kč

3 1/15
Nadace 
Charty 77

Konto Bariéry
Počítače proti 
bariérám

2x notebook, 
2x tiskárna,
2x sluchátka, 
2x program 

Skype

2x notebook + Win/Office

4 2/15
Nadace Olgy 
Havlové -
VDV

Program Senior
Podpora mobility 
seniory

103 470 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

5 2/15
Nadace Olgy 
Havlové -
VDV

Program Senior
Kinestetická 
mobilizace v CSP 
Vodňany

52 800 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

6 4/15 Úřad práce

Podpora 
odborného 
vzdělávání 
zaměstnanců

Seminář Specifika 
komunikace se 
seniory

3 420 Kč 3 196 Kč 3 196 Kč

7 4/15

Komunitní 
nadace 
Blanicko-
Otavská 
KONABO

Pohyb nás baví Jsme stále ve hře 22 900 Kč 22 900 Kč 46 545 Kč

8 5/15 Jihočeský kraj

Krajský dotační 
program na 
podporu 
sociálních 
služeb pro rok 
2015

Podpora 
spolufinancování 
sociálních služeb -
Domov pro 
seniory

400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

9 5/15 Jihočeský kraj

Krajský dotační 
program na 
podporu 
sociálních 
služeb pro rok 
2015

Podpora 
spolufinancování 
sociálních služeb -
Odlehčovací 
služba

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

10 5/15 Jihočeský kraj

Krajský dotační 
program na
podporu 
sociálních 
služeb pro rok 
2015

Podpora 
spolufinancování 
sociálních služeb -
Pečovatelská 
služba

200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

SOUČET 977 590 Kč 826 096 Kč 863 200 Kč
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PROJEKT	„Spokojený	senior“

Tento	 projekt byl	 realizován	 od	 dubna	 do	 září	 2015 v rámci	 námi	 poskytované	

pečovatelské	 služby.	 Během	 projektu se	 uskutečnilo	 6	 různorodých	 akcí	 pro	 seniory	

a	zdravotně	postižené	osoby	z	Vodňan	a	okolí.	Z	poskytnutých	 finančních	prostředků	byl	

zakoupen	 dataprojektor	 s	 promítacím	 plátnem	 pro	 účely	 projekce	 při	 přednáškách

a	 uhrazeny	 smluvní	 ceny	 jednotlivým	přednášejícím.	 Senioři	 se	mohli	 vydat	 na	 putování	

po	cizích	zemích	s poutníkem p. P.	Hirschem,	zazpívat	s	Pouličníky	z	Tábora,	seznámit	se	

s	 canisterapií	 prostřednictvím	 sdružení	

Hafík	 Třeboň,	 získat	 potřebné	 informace	

z	 oblasti	 dědictví	 a	 darování	 od	 odbornic	

JUDr.	 A.	 Bernardinové	 a	 JUDr.	 B.	 Hrdinové,	

zaposlouchat	se	do	vyprávění	p.	D.	Blažka	o	

tradiční	 výrobě	 krojů	 spojené	 s	 ukázkou	

krojů	 a	 shlédnout	 hudebně-taneční	

vystoupení	 dětského	 folklorního	 sboru	

Úsviťáček	z Českých	Budějovic.

PROJEKT	„Pohled	na	náš	svět	očima	mladého	fotografa“

Tento	 projekt	 byl	 realizován	 od	 května	 do	 října	 2015.	 V úvodu	 projektu byla	 vyhlášena	

fotografická	soutěž	pro	studenty	vodňanských	středních	škol	a	gymnázia	s	názvem	„Barva	

stáří	očima	studentů“,	v	níž	jsme	vyzvali	uvedené	studenty	k	pořízení	fotografií	vypovídající	

o	 tom,	 jak	 dnešní	 mládež	 vnímá	 stáří.	 Byly	 zakoupeny	 dřevěné	 stojany	 pro	 prezentaci	

fotografií.	Studenti	mohli	posílat	svoje	soutěžní	 fotografie do	uvedeného	termínu,	poté	se

sešla	 odborná	porota,	 která	 rozhodla	o	 vítězných	

fotografiích.	 Na	 závěr	 projektu	 se	 konala	

prezentace	všech	zaslaných	fotografií	v	prostorách	

jídelny	domova	pro	seniory spojená	s vyhlášením	

a	 oceněním	 vítězných	 fotografií.	 Následně	

proběhla	výstava	fotografií	v	Městském	kulturním	

středisku	 ve	 Vodňanech,	 která	 byla	 přístupná	

široké	veřejnosti	a	setkala	se s	pozitivním	ohlasem	

vodňanských	obyvatel.

PROJEKT	„Počítače	proti	bariérám“

Naší	 organizaci	 se	 podařilo	 již	 potřetí	 získat	 finanční	 podporu	 z grantového	 programu	

Konta	 bariéry,	 pravidelně	 vyhlašovaného	 Nadací	 Charty	 77.	 Naše	 organizace	 získala	

v rámci	 projektu 2	 repasované	 notebooky včetně	 softwaru,	 které	 jsou	 určeny	 seniorům

a zdravotně	 postiženým osobám	 našeho	 domova	 pro seniory. Naši	 uživatelé tak	 mají	

možnost	se	kdykoliv	spojit	se	svojí	rodinou	či	si	vyhledat	potřebné	informace	na internetu.
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PROJEKT	„Podpora	mobility	seniorů“

V rámci	 tohoto	 projektu	 získala	 naše	 organizace finanční	 prostředky ve	 výši	 20 000,- Kč

od	Nadace	Olgy	Havlové - Výbor	dobré	vůle z programu	„Senior“,	za	které	bylo	zakoupeno	

elektrické	 polohovací	 lůžko	 a	 mechanický	 invalidní	 vozík,	 určené seniorům a zdravotně	

postiženým osobám žijícím v našem	zařízení.

PROJEKT	„Kinestetická	mobilizace	v CSP	Vodňany“

V rámci	 tohoto	 projektu	 jsme	 získaly	 finanční	 prostředky	 ve	 výši	 50 000,- Kč	 od	 Výboru	

dobré	 vůle	 - Nadace	 Olgy	 Havlové z	 programu	

„Senior“.	 Za	 finanční	 prostředky	 byl	 zrealizován

vzdělávací	 kurz „Kinestetická	 mobilizace“

v rozsahu	 24	 hodin,	 kterého	 se	 účastnilo 16	

pracovníků	 v sociálních	 službách.	 Přednášející	

kurzu	 byla	 jediná	 certifikovaná	 lektorka	

kinestetické	mobilizace	v ČR	Mgr.	Hana	Nedělková.	

Účastníci	 kurzu	 obdrželi certifikáty	 pohybové	

školy	VIV-ARTE®KINÄSTHETIK-PLUS.

PROJEKT	„Specifika	komunikace	se	seniory“

Tento	 projekt	 se	 uskutečnil	 v rámci	 projektu „Podpora	 odborného	 vzdělávání	

zaměstnanců“	realizovaného	Úřadem	práce.	V rámci	projektu	nám	byly uhrazeny	náklady	

spojené	 s	 realizací	 odborného	 semináře	 „Specifika	 komunikace	 se	 seniory“	

pro	 2	 pracovnice	 v sociálních	 službách	 – terénní	 pečovatelky.	 Pracovnice	 si	 zároveň

zdokonalili svoje	znalosti	a dovednosti	v oblasti	péče	o seniory.	

PROJEKT	„Jsme stále	ve	hře“

Tento	projekt	byl	realizován	v	období	září	– prosinec	2015.	Během	něj se	uskutečnilo	8	akcí	

zaměřených	na rehabilitační	a pohybové	aktivity,	které	se	konali	ve společných	prostorách	

našeho	zařízení,	a zúčastnilo	se	jich	celkem	155	osob.	S osobami,	které	se	ze zdravotních	či	

jiných	 důvodů	 nemohly	 těchto	 akcí	 účastnit,	 byla	 prováděna	 individuální	 cvičení	

pod	 dohledem	 rehabilitačního	 pracovníka.	 Ze	

získaných	 finančních	 prostředků	 byly	 zakoupeny

rehabilitační	 a cvičební	 pomůcky:	 běžecký	 pás,	

posilovací	 pásy,	 rehabilitační	 polohovací	 polštáře,	

chodítka,	overbally	a v	neposlední	řadě	hra	rozvíjející	

jemnou	motoriku	rukou	či	tradiční	švédská	hra	Kubb.	

Cílem	 všech	 těchto	 aktivit	 bylo	 především	 zvýšení	

pohybové	 aktivity,	 podpoření	 aktivního	 životního

stylu,	zvýšení	fyzické	i psychické	kondice	zúčastněných	

osob	 a tím	 zachování	 jejich	 soběstačnosti.	 Všechny	 aktivity	 byly	 prováděny	 zábavnou	

a hravou	formou.	
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Kaple Vzpomínkový koutek

Krajský	dotační	program	na	podporu	sociálních	služeb	pro	rok	2015

Z krajského	 dotačního	 programu	 na	 podporu	 spolufinancování	 sociálních	 služeb	 pro	 rok	

2015	 nám	 bylo	 přiděleno	 650 000,- Kč	 od	 Jihočeského	 kraje.	 Tento	příspěvek	 byl	 použit	

na	platy	zaměstnanců	(osobní	náklady).

DUCHOVNÍ	SLUŽBA	v CSP	Vodňany

Na	 podzim	 roku	 2015	 proběhla	 výměna	 starého	 výtahu	 v domově	 pro	 seniory,	

s přidruženým	 záměrem,	 zvýšit	 využití	 výtahu	o	1	patro	 výš,	 neboť	 se	 zde	nachází	 kaple	

domova.	 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.	 Tuto	 kapli	 naši	 senioři	 již	 o	 vánočním	 období	 začali	 hojně	

využívat.

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.	 Podchytit	 a uspokojit	 duchovní	

potřeby	seniorů	v našem	domově	 je	 také	 jedním	z našich	úkolů.	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“

Mezi	 své	 pravidelné	 aktivity	 CSP	 Vodňany	 je	 již	 tradicí	 také	 doprava 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.
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NÁKLADY

Položka Částka	v	tis. Kč

Spotřeba	materiálu 4	422

Spotřeba	energie 1	402

Opravy a	udržování 838

Ostatní	služby 866

Mzdové	náklady 13	103

Zákonné	sociální	pojištění 4	390

Jiné	sociální	pojištění 53

Zákonné	sociální	náklady 129

Daň	silniční 6

Odpisy	dlouhodobého	majetku 54

Náklady	z	drobného	dlouhodobého	majetku 771

Ostatní	náklady	z činnosti 65

Celkem 26	099
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28VÝNOSY

Položka Částka	v tis.	Kč

Úhrady	za	pobyt 8	001

Úkony	od	zdravotních	pojišťoven 906

Příspěvek	na	péči 6 179

Prodej	ostatních	služeb 1	376

Ostatní	finanční	výnosy 28

Dotace	město 1 810

Dotace	MPSV 7	036

Granty 763

Celkem 26	099
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NÁKLADY

Náklady
Domov	
pro	

seniory

Odlehčovací	
služba

Pečovatelská	
služba Celkem

Spotřeba	materiálu 3	819 43 560 4	422

Spotřeba	energií 1	308 14 80 1	402

Opravy	a	udržování 824 5 9 838

Ostatní	služby 746 8 112 866

Mzdové	náklady 10	481 1	038 1	584 13	103

Zákonné	sociální	pojištění 3 508 350 532 4 390

Jiné	sociální	pojištění 42 4 7 53

Zákonné	sociální	náklady 103 10 13 129

Daň	silniční 6 0 0 6

Odpisy	dlouhodobého	
majetku

48 1 5 54

Náklady	z	drobného	
dlouhodobého	majetku

717 6 48 771

Ostatní	náklady	z	činnosti 59 1 5 65

Celkem 21	660 1	480 2	959 26	099

VÝNOSY

Výnosy
Domov	
pro	

seniory

Odlehčovací	
služba

Pečovatelská	
služba Celkem

Úhrady	za	pobyt 7	889 112 0 8	001

Úkony	od	zdravotních	
pojišťoven

903 3 0
906

Příspěvek	na	péči 6	103 76 0 6	179

Prodej	ostatních	služeb 305 3 1	068 1	376

Ostatní	finanční	výnosy 26 1 1 28

Dotace	město 34 939 837 1	810

Dotace	JčK 6	177 76	 783 7	036

Ostatní	dotace a	granty 443 50 270 763

Celkem 21	880 1	260 2	959 26	099
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Asociace	poskytovatelů	sociálních	služeb	České	republiky,	Tábor

Dobrovolnické	centrum	KREBUL, o.p.s.	Prachatice

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

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	2015 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

11.3.2015

Úřad	Regionální	rady	

regionu	soudržnosti	

Jihozápad

	České	Budějovice

Kontrola	EX-POST	projektu	"Blíž	seniorům,	zdravotně	

postiženým	a	jejich	rodinám"	-	administrativní	

kontrola	4.	monitorovací	zprávy	o	zajištění	

udržitelnosti	projektu	+	fyzická	kontrola	na	místě

20.4.2015

Úřad	Regionální	rady	

regionu	soudržnosti	

Jihozápad

	České	Budějovice

Kontrola	5.	monitorovací	zprávy	o	zajištění	

udržitelnosti	projektu	"Blíž	seniorům,	zdravotně	

postiženým	a	jejich	rodinám"

23.6.2015

Krajská	veterinární	správa	

Státní	veterinární	správy	

pro	Jihočeský	kraj

Kontrola	provozovny	stravovacích	služeb	-	

hygienické	podmínky,	sanitace,	dokumentace,	

nakládání	s	odpady.	

3.10.2015

Krajská	hygienická	stanice	

Jihočeského	kraje	se	sídlem	

v	Českých	Budějovicích

Plnění	povinností	vyplývajících	z	§	15	-	§	18	Zák.	

258/2000	Sb.	a	Vyhl.	306/2012	Sb.	a	Nařízení	vlády	

č.	361/2007

23.11.2015

Krajská	hygienická	stanice	

Jihočeského	kraje	se	sídlem	

v	Českých	Budějovicích

Kontrola	plnění	povinností	provozovatele	

potravinářského	podniku	stanovených	Nařízením	č.	

852/2004,	o	hygieně	potravin,	Nařízením	č.	

178/2002,	zák.	č.	258/2000	Sb.,	o	ochraně	veřejného	

zdraví,	vyhl.	č.	137/2004,	Nařzení	Evropského	

parlamentu	a	Rady	č.	1169/2011

1.3.2016

Ing.	Radovan	Růžička

auditor

auditorské	oprávnění	č.	

1556

Ověření	účetní	závěrky	za	období	1.	1.	-	31.	12.	2015

Ověření	způsobu	účtování	a	finančního	vypořádání	

poskytnuté	dotace	Jihočeským	krajem	pro	rok	2015
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Za	seniory	CSP	Vodňany	děkujeme:

pí.	Jitce	Šálené z Týna	nad	Vltavou	za částku	ve výši	500,- Kč

Lesní	správě	Vodňany	Lesy	ČR za dva	vánoční	stromky	pro seniory

pí.	 Anně	 Votánkové z Dřítně za částku	 ve výši	 2	 000,- Kč	 na nákup	 kompenzačních	

pomůcek	pro seniory	CSP	Vodňany

pí.	 Ing.	 Lucii	 Topkové z Vodňan	 za částku	 1	 000,-Kč	 na nákup	 geragogických	 pomůcek	

používaných	při	společné	aktivizaci	seniorů	CSP	Vodňany	a dětí.

pí.	 Radce	 Pencové z Vodňan	 za částku	 1	 000,-Kč	 na nákup	 geragogických	 pomůcek	

používaných	při	společné	aktivizaci	seniorů	CSP	Vodňany	a dětí.

pí.	Mgr.	Lence	Handšuhové z Vodňan	za velkoplošné	puzzle	pro aktivizační	hry	seniorů.

Vodňanským	 občanům,	 kteří	 na Charitativním	 městském	 vodňanském	 plese	 přispěli	

svými	 finančními	 příspěvky	 na nákup	 varhan	 ve výši	 7	 990,-Kč	 do kaple	 domova	

pro seniory	na společné	mše.

p.	Michalovi	Vlčkovi	z Vodňan	z firmy	Českomoravské	spořitelny – dary	na sportovní	hry	

seniorů	v hodnotě	3	500,-Kč

pí. Anně	Votánkové	z Dřítně za částku	ve výši	1 000,- Kč	na nákup	absorbčních	podložek	

k ochraně	lůžka	seniorů	CSP	Vodňany

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

a výzdobu	prostor	domova	pro seniory

pí.	Mgr.	Kabelové z Vodňan	za částku	2	000,-Kč	na nákup	na částečnou	úhradu	osobního	

křesla	do pokojů	seniorů

pí.	Mrázové z Protivína	za částku	500,-Kč	na nákup	na částečnou	úhradu	osobního	křesla	

do pokojů	seniorů

pí.	 Balounové z Vodňan	 za rotoped	 pro rehabilitační	 cvičení	 seniorů	 v prostorách	

rehabilitace	domova	pro seniory	CSP	Vodňany

pí.	Zlatohlávkové z Vodňan	za cvičební	 stroj	King	Gym	pro rehabilitační	 cvičení	 seniorů	

v prostorách	rehabilitace	domova	pro seniory	CSP	Vodňany

firmě	Ortoservis	 s.r.o. z Prahy	8	 za imobilní	 vozík	pro poskytování	pečovatelské	 služby	

CSP	Vodňany	v terénu
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CSP	 Vodňany	 nominovalo	 tři	 dobrovolnice	 p.	 Jůnovou	 se	

svými	2 dcerami	do	15.	ročníku	„Ceny	Ď“ (cena	udělovaná	

mecenášům	 a	 dobrovolníkům).	 V	 dubnu	 2015	 jsme	 se	

zúčastnily	 krajského	 kola	 v Táboře,	 postoupily	 jsme	

do	celorepublikového	finálového	kola	v Praze.

CSP	Vodňany	bylo	nominováno jako	organizace,	která	poskytuje	

pozitivní	 prostředí	pro	dobrovolníky	 a	 i	 se	 svými	dobrovolníky	

(pokročilého	věku)	do	3.	Ročníku	národní	dobrovolnické	soutěže	

„Dobrá	 duše“.	 V červnu	 2015	 se	 konalo	 slavnostní	 vyhlášení	

konané	v	klášteře	Minoritů	sv.	Jakuba v	Praze,	do	kterého	spolu	

s naší	organizací	byly	námi	nominovány i	naše	dvě	dobrovolnice	

v kategorii	 jednotlivců.	 Naše	 organizace	 a	 obě	 dobrovolnice

pí.	Polatová	a	pí.	Čížková	získala	tři	Čestná	uznání.

CSP	 Vodňany	 jako	 organizace	 bylo	 nominováno	 na	

„Cenu	 kvality	 sociální	 péče“. Postoupili	 jsme	 do	

celorepublikového	finále	a	v říjnu	se	svými	zaměstnanci	

jsme	 se	 zúčastnili	 vyhlášení	 finále	 ve	 Valdštejnském	

paláci	v Praze.

V rámci	 spolupráce	 s Nadací	 pro	 transplantaci	 kostní	 dřeně	 CSP	

Vodňany	 získalo oficiální	 poděkování	 za	 podporu	 a	 spolupráci.

Výtěžek	 z vánočního	 jarmarku	 Nadaci	 pro transplantace	 kostní	

dřeně v Plzni	 činil 72.920,-Kč.	 Částka	 byla	 v plné	 výši	 poukázána	

na účet	nadace.	Malým	dílem	se	na této	částce	podíleli	i senioři	z CSP	

Vodňany,	 každý	 podle	 svých	 možností	 se	 snažili	 přispět	 k výrobě	

předmětů,	které	byly	darovány	na jarmark.	Účast	na této	akci	 se	 již	

stala	tradicí	a seniorům	přináší	uspokojení.	
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Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v roce 2015 celkem 21 písemných a ústních

poděkování.
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LEDEN
			6.	ledna	 Černá	hodinka	v	kavárně	Colombina

12.	ledna	 Pásmo	písniček	a	říkanek	dětí	z MŠ	Chelčice	

26.	ledna	 Vystoupení	žáků	ZUŠ	Vodňany

29.	ledna	 Povídání	o	cestě	do	USA	

ÚNOR

17.	února	 Masopustní	rej	

17.	února	 Černá	hodinka	v	kavárně	Colombina

BŘEZEN

			5.	března Ochrana spotřebitele	v oblasti	předváděcích	akcí,	Obecní	živnostenský	úřad	
ve	spolupráci	s Českou	obchodní	inspekcí MěÚ	Vodňany

			6.	března Oslava	MDŽ	s harmonikou	p.	Nečase	kytarový	doprovod	p.	Viktora	
10.	března Návštěva	ČRO	Č.	Budějovice

11.	března	 Odpolední	pohoda	s harmonikou	p.	J.	Kozáka	- volnočasové	aktivity	v	DPS

12.	března	 Orientální	tance	dětí	z DDM

17.	března Přednáška	Toulky	Skandinávií	z cest	p.	Hanžla	z Bavorova

18.	března	 Společné	dopoledne	seniorů	a	dětí	z MŠ	Smetanova

18.	března Literární	a	historický	odkaz	mistra	J.	Husa	návštěva	MěG

19.	března Beseda	o	vlastenectví	p.	J.	Šikl	z	Vodňan
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24.	března	 Černá	hodinka	v	kavárně	Colombina

25. března	 Přednáška	na	téma	Řecké	dějiny

26.	března	 Přírodní	krásy	Krušnohoří	a	Karlovarského	kraje	beseda	spojená	

s videoprojekcí	Bc.	B.	Kopřivová

DUBEN

1.	dubna	 Velikonoční	aranžmá	dětí	z DDM	Vodňany	a	uživatelů	CSP	

7.	dubna Velikonoční	pomlázka	žáků	ze	ZŠ	Alešova	- na	pokojích	uživatelů

8.	dubna Vystoupení	dětí	z MŠ	Smetanova

14.	dubna Vystoupení	dětí	z MŠ	Malovice

22. dubna Výlet	na	poutní	místo	Lomec	u	Vodňan

23.	dubna Městské	muzeum	a	galerie	jak	je	(ne)znáte	- přednáška	Mgr.	J.	Velkové

28.	dubna Černá	hodinka	v kavárně	Colombina

29.	dubna Pohoda	s Pouličníky	z Tábora	

KVĚTEN

6.	května Petr	Hirsch	přednáška	o	pěším	putování	

20.	května Společné	dopoledne	seniorů	a	dětí	z MŠ	Výstavní

22.	května Sportovní	soutěžní	klání	- sponzorské	dary	ČMSS

25.	května Toulky	po	historických	Vodňanech

26.	května Toulky	Tureckem	- vyprávění	z cest	(p.	Hanžl	a	pí.	Sobolová)



Výroční	zpráva

Centrum	sociální	pomoci	Vodňany													

38

ČERVEN
		2.	června Výlet	do	Rudolfova	u	Č.	Budějovic		- Zahrada	jako	od	babičky

		3.	června	 MŠ	Sluníčko,	básničky	a	říkanky

		3.	června Vystoupení	dětského	folklórního	souboru	ÚSVIŤÁČEK

		9.	června Přednáška „Umění	Říma“

10.	června	 MŠ	Smetanova,	společný	pohyb

16.	června	 MŠ	Výstavní,	procvičování	paměti

17.	června	 Návštěva	cukrárny

18.	června Soutěžní	klání	v kuželkách	a	v petange	v DD	Tábor

22.	Červen	 Zmrzlinový	den

25.	červen	 Setkání	harmonikářů

ČERVENEC

13.	července Výlet	na	poutní	místo	Lomec	u	Vodňan		Fatimský	den

22.	července Zmrzlinový	den

23.	července David	Blažek	- přednáška	o	výrobě krojů	spojená	s ukázkou	krojů	

28.	července	 Otáčivé	hlediště	Týn nad	Vltavou	„Generálka	císaře	Napoleona“

30.	července Jaruška	a	Maruška	Šímovy	– koncert
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SRPEN

5.	srpna Přednáška	dědické	právo	a	darovací	smlouvy

JUDr.	A.	Bernardinová		a	JUDr.	B	Hrdinová		

19.	srpna	 „Hašlerky,	prosím…“	hudební	vystoupení	a	přednáškou	o	K.	Hašlerovi

13.	srpna	 Bohoslužba	na	Lomci

25.	srpna Kinokavárna

ZÁŘÍ

		2.	září	 Loučení	s létem	- opékání	špekáčků	s harmonikou	a	anekdotami	p.	Bíska	ve	

dvoře	CSP	Vodňany

4.	září PROTAHOVÁNÍ	S THERA-BANDEM	

		5.	září		 Pouť	na	Lomci,	bezplatná	doprava	od	p.	Bíska,	Mši svatáiou celebruje	biskup	

P.	Posád

		7. září …NA	VĚKU	NEZÁLEŽÍ

		8.	září HRA	MÁ	SMYSL	

14.	září	 MŠ	Smetanova	

16.	září Beseda	o	výcviku	policejních	psů	s praktickou	ukázkou
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17.	září	 Účast	na	sportovní	ch	hrách	seniorů	v	DD	Strakonice	Rybniční	

21.	září Beseda	o	životě	a	zdravém	životním	stylu	pí.	Ticháková	z Č.	Budějovic

22.	září	 Baráčníci	vzpomínají	na	začátky	divadla	ve	Vodňanech	pí.	Čechová

23.	září Praktická	ukázka	evakuační	matrace	pro	seniory

23.	září Výcvikové	canisterapeutické	sdružení	Hafík- názorná	ukázka	výcviku	psů	

29.	září Středověké	umění	– přednáška

ŘÍJEN

1.	- 31.	října Rotopedtours	a	pěškotours	2015

7.	října DOD	a	vystoupení	Pěveckého	sboru	Regina	Vodňany

19.	října MŠ	Smetanova

20.	října S ÚSMĚVEM…

21.	října	 Černá	hodinka,	počátky	nacistické	okupace

LISTOPAD

			2.	listopadu	 posezení	u	harmoniky	s Václavem

			3.	listopadu Kdo	si	hraje,	nezlobí	

10.	listopadu Černá	hodinka,	chov	jeseterů	ve	Vodňanech

10.	listopadu Uvědomujeme	si	sami	sebe	

16.	listopadu	Martin	na	bílém	koni

16.	listopadu	 studenty	z gymnázia	Vodňany

19.	listopadu návštěva	galerie	Vodňany	– výstava	betlémů

27.	listopadu	MŠ	Smetanova
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PROSINEC

			3.	prosince	 Mikulášská	nadílka	s paní	ředitelkou

			8.	prosince Overall?	Proč	ne…	

10.	prosince Zdobení	stromečku

10.	prosince	 Setkání	seniorů	v hale	

11.	prosince Vánoční	punč	výroba	a	konzumace

14.	prosince Návštěva	seniorů	v MŠ	Sluníčko

16.	prosince Hry	a	činnosti	pro	aktivní	seniory	

18.	prosince	 Vánoční	koncert	gymnázia	Vodňany	v kostele	Narození	Panny	Marie

20.	prosince Hra	na	kytaru	Kristýna	Nídlová

22.	prosince Sváteční	vánoční	večere	Muzikanti	od	Otavy	z	Písku

28.	prosince Vánoční	odpoledne	s písničkou	p.	Hofman,	p.	Bísek,	p.	Martíšek

30.	prosince	 Loučení	s rokem	2015
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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




