
návštěva ze Strakonického 
domu S pečovatelSkou Službou

O nás a zákonu o sociálních službách

Vážení a milí, 
minulý měsíc jste poprvé mohli 

číst řádky našeho měsíčníku, jehož 
cílem, jak jste se v úvodním slovu 
jistě dozvěděli, je informovat Vás 
nejen o životě v CSP Vodňany, ale 
také o životě za jeho dveřmi, který 	
s „námi“ tak úzce souvisí.

Ohlédněme se tedy za tím, co nám 
první měsíčník nabídl zajímavého. 

Představili jsme Vám denní sta-
cionář – sociální službu, která má cha-
rakter ambulantní péče pro seniory 	
i pro osoby se zdravotním postižením. 
Obsahem článku nesoucí název 
„Zahrada pro seniory“ jsme Vás 
zavedli na dvůr našeho domova, kde 
nám studenti SOU služeb Vodňany 
svou dovedností a kreativitou vykouz-
lili příjemné prostředí – oázu květin 	
a zeleně, která potěší nejedno oko. 
Nemohu zapomenout ani na článek 
vypovídající o projektu s názvem 
„Terapeutická setkání zdravotně pos-
tižených“. Finanční dotace, kterou 
sebou tento projekt přináší, bude 
použita k široké škále terapií pro 
zdravotně postižené z Vodňanska. 

Dále jsme Vás informovali o nabí-
zených květnových akcích s kultur-
ní i volnočasovou tématikou, ohlédli 
jsme se i za akcemi které již proběh-
ly, a neopomněli jsem ani blahopřát 
klientům, kteří v květnu oslavili své 
narozeniny.

Druhé vydání, které právě držíte 
v rukou, Vám přináší další a určitě 
neméně zajímavé informace jako 
např. článek o velmi vydařeném set-
kání seniorů, týkající se našich seni-
orů a seniorů z Domu s pečovatel-
skou službou ze Strakonic.

A jak jde čas v našem CSP Vodňa-
ny? Jde ruku v ruce s radostí, protože 
radost je jeden z nejkrásnějších poci-
tů, který si dáváme navzájem. 	

Daniela Trochová	
sociální pracovnice
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Úvodní slovo

Dne 25. ledna v roce 2006 jsme byli s našimi klienty navštívit seniory  
v Domě s pečovatelskou službou ve Strakonicích. Díky navázanému přátelství, 
které vzniklo při této návštěvě, jsme na letošní rok 2007 zorganizovali setkání 
seniorů u nás ve Vodňanech.

A opravdu, v pondělí 14. května 
2007 v ranních hodinách jsme v sídle 
naší organizace ve Vodňanech přiví-
tali seniory z Domu s pečovatelskou 
službou ze Strakonic. 

Pro naše hosty byl připraven bo-
hatý program. Po přivítání seniorů 
ve vestibulu byla pro seniory připra-
vena dataprojektorová prezentace 
tvořená fotografiemi nabízejícími 
srovnání současného stavu budovy  
a jejího stavu před rekonstrukcí. 

Ke shlédnutí byly rovněž fotogra-
fie zachycující naše seniory věnující 
se volnočasovým aktivitám, které 
jsou pro klienty CSP Vodňany orga-
nizovány. Poté následovala prohlíd-
ka prostor Domova pro seniory, 
takže bylo možné se na vlastní oči 
přesvědčit o zdařilosti výše zmiňo-
vané přestavby. 

Z budovy domova pro senio-
ry jsme prošli přilehlým městským 
parkem do objektu Domu s pečova-

telskou službou, který jsme si rovněž 
prohlédli.

Zde žijící senioři ochotně vítali 
návštěvníky ze Strakonic ve svých 
útulně zařízených bytech. 

Poté jsme se uchýlili do „Domeč-
ku“- společenské místnosti v objektu 
domu s pečovatelskou službou, kde 
nám pan Bísek zahrál na harmoni-
ku a my jsme ho doprovodili svým 
zpěvem. Po chutném občerstvení 
následovala živá diskuse. Klienti si 
vyměňovali své názory, především 
rady týkající se zdraví, popovídali 
si o životě, zahráli si šipky a stolní 
tenis. Seniorům ze Strakonic se od 
nás nechtělo, nicméně bylo nezbyt-
né se v odpoledních hodinách roz-
loučit, a to jak jinak než vesele – pís-
ní „O přátelství “.

Každý, kdo se setkání zúčastnil, by 
jistě potvrdil, že se „návštěvní den“ 
vydařil a že se těší na příští shledání.

Daniela Davidová 
instruktorka sociální péče

Asi se nenajde nikdo, kdo by nezazna-
menal změny, které nastaly v souvislosti  
s nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách dne 1. ledna 
2007. Pro naši organizaci se změnilo mno-
hé, jedná se především o druhy poskytova-
ných sociálních služeb, způsob přijetí kli-
enta do zařízení, registraci organizace jako 

poskytovatele sociálních služeb i vznik 
nových povinností ve vztahu ke klientům 
i případným zájemcům o služby. Přinést 
informace o nejzásadnějších změnách je 
proto cílem mého dnešního příspěvku. 

Jako Centrum sociální pomoci Vodňa-
ny poskytujeme čtyři druhy sociálních 
služeb, a to:

Domov pro seniory – pobytová služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
– pobytová služba
Chráněné bydlení – pobytová služba
Pečovatelská služba – terénní služba
O registraci těchto služeb nyní žádá-

me Krajský úřad v Českých Budějovicích. 
Další služby uváděné v našich informač-
ních materiálech k registraci připravujeme 
(zejm. ambulantní službu Denní stacio-
nář), jejichž poskytování bude zahájeno 
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 1. 6. Macháčková Libuše
 2. 6. Milota František
 12. 6. Šálková Anna
 15. 6. Broumská Anna
 15. 6. Pomyjová Věra
 16. 6. Straková Milada
 20. 6. Gottwaldová Zdena
 25. 6. Kohoutová Anna
 29. 6. Mikeš Jan  

Ohlédnutí za  
květnovými akcemi

Měsíc květen jsme v našem domově 
přivítali „májovým opékáním vuřtů“, 
konaný ve čtvrtek 3. května. 

V tento krásný slunný den se na 
dvoře Domova pro seniory sešlo mno-
ho našich klientů, kteří si při opékání 
uzenin společně příjemně popovídali  
a zazpívali za doprovodu harmoniky, 
kterou bravurně ovládala paní Uhlířová.

Následující den v pátek 4. května 
jsme se vydali do Městského kulturní-
ho střediska Vodňany, neboť v rámci 
oslav „Rybářských dnů“ se zde konal 
„Večer přátelství“. Ve vší parádě se zde 
předvedli se svou kulturou a tradice-
mi zástupci partnerských měst města 
Vodňany. Závěr večera byl ukončen 
obrovským ohňostrojem.

V loňském roce jsme navázali přá-
telství s klienty Domu s pečovatelskou 
službou ze Strakonic, a proto v pondělí  
14. května došlo ke společnému setkání 

klientů obou zařízení u nás ve Vodňa-
nech. 

V pondělí 21. května nás navštívily 
děti z Mateřské školy Chelčice. Svými 
písněmi, básněmi i tanečky pozved-
ly seniorům náladu a dodaly energii. 
Vystoupení dětí patří mezi nejoblí- 
benější akce organizované pro naše 
seniory.

V Domě s pečovatelskou službou se 
v úterý 22. května konala opět „Černá 
hodinka“. Tentokrát jsme si s panem 
Louženským popovídali o „Létě na 
Vodňansku“, protože začíná zahrád-
kářská sezóna. Další Černá hodinka 
se bude konat po letních prázdninách  
v měsíci září.
Poslední akcí měsíce byla přednáška 
o moderní léčbě světlem. Ve čtvrtek  
24. května nám firma Medical z Čes-
kých Budějovic prezentovala nový způ-
sob léčby onemocnění kůže a kloubů 
pomocí polarizovaného světla a speci-
álního přístroje. Daniela Davidová 
	 instruktorka	sociální	péče	

Co nás čeká v červnu
11. 6. v pondělí ve 14 hodin
Přednáška o magnetoterapii
v jídelně Domova pro seniory

13. 6. ve středu
Výlet na zámek Kratochvíle 
(pro přihlášené klienty)

18. 6. v pondělí v 9.30 hodin
 „hra na heligonku“
paní Štěpánka Suchanová 
(Oberlová)
v jídelně Domova pro seniory

18. 6. v pondělí od 8.30 hodin
„Senioři komunikují“
obsluha mobilního telefonu  
a platební karty
ve vzdělávací místnosti DPS

19. – 22. června od 9.30 hodin
„Senioři komunikují“
počítačový kurz
v internetové kavárně Colombina 
Měks Vodňany

20. 6. ve středu v 15 hodin
Návštěva internetové kavárny 
Colombina

20. 6. ve středu v 9.30 hodin
Pásmo písní a básní 
dětí z Mateřské školy Sluníčko
v jídelně Domova pro seniory

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

terapeutické aktivity u náS
Centrum sociální pomoci Vodňany ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními choro-
bami, Dobrovolným svazkem Blanicko–Otavského regionu a Městem Vodňany organizuje  
v rámci projektu „Terapeutická setkání zdravotně postižených“, kulturní, společenské, vzdě-
lávací a terapeutické akce pro osoby se zdravotním postižením, které se budou uskutečňo-
vat v pravidelných intervalech v prostorách Centra sociální pomoci Vodňany. 
 
PROGRAM NA TÝDEN OD 11. – 15. ČERVNA 2007:
PONDĚLÍ 11. ČERVNA: 9.30 – 13.30 hodin v Domově pro seniory
TANEČNÍ TERAPIE – terapie pohybem, harmonické fungování s rytmy těla
ÚTERÝ 12. ČERVNA: 13.00 – 17 hodin v Domě s pečovatelskou službou
ARTETERAPIE – tvorba okrasných váz s praktikou windowscolours 
STŘEDA 13. KVĚTNA: 8.30–16.00 hodin
ARTETERAPIE – v rámci arteterapie návštěva kaple na zámku Kratochvíle 
(prosíme o přihlášení se předem), prohlídka fresek, architektonických prvků
ČTVRTEK 14. ČERVNA: 9.30– 13.30 hodin v Domově pro seniory
MUZIKOTERAPIE – využití hudby spíše jako prostředek práce na sobě samém. 
Společná hra na hudební nástroje (orffovy nástroje) bez předchozích zkušeností s hrou 
na hudební nástroje; zpěv známých lidových písní; hudební hry. 
PÁTEK 15. ČERVNA: 9.30.–13.30 hodin v Domově pro seniory
AROMATERAPIE – cvičením a pohybem k aktivizaci těla, mysli a pozitivnímu myšlení 
s využitím aromalamp

Program na následující týdny bude postupně zveřejňován  na informačních tabulích 
Domova pro seniory – Žižkovo nám. 21 a v Domě s pečovatelskou službou – Elektrárenská 35 
ve Vodňanech. (dle zájmu uchazečů bude stanoven přesný termín a harmonogram)
Všechny akce jsou pro účastníky zdarma. 
Zájemci se mohou hlásit na telefonech: 383 382 633, 383 382 625 
paní Daniele Davidové a slečně Daniele Trochové

v dalších obdobích s ohledem na zájem  
o tyto služby. 

Co se týče způsobu přijetí do zařízení 
došlo přímo k převratné změně, neboť  
v současné době jsou služby poskytovány 
osobě na základě smlouvy o poskytnutí 
sociální služby uzavírané přímo s jejím 
poskytovatelem (v našem případě CSP 
Vodňany), tzn. že odbor sociálních věcí již 
o přijetí do zařízení nerozhoduje a nevy-
dává v této věci správní rozhodnutí. 
K nově vzniklým povinnostem poskyto-
vatele sociálních služeb mj. patří zajišťo-

vat dostupnost informací o druhu, místě, 
cílech, okruhu osob, jimž poskytuje sociální 
služby, a způsobu poskytování sociálních 
služeb. Tuto povinnost se snažíme plnit 
tím, že vydáváme informační materiály,  
a to v podobě informačních letáků, které jsou  
k dispozici na recepci a v kanceláři sídla 
organizace na Žižkově náměstí 21, Vodňany 
a dále v podobě informací na internetových 
stránkách www.cspvodnany.cz. Osobně 
nebo telefonicky jsou informace podává-
ny rovněž v kanceláři CSP Vodňany v sídle 
organizace na telefonu 383 382 625 zejm. 

sociální pracovnicí, nicméně základní infor-
maci o poskytovaných službách je schopen 
podat kterýkoliv ze zaměstnanců organi-
zace. Zdrojem informací o námi poskyto-
vaných službách, zejm. jejím průběhu jsou 
také příspěvky publikované ve Zpravodaji 
města Vodňany nebo našem měsíčníku 
Jak jde čas v CSP Vodňany a zveřejnované 
na nástěnkách v budově a jednotlivých 
patrech Domova pro seniory a Domova 
pro osoby se zdravotním postižením, jakož  
i v objektu Domu s pečovatelskou službou. 
O dalších povinnostech a o tom, jak se nám 
je daří plnit, Vás budeme postupně infor-
movat.           

Marcela Kellnerová
ředitelka CSP Vodňany
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