
Centrum sociální pomoci Vodňany
Poslání organizace:
Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací města Vodňany  
poskytující sociální, zdravotní a jiné služby občanům žijícím zejm. v územním obvo-
du města Vodňany. Služby jsou poskytovány v různých formách, tak aby mohli jejich 
uživatelé žít svým běžným způsobem života a nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle organizace:
 Zkvalitňování a rozvoj pobytové sociální služby domova pro seniory, jejímž prostřed-

nictvím pomáháme uživatelům služby žít aktivním a důstojným způsobem života  
a podporujeme zachování jejich soběstačnosti.



Kapacita: 80 osob
Místo poskytování:
Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany

 1 – 2 lůžkové pokoje
 součástí objektu je dvůr s altánem, terasa, zimní zahrada, kaple, jídelna, kuchyně, prádelna

Doba poskytování služeb:
 nepřetržitě 24 hodin denně

DOMOV PRO SENIORY

Poslání: 
 Poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům a osobám se zdra-

votním postižením s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu 
samostatnosti a dále umožnit uživateli v co největším rozsahu zapojit se do běžného života 
společnosti s využitím přirozených vazeb s okolím.

Principy:
 Dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů.
 Respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám.
 Upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám.
 Pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a  nezávislý život s  využitím běžných  

vazeb s okolím.



Cíle:
 Snaha o zachování lidské důstojnosti osob, kterým poskytujeme sociální službu.
 Tvorba individuálních plánů, které podporují aktivní způsob života a samostatnost uži-

vatelů služby. 
 Podpora běžného způsobu života cílové skupiny osob, které poskytujeme sociální službu.
 Snaha zařízení být součástí místní komunity.

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. 
Negativní vymezení cílové skupiny:

  osoby soběstačné, které nepotřebují péči a pomoc druhé osoby,
  osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních,
  osoby, které trpí akutní infekční chorobou,
 osoby, které trpí onemocněním či poruchou vyžadujícími specifickou odbornou péči  

a přístup (např. úplná slepota), které jim zařízení není schopno poskytnout,
  osoby, které mají specifické potřeby (např. trpí psychickou poruchou s  neschopností 

orientace v prostoru při zachovalé schopnosti chůze, psychickým neklidem),
 osoby, které trpí psychickou poruchou spojenou s projevy agresivity nebo při níž mohou 

ohrozit sebe či druhé,
 osoby závislé na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, pod jejichž vlivem ohrožují 

sebe či ostatní,
 osoby, které nejsou schopny komunikovat v  českém jazyce v  míře potřebné k  poskytnutí 

sociální služby,
 osoby, které organizaci neposkytnou souhlas ke zpracování osobních údajů nutný k posky-

tování sociální služby.



KONTAKTNÍ INFORMACE
Adresa: Centrum sociální pomoci Vodňany 
 Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany
Telefon: recepce: 383 382 625
 ředitelka: 383 383 524, 725 831 677
 vrchní sestra: 725 831 675
 sesterna: 383 382 633
E-mail: daniela.davidova@cspvodnany.cz (ředitelka)
 miroslava.hynkova@cspvodnany.cz (vrchní sestra)
Web: www.cspvodnany.cz
IČO: 00 666 319
Č. účtu: 29223291/0100

Rozsah poskytované služby:
1. poskytnutí ubytování 
2. poskytnutí stravy
3. sociální péče*
 – 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

4. zdravotní péče
 – nepřetržitý dohled zdravotnického personálu
 – praktický lékař dochází dle potřeby, minimálně dvakrát týdně

* U osob, kterým byl přiznán příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách

Informace uvedené v tomto letáku jsou aktuální od ledna 2020. Změny vyhrazeny.


