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Úvodní slovo 

 

 „O tom, kdo jsme, nerozhoduje vzdělání, bohatství, vzhled nebo talent, 

ale způsob, jak se chováme k ostatním lidem.“ 

 

 

Co je pro CSP Vodňany důležité?  

Obecně vzato, a platí to pro všechny, být sociálně užitečný. A to i přesto, že v současné době 

čelíme ztrátě hodnot, autorit a zdravého rozumu.  

Co je pro našeho seniora důležité? 

Kvalita života a spokojenost. I když jsou tito činitelé determinovány mnoha faktory 

(zdravím, svobodou, ekonomickými ukazateli, možností seberealizace, úrovní dané 

společnosti, komunitního života apod.). Jedni se dívají na svět pohledem „ mám právo na…“.  

Od nich bychom co nejrychleji odešli, pod jakoukoliv záminkou, neboť s některými, se i 

přes veškerou snahu nedá moc vyjít. Pak jsou ti, kteří se na svět dívají jako „ jsem vděčný 

za…“. Jejich vnitřní pokoj, radost, vlídnost a láskyplnost se nedá přejít jen tak, a dodává nám 

tolik potřebnou pracovní energii. 

Co je pro zaměstnance důležité? 

Každý, kdo pracuje v českém prostředí sociálních služeb, ví, že již můžeme být pro jinou 

zemi inspirací a motivací „Jak na to“. Zaměstnanci si uvědomují s jistotou, že na řešení 

chodu své práce má vliv jak zaměstnavatel, tak oni samotní. Jsou empatičtí, trpěliví, pečují 

stále o kvalitu sociálních služeb, a snaží se o věhlas organizace. Uvědomují si i to, že 

přestože stále všichni láteříme, že jsme se za poslední roky ohromným způsobem posunuli 

v mnoha oblastech (a to nejen v těch platových).  

Co je pro manažera sociálních služeb důležité? 

Dostatek lidí, kteří chtějí v této sféře pracovat, společenská prestiž a její finanční 

ohodnocení. Spokojený, respektovaný a motivovaný pracovník. A kvalita. Pokud je zařízení 

krásné, vybavené podle posledních trendů péče o seniory je to jen dobře, ale nejdůležitější 

je atmosféra v zařízení, pohoda, klid. Senioři nepotřebují luxus, ale pozornost a lásku. Pocit, 

že nejsou zbyteční, někdo jim naslouchá a respektuje jejich osobnost.                                                                                                           

Co je pro našeho zřizovatele důležité? 

Již zmiňovaná spokojenost a kvalita. Je podstatné vnímat sociální služby jako investici, 

nikoliv jako náklady. A uvědomit si, že je nezbytné se na ně dívat dál, než za horizont 

jednoho volebního cyklu. Když se nebude investovat do zlepšení služeb nyní a neustále, 

bude to do budoucna mnohokrát dražší.  
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Základní údaje 

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  

 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 

 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  

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. 

 

Principy poskytování služeb 

 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. 

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); 
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 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. 

 

Místo poskytování služby  

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 zajištěn 

nájezdovou plošinou - přední vchod, a také dvorem - zadní vchod, neboť lze zaparkovat 

přímo u budovy domova a využít venkovního vstupu a výstupu výtahem. 

 

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. 

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 

 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  

  

Zařízení disponuje také vlastní: 

 zmodernizovanou kuchyní umožňující vyhovět potřebám dietního stravování 

seniorů a pružně reagovat na další požadavky týkající se stravy 

 prádelnou, která kromě praní, sušení a žehlení prádla provádí jeho značení a 

případné úpravy 
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Pokoje  

Domov nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Kapacita zařízení činí 

celkem 80 lůžek. 

Ve staré budově jsou dvoulůžkové pokoje (v prvním patře s koupelnou společnou vždy pro 

dva pokoje). Tyto pokoje jsou určeny seniorům, kteří vyžadují náročnější ošetřovatelskou 

péči. Jim slouží také centrální koupelna, kde je uživatelům poskytována pomoc s 

prováděním hygienických úkonů. 

Nová budova je tvořena jednolůžkovými a prostornými dvoulůžkovými pokoji, přičemž 

sociální zařízení se nachází přímo u pokojů. 

 

Vybavení 

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 lze samozřejmě dovybavit i vlastním nábytkem či vyzdobit podle 

přání uživatele.  

 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 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Poslání pečovatelské služby 

Posláním této služby je poskytnutí takové pomoci seniorům a osobám se zdravotním 

postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost 

vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí. 

Pečovatelská služba je služba terénní, kdy naše pečovatelky pomáhají seniorům a osobám 

se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Pomoc se týká, jak péče o vlastní osobu, 

tak jejich domácnosti, případně vyřídí osobní záležitost uživatele nebo nutnou pochůzku. 

Cílová skupina 

Osoby, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost 

a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje 

seniorům, osobám se zdravotním postižením od 27 let věku a rodinám, ve kterých se 

současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti 

do 4 let věku těchto dětí. 

Pečovatelská služba, se s výjimkou nákladů za stravu, poskytuje bez úhrady osobám 

uvedeným § 75, odst. 2 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

 

Principy poskytování služeb 

 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. 
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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 16 

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 z 16 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.  

 

Personální zajištění služby 

Pečovatelská služba je zajišťována 3 terénními pečovatelkami, 1 pečovatelkou pro rozvoz 

obědů a 1 sociální pracovnicí. 

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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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 7 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 24 pracovníky v sociálních službách, 

z nichž 23 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 pracovníka základní výchovné nepedagogické činnosti. 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.  

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. S tím souvisí i využívání wi-fi připojení po celém domově. 

Péče v domovech pro seniory se v současnosti přirovnává k principu nemocnice, převažují 

již senioři s velkými zdravotními potížemi ve stupni středně těžké až úplné závislosti, 

obložnost lůžek v roce 2018 byla 99, 27%.  
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Úhrady od zdravotních pojišťoven  

 

Název pojišťovny Úhrada v Kč 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 953 588,87 

Vojenská zdravotní pojišťovna 224 496,10 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 68 261,97 

Oborová zdravotní pojišťovna 52 297,56 

Celkem 1 298 644,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 

VZP

VOZP

ZPMV

OZP
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Půjčovna kompenzačních pomůcek  

Již šestým 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. 
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Počet uživatelů dle věku 

do 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

nad 95

Počet uživatelů dle stupně 
příspěvku na péči  

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 k 31. 12. 2018 

Počet uživatelů dle věku k 31. 12. 2018 

 

 

Počet klientů a průměrný věk k 31. 12. 2018 

 

 

Příspěvek na péči Počet 

 
I (lehká závislost) 

 
3 
 

 
II (středně těžká závislost) 

 
28 

 

 
III (těžká závislost) 

 
26 

 

 
IV (úplná závislost) 

 
22 

 

Věk Počet 
osob 

do 65 2 

66 – 75 12 

76 – 85 36 

86 – 95 24 

nad 95  5 

Počet mužů Průměrný 
věk 

Počet žen Průměrný 
věk 

Celkem Průměrný 
věk 

 
22 

 
79,6 

 
57 

 
85,3 

 
79 

 
83,7 
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Počet uživatelů 
27- 65

66 - 74

75 - 80

81 - 90

nad 90

Počet uživatelů 

muži

ženy

Struktura uživatelů pečovatelské služby 

Počet uživatelů dle věku k 31. 12. 2018 

 

 

Počet uživatelů dle pohlaví k 31. 12. 2018 

Přehled úkonů pečovatelské služby za rok 2018 

Druh úkonu Počet Jednotka 

Sociální úkony 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 113 úkonů 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 207 úkony 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním 
prostoru 

653 úkonů 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 371 úkonů 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 15 úkonů 

Příprava a podání jídla a pití  601 úkonů 

Běžný úklid a údržba domácnosti + pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti 

1 319 úkonů 

Běžné nákupy a pochůzky 1 382 úkonů 

Velký nákup  180 úkonů 

Praní a žehlení ložního prádla a osobního prádla, případně jeho drobné 
opravy 

681 kg 

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

140 úkonů 

Fakultativní služby 

Zprostředkování volnočasových a zájmových aktivit 27 úkonů 

Údržba jídlonosiče 434 úkonů 

Transport osoby do vzdálenosti max. 50 km od sídla organizace 151 km 

Kopírování, tisk listin dle přání uživatele 2 161 úkonů 

Poskytování stravy 

Dovoz či donáška jídla 9 398 úkonů 

Věk Počet osob 

27 - 64 3 

65 - 74 15 
75 - 80 22 

81 - 90 42 
nad 90 9 

Pohlaví Počet osob 

Muži 24 

Ženy 67 
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Personální údaje 

Pracovní zařazení zaměstnanců 

Pracovní zařazení Počet zaměstnanců 

Vedoucí pracovníci 1 

Vrchní sestra, staniční sestra 2 

Zdravotní sestry 5 

Sociální pracovníci 3 

Pracovník v sociálních službách - základní výchovná 
nepedagogická činnost  

1 

Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče 23 

Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost 4 

Účetní  2 

Zásobovač 1 

Prádelna 2 

Vedoucí kuchyně 1 

Kuchaři 4 

Pomocní kuchaři 1 

Úklid 5 

Údržba 1 

Recepční 1 

 
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 
 

 
57 
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Věková struktura zaměstnanců 

Věk Muži Ženy Celkem 

20 0 0 0 

21 - 30 3 5 8 

31 - 40 2 6 8 

41 - 50 1 26 27 

51 - 60 1 13 14 

Celkem 7 50 57 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Počet osob 

základní 0 5 5 

vyučen 3 20 23 

úplné střední odborné 4 17 21 

vysokoškolské 0 8 8 

Celkem 7 50 57 

 

Vznik a skončení pracovních poměrů zaměstnanců 

Druh Počet 

nástupy 4 

odchody 3 

Fluktuace zaměstnanců činí 7 %. 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 24 42,11 

do 10 let 13 22,81 

do 15 let 14 24,56 

do 20 let 1 1,75 

nad 20 let 5 8,77 

Celkem 57 100 
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Vzdělávání 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 

11. 01. 2018  Konference pro ředitele a ekonomy  3 

12. 01. 2018  Roční zúčtování daně za rok 2017 a zdaňování příjmů od 1. 1. 
2018  

1 

17. 01. 2018  Péče o duševní zdraví  28 

14. 03. 2018  Školení v oblasti GDPR  35 

27. 03. 2018  Prevence nádorového onemocnění  32 

17. 04. 2018  Výměnná praxe Domov pro seniory-Rybniční Strakonice 2 

17. 04. 2018  Školení provozoven stravovacích služeb  8 

17. 04. 2018  Školení provozoven stravovacích služeb (vstupní proškolení)  3 

18. 04. 2018  Školení řidičů  4 

20. 04. 2018  Výměnná praxe Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. - Loucký Mlýn 3 

24. 04. 2018  Výměnná praxe Charita Zliv 3 

27. 04. 2018  Výměnná praxe Domov pro seniory Pohoda Netolice 3 

30. 04. 2018  Výměnná praxe Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. - Loucký Mlýn 3 

04. 05. 2018  Výměnná praxe Domov pro seniory Rybniční 5 

11. 05. 2018  Výměnná praxe Město Protivín – Pečovatelská služba 2 

17. 05. 2018  Seznámení s IS Cygnus 2  10 

31. 05. 2018  Smlouva o poskytování sociální služby v praxi (pro neprávníky)  1 

31. 05. 2018  Konference Smyslová aktivizace tělem i duší 2 

01. 06. 2018  Výměnná praxe Domov pro seniory-Rybniční Strakonice 2 

12. 06. 2018  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách  1 

14. 06. 2018  Vzdělávání v oblasti zpracování osobních údajů v souladu s EU 
GDPR  

3 

23. 07. 2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

30. 07. 2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

16. 08. 2018  Výměnná praxe Město Protivín – Pečovatelská služba 1 

20. 08. 2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

27. 08. 2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

03. 09. 2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 
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17. 09. 2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

24. 09. 2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

26. 09. 2018  Exkurze Senior dům Soběslav 8 

01. 10. 2018  Odměňování zaměstnanců v sociálních službách  1 

01. 10.2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

07. 10.2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

11. 10. 2018  X. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb  6 

15. 10.2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

22. 10.2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  30 

30. 10. 2018  Konference o sociálních službách  2 

05. 11. 2018  Supervize  3 

07. 11. 2018  Exkurze Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 4 

07. 11. 2018  Veřejný opatrovník a jeho role při poskytování zdrav. služeb   2 

23. 11. 2018  O kvalitě v sociálních službách  2 

24. 11. 2018  Kurz PSYCHOSOMATIKY  1 

26. 11. 2018  Výměnná praxe Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s 1 

27. 11. 2018  Sociální dokumentace IreSoft 3 

28. 11.2018  Standardy kvality sociálních služeb CSP Vodňany DS 2018  2 

29. 11. 2018  II. konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro 
systém sociálních služeb  

2 

04. 12. 2018  Školení na informační systém Cygnus2  8 

13. 12. 2018  Školení na informační systém Cygnus2  11 

14. 12. 2018  Kufr plný vzpomínek  25 

17. 12. 2018  Výměnná praxe Domov důchodců Horní Planá 1 

21. 12. 2018  Výměnná praxe Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. - Loucký Mlýn 1 

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 2018 provedl Ing. Radovan Růžička 
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DUCHOVNÍ SLUŽBA v CSP Vodňany  

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 pan farář Římskokatolické farnosti ve Vodňanech P. Josef Prokeš a v 

domě s pečovatelskou službou každé pondělí paní 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, p. Polatová … 

 

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.   

 

Vzpomínková zádušní mše 

Každoročně na podzim se koná v prostorách 

kaple domova pro seniory Vzpomínková zádušní 

mše za uživatele, kteří zemřeli v uplynulém roce. 

Na mši jsou zváni příbuzní zemřelých a účastní se 

jí zaměstnanci a uživatelé domova pro seniory, 

kteří se chtějí rozloučit se zesnulými 

spoluobyvateli.   
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Z činnosti organizace … 

 Ocenění „Značka kvality“ převzala pečovatelská 

služba CSP Vodňany dne 21. února 2018. 

Pečovatelská služba se k certifikaci přihlásila  

na podzimu roku 2017 a od této doby probíhala 

certifikace například v oblastech péče, 

individuálního přístupu a partnerství. Celkem 

získala tato sociální služba 4 hvězdy z možných 5, 

a to 439 bodů z celkových 500 možných. Značka 

kvality v sociálních službách je systém externí 

certifikace pro sociální služby. Certifikace je 

určena například domovům pro seniory, 

pečovatelskou službu, denní stacionáře pro osoby 

se zdravotním postižením a další sociální služby. 

Cílem je poskytnout novým uživatelům služby, 

zájemcům o službu či jejich rodinným 

příslušníkům jednoznačnou informaci jakou 

kvalitu, mohou od života v daném zařízení 

sociálních služeb očekávat. 

 Od společnosti Kompakt spol. s r. o. jsme získali v rámci projektu „Sociální automobil“ do 

užívání osobní automobil Dacia Dokker. Ten si 

19. června převzala ředitelka Daniela Davidová  

z rukou p. Adama, zástupce poděbradské 

reklamní agentury Kompakt, která tento projekt 

organizuje. Přítomni byli také sponzoři  

a zástupci města Vodňany. Na financování vozu 

se podíleli sponzoři napříč obory od velkých 

firem až po jednotlivce z Vodňan a okolí, 

Netolicka, Vltavotýnska, Táborska… Projekt stojí 

na systému zakoupení reklamní plochy na vozidle, tím získali podnikatelé zviditelnění  

v regionu po dobu 6 - ti let, a současně s tím pomohli zlepšit stav vozového parku  

v našem domově pro seniory a pečovatelské službě.  

 Zúčastnili jsme se kulinářské soutěže „Nejlepší kuchař ve společném stravování roku 

2018“, kterou organizovala Asociace kuchařů a cukrářů. V soutěži jsme postoupili  

do finále, které se konalo v Praze v Makro Akademii ve dnech 10. – 11. listopadu 2018.  
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V naší kategorii „Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+“ jsme z 15 finalistů získali  

4. místo s naším receptem „Kapr po Třeboňsku“. 
 

 Zapojili jsme se do 22. ročníku celonárodní veřejné sbírky „Český den proti 

rakovině“, jejímž cílem je přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny 

prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené kvítky měsíčku 

lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, 

zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, 

výzkumu a vybavení onkologických center.  
 

 Získali jsme certifikát „Firma pro zdraví“, jehož předání proběhlo v Senátu ČR, a to  

za realizaci programů v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců. Hlavním cílem 

strategie je zlepšit zdravotní stav svých zaměstnanců a podpořit jejich zájem  

o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí. Tento certifikát lze získat jen na 

základě prokazatelného naplňování filozofie péče o zaměstnance. Stali jsme se tak první 

organizací v sociálních službách v ČR, která tento certifikát získala. 

 

 

 

 

 

 Dne 13. 6. 2018 jsme se zúčastnili Slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen  

6. ročníku projektu „DOBRÁ DUŠE“ v klášteře Minoritů svatého Jakuba v Praze. Přítomni 

byli všichni partneři a členové odborné poroty, dále patroni akce z řad známých 

osobností p. Aleš Cibulka, p. Vladimír Hron a p. Taťána Gregor Kuchařová. Cílem Dobré 

duše je oceňovat nejen aktivní dobrovolníky v seniorském věku, ale i instituce, které  

s dobrovolníky pracují. Hlavní myšlenkou je podpora seniorů, aby i v pozdějším věku 

mohli zůstat aktivními a mohli věnovat svůj volný čas těm seniorům, kteří  

ze zdravotních či sociálních důvodů nemohou trávit své stáří v kruhu rodiny. V kategorii 

„Instituce“ za nominovanou organizaci CSP Vodňany přebírala čestné uznání Dobré duše 

naše paní ředitelka Mgr. Bc. D. Davidová. A v kategorii „Jednotlivec“ přebíral čestné 

uznání pan V. Viktora, který v naší organizaci působí jako dobrovolník.  

https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/mimoradne-oceneni-ziskala-daniela-davidova-z-vodnan-20180408.html
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 Zaměstnanci i obyvatelé domova pro seniory se 

zapojili do pátého ročníku charitativního projektu 

„Kabelkový veletrh Deníku 2018“, na který se nám 

podařilo získat 60 kabelek.  

 

 Prestižní „Cena Ď“ je určitá forma poděkování, které je v různých oblastech udělována již 

od roku 2001. Do řady významných a zvučných jmen, mezi něž například patří pan 

Václav Havel, MUDr. Vladimír Koza a další, se v letošním roce 

zařadila ředitelka naší organizace Mgr. Bc. Daniela Davidová.  

V krajském kole jí byla udělena cena za skvělý nápad, který funguje 

již několikátým rokem. Jedná se o myšlenku aktivního propojení 

generací dětí a seniorů při společných tvůrčích činnostech  

a aktivitách, a to opravdu již dlouhodobého charakteru. Myšlenka 

to byla tak znamenitá, že jí ocenila porota nejen na krajském kole  

v Táboře, ale i na celostátním finále v Praze, kde za tento nápad  

ve své kategorii – Domovy pro seniory a sociální ústavy získala 

Mgr. Bc. D. Davidová 1. místo.  

 

• Zapojili jsme se do charitativního projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, díky 

kterému byla splněna všechna přání seniorům našeho domova. Do Štědrého dne přijali 

senioři tyto dárky od Ježíškových vnoučat: 

televizory, předplatné časopisů, křížovky, 

historické knihy, vyhřívaná deka, elektrický 

pohon k invalidnímu vozíku, masti na klouby  

a bolavá záda, fotografická tiskárna, rádio s CD 

přehrávačem a CD, terapeutická panenka, 

naslouchátko a v neposlední řade jeden zážitek, 

a to pěvecké vystoupení Elišky Kotlínové a její 

kapely Votvíráci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• spolupráce s APSS ČR na výzkumu: „Nedostatek zaměstnanců v sociálních službách“ 

 

• spolupráce s Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace MPSV, na projektu 

„Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního 

systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách“. 

 

 Soutěž pro seniory pořádaná Nadačním fondem PHOENIX v rámci projektu „Senioři mezi 

námi“. 
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Domov pro seniory - přestavby, úpravy, opravy 

 vymalování pokojů na 2. p SB, NB, malé společenské místnosti 

 vybudování tzv. centrálních koupelen v 1. a 2. p. NB 

 výměna lin ve 2 pokojích 1. p. SB 

 výměna dvoukřídlých dveří: prádelna, sesterna, koupelna SB 

 výmalba spol. místnosti a chodby k terase 2. p SB 

 oprava zábradlí terasy 2. p. SB 

 výměna koupacích sedaček do všech sprch v 1. p. SB 

 přestavba kanceláře sociální pracovnice 

 oprava a výměna nábytku prádelny 

 obložení stěn na pokojích a společných předsíní klientů NB 

 výmalba předsíněk v pokojích 1. p. SB 

 celková oprava elektrického jističe skříně SB 

 drobné příslušenství do všech koupelen domova (zrcadla, háčky, hrnečky…) 

Domov pro seniory - nákup vybavení 

 4 ks kancelářských židlí pro zaměstnance 

 zajištění Wi-fi sítě do společenské místnosti pro seniory 

 počítač do ordinace pro zdravotní sestry 

 nákup nového PC programu pro celý sociální a zdravotní systém Cygnus 2 

 vybavení kanceláře soc. pracovnic elektronikou, stůl, laminovačka 

 elektrický pohon na imobilní vozík 

 10x antidekubitní matrace  

 3 ks speciálních imobilních křesel s kolečky 

 3 ks šatní skříň pro zaměstnance 

 2x protizápachové kontejnery na inkontinenční pomůcky 

 3x dvojdveře požární  

 10x skříně do koupelen NB 

 2x skříně do pokojů – 1. p. SB 

 náhradní vana do sprchovacího lůžka 

 30x evakuační podložka 

 1x šatní skříň, 2x šatní nástavce - 1. p. SB 

Pečovatelská služba - přestavby, úpravy, opravy 

 Vytvořeno vyhrazené parkovacího místo pro služební automobil v Elektrárenské ulici 

32, Vodňany 

 Vybudování altánku v prostorách DPS v rámci projektu Sodexo Plníme přání seniorům 

 Získání finančních prostředků od Nadace ČEZ v rámci EPP Pomáhej pohybem na nákup 

elektrokola pro terénní pečovatelku 

Pečovatelská služba - nákup vybavení: 

 vysavač pro úklid auta pro rozvoz obědů 

 informační klipový rám pro seniory DPS 

 handsfree do automobilu 

 skříň šatní 
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Propagace CSP Vodňany 

 Vodňanský zpravodaj 

 celorepublikový časopis Sociální služby – článek „Kuchařina je umění“, „Sociální 
automobil pro CSP“, „Dobré věci mohou vznikat jen ve stavu pohody“, „Pestrá paleta 
řečníků a rekordní počet účastníků“, „Výstava fotografií“, Prezentace pečovatelské 
služby v rámci ZNAČKY KVALITY 

 zapojení se do celorepublikového projektu „Senioři mezi námi“ do soutěže pro 
seniory – 1 uživatelka DS se stala mezi 50 ti losovanými vítězkou soutěžní křížovky 

 celorepublikový časopis Rezidenční péče - článek „Žijte s chutí“  

  účast v projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II“, jehož 
realizátorem je Jihočeský kraj. Projekt se zaměřuje na podporu procesů plánování 
na krajské i místní úrovni. Jeho součástí je řada aktivit, mezi něž se řadí např. 
příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, realizace kulatých stolů 
pro poskytovatele sociálních služeb, jednání zástupců krajského úřadu se zástupci 
místní samosprávy či podpora komunitního plánování na úrovni obcí s rozšířenou 
působností. Projekt je realizován od dubna 2016 do března 2019. 

  propagace CSP Vodňany na novém Sociálním portále Jihočeského kraje - 
http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/ 

  zapojení CSP do „Týdne sociálních služeb“ realizací Dnů otevřených dveří spojených  
s kulturními akcemi v DS a PS. Dne 10. října oficiální předávání certifikátu „Značka 
kvality“ před zraky 800 poskytovatelů sociálních služeb z celé ČR. 

  zapojení se do projektu Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Brno 2018 – „Možnosti formování pozitivních 
mezigeneračních vztahů při vzájemném setkávání žáků s generací seniorů“ – Mgr. 
Josef Kolář 

 elektronický časopis Kompost (Strakonický měsíčník o ochraně přírody) – články: 
„Kapička proti plýtvání potravin“, „Zázračný rýmovník těší duši i tělo“ a „Lhostejnost je 
seniorům CSP Vodňany cizí“ 

 vysílání Jihočeské televize „ Altánek pro pečovatelskou službu“ 

 Region ZÁPAD– článek „Začalo to tragickou nemocí přátel. Dnes Firma pro zdraví 
inspiruje společnosti, aby dbaly na zdraví zaměstnanců“ 

 i.Dnes  – článek „Šéfka Centra sociální pomoci získala cenu za setkávání dětí a 
seniorů“ 

 Český rozhlas „Vítězkou jihočeské Ceny Ď je Daniela Davidová z Vodňan“, „Vodňanská 
pečovatelská péče získala čtyři hvězdy certifikátu Značka kvality“ 

 Strakonický deník – články: „Zaměstnanci v sociálních službách jsou často pod velkým 
tlakem“, „Svého favorita má i ve 103 letech“, „Hlasovala ve 103 letech, pamatuje 
Masaryka“, „Ředitelka chce ochránit kolegy před vyhořením“, „Senioři o masopustu 
tančili“, „Sedm tisíc žen onemocní ročně karcinomem prsu“, „Mimořádné ocenění 
získala Daniela Davidová z Vodňan“, „Na nový automobil pro seniory přispělo 49 
sponzorů“, „Další kabelky přidalo i centrum ve Vodňanech“, „Senioři si mohli vyzkoušet 
sklářskou profesi“, „Začala výstava fotografií z loňských aktivit seniorů na Vodňansku“,  
„Výstava z každodenní práce“, článek „Čtyři hvězdy mají pečovatelé ve Vodňanech“ 

 Číčenický hlasatel – článek „Značka kvality v PS“ 

http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/
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Interiér a exteriér domova pro seniory  
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Exteriér a Interiér Pečovatelské služby 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY  

V roce 2018 byly podpořeny a zrealizovány níže uvedené projekty.  

Vyhlašovatel Grantový program Název projektu 

Výše 
žádaného 

grantu 

Výše 
schváleného 

grantu 
Podíl CSP 
Vodňany 

Skutečné 
vyúčtované 
náklady na 

projekt Kč Kč 

DOMOV PRO SENIORY 

Jihočeský kraj Podpora kultury 
S písničkou kolem 
světa 

54 000 Kč 30 000 Kč 13 567 Kč 43 567 Kč 

Dobrý skutek 
z.s. 

Žádost o dar 
Dar - 2 
antidekubitní 
matrace 

39 993 Kč 39 993 Kč 0 Kč 39 993 Kč 

Jihočeský kraj 
Krajský dotační 
program na podporu 
sociálních služeb 

osobní náklady 
zaměstnanců 

500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč 

Nadace 
KONABO 

Společný grant 
nadace a města 
Vodňany 

Stvoření světa 8 800 Kč 8 800 Kč 4 629 Kč 13 429 Kč 

VDV - Nadace 
Olgy Havlové 

Program Senior 
Kvalitní podzim 
života 

38 000 Kč 30 000 Kč 8 000 Kč 38 000 Kč 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Ministerstvo 
kultury 

Kulturní aktivity 
zdravotně 
postižených občanů a 
seniorů 

Aktivní senior 27 000 Kč 20 000 Kč 9 216 Kč 29 216 Kč 

Jihočeský kraj Podpora kultury 
Vzpomínky na staré 
časy 

31 000 Kč 20 000 Kč 9 011 Kč 29 011 Kč 

Jihočeský kraj 
Podpora sociálně 
zdravotních aktivit 

Našeho zdraví si 
vážíme 

20 000 Kč 15 000 Kč 1 461 Kč 16 461 Kč 

SODEXO 
Plníme přání 
seniorům 

Posezení pro 
dobrou náladu 

49 500 Kč 49 500 Kč 17 939 Kč 67 439 Kč 

Nadace ČEZ 
Podpora regionů 
2018 

Dostupná 
pečovatelská služba 

24 642 Kč 24 642 Kč 0 Kč 24 642 Kč 

Jihočeský kraj 
Krajský dotační 
program na podporu 
sociálních služeb 

osobní náklady 
zaměstnanců 

50 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 30 000 Kč 

SOUČET 842 935 Kč 767 935 Kč 63 823 Kč 831 758 Kč 

 

Účelová dotace Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV 
 

CSP Vodňany získalo na rok 2019 v rámci účelové dotace dle §101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 
finanční prostředky v této výši: 

◦ Sociální služba Domov pro seniory ………………………………... 11 400 000,- Kč 

◦ Sociální služba Pečovatelská služba ………………………………..    1 100 000,- Kč 

Dotace byla použita na úhradu neinvestičních nákladů na poskytování základních druhů  
a forem námi poskytovaných sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 
činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle 
zákona o sociálních službách, a to v rozsahu dle Pověření. 
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Speciálně upravené vozidlo pro potřeby CSP Vodňany 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002319 

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny soc.služeb-113 310 

Cena vozidla: 1.100.000,- Kč 

Realizace projektu (datum dodání): srpen 2018 

Značka vozidla: Mercedes-Benz Sprinter 214 CDI KB S 

V rámci IROP byla městem Vodňany podána žádost o dotaci na pořízení vozidla pro klienty 
našeho CSP Vodňany. Dne 13. srpna převzala klíče od tohoto auta z rukou p. starosty  
p. Heřmana p. ředitelka D. Davidová. Toto 9 ti místné auto značky Mercedes, je 
přizpůsobeno pro klienty se sníženou 
pohyblivostí – automatická rampa, vysouvací 
stupínek pro snazší nastupování, osvětlením  
v celém prostoru, pomocná madla a dalšími 
bezpečnostní prvky. Bude nyní sloužit klientům  
a celému týmu CSP Vodňany. Cena vozidla  
i s přestavbou dosáhla 1.100.000,- Kč. Město 
Vodňany se spolupodílelo na financování deseti 
procenty, což činí 110.000,- Kč. Příspěvek unie  
a veřejných zdrojů činil 90 % tedy 990.000,- Kč. 

 

S písničkou kolem světa 

Tento projekt zahrnoval čtyři 
kulturní vystoupení v domově pro 
seniory a závěrečnou výstavu fotografií  
ve Sloupové síni Městského úřadu Vodňany. Senioři 
měli možnost shlédnout talkshow Ivanky Deváté za 
doprovodu harmonikáře Libora Šimůnka, pořad 
divadla Andromeda s Andreou Sousedíkovou  
J. Dodo Slávikem, vystoupení Malé kapely Koláříci  
a hudební vystoupení Víti Vávry.   

 

Stvoření světa 

Smyslem projektu byla podpora 
aktivního pohybu a zdravého 
životního stylu. Za tímto účelem se konala  
v domově pro seniory tři společná setkání seniorů 
a dětí z MŠ Vodňany. Během těchto setkání se 
uskutečnil zážitkový program na téma Stvoření 
světa, v jehož průběhu si obě generace zábavnou 
formou zahráli pohádku prostřednictvím 
pohybových cvičení s pomocí zakoupených rehabilitačních a cvičebních pomůcek.  
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Kvalitní podzim života 

V rámci projektu se zakoupily 2 speciální geriatrická 
křesla pro seniory našeho domova. Tato křesla 
poskytují vysoký komfort, jsou polohovací, vytvářejí svojí anatomií 
pocit bezpečí a umožňují svojí konstrukcí pohyb v terénu. Jsou 
určena především pro ležící osoby se sníženou soběstačností, které 
se prostřednictvím ošetřujícího personálu mohou dostat i mimo naše zařízení, a mohou tak 
prožít plnohodnotný a smysluplný podzim svého života.  

 

Aktivní senior 

V rámci projektu 
se uskutečnilo  
5 kulturních akcí na pečovatelské službě:  
1) workshop SOU služeb Vodňany s ukázkou tvorby 
květinového aranžmá, 2) přednáška známého 
průvodce Šumavou Ing. Josefa Pecky spojená 
s videoprojekcí, 3) pěvecké vystoupení ženského 
pěveckého sboru Regina pod vedením Romany 
Rédlové, 4) beseda s jihočeským spisovatelem Ing. Janem Bauerem, autorem mnoha 
historických knih, o jeho tvorbě, 5) beseda se známým českým hercem a tanečníkem 
Vlastimilem Harapesem, spojená s videoprojekcí slavných baletních rolí, jejíž nedílnou 
součástí bylo hudební vystoupení tohoto všestranného umělce.  

 

Vzpomínky na staré časy 

V rámci projektu se konaly tyto 
kulturní aktivity: 1) přednáška Mgr. Jitky Velkové  
o historii Vodňan spojená s promítáním, 2) vystoupení 
Agentury Iva věnované ke Dni matek pod názvem 
Sváteční zastaveníčko, 3) návštěva zástupců Skelné 
hutě u Hluboké zahrnující výklad a komentovanou 
ukázku sklářské tvorby, při které si senioři budou moci zkusit výrobu korálků, 4) šermířské 
vystoupení skupiny historického šermu Vendetta ze Strakonic. Všechny akce byly určeny 
pro uživatele pečovatelské služby, kterým byla zajištěna i doprava do místa konání akce.   

 

Našeho zdraví si vážíme 

V průběhu projektu se 
uskutečnily 4 přednášky 
zaměřené na zdravý životní styl, první pomoc, 
finanční a počítačovou gramotnost. Hlavní témata 
jednotlivých přednášek byla tato: podomní 
prodejci a jejich „výhodné“ nabídky, informace  
o nevýhodných nákupech a splátkách, seznámení se speciálními pojišťovacími produkty 
pro seniory, darovací smlouvy blízkým osobám, exekuce, rizika ručení, obsluha počítačů, 
bezpečí na internetu, rady při náhlém ohrožení života, informace o zdravém životním stylu 
ovlivňujícím zdraví a kondici člověka v pokročilém věku. Cílem bylo pomoci seniorům 
zorientovat se ve velkém množství informací a získat větší sebejistotu v dnešním světě.   

 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

27 

 

Dostupná pečovatelská služba 

CSP Vodňany se podařilo 

nasbírat potřebný počet 

bodů v mobilní aplikaci 

Nadace ČEZ - EPP Pomáhej pohybem a díky tomu 

jsme získali finanční prostředky na nákup 

elektrokola pro pečovatelskou službu. Kolo slouží 

terénním pečovatelkám pro snadnější přesun mezi 

klienty. Pořízením elektrokola se zefektivnila práce terénních pečovatelek, které se tak 

snáze dostanou k uživatelům sociální služby a jsou tak schopny během pracovní doby 

zajistit péči více osobám. 

 

Posezení pro dobrou náladu 

U příležitosti Dne otevřených dveří pečovatelské služby se konal křest 

altánku, který jsme získali prostřednictvím projektu „Plníme přání 

seniorům 2018“, vyhlášené společnosti Sodexo Pass ČR a s pomocí 

dobrovolných dárců, kteří na tento altánek přispěli libovolnou finanční částkou.  

Odpoledne se obohatilo tanečním zážitkem skupiny SENSEN z Prachatic. Akce se zúčastnili 

zástupci naší organizace, Mgr. Júsuf Traore, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a školství, uživatelé Pečovatelské služby i samotní dárci. 

 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb 

V rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb 

pro rok 2018 v rámci Opatření č. 2: Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených 

do krajské sítě sociálních služeb pro rok 2018 jsme na základě žádosti získali finanční 

prostředky v této výši: 

 Domov pro seniory 500 000,- Kč 

 Pečovatelská služba   30 000,- Kč  

Finanční prostředky byly použity na osobní náklady zaměstnanců.  
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Ekonomika 

NÁKLADY 

Položka Částka v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 4 010 
Spotřeba energie 1 206 
Opravy a udržování 830 
Ostatní služby 965 
Mzdové náklady 18 841 
Zákonné sociální pojištění 6 343 
Jiné sociální pojištění 373 
Zákonné sociální náklady 76 
Daň silniční 5 
Odpisy dlouhodobého majetku 112 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 496 
Ostatní náklady z činnosti 81 

Celkem 33 338 
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VÝNOSY 

Položka Částka v tis. Kč 

Úhrady za pobyt DS  
Úhrady za stravné + úkony PS 

8 827 
888 

Úkony od zdravotních pojišťoven 1 299 

Příspěvek na péči 7 631 

Prodej ostatních služeb 348 

Ostatní finanční výnosy 222 

Dotace město 1 952 

Dotace JčK ze zdrojů MPSV 12 500 

Krajský dotační program 
Granty 

530 
118 

Celkem 34 315 
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Náklady a výnosy podle jednotlivých služeb 

 

NÁKLADY v tis. Kč 
NÁKLADY Domov 

pro 
seniory 

Pečovatelská 
služba 

Fakultativní 
služby 

Pronájem 
auta 

Kompen-
zační 

pomůcky 

Celkem 

Spotřeba materiálu 3 545 443 22     4 010 

Spotřeba energií 1 123 78    5 1 206 

Opravy a udržování 788 41   1   830 

Ostatní služby 815 150       965 

Mzdové náklady 17 215 1 586 5   35 18 841 

Zákonné sociální 
pojištění 

5 790 539  2   12 6 343 

Jiné sociální pojištění 70 6       76 

Zákonné sociální 
náklady 

341 32       373 

Daň silniční 3 2       5 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

51 61       112 

Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

471 25       496 

Ostatní náklady z 
činnosti 

66 15       81 

Celkem 30 278 2 978 29 1 52 33 338 

 

 

VÝNOSY v tis. Kč 
VÝNOSY Domov 

pro 
seniory 

Pečovatelská 
služba 

Fakultativní 
služby 

Pronájem 
auta 

Kompen- 
zační 

pomůcky 

Celkem 

Úhrady od uživatelů za 
pobyt  

8 827         8 827 

Úhrady od uživatelů za 
úkony 

  888       888 

Úkony od zdravotních 
pojišťoven 

1 299         1 299 

Příspěvek na péči 7 631         7 631 

Prodej ostatních služeb 241 25 29   1  52 348 

Ostatní finanční výnosy 203 19       222 

Dotace město 1 352 600       1 952 

Dotace JčK ze zdrojů 
MPSV 

11 400 1 100       12 500 

Krajský dotační 
program 

500 30    530 

Ostatní dotace a granty 39 79       118 

Celkem 31 492 2 741 29 1 52 34 315 

ZISK / ZTRÁTA 1 214 -237 0 0 0 977 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

31 

 

SPOLUPRÁCE s ostatními institucemi a školami 
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

České republiky, Tábor 

Dobrovolnické centrum KREBUL o. s., 

Prachatice 

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 

- Teologická fakulta,  

- Zdravotně sociální fakulta,  

- Ekonomická fakulta,  

- Fakulta rybářství a ochrany vod 

Střední škola a Jazyková škola s právem státní 

zkoušky, Volyně 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická, Č. 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., Č. Budějovice 

Společnost sociálních pracovníků ČR, 

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, Č. Budějovice 

Řídící skupina KPSS, Vodňany 

Chelčický domov sv. Linharta, o. p . s., Chelčice 

Alzheimercentrum Loucký Mlýn, Radčice 

Národní síť podpory zdraví, o. s., Č.B. 

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. 

PK JIH MEDIPONT - Marie Ticháková, 

registrovaná asistentka ochrany veřejného 

zdraví 

GI projekt o.p.s. Protivín 

Domov pro seniory, Budislav 

Domov pro seniory, Strakonice 

Nadace ČEZ 

Domov seniorů, Třeboň 

Domov pro seniory Máj, České Budějovice 

Seniorský dům, Písek 

G – centrum Tábor 

PARA – poradenské a školicí středisko Včelná 

Univerzita Karlova v Praze – Husitská 

teologická fakulta, Lékařská fakulta v Plzni 

Město Protivín – pečovatelská služba 

Profesní svaz sociálních pracovníků  

v sociálních službách, Tábor 

Komunitní nadace Blanicko – Otavská, Písek 

Asociace nestátních neziskových organizací  

v ČR z.s. 

Firma pro zdraví, z.s. 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická 

Domácí Hospic Athelas, Písek 

Hospic Prachatice 

Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště Písek 

VLTAVA LABE MEDIA a.s., Strakonice - 

Strakonický deník 

HARTMANN – RICO a.s. 

Asociace nestátních neziskových organizací v 

České republice z. S. (ANNO ČR), Praha 

G – projekt,  České Budějovice 

Domov Žlutý Petrklíč, z. s., Libějovice 

 Městská knihovna Vodňany 

Senior dům Soběslav 

 Domov pro seniory Kaplice 

 Domov Libníč a Centrum sociálních služeb 

Empatie, Rudolfov 

 Mamma help centrum České Budějovice 

 Nadace pro transplantace kostní dřeně, Plzeň 

- pobočka Strakonice 

Fond dalšího vzdělávání, Praha



 

 

32 

 

Kontroly v organizaci 
V roce 2018 byly provedeny tyto kontroly: 

 

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

uložena žádná pokuta ani vyměřené penále. 

 

Dobrovolnictví 
Naše organizace spolupracuje s dobrovolnickým centrem KreBul, o.p.s. Prachatice.  

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

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

doprovod), 

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

 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 2018 vykonávalo dobrovolnickou činnost pro CSP Vodňany 7 osob. Našim 

seniorům věnovali ze svého volného času 180 hodin. 

 

Datum Kontrolní orgán Předmět kontroly

13.3.2018 OSSZ Strakonice

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v 

důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

dle § 6 odst. 4 písm. o), § 12, § 13 a § 15 zákona č. 

582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 

§ 84 odst. 2 písm. i), § 89, § 90 a § 91 zákona č. 187/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.10.2018

Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích

Plnění povinností provozovatele potravinářského podniku 

stanovených Nařízením (ES) č. 852/2004, o hygieně 

potravin, Nařízením (ES) č. 178/2002, zákonem č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004, ve znění 

pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1169/2011.

18.10.2018 Město Vodňany

Kontrola hospodaření organizace, využití poskytnuté 

dotace, uznatelnosti výdajů, čerpání fondů, efektivita 

vnitřního kontrolního systému, nakládání s majetkem 

zřizovatele, inventarizační systém, formální náležitosti 

dokladů dle zákona č. 255/2012 Sb.

31.10.2018

Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích

Proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám dle 

§ 45 a § 46 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a 

Vyhlášky č. 537/2006 Sb. § 6



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

33 

 

Volnočasové akce – domov pro seniory 
 

LEDEN 

  2. ledna  Odpolední modlitba růžence v kapli 

  8. ledna Tříkrálové koledování žáci Základní školy a Gymnázia Vodňany na 

jednotlivých pokojích seniorů 

  9. ledna  Černá hodinka v kavárně Colombina  

10. ledna  Odpolední modlitba růžence v kapli 

16. ledna  Přednáška o prezidentech – Mgr. A. Kotová                                                                                                                                                                                                                                  

25. ledna  Povídání s Václavem a jeho harmonikou  

29. ledna  Odpolední modlitba růžence v kapli 

31. ledna  Schůze ředitelky se seniory 

ÚNOR 

  6. února  Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova  

12. února  Masopustní rej - k tanci a poslechu kapela Dřemlinka 

13. února  Černá hodinka kavárna Colombina – p. Janšta 

19. března  Odpolední modlitba růžence v kapli 

20. února  Přednáška o prezidentech naší republiky – p. Mgr. A. Kotová  

27. února  Návštěva psího kamaráda Obíčka 

28. února  Schůze vrchní sestry se seniory 

28. února  Harmonika s Václavem 

 

BŘEZEN 

  8. března  Rozdávání přáníček ženám k svátku MDŽ 

12. března  Povídání s p. M. Pfeifferovou o cestě za papežem a nejen o ní 

13. března  Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

13. března  Černá hodinka kavárna Colombina - L. Skočný - kniha 21x Vodňansko 

20. března  Písnička s Václavem Viktorou, Miroslavem Hrdličkou a harmonikou                                                                                                                                              

23. března Schůze ředitelky se seniory    

26. března Pečení velikonočních jidášů    

27. března Přednáška PhDr. Špeciána na téma Kutná Hora a Poděbrady 

28. března Odpolední modlitba růžence v kapli 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

34 

 

 

DUBEN 

  6. dubna  Besídka dětí z MŠ Sluníčko -povolání a řemesla  

10. dubna  Černá hodinka v kavárně Colombina - M. Kahanec - Brazílie a rejnoci 

11. dubna  Odpolední modlitba růžence v kapli 

13. dubna  Besídka dětí z MŠ Malovice 

16. dubna  Společné dopoledne s dětmi z MŠ Výstavní - sázení jahod 

17. dubna  Naši prezidenti - další díl přednášky Mgr. A. Kotové 

19. dubna  Posezení s harmonikáři H+N+V 

27. dubna  „Když je mi smutno….“ -  psychoterapeutka Helena Šašková 

30. dubna  Rej čarodějnic v celém domově 

KVĚTEN 

  4. května   Schůze ředitelky se seniory 

15. května Černá hodinka kavárna Colombina - zajímavé povídání s názvem – 

„Křížem krážem světem s muzeem v muzeu“ si připravila ředitelka 

MaG Vodňany Mgr. J. Velková. 

16. května  Návštěva Českého rozhlasu v Českých Budějovicích   

17. května  Pořad Písničkou poděkujeme maminkám- Agentura Iva 

18. května  Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

23. – 26. května      Návštěva vodňanských rybářských dnů – výstava alpských strašidel 

Krampus  a prohlídka výstavy koi kaprů v prostorách MEVPIS, 

prohlídka akvárií nejen s jesetery 

28. května  Schůze ředitelky se seniory 

29. května  Harmoniky H+N+V 

30. května  Odpolední modlitba růžence v kapli 
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ČERVEN 

  4. června  Výlet do přírody okolí krče 

  6. června  Odpolední modlitba růžence v kapli 

  8. června Studenti ZŠ a Gymnázia Vodňany pod vedením Dr. Kalivodové - 

zpívání písní 

11. června  Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

11. června  Odpolední modlitba růžence v kapli 

14. června  Kuželkový turnaj G - centrum tábor 

18. června Přednáška studentů Střední rybářské školy Vodňany a Mgr. A. Kotové 

21. června Grilování špekáčků ve dvoře domova spojené s posezením s 

harmonikáři H+N+V 

25. června Zpívání ZŠ a Gymnázia Vodňany na pokojích pod vedením Mgr. 

Suchanové 

29. června  Schůze ředitelky se seniory 

 

ČERVENEC 

17. července  Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou  

19. července  Kapela Kolaříci – grant S písničkou kolem světa 

24. července  Vystoupení divadla kouzel Waldini 

31. července  Posezení s písničkou s harmonikáři H+V                                                                         

SRPEN 

  1. srpna Vít Vávra s hudebním pořadem Pod tou naší starou lípou – grant 

S písničkou kolem světa 

20. srpna  Návštěva psího kamaráda Obíčka 

20. srpna  Pěvecké vystoupení sester Šímových 

28. srpna  Odpolední modlitba růžence v kapli                                                             

29. srpna  Druhý výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou 

30. srpna  Posezení s písničkou s harmonikáři H+V                                                                         

31. srpna  Schůze ředitelky se seniory     
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ZÁŘÍ 

  3. září  Divadlo Andromeda – grant S písničkou kolem světa 

  5. září  Odpolední modlitba růžence v kapli 

10. září  MŠ Smetanova - grant Stvoření světa - Počátek stvoření  

11. září  Třetí výlet do zoo Hluboká nad Vltavou 

13. září  Posezení s písničkou s harmonikáři H+N+V 

14. září  Folklorní soubor Prachatice  

20. září  Sportovní hry seniorů ve Strakonicích 

20. září  Schůze ředitelky se seniory 

 

ŘÍJEN 

  4. října  Posezení s písničkou s harmonikáři H+N+V+J+T 

  9. října  Odpolední modlitba růžence v kapli 

10. října Den otevřených dveří - vystoupení dětského pěveckého sboru 

Hvězdička pod vedením pí. Redlové 

16. října  MŠ Smetanova - grant Stvoření světa – A jak to bylo dál  

16. října  Přednáška Mgr. A. Kotové na téma:  Přemyslovci 

17. října  Výlet po Vodňanech a návštěva výstavy fotografií ve sloupové síni 

19. října  Schůze ředitelky se seniory                                                            

23. října  Ivanka Devátá a harmonikář -  grant S písničkou kolem světa 

25. 10. - 30. 11. Výstava fotografií ve sloupové síni z akcí v rámci grantového 

programu S písničkou kolem světa 
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LISTOPAD                    

  5. listopadu  Odpolední modlitba růžence v kapli 

  6. listopadu  Podzimní besídka dětí z MŠ Malovice 

12. listopadu  Návštěva Martina na živém „bílém“ koni      

19. října  MŠ Smetanova - grant Stvoření světa – A na konci bylo…                                                                                    

20. listopadu  Přednáška pí. Mgr. Aleny Kotové na téma: Lucemburkové 

21. listopadu  Odpolední modlitba růžence v kapli 

22. listopadu  Posezení s písničkou s harmonikáři V+N+H                                                                                                                         

27. listopadu  Cestování Norskem s PhDr.M. Špeciánem   

28. listopadu  Schůze ředitelky se seniory 

 

PROSINEC 

  3. prosince  Pečení vánočního cukroví 

  4. prosince  Mikulášská zábava s kapelou Dřemlinka   

10. prosince  Společné zdobení stromečků seniorů a dětí z MŠ Sluníčko 

10. prosince Oslava narozenin v rámci projektu Ježíškova vnoučata vystoupení 

Elišky Kotlínové 

10. prosince  Vánoční besídka dětí z MŠ Smetanova 

3. prosince  Pečení cukroví 

12. prosince  Odpolední modlitba růžence v kapli 

17. prosince  Schůze ředitelky se seniory 

18. prosince Vaření vánočního punče a rozdávání na pokojích spolu s přáním do 

Nového roku 

20. prosince Sváteční vánoční večeře + společné zpívání koled s Nelou Sochorovou 

s klavírním doprovodem Lucie Majerové 
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Volnočasové akce – pečovatelská služba 
 

ÚNOR 

21. února Slavnostní Předávání Certifikátu Značka kvality v sociálních službách 

s hudebním doprovodem Klarinetového souboru z Prachatic 

 
   

BŘEZEN 

12. 3. – 13. 4.  Výstava fotografií z akcí pořádaných v roce 2017 

22. března  Posezení u šálku kávy a diskuze nad fotografiemi z výstavy   

 

DUBEN 

17. dubna Workshop SOU Vodňany - ukázka tvorby aranžerské a vazačské práce 

studentů“ v rámci projektu „Aktivní Senior“  

24. dubna Pálení čarodějnic - grilování špekáčků a poslech harmoniky a zpěvu p. 

Jirana  

 

KVĚTEN 

14. května Přednáška průvodce Šumavou Ing. J. Pecky spojená s promítáním 

fotografií o Šumavě v rámci projektu „Aktivní Senior“  

16. května  Návštěva Českého rozhlasu v Českých Budějovicích 

24. května Seminář „První Pomoc“ paní Phdr., Msc M. Šanderové v rámci projektu 

„Našeho zdraví si vážíme“  

28. května Hudební vystoupení Agentury Iva - Sváteční zastaveníčko v rámci 

projektu „Vzpomínky na staré časy“  
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ČERVEN 

  5. června Hudební vystoupení ženského pěveckého sboru „Regina“ v rámci 

projektu „Aktivní Senior“ 

12. června Přednáška zástupců sklárny o výrobě jejich výrobků spojená s 

praktickou ukázkou v rámci projektu „Vzpomínky na staré časy 

19. červen Účast pečovatelské služby na předávání „Sociálního Automobilu“ 

Dacia Dokker CSP Vodňany.  

 

ČERVENEC 

  3. července Seminář Finanční Gramotnost – 1. díl p. Ing. J. Davida a p. T. Píchy 

v rámci projektu „Našeho zdraví si vážíme“  

  9. července Šermířské vystoupení skupina historického šermu Vendetta ze 

Strakonic“ v rámci projektu „Vzpomínky na staré časy“ 

11. července  Natáčení reportáže Jihočeské televize s paní ředitelkou  D. Davidovou 

a uživateli CSP Vodňany  

17. července Výlet do malebné přírody v okolí Dřítně ve společnosti psa Xaviéra. 

SRPEN 

  7. srpna  beseda o tvorbě jihočeského spisovatele Ing. J. Bauera – autora 

historických knih“ v rámci projektu „Aktivní senior“  

29. srpna  Druhý výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou 
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ZÁŘÍ 

  4. září  Přednáška Mgr. J. Velkové, ředitelky MaG Vodňany o historii Vodňan 

spojená s promítáním fotografií v rámci projektu „Vzpomínky na staré 

časy“ 

24. září Beseda známého českého herce a baletního mistra p. Vlastimila 

Harapese v rámci projektu „Aktivní Senior“ 

 
ŘÍJEN 

  2. října Seminář Finanční Gramotnost – 2. díl p. Ing. J. Davida a p. T. Píchy 

 v rámci projektu „Našeho zdraví si vážíme“ 

  9. října Vystoupení taneční skupiny „Senior taneční country klub SENSEN 

Prachatice“ u příležitosti Dne otevřených dveří a křtu altánku  

24. října   Porada s paní ředitelkou a se zaměstnanci a seniory  

10/2017-10/2018 Účast pečovatelské služby na fotografické soutěži „Senior Foto 2018“ 

České Budějovice (Jihočeská krajská rada seniorů) 

 

LISTOPAD 

1. – 30. listopadu  Výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Aktivní Senior“ 

ve Sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech  

11. listopadu  Zádušní mše  

 

PROSINEC 

10. prosince Vánoční čas s pečovatelskou službou - návštěva dětí z MŠ Sluníčko  

u uživatelů pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou 

11. prosinec Netradiční vánoční posezení s tradicemi“ – vánoční posezení s paní 

ředitelkou a se seniory a zaměstnanci 
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Děkujeme našim dárcům:  
 P. Mgr. Kabelové z Vodňan – peněžitý dar ve výši 1 500,-Kč na úhradu nákupu 

evakuační podložky pro uživatele domova pro seniory  

 P. Macháčovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 5 000,- Kč  

 P. Holé z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 5 000,- Kč  

 P. Kolářovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 4 959,- Kč  

 Firmě Slevomat, sídlem Praha za dar - televizor v hodnotě 6 500,- Kč  

 P. Maňákové z Prahy za dar - televizor v hodnotě 4 499,- Kč  

 P. Maňákové z Prahy za dar - televizor v hodnotě 6 490,- Kč  

 P. Krejčové z Dřítně za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 10 000,- Kč 

 P. Heřmanovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 2 500,- Kč 

 P. Kodádkovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 2 500,- Kč  

 Firmě Alfasoft z Prahy za křížovky a osmisměrky pro seniory domova pro seniory 

 P. Králové z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 1 000,- Kč  

 P. Lokvencovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 1 000,- Kč  

 Firmě Mondelez Europe Services GmbH, sídlem Praha za dary – 52 ks bonboniér Milka 

v souvislosti s projektem Milka – Den maminek 

 Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 26 000,-Kč na nákup 1 ks 

koupacího lůžka do mobilní vany = 12 000,- Kč a na nákup 10 ks jídelních desek na 

postele pro ležící klienty = 14 000,-Kč, pro potřeby uživatelů domova pro seniory  

 Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 10 000,- Kč na úhradu nákupu 

kompenzačních pomůcek pro uživatele domova pro seniory  

 P. Švecovi z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 7 288,- Kč,- Kč  

 P. Ing. Smržové z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 7 288,- Kč  

 Firma Media Marketing, a.s. Rádio Blaník, Praha za dary: křížovky, klíčenky, otvíráky, 

stojany pro psací potřeby 

 Nadaci Dobrý skutek, z. s. sídlem Plzeň, za dar účelově daný – 2 antidekubitní matrace 

pro potřeby uživatelů domova pro seniory  

 P. Madarovi z Vodňan, za dar účelově daný – 4 ks zimních pneumatik za účelem 

materiálního zajištění automobilového parku  

 Těmto organizacím i jednotlivcům za zakoupení reklamní plochy na osobním vozidle 

Dacia Dokker, které jsme získali v rámci projektu „Sociální automobil“:  

Reklamní agentura Kompakt, Autodíly - Bělohlávek s.r.o., Auto Šíma, Bohuslav Žižka,  

CN CARGO Spedition s.r.o., CN CARGO spol. s. r.o., Cyklo Vodňany, DAŇHEL AGRO a.s., 

FLORIA - Cestovní Kancelář s.r.o., FOŠUM CARS s.r.o., František Jampílek,  Ing. Pavel 

Šťástka, Irena Mikulčíková, Ivanka Golová, JAF HOLZ spol. s r.o., Jaroslava Vindišová, 

JDG Consultig s.r.o., Josef Šimek ml., Jiří Kubík,  Jiří Varyš,  Josef Kadlec,  Lenka 

Štěpánová,  Lukáš Ciboch, Marie Páralová, Martina Veselá,  Město Vodňany, Michal 

Vlček, Milan Bašar, Milan Černošek, Milan Holý, Miroslav Vokatý, MUDr. Stiebler s.r.o., 

Norsim s.r.o., OPAVA assistance s.r.o., Petr Jůzek, Petr Zima, Pila Bečvář s.r.o., PTS, spol. 

s r.o., Radka Kuncová, RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., SOVT - RADIO spol. s r.o., 

Stomatologické Transbozen spol. s r.o., Týnkov, spol. s r.o., Vendula Moková, 

Vodňanská drůbež, a.s., VS GROUP s.r.o., Zuzana Šafránková. 
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Napsali o nás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/vitezkou-jihoceske-ceny-d-je-daniela-davidova-z-vodnan--1794079
https://www.cspvodnany.cz/www_csp/upload/Image/blog/2018/s2.jpg
https://www.cspvodnany.cz/www_csp/upload/Image/blog/2018/komp.jpg
https://www.cspvodnany.cz/www_csp/upload/Image/blog/2018/mf.jpg
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Poděkování    

Vážená paní ředitelko, 

děkuji Vám za projevenou 

soustrast k úmrtí mého otce, 

pana Karla Kříhy. Zároveň bych 

chtěl Vám a všem 

zaměstnancům Centra sociální 

pomoci ve Vodňanech poděkovat 

za lidský a doslova domácký 

přístup ke klientům i jejich 

blízkým. Přestože můj otec nebyl 

ve vašem domově ani celý měsíc, 

jsem šťasten, že poslední chvíle 

svého života mohl strávit v tak 

úžasném prostředí. Ještě jednou 

děkuji. 

Karel Kříha 

Chtěli bychom tímto moc 

poděkovat kolektivu kuchařek 

za skvělá a chutná jídla, ale  

i za to, že se nebojí zařadit  

do jídelníčku také jídla 

neobvyklá, na která nejsme my 

senioři, zvyklí – viz. Marocké 

kuře s citronovým kuskusem. 

Úžasné! Moc jsme si pochutnali! 

Děkujeme a přejeme jen samé 

uspokojené chuťové pohárky! 

Jan Šustr s manželkou 

Milé holčičky z terénu, 

Nevím, jak bych vám mohl poděkovat za práci, kterou děláte pro nás, leckdy nerudné dědky  

a babky. Určitě nejsem sám, kdo netrpělivě vyhlíží pečovatelku s obědem – vždyť to je někdy 

jediný člověk se kterým promluvíme slovíčko za celý den. A když přijede usměvavá holčička, to 

je potom rozzářený celý den. Mohla by jen hodit kastrůlky na okně a …. „tady to máš dědku, 

najez se“…. a mazat pryč. Ale když ztratí pár slov, to je člověku hned milo, že někoho zajímá  

a má o něj i starost. Jak jsem výše řekl, nevím, jak bych vám mohl poděkovat, protože sám 

mnoho nemám, ale jsem pořád nadšeným radistou, tak vám alespoň, jako výraz díků, posílám 

radiotelekomunikační kartičky, které byly až v Japonsku! 

Přeji vám mnoho zdaru ve vaší nelehké práci, děkuji vám za vše, co pro nás staré, nemocné  

a nemohoucí děláte. Díky i paní ředitelce, která umí tu správnou partu dát dohromady, a 

vůbec vám všem, co se o nás staráte. 

Jaroslav Muchl, Pražák 
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Audit 
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Děkujeme, že nám pomáháte! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.apsscr.cz/
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Adresa: Žižkovo náměstí 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: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích 

oddíl Pr, vložka 510 

Zřizovatel: Město Vodňany 


