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Úvodní slovo 

 

  Máme za sebou další náročný rok 2019. V naší organizaci 

Centra sociální pomoci Vodňany, pracuje mnoho zaměstnanců  

s různým zaměřením, ale i stejným systémem morálních hodnot.  

Co tedy máme společného? To, že pomáhat je naše osobní 

zodpovědnost, i když každý z nás, a každý den čelíme nejrůznějším 

nástrahám, výzvám, ale nevzdáváme se, protože vidíme smysl v tom, 

co děláme.  

Nic z toho by nefungovalo bez výkonné práce, plného nasazení 

a efektivního zvládání denní rutiny našich zaměstnanců. Ani pod 

tlakem povinností a stále rostoucí administrativy, jsme neztratili ze 

zřetele prvotní důvod, proč vlastně svou práci děláme, tou je 

spokojenost uživatele.  Co mně u mých zaměstnanců těší nejvíce, je 

někdy až dětské nadšení a zápal pro věc.  

Mám radost z pevné spolupráce s našimi sponzory, nadacemi, 

a také nad získanými dotacemi a granty, díky kterým, se nám pro 

naši organizaci podařilo získat více než 1 554 000,-Kč. Všechny tyto 

faktory dlouhodobě staví naší organizaci na příčku stále se zvyšující 

prosperity, a s tím spojené zvyšování kvality našich sociálních 

služeb.  

Nesmím samozřejmě zapomenout na představitele našeho 

města Vodňany, kteří nám napomáhají ze všech stran. Trvale se nás 

snaží podporovat po finanční i morální stránce, a díky tomu také 

můžeme dosahovat nadále vynikajících výsledků, dlouhodobě 

poskytovat komplexní služby na vysoké úrovni, a obstát tak  

ve stále narůstající konkurenci. Děkujeme. Moc si toho vážíme. Přeji 

všem mnoho zdraví.  

ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová 
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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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formou fakultativní služby lze dokoupit dopolední, odpolední svačiny či druhé 

večeře);  

 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 (zdravotní stav klientů pečují nepřetržitě 24 hodin denně 

všeobecné sestry, které provádějí nutnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, 

praktický lékař dochází do zařízení dle potřeby nejméně dvakrát týdně). 

 

Místo poskytování služby  

Budova se nachází v blízkosti centra města Vodňany. Výhodou polohy našeho zařízení 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 

Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které potřebují 

sociální péči a jsou závislé na pomoci jiné osoby. 

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 na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Vodňany (Vodňany, Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, 

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

Stožice, Truskovice). Jedná se o terénní službu, která je uživatelům poskytována přímo  

v jejich domácnostech. Takže ji mohou využít: 

 obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech  

 obyvatelé Vodňan a jeho městských částí  

 na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany.   

 

Doba poskytování služby 

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovních dnech v době od 6,30 h. do 15,00 h. 

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. 

Pečovatelská služba je také zprostředkována prostřednictvím sociální pracovnice. 

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. 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

7 

 

Materiálně-technická základna pečovatelské služby 

V souvislosti s kvalitním zajištěním služby má Pečovatelská služba velmi dobrou 

materiálně-technickou základnu: zvedák, antidekubitní matrace, vakuový držák přenosný 

do koupelny, mandl, pračka, sušička prádla, žehlička, věšáky na prádlo, žehlicí prkno, 

myčka nádobí, vysavač, mopy, notebooky, tiskárny, skartovačky, služební telefony, čistič 

oken, nerezové jídlonosiče, termo boxy na jídlonosiče, kávovar, kávovar na Espresso, 

mikrovlnná trouba, lednička, rychlovarná konvice, 4 služební automobily,  

3 elektrokola. 

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 27 pracovníky v sociálních službách, 

z nichž 26 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. 
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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 2019 byla 99, 34%.  

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven  
Název pojišťovny Úhrada v Kč 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 103 425,23 

Vojenská zdravotní pojišťovna 369 242,50 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 94 077,50 

Oborová zdravotní pojišťovna 75 342,96 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 6 059,90 

Celkem 1 648 148,09 

 

98 %

99 %

99 %

99 %

99 %

99 %

100 %

100 %

100 %

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Úhrady od zdravotních pojišťoven 

VZP

VOZP

ZPMV

OZP

ČPZP



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

9 

 

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, podložní mísa, antidekubitní matrace. 
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Počet uživatelů dle věku 

do 65

66 - 74

75 - 80

81 - 90

91 a více

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. 2019 

Počet uživatelů dle věku k 31. 12. 2019 

 

 

Počet klientů a průměrný věk k 31. 12. 2019 

 

 

Příspěvek na péči Počet 

 
I (lehká závislost) 

 
3 
 

 
II (středně těžká závislost) 

 
21 

 

 
III (těžká závislost) 

 
33 

 

 
IV (úplná závislost) 

 
22 

 

Věk Počet 
osob 

do 65 1 

66 – 74 7 

75 – 80 15 

81 - 90  44 

91 a více 12 

Počet mužů Průměrný 
věk 

Počet žen Průměrný 
věk 

Celkem Průměrný 
věk 

 
22 

 
79,19 

 
57 

 
84,84 

 
79 

 
83,34 
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Počet uživatelů 
0 - 59

60 - 65

66 - 70

71 - 75

76 - 80

81 - 85

86 - 100

Počet uživatelů 

muži

ženy

Struktura uživatelů pečovatelské služby 

Počet uživatelů dle věku k 31. 12. 2019 

 

Počet uživatelů dle pohlaví k 31. 12. 2019 

 

 

 

  Přehled úkonů pečovatelské služby  

Druh úkonu Počet Jednotka 

Sociální úkony 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 41 úkonů 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním 
prostoru 

529 úkonů 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 85 úkonů 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 18 úkonů 

Pomoc při použití WC 339 úkonů 

Příprava a podání jídla a pití  1395 úkonů 

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

1540 úkonů 

Běžné nákupy a pochůzky 1 639 úkonů 

Velký nákup  174 úkonů 

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

675 kg 

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

77 úkonů 

Fakultativní služby 

Věk Počet osob 

0 - 59 1 

60 - 65 4 

66 - 70 4 

71 - 75 11 

76 - 80 17 

81 - 85 21 

86 - 100 25 

Pohlaví Počet osob 

Muži 23 

Ženy 60 
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Zprostředkování volnočasových a zájmových aktivit 22 úkonů 

Údržba jídlonosiče 944 úkonů 

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

47 úkonů 

Transport osoby do vzdálenosti max. 50 km od sídla organizace 109 km 

Kopírování, tisk listin dle přání uživatele 2 445 úkonů 

Poskytování stravy 

Dovoz či donáška jídla 10 423 úkonů 

 

  Personální údaje 
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 26 

Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost 4 

Účetní  2 

Zásobovač 1 

Prádelna 2 

Vedoucí kuchyně 1 

Kuchaři 5 

Pomocní kuchaři 1 

Úklid 5 

Údržba 1 

Recepční 1 

 
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 

 
61 
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Věková struktura zaměstnanců 

Věk Muži Ženy Celkem 

do 30 2 5 7 

31 - 40 2 7 9 

41 - 50 1 27 28 

51 - 60 1 15 16 

61 a více 0 1 1 

Celkem 6 55 61 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Počet osob 

základní 0 5 5 

vyučen 3 22 25 

úplné střední odborné 3 18 21 

vyšší odborné 0 1 1 

vysokoškolské 0 9 9 

Celkem 5 55 61 

 

Vznik a skončení pracovních poměrů zaměstnanců 

Druh Počet 

nástupy 10 

odchody 3 

 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 25 40,98 

do 10 let 12 19,67 

do 15 let 17 27,87 

do 20 let 2 3,28 

nad 20 let 5 8,20 

Celkem 61 100 
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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 

10. 1. 2019 Konference pro ředitele a ekonomy 3 

15. 1. 2019 Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá Vločka s.r.o. 1 

29. 1. 2019 Základní polohování klientů ve vyšším věku 12 

1. 2. 2019 Základní polohování klientů ve vyšším věku 16 

20. 2. 2019 Účetnictví obcí a příspěvkových organizací zřízených ÚSC 1 

26. 2. 2019 Ošetřovatelská péče v sociálních službách v roce 2019 2 

22. 3. 2019 Péče o dutinu ústní 28 

28. 3. 2019  Využití hospicových přístupů v sociálních službách I. 1 

1. 4. 2019 Úvod do dobrovolnictví 30 

2. 4. 2019  Dobrovolnictví pro pokročilé dobrovolníky 7 

3. 4. 2019 Dobrovolnictví pro koordinátory 7 

8. 4. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.1/2019 33 

12. 4. 2019 Yuen method 1 

15. 4. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.2/2019 32 

15. 4. 2019 Kulatý stůl - péče o seniory s demencí 3 

18. 4. 2019 Školení řidičů 10 

23. 4. 2019  Standart kvality sociálních služeb č.3/2019 32 

23. 4. 2019 Alzheimercentrum Prácheň ú.z. Loucký Mlýn 3 

24. 4. 2019 Stáž v Domově pro seniory Máj České Budějovice 2 

25. 4. 2019 Dobrokonference 1 

1. 5. 2019  Dobrovolnictví ve veřejné správě 6 

6. 5. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.4/2019 32 

6. 5. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.5/2019 32 

7. 5. 2019 Alzheimercentrum Prácheň ú.z. Loucký Mlýn 2 

15. 5. 2019 LPS - přiznání příspěvku na péči 2 

15. 5. 2019 Město Protivín - pečovatelská služba Protivín 1 
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17. 5. 2019 Domov pro seniory Pohoda 2 

20. 5. 2019 Ergoterapie a její využití v praxi 1 
 

21. 5. 2019 Aktivní věk 2019 2 

22. 5. 2019 Psychohygiena a osobnostní rozvoj 2 a workschop dobré 
praxe projektu, Dobrovolnictví ve veřejné správě 

15 

23. 5. 2019 FKSP- aktuální předpisy, tvorba a použití 1 

24. 5. 2019 Psychohygiena a osobnostní rozvoj 2 a workschop dobré 
praxe projektu, Dobrovolnictví ve veřejné správě 

14 

24. 5. 2019 Psychohygiena a osobnostní rozvoj2 a workshop dobré 
praxe 

1 
 

27. 5. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.6/2019 31 

28. 5. 2019 Konference profesního svazu sociálních pracovníků  
v sociálních službách 

2 

28. 5. 2019  Domov pro seniory Máj České Budějovice 2 

1. 6. 2019 Hlavní příčiny stresu a jeho odstraňování 3 

2. 6. 2019 Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních 
službách 

3 

5. 6. 2019 Domov Kunšov 1 

7. 6. 2019 Alzheimercentrum Prácheň ú.z. Loucký Mlýn 3 

10. 6. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.7/2019 31 

11. 6. 2019 Školení BOZP a PO 57 

24. 6. 2019 Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb 5 

1. 7. 2019 Alzheimerova demence - nové přístupy způsoby péče 1 

1. 7. 2019 Proměny stáří a gerontooblek 1 

15. 7. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.8/2019 30 

22. 7. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.9/2019 a č. 10/2019 30 

27. 7. 2019 Psychosomatika- funkční princip 1 

5. 8. 2019 Standard kvality sociálních služeb  č. 11/ 2019, č. 12/ 
2019 a č. 13/2019 

30 

13. 8. 2019 Poskytování pečovatelské služby občanům a přetrvávající 
nedostatky zjišťované při kontrolní činnosti 

2 

19. 8. 2019 Standard kvality sociálních služeb  č. 14/2019 30 

23. 8. 2019 Školení řidičů 1 

26. 8. 2019 Standard kvality sociálních služeb č.15/2019 30 

2. 9. 2019 Školení SQ 2019 5 

10. 9. 2019 Školení SQ 1-15/2019 DS 3 

13. 9. 2019 Školení SQ 1-15/2019 DS 1 

13. 9. 2019 Absolvování stáže v Domově pro seniory Kaplice 4 

23. 9. 2019 Stáž v Domově pro seniory Máj Č.Budějovice 2 
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26. 9. 2019 Stáž v Domově pro seniory Máj Č. Budějovice 2 

5. 10. 2019 Arteterapie - vývoj lidské kresby 1 

1. 11. 2019 Agrese u demence 1 

27. 11. 2019 Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací 1 

29. 11. 2019 Kvalifikační kurz pro sociálního pracovníka pracovníka 
v sociálních službách 

1 

4. 12. 2019 Aktuální informace z procesu novelizace zákona o 
sociálních službách a personálního standardu 

3 

7. 12. 2019 Sportovní masáž 69-037-M 1 

9. 12. 2019 Seminář ošetřovatelské péče 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 2019 provádí Ing. Radovan Růžička 

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 „náš pan farář“ 

Římskokatolické farnosti ve Vodňanech P. Josef Prokeš. Duchovní potřeby, touhu po 

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

seniorů i mnoho dalších lidí, nemocniční kaplan p. Mrvík s jeho rodinou a pí. Polatová 
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Organizované vyjížďky autem 

Vzpomínkové čtvrtky 

CSP Vodňany mezi své pravidelné aktivity řadí dopravu seniorů a osob se zdravotním 

postižením na místní hřbitov Sv. Vojtěcha a zpět. Prostřednictvím této služby mají senioři 

možnost podívat se na hroby svých příbuzných či známých. 

Doprava je organizována tak, že jsou určena 3 nástupní místa 

ve městě Vodňany a odtud jsou senioři dopravováni na místní 

hřbitov a zpět v určených časech, a to každý čtvrtek s výjimkou 

zimních měsíců. 

Cesty městem 

Jelikož nám jde především o zvýšení kvality poskytované sociální péče v našem domově, 

můžeme díky novému automobilu s rampou vyhovět i přáním našich seniorů. 

Prostřednictvím speciálně upraveného automobilu, v doprovodu pracovníků v sociálních 

službách mají senioři možnost nákupu v místní nákupní zóně. V  obchodech si mohou 

uživatelé nejen nakoupit různé zboží, ale mohu se zde setkávat se svými 

známými, sousedy… Těmito „jízdami“ tak také předcházíme sociální 

izolaci seniorů. Tato aktivita se koná každé první pondělí v měsíci 

od 13:30 h. do 15:00 h. 

Počet zájemců je omezen kapacitou vozidla, tzn., že je možné přepravit 

max. 8 zájemců. V případě potřeby doprovodu se počet míst pro zájemce 

snižuje. Doprava bude zorganizovaná pouze v případě plného naplnění 

auta.  

Projekt "Poznej knihovnu" 

Náš rozsah služeb seniorům se po dohodě rozrostl o spolupráci s Městskou knihovnou 

Vodňany. Senioři, bez ohledu na zdravotní postižení, mají možnost se do tohoto zařízení 

dostat pomocí speciálně upraveného vozidla. Tato pravidelná měsíční aktivita probíhá 

každou první středu v měsíci v odpoledních hodinách. Senioři si zde mohou vypůjčit 

knihu podle svého přání nebo se zúčastnit pořádané přednášky. Velký zájem je i o 

kolektivní předčítání na přání u kávy a čaje. Uživatelé využívají i aktivní donáškové služby 

knihovny do domova pro seniory CSP Vodňany. 

Počet zájemců je opět omezen kapacitou vozidla (přeprava 

max. 8 zájemců). V případě potřeby doprovodu se počet míst 

pro zájemce snižuje. Doprava bude zorganizovaná pouze 

v případě plného naplnění auta. 
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Naše terapie 

Zvířátková terapie v domově pro seniory 

V CSP Vodňany tvoří obrovský činorodý náboj zvířata, z kterých mohou čerpat velké 

množství energie a lásky nejen senioři, ale i zaměstnanci. Zooterapie je jednou z 

podpůrných léčebných metod námi běžně využívaných.  Doposud byla rehabilitace 

prováděna za pomoci akvarijních rybiček a dvou párů ptáčků (zebřiček). Jednomu 

párečku, se zde tak zalíbilo, že má již vlastnoručně vyrobené hnízdo a uvnitř čerstvě 

vylíhnuté malé tvorečky. Necelých pět let nám zde velmi příznivě působí a dělá radost i 

canisterapeutický pes Xaviér Jasmínový sen (Jorkšírský teriér). 

Jelikož, se nám zdála naše zvířecí rodina malá, v průběhu září, se nám rozrostl o dalšího 

člena. V době dobré i zlé nám bude úsměvy rozdávat čtyřnohý domácí kocour, kterému 

naši senioři vybrali jméno Bertík. Rehabilitace za pomoci tohoto člena bude intenzivnější, 

protože bude volně pobíhat po domově pro seniory a rozdávat radost a štěstí po celý den 

všem. 

Arteterapie v domově pro seniory 

V našem domově se neustále snažíme zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby. Naše 

možnosti poskytnout seniorům co největší rozsah služeb a pomoci, se rozrostly 

o poskytování pravidelné arteterapie. 

Arteterapie je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání 

a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží 

a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Výtvarné aktivity podporují zdraví a celkově 

proces léčení jak bolavé duše, tak nemocného těla. 

V našem zařízení je arteterapie aplikována převážně skupinovou formou, ale v případě 

zájmu a potřeby i formou individuální. V žádném případě nezáleží na uměleckých 

schopnostech uživatelů, ale na jejich celkovém projevu a chuti otevřít se. 

Aromaterapie v domově pro seniory 

Snažíme se neustále zvyšovat kvalitu fyzického i duševního zdraví našich seniorů,  

proto jsme rozsah služeb rozšířili o další terapii a tou je aromaterapie. Léčba pomocí vůní 

je seniorům poskytována pravidelně skupinovou formou a v případě zájmu ještě i formou 

individuální. 

Éterické oleje navodí nejen fyzickou, emoční a duševní rovnováhu, ale zapojí i smyslové 

orgány jako je čich a hmat. Inhalací aromatických olejů můžeme navodit zvýšení  

nebo snížení krevního tlaku, pocit chladu, tepla nebo povzbuzení. Další možností je 

aromaterapeutická koupel, která je příjemně relaxační a uklidňující. Poslední možnou 

aplikací je celotělová masáž vonnými oleji. 
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Z činnosti organizace … 

 Centrum sociální pomoci Vodňany se stalo neoficiálním dobrovolníkem 

organizace Mamma HELP v rámci celostátní akce „Český den proti 

rakovině“. Nabízené žluté kytičky, jako symbol největší preventivní 

sbírky v naší republice, byly prodány v rekordním čase. Mnoho 

zaměstnanců, návštěv, ale i seniorů si tuto kytičku zakoupili a přispěli 

tím na dobrou věc.  

 Cena Ď http://www.cena-d.cz/ je česká cena určená mecenášům a dobrovolníkům  

v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. V roce 2019 se 

uskutečnil již 19. ročník. Jihočeské krajské kolo proběhlo jako každý rok v Divadle 

Oskara Nedbala v Táboře a celostátní kolo se uskutečnilo v Praze v Nové scéně 

Národního divadla. Naším nominovaným byl Mgr. Josef Mrvík. 

Nominací jsme chtěli vyjádřit poděkování za jeho dobrovolnickou 

činnost v našem domově. Nebývá zvykem nominovat na ceny a 

poděkování duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že pan 

Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným právem. Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef 

Mrvík do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je duchovně posiloval a 

doprovázel v oblasti jejich spirituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně 

každou neděli, a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho návštěvu častěji, neváhá navštívit 

seniory i v týdnu. Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke 

vzájemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve farnosti Vodňany. 

Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouhodobou a důležitou roli, kterou zastává v 

našem domově.  

 V květnu 2019 byly podepsány umělecké foto obrazy autorkou p. Gabrielou 

Valentovou, významnou vodňanskou fotografkou. Fotografické obrazy se staly součástí 

jídelny. Navázaly jsme tak na společnou spolupráci z loňského roku, ve kterém jsme 

vydaly fotografický kalendář. Moc si vážíme naší spolupráce, a děkujeme za zkrášlení 

prostor domova. 

 Ocenění Dobrá duše je oceněním práce dobrovolníků seniorského věku, 

kteří se aktivně zapojují do nezištné pomoci ostatním seniorům např. v 

domovech pro seniory. V roce 2019 se konal již 7. ročník tohoto 

projektu. Slavnostní ceremoniál byl organizován tradičně v nádherných 

prostorech Kláštera Minoritů sv. Jakuba v Praze v pondělí 17. června. Našimi 

nominovanými v kategorii „Jednotlivec“ byli harmonikáři pánové Miroslav Hrdlička  

a Václav Nečas za jejich pravidelná harmonikářská vystoupení v CSP Vodňany. Oba dva 

naši nominovaní získali za svoji činnost čestná uznání. Slavnostního ceremoniálu se 

zúčastnil pan M. Hrdlička a ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, která zároveň 

přebrala ocenění za CSP Vodňany v kategorii „Instituce“. Organizace, která vytváří 

výjimečné prostředí pro dobrovolnickou pomoc.  
 Zaměstnanci i obyvatelé domova pro seniory se zapojili do šestého 

ročníku charitativního projektu „Kabelkový veletrh Deníku 2019“.  
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 Dne 8. srpna 2019 naše Centrum sociální pomoci Vodňany 

navštívili poslanci Poslanecké sněmovny PČR, PhDr. Olga 

Richterová, Ph.D. s asistentkou Zuzanou Freitas a Lukáš 

Kolářík, a vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a 

školství Mgr. Júsuf Traore, DiS. Nejen, že si prohlédli 

domov pro seniory, ale velice zaujatě si vyslechli 

problematiku sociálních služeb s našimi konkrétními 

„bolístkami“ - financování sociálních služeb (dotace, 

vícezdrojové financování), úhradová vyhláška, potřebnost 

zdravotních sester, fyzioterapeutů, nutričních terapeutů v 

pobytových službách, uživatelé s nízkými důchody či exekucemi…   

 Jednou z členek našeho kuchařského týmu v Centru sociální pomoci Vodňany je Ivana 

Králová. O uspokojení chuťových buněk našich seniorů i zaměstnanců se  

s kolegyněmi stará již 12 let. Dne 27. srpna 2019 se zúčastnila již podruhé kuchařské 

soutěže v Praze organizované Asociací kuchařů a cukrářů ČR v kategorii „Nejlepší 

kuchař roku 2019 ve společném stravování“  

v kategorii Nejlepší pokrm pro seniory 70+. Umístila se ze 

109 kuchařů  

na nádherném 5. místě. Vařený pokrm byl až uměleckým 

dílem, které lahodilo nejen oku a chuťovým buňkám, ale 

hlavně nutričním velmi přísným podmínkám. Soutěžícím 

pokrmem byly placičky z krůtího masa ve dvou variantách 

– maso  

s kousky a maso mleté v kombinaci se šmakounem 

(bílkovinou), šťouchané brambory s cibulkou a grilovaná 

zelenina. Pro soutěžící a doprovod (vedoucí kuchyně a 

ředitelka) působila tato akce jako velmi dobrý vzdělávací 

činitel,  

a hlavně jsme rádi, že naše kuchařské umění je důkazem kusu poctivé práce, kterou 

běžně poskytujeme. 

 
Zvyšování kvality DS: 

 výměna obložení ve vestibulu SB 

 výměna oken a dveří – mezi SB a NB 

 oprava 3 podlah v koupelnách na SB 1. patro 

 přestavba velkého altánu na využití krytého parkování služebních automobilů 

 10 ks na oddělení intimní zóny 

 nákup čističky vzduchu VirusKiller BLUE 

 Zdravotní pojišťovny – ve smlouvách se všemi zdravotními pojišťovnami, 

s kterými spolupracuje CSP Vodňany, se podařilo rozšířit smluvní vztah o 

bonifikační kód 06648 – za práci sestry v nepřetržitém nebo třísměnném 

pracovním režimu 

 1. patroSB – žaluzie do společenské místnosti – rozdělení místnosti na 2 části 

 úprava křesel pro seniory – zvýšení jejich výšky 
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 implementace PC programu Cygnus 2 a nového serveru celé PC sítě 

 změna způsobu vyúčtování v závislosti na nový program CYGNUS 2 

 výměna podlahové krytiny v kanceláři sociální pracovnice 

 doplnění společných prostor o květinovou výzdobu 

 úprava stěn – obložení ve společných prostorech a jednotlivých pokojích uživatelů 

 úprava schodiště (horních prostor) v předním vestibulu 

 oprava myčky na černé nádobí 

 rekonstrukce sesterny v 1. p. SB - obložení stěn sesterny, výměna topení 

 1 ks ponorný mixer do kuchyně 

 6 ks geriatrických křesel 

 přídavný pohon POWER-PACK duo na mechanický vozík 

 3 ks mechanické vozíky CANEO 

 3 krát univerzální rotační polštář  
 10 ks kluzné podložky 
 1 ks tonometr klasik                           
 5 ks jídelních mobilních desek na postele pro ležící klienty  
 rozšíření skladových polic do šijovny 

 velké zrcadlo do nového výtahu 

 malé klimatizační jednotky do kanceláří zaměstnanců 

 zavedení zahradní terapie 

 4 ks ptactva do společenských místností, 1 kocour 

 madla po celém schodišti nové budovy 

 nafukovací koupací vana do polohovatelných postelí 

 pračka do prádelny 

 mixér do kuchyně 
 

Zvyšování kvality PS: 

 šatní stěna do konzultační místnosti 

 speciální termoobaly na jídlonosiče na roznos v blízkém terénu 

 zavedení zahradní terapie 

 PC program Zajíc pro zaznamenávání dokumentace  

 
 
Výzkumy 
 

• 1/ 2019: Podíleli jsme se na výzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, 

který má za cíl zjistit rozsah a objem snížených úhrad v ČR (ubytovací a stravovací 

služby) v pobytových službách. 

• 1/ 2019: Podíleli jsme se na výzkumu Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové 

organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, v projektu: Dobrovolnictví ve 

veřejné správě Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV ČR. 

• 1/ 2019: Podíleli jsme se na výzkumu v rámci projektu "Systémová  

podpora profesionálního výkonu sociální práce II", reg. č.: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751,financovaného z prostředků Evropského 
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sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního 

rozpočtu České republiky. 

• 1/2019: Zapojení se do projektu: Dobrovolnictví ve veřejné správě (reg. číslo: 

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/000548(, realizovaného Fondem dalšího vzdělávání 

MPSV (z ESF) 

• 1/ 2019: Podíleli jsme se na výzkumu Evropského sociálního fondu v rámci projektu 

APSSČR - Audity kvality v sociálních službách.: Externí a interní modely měření a 

zvyšování kvality 

• 3/ 2019: Podíleli jsme se na výzkumu projektu: UTB RO/2018/04 - Podpora sdílení 

znalostí pro zvýšení výkonnosti organizace. Hlavní cíl: Zvýšení výkonnosti 

organizací prostřednictvím řízení lidského kapitálu, pokračovat ve výzkumu faktorů 

ovlivňujících intenzitu a kvalitu sdílení znalostí v organizacích. Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 

• 4/2019: Podíleli jsme se na výzkumu Fondu dalšího vzdělávání, p. o. MPSV ČR 

projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě 

• 6/2019: Zapojili jsme se do projektu APSSČR: Sociální služby odborně - Cílem 

projektu je komplexní podpora rozvoje kvality a standardizace sociálních služeb  

a sociální práce členů APSS ČR. Jednotlivé klíčové aktivity se zaměřují na podporu 

zavádění procesů rozvoje kvality, metodickou podporu, analýzu předpokladů  

a potřeb odborného personálu a doplňkově i na vzdělávání sociálních pracovníků. 

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007696 

• 6/2019: Podíleli jsme se na výzkumu MPSV: Analýza existujících modelů kvality 

v sociálních službách v České republice 

• 7/2019:  Podíleli jsme se na výzkumu MPSV a ESF: Rozvoj a podpora modelů kvality 

pro systém sociálních služeb Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_071/0006219 

• 9/2019: Zapojili jsme se do výzkumu projektu „Stravování a nutriční péče 

v sociálních zařízeních ČR“, Společnost pro výživu, z.s. a Sekce sekce nutričních 

terapeutů České asociace sester, z.s. 

• 9/2019: Zapojili jsme se do projektu APSSČR pro zdravotní pojišťovny: „Nedostatek 

praktických lékařů či jejich nedostupnosti v pobytových zařízení“ 

• 9/2019: ve spolupráci se Společností pro výživu, z.s. a Sekce sekce nutričních 

terapeutů České asociace sester, z.s. (SNT ČAS) jsme se zúčastnili výzkumu: Aktuální 

situace v oblasti stravování a nutriční péče v sociálních zařízeních. 

• 9/2019: ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Fakulty sociálních studií jsme se 

podíleli na výzkumu v rámci projektu „Profesionalizace sociální práce v České 

republice“ č. TL01000146 - „Profesní výzva sociální práce“. Cílem výzkumu je zlepšit 

naše porozumění toho, jak sociální pracovníci chápou profesionalitu v sociální práci 

a jaké mají k výkonu své práce podmínky.  

• 11/2019: Zapojili jsme se do výzkumu projektu  APSS ČR: 

„Nedostatečné kapacity sociálních služeb“ 
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Propagace CSP Vodňany 
• 1 – 12/2019 Vodňanský zpravodaj v průběhu celého roku 2019, 

• 1/ 2019 Strakonický deník – „Nová křesla pro seniory“, 

• 1/ 2019 Naše CSP Vodňany se stalo členem Asociace kuchařů a stravování, v sekci 

veřejného stravování, 

• 3/ 2019 V rámci Světového dne ústního zdraví ve spolupráci s Českou stomatologickou 

komorou, byla v CSP Vodňany zorganizována pro zaměstnance  

i seniory přednáška, 

• 4/2019 Zapojení se do projektu Národní kronika Sensenu – „Dopis vnoučeti“ možnost 

předat svoji životní moudrost a zkušenosti dál mladé generaci, 

• 4/2019 Byly jsme vybráni jako jediná organizace v sociálních službách JČK  

do pilotního projektu Jihočeského kraje v rámci výzkumu výkazů Výkonů  

a Parametrů našich sociálních služeb – pobytové a terénní služby, 

• 4 - 6/2019 Zapojení se 5 krát do projektu: „Můžeme je potřebovat, Sociální služby“ – 

propagace v kinech ČR – mikropříběhy s fotodokumentací našeho CSP Vodňany  

i na FCB tohoto projektu, 

• 5/2019 Ekologický časopis Kompost – „Jaro ťuká na dveře“, 

• 5/2019 Spolupráce s Mamma HELP – prodej květin v rámci Českého dne  

proti rakovině, 

• 6/2019 Farní noviny – poděkování p. faráři, 

• 6, 7/2019 Cena Ď – nominace v Krajském kole v Táboře a celostátním v Praze  

p. Josefa Mrvíka, 

• 7/2019 Strakonický deník – „CSP Vodňany pomáhá veletrhu roky“, 

• 7/2019 Dobrá duše  - Čestné uznání za dobrovolnickou práci – p. Hrdlička, p. Nečas, 

• 7/2019 Dobrá duše  - Čestné uznání CSP Vodňany za vytváření výjimečného prostředí 

pro dobrovolnictví za rok 2018, 

• 7/2019 Zapojili jsme se do Soutěže pro publicisty a fotografy Vládního výboru  

pro zdravotně postižené občany XXVI. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce 

zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám, 

• 8/2019 Strakonický deník – „Pečovatelské službě pomáhá nový Karoq“, 

• 8/2019 Poslanci Poslanecké sněmovny PČR PhDr. Olga Rychterová, Ph.D.  

s asistentkou Zuzanou Freitas, a Lukáš Kolářík navštívili CSP Vodňany, 

• 10/2019 ekologický časopis Kompost – „Zvířátková terapie“ ve vodňanském domově, 

• 11/2019 spolupráce s NF PHOENIX v rámci 16. ročníku projektu „Senioři mezi námi“, 

• 11/2019 Strakonický deník „Mezigenerační spolupráce mezi školami a CSP Vodňany“, 

• 12/2019 Strakonický deník „Koledy zpívali i ve vodňanském centru“, 

• 12/2019 Maturitní práce – Výzkum „Hluk v ulicích“ studentky z ČB Gymnázia Jirsíka, 

• 12/2019 Výzkumná bakalářská práce studentky: Kvalita života seniorů – Vysoká škola 

polytechnická Jihlava. 
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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 A DOTACE 

V roce 2019 byly podpořeny a zrealizovány níže uvedené projekty.  

 

CSP Vodňany se přihlásilo do 5. kola grantového programu projektu „VY ROZHODUJETE, 

MY POMÁHÁME“ vyhlašovaného Nadačním fondem Tesco. Náš projekt hodnotitelé 

zařadili mezi tři nejlepší projekty v našem regionu a postoupili jsme tak do hlasovací fáze 

programu. Zde jsme se umístili na 3. místě a získali tak finanční podporu ve výši 10 000,- 

Kč na náš projekt „Akademie zdraví“. Tato částka byla použita na zakoupení  

3 antidekubitních matrací pro ležící seniory domova pro seniory, kterým jsme zajistili 

vyšší komfort a zlepšili tak kvalitu naší pobytové sociální služby. 

 

V rámci dotačního programu Podpora kultury jsme získali  

od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 25 000,- Kč 

na projekt „Setkání s tradicemi“. Během projektu se 

realizovalo několik kulturních akcí v domově pro seniory, 

během kterých se senioři seznámili s různými kulturními 

žánry (hudební a taneční či ukázka výroby jihočeských 

řemesel). Na závěr projektu se uskutečnila výstava fotografií 

ze všech akcí ve Sloupové síni MÚ ve Vodňanech.  

Kč Kč

Nadační fond Tesco
Vy rozhodujete, my 

pomáháme - 5. kolo
Akademie zdraví 30 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč

Jihočeský kraj Podpora kultury Setkání s tradicemi 27 000 Kč 25 000 Kč 11 328 Kč 36 328 Kč

Nadace ČEZ
Podpora regionů - 

Pomoc potřebným

Cesta ke 

kvalitnímu 

stravování

30 000 Kč 30 000 Kč 5 550 Kč 35 550 Kč

Jihočeský kraj

Podpora zdravotně 

preventivních 

aktivit v rámci 

Zdraví 2020

Rehabilitace duše 

a těla
20 500 Kč 20 500 Kč 6 090 Kč 26 590 Kč

Nadace ČEZ
Podpora regionů - 

Pomoc potřebným

Kvalitní stravování 

seniorů
35 549 Kč 35 549 Kč 0 Kč 35 549 Kč

Nadace Agrofert

Podpora péče o 

seniory v domácím 

prostředí

Zkvalitnění 

pečovatelské 

služby

100 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 70 000 Kč

Komunitní nadace 

Blanicko - Otavská

Společný grant 

nadace KONABO a 

města Vodňany

Žít na plné pecky 21 000 Kč 15 000 Kč 6 493 Kč 21 493 Kč

VDV - Nadace Olgy 

Havlové

Program Paliativní 

a hospicová péče
V bezpečí domova 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 25 000 Kč

289 049 Kč 231 049 Kč 29 461 Kč 260 510 Kč

Skutečné 

vyúčtované 

náklady na 

projekt

DOMOV PRO SENIORY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SOUČET

Vyhlašovatel Grantový program Název projektu

Výše 

žádaného 

grantu

Výše 

schváleného 

grantu

Podíl CSP 

Vodňany
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V rámci projektu „Cesta ke kvalitnímu stravování“, který byl 

realizován za podpory Nadace ČEZ, jsme získali finanční příspěvek 

ve výši 30 000,- Kč na nákup nerezového transportního vozíku 

 pro stravovací provoz. Vozík je určen pro tabletový systém 

MenuMobil, který se používá k distribuci pokrmů z kuchyně  

na pokoje seniorů se zachováním teploty jídla. Vozík má kapacitu 

14 tabletů a je určen především pro imobilní seniory, kteří nechodí 

do jídelny a zůstávají na svých pokojích. Zásadně se tak zvýšil 

komfort a kvalita námi podávané stravy. 

V návaznosti na tento projekt jsme ve stejném roce získali od Nadace ČEZ finanční 

příspěvek ve výši 35 549,- Kč na nákup druhého nerezového transportního vozíku  

do stravovacího provozu domova pro seniory. Tyto finanční prostředky jsme získali  

na základě nasbíraných bodů v mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem na náš projekt 

„Kvalitní stravování seniorů“. 

 

V rámci dotačního programu Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 

2020 v Jihočeském kraji nám byl schválen projekt s názvem „Rehabilitace duše a těla“, 

na který jsme získali finanční prostředky ve výši 20 500,- Kč. Projekt byl zaměřen  

na aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Během projektu navštívily naše seniory 

několikrát děti z mateřské školy a společně se zábavnou formou seznámily 

prostřednictvím besedy pod vedením nutriční terapeutky se zásadami zdravého 

stravování, nutnosti pohybových aktivit a jejich společného vlivu na zdraví člověka. 

Kromě teoretických znalostí si děti společně se seniory také zacvičily. Dále proběhla 

přednáška spojená s poznáváním a ochutnávkou jedlých plodů i názorná ukázka výcviku 

psů používaných při canisterapii. Všichni 

zúčastnění obdrželi obrázkové brožury  

s informacemi ke zdravému životnímu 

stylu. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí 

o zdravém životním stylu a jeho vlivu  

na zdraví člověka, působit preventivně 

proti civilizačním nemocem, podpořit 

zdravé místní životní podmínky  

a především fyzickou a duševní pohodu všech zúčastněných.   

 

Pečovatelská služba CSP Vodňany získala v rámci vyhlášeného programu Nadace Agrofert 

Podpora péče o seniory v domácím prostředí finanční příspěvek  

ve výši 70 000,- Kč na projekt „Zkvalitnění pečovatelské služby“. Získané 

finanční prostředky byly použity na zkvalitnění poskytované stravy našim 

uživatelům, a to na celém území ORP Vodňany. Za tímto účelem bylo 

zakoupeno 55 kusů termo-jídlonosičů, 6 kusů termoboxů a byl částečně 

uhrazen plat terénní pečovatelky po dobu realizace projektu. Zakoupením 

pomůcek jsme zajistili zachování teploty dováženého jídla pro uživatele  

z odlehlejších míst, čímž jsme podpořili setrvání seniorů v jejich domácím 

přirozeném prostředí a zvýšili kvalitu námi poskytované terénní služby. 
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Ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany jsme získali 

finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na projekt „Žít na plné pecky“. V rámci tohoto 

projektu se uskutečnily 4 kulturní akce určené seniorům v rámci pečovatelské služby. 

Senioři měli možnost si poslechnout na přednášku Mgr. Jitky Velkové o historii Vodňan a 

vodňanských literátech, vystoupení vodňanských baráčníků, hudební vystoupení 

bývalého člena skupiny Šlapeto p. Vladimíra Pecháčka a vystoupení hudebního souboru 

Cink z Prachatic u příležitosti adventního posezení. Součástí projektu bylo vytvoření 

literárně – kulturního salonu ve 

společenských prostorách, a to zakoupením 

souboru knih o známých literátech z 

Vodňan a o historii Vodňan  

a pořízením speciálního držáku na knihy. 

Smyslem projektu bylo nabídnout sociálně 

vyloučeným osobám možnost trávení 

volného času formou společenských setkání 

spojených s kulturním prožitkem a tím 

zkvalitnit námi poskytovanou terénní 

sociální službu. 

 
Od Nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle jsme získali finanční příspěvek ve výši 

25 000,- Kč na projekt „V bezpečí domova“. Za získané 

finanční prostředky jsme pořídili přídavný pohon Power-pack 

duo, který je určen k připojení k invalidnímu mechanickému 

vozíku. Tento přídavný pohon slouží uživatelům pečovatelské 

služby. Díky pohonu mohou pečovatelky absolvovat se seniory  

i vzdálenější přesuny, neboť jim usnadňuje manipulaci 

s imobilními uživateli. Senioři mohou využívat tento 

„vylepšený“ vozík k vycházkám, k přesunu do zdravotnického 

zařízení či na námi pořádané volnočasové akce.

 
CSP Vodňany získalo dotaci z rozpočtu města Zliv ve výši  

4.000,- Kč, dotaci z rozpočtu města Týn nad Vltavou ve výši 

8 000,- Kč, a dotaci z rozpočtu města Protivín ve výši 10 000,- 

Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup 2 speciálních 

polohovacích křesel na kolečkách. Křesla jsou využívána seniory 

našeho zařízení, kteří jsou upoutání na lůžko. Zakoupená křesla 

usnadňují přesun imobilních uživatelů, kteří se jejich 

prostřednictvím mohou účastnit společných aktivit v domově pro 

seniory. 

 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb 

V rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 jsme 

získali finanční prostředky ve výši 500 000,- Kč na službu Domov pro seniory. Finanční 

prostředky ze získané dotace byly použity na osobní náklady zaměstnanců.  
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Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Centra sociální pomoci Vodňany 

Centrum sociální pomoci Vodňany podalo žádost: na 

MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako 

nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

„SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 

2020“, které vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí  

o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – 

Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti  

a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP:  

62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty 

CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální 

začleňování a sociální služby. 

Na tuto výzvu se nám podařilo prostřednictvím G-PROJECT, s.r.o, získat právní akt,  

a koncem června již na plné obrátky pracuje služební automobil Karoq Ambition  

pro pečovatelskou službu.  

Cíl projektu: zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb poskytovaných 

CSP Vodňany, a tím pomoci osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním 

vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dojde ke zvýšení kvality  

a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných 

lokalitách. Mezi dílčí cíle projektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb  

v ORP Vodňany, zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, eliminace rizika 

sociálního vyloučení, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení informovanosti 

a povědomí o sociálních službách poskytovaných CSP Vodňany  

Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009104. 

 
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 2019 finanční prostředky v této výši: 

◦ Sociální služba Domov pro seniory ………………………………... 12 532 000,- Kč 

◦ Sociální služba Pečovatelská služba ………………………………..    1 250 000,- 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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Ekonomika 
NÁKLADY 

Položka Částka v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 4 896 

Spotřeba energie 1 277 

Opravy a udržování 1 258 

Ostatní služby 1 103 

Mzdové náklady 20 389 

Zákonné sociální pojištění 6 818 

Jiné sociální pojištění 402 

Zákonné sociální náklady 82 

Daň silniční 2 

Odpisy dlouhodobého majetku 180 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 971 

Ostatní náklady z činnosti 97 

Celkem 37 475 
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VÝNOSY 

Položka Částka v tis. Kč 

Úhrady za pobyt DS  

Úhrady za stravné + úkony PS 

9 450 

1 122 

Úkony od zdravotních pojišťoven 1 648 

Příspěvek na péči 8 250 

Prodej ostatních služeb 374 

Ostatní finanční výnosy 209 

Dotace město 

Dotace ostatních měst 

1 945 

22 

Dotace JčK ze zdrojů MPSV 13 782 

Krajský dotační program 

Nadační příspěvky, dary 

Granty, dotace 

500 

243 

46 

Celkem 37 591 
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Náklady a výnosy podle jednotlivých služeb 

 

 NÁKLADY v tis. Kč  
NÁKLADY Domov pro 

seniory 
Pečovatel-
ská služba 

Fakulta-
tivní 

služby DS 

Fakulta-
tivní služby 

PS 

Kompen-
zační 

pomůcky 

Celkem 

Spotřeba materiálu 4 326 552 9 9 0 4 896 

Spotřeba energií 1 176 94 0 0 7 1 277 

Opravy a udržování 1 232 26 0 0 0 1 258 

Ostatní služby 869 234 0 0 0 1 103 

Mzdové náklady 18 583 1 764 15 7 20 20 389 

Zákonné sociální 
pojištění 

6 208 596 5 2 7 6 818 

Jiné sociální pojištění 75 7 0 0 0 82 

Zákonné sociální 
náklady 

367 35 0 0 0 402 

Daň silniční 0 2 0 0 0 2 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

49 131 0 0 0 180 

Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

790 157 0 0 24 971 

Ostatní náklady z 
činnosti 

70 27 0 0 0 97 

Celkem 33 745 3 625 29 18 58 37 475 

 

VÝNOSY v tis. Kč 
VÝNOSY Domov pro 

seniory 
Pečovatel-
ská služba 

Fakultativní 
služby 

Pronájem 
auta 

Kompen- 
zační 

pomůcky 

Celkem 

Úhrady od uživatelů za 
pobyt + stravu 

9 450 0 0 0 0 9450 

Úhrady od uživatelů za 
stravné a úkony  

0 1 122 0 0 0 1 122 

Úkony od zdravotních 
pojišťoven 

1 648 0 0 0 0 1 648 

Příspěvek na péči 8 250 0 0 0 0 8 250 

Prodej ostatních služeb 243 26 29 18 58 374 

Ostatní finanční výnosy 33 176 0 0 0 209 

Dotace město Vodňany 1 045 900 0 0 0 1 945 

Dotace ostatních měst 22 0 0 0 0 22 

Dotace JčK ze zdrojů 
MPSV 

12 532 1 250 0 0 0 13 782 

Krajský dotační program 500 0 0 0 0 500 

Nadační příspěvky, dary 156 87 0 0 0 243 

Ostatní dotace a granty 46 0 0 0 0 46 

Celkem 33 925 3 561 29 18 58 37 591 

ZISK / ZTRÁTA  180 -64 0 0 0 116 
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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 

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Praha 

Střední škola – Waldorfské lyceum, Praha 
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Kontroly v organizaci 

V roce 2019 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, 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 2019 vykonávalo dobrovolnickou činnost pro CSP Vodňany 6 osob. Našim 

seniorům věnovali ze svého volného času 150 hodin. 

 

 

Datum Kontrolní orgán Předmět kontroly

8.1.2019
Jihočeský kraj - živnostenský 

odbor

Kontrola o reklamách v pobytových službách, hlavně na 

pohřební služby v prostorách domova pro seniory.

11.2.2019

Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích

Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a § 88 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – 

kategorizace prací.

25.9.2019
Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích

Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a § 88 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – 

kuchyňský úsek

2.10.2019

Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje se sídlem 

v Českých Budějovicích

 Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a § 88 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – 

proočkovanost proti pneumokokovým nákazám.

9.10.2019 Město Týn nad Vltavou

Kontrola poskytnuté dotace od města Týn nad Vltavou v r. 

2019 na podporu sociálních služeb poskytovaných 

obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou .

3.12.2019 - 

6.12.2019
Město Vodňany

Kontrola zaměřená na věcnou a finanční správnost čerpání 

finančních prostředků v rámci schválených rozpočtů za rok 

2018, na funkčnost vnitřního kontrolního systému, na 

správnost čerpání fondů, především FKSP – s 3 ojedinělými 

drobnými kontrolními zjištěními.
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Volnočasové akce – domov pro seniory 

Leden 
   7. 1. Tříkrálové koledování na pokojích - Žáci základní školy Alešova a Gymnázia 
Vodňany                                      

   9. 1. Kinokavárna 

17. 1. Přednáška o hudebních nástrojích- Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. 

21. 1. Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

22. 1.  Žena za pultem 

24. 1. Posezení s písničkou harmonikářů H+V+N 

 

Únor 
   6. 2. Přednáška Mgr. A. Kotová téma Habsburkové 

12. 2. Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

14. 2. Návštěva kina ve Vodňanech 

19. 2. Žena za pultem  

28. 2.  Posezení s písničkou a harmonikáři H+N+V 

Březen  
  1. 3. Kinokavárna 

  4. 3. Jak žili Slované přednáška – Mgr. J Velková ředitelka GaM ve Vodňanech 

  5. 3. Masopustní rej k tanci a poslechu hrála kapela Dřemlinka 

  6. 3. Návštěva štěňat v domově 

   7. 3. Posezení a vzpomínání u příležitosti svátku MDŽ 
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11. 3. Přesazování pokojových květin 

21. 3. Přednáška Mgr. A. Kotové světová náboženství – judaismus 

13. 3. Přednáška PhDr. Špeciána – zámecké zahrady a parky - Poznáte jejich stromy a 
keře? 

19. 3. Žena za pultem 

26. 3. Posezení s písničkou s harmonikáři H+N+V 

Duben 
  1. 4. Pečení jidášků  

  3. 4. Procházka a posezení v Parku Jana Pavla II. 

  4. 4. Nakupování jarní výzdoby 

  4. 4. Účast seniorů na akci - Ukliďme svět, ukliďme Česko 

  8. 4. Tvoření „betonové velikonoční výzdoby“ muži 

  8. 4. Velikonoční výzdoba jednotlivých oddělení  

  9. 4. Jaro a láska, povídání s baráčníky s hudebním doprovodem V. Nečase 

11. 4. Kinokavárna 

12. 4. Velikonoční výzdoba pokračování  

16. 4. Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

16. 4. Návštěva Hvězdárny v Č. Budějovicích  

17. 4. Beseda s českým filmovým scénáristou Janem Míkou 

17. 4. Společenské hry s trénováním paměti 

18. 4. Povídání o papouškovi žako 

23. 4. Jarní besídka dětí z MŠ Smetanova 

23. 4. Přednáška Mgr. A. Kotové na téma Světová náboženství  - islám 

24. 4. Žena za pultem 

25. 4. Procházka po Vodňanech a posezení v přírodě 

30. 4. Návštěva čarodějnic na pokojích uživatelů 
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Květen 
  6. 5. Setkání s tradicemi -  hudební vystoupení ke Dni matek  - Agentura Iva  

  7. 5. Přehlídka vojenských historických vozidel u příležitosti osvobození západních  
a jihozápadních Čech americkou armádou 

20. 5. Společné dopoledne seniorů a dětí z MŠ Smetanova 

21. 5. Žena za pultem 

23. 5. Posezení s písničkou a  harmonikou s Václavem 

27. 5 Pečení koláčů 

28. 5. Besídka dětí z MŠ Malovice 

28. 5. Přednáška Mgr. A. Kotové na téma Světová náboženství  - budhismus 

29. 5. Výlet napříč jihočeskou krajinou 

30. 5. Kinokavárna 

Červen 
  4. 6. Opékání špekáčků ve dvoře domova s hudebním doprovodem p. Hrdličky a p. 
Nečase 

  7. 6. Přivítání nových obyvatel domova – dvou párů zebřiček pestrých 

10. 6. Červnový výlet s překvapením – poutní místo Lomec a týdenní stacionář Domov 
Žlutý Petrklíč 

11. 6. Veselé povídání s harmonikou a klarinetem M. Štěpničky a F. Martíška 

12. 6. Příprava petrželky na vylepšení polévky 

13. 6. Výroba hraček a hrazdiček pro zebřičky pestré 
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13. 6. Výroba osvěžujících letních nápojů  

17. 6. Žena za pultem 

21. 6. Můj životní příběh – Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU Mgr. D. Dvořáčková, PhD. 

25. 6. Dechová hudba – vystoupení ZUŠ Vodňany ve dvoře domova  

26. 6. Dopolední pravidelné cvičení tentokrát na čerstvém vzduchu  

27. 6. Kinokavárna  

28. 6. Vylepšování a zkrášlování terasy domova bylinkami a kytičkami – zahradní terapie 

Červenec 

  2. 7. Ryby v obrazech – návštěva výstavy ve Sloupové síni Městského úřadu Vodňany 

  3. 7. Ze starého nové – decoupage květníků a obrazů  

  8. 7. Doplnění výzdoby terasy, kytiček není nikdy dost 

  3. 7. Kinokavárna 

  4. 7. Jóga pro seniory - Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU Marcela Mukti 

17. 7. Zkrášlujeme prostředí a pečujeme o ptáčky (zebřičky pestré) 

18. 7. Harmonikáři H+N+V 

19. 7. Jak se cvičí balet? Povídání spojené s ukázkou pod vedením sl. Sladké 

22. 7. Zmrzlinový den – donáška zmrzliny na pokoje uživatelů 

24. 7. Povídání o Japonsku manželé Pavel a Hiromi Janštovi 

25. 7. Vystoupení taneční skupina Cetare a hudební skupina Perkuto 

29. 7. Zdravý životní styl a správná skladba jídelníčku – přednáška nutriční terapeutky  
Bc. E. Volmutové  
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Srpen 

   5. 8. Zmrzlinový den – donáška zmrzliny na pokoje uživatelů 

   9. 8. Víkendové pečení lineckého cukroví  

13. 8. Drátkování praktická ukázka Mgr. P. Dudáková 

14. 8. Jednodenní interaktivní výstava SeniorPuzzle – Hana Rabenhauptová s pěveckým 
doprovodem sester Šímových 

16. 8. Cestománie  Afrika - Zdravě a aktivně stárnout ZSF JU doc. PhDr. A. Mojžíšová, 
Ph.D 

19. 8. Přednáška o zdravém životním stylu, pohybu a vhodném cvičení – M. Ticháková 

20. 8. Harmonikáři H+N+V 

21. 8. Kinokavárna 

29. 8. Výlet do okolí Vodňany – procházka v přírodě a po hrázi rybníka Blatec 

Září 
  2. 9. Zkrášlení chodeb – přesazování květin 

  3. 9. Názorná ukázka výcviku psů používaných při canisterapii - Hafík Třeboň 

  4. 9. Přivítání nového člena domova – kocour Bertík 

  9. 9. Harmonikářské setkání s písničkou s J. Jiranem a R. Tischlerem 

11. 9. Výlet do Skal u Protivína – prohlídka selského baroka a místní kapličky 

13. 9. Zkrášlení terasy mužskou rukou – smontování stojanu pod kytky 

17. 9. Společný pobyt dětí z MŠ Smetanova a seniorů v přírodě         

17. 9. Výroba pažitkové pomazánky s 
ochutnávkou         

18. 9. Žena za pultem 

19. 9. Kinokavárna 

23. 9. Tvoření dekorací do společenské 
místnosti 

26. 9. Harmonikáři N+V 
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Říjen 
   1. 10. Přednáška Mgr. A. Kotové světová náboženství – křesťanství 

   7. 10. Sušení jablek a bylinek 

10. 10. Sametové Vodňany - návštěva výstavy v Městské galerii Vodňany 

14. 10. Tvoření draků pro děti z MŠ 

16. 10. Žena za pultem     

17. 10. Přednáška PhDr. M. Špeciána - Poutní místa v Čechách a na Moravě   

18. 10. Společné pohádkové cvičení dětí z MŠ Smetanova a seniorů 

21. 10. Péče o bylinky      

21. 10. Návštěva výstavy fotografií projektu „Setkávání s 
tradicemi“ 

24. 10. Kinokavárna   

Listopad 

   4. 11. Výroba svíček a balení dárků na Vánoční jarmark do Strakonic 

   5. 11. Přednáška „Sametové Vodňany“  - Mgr. J. Velková a fotograf K. Burda 

   6. 11. Návštěva Městské knihovny Vodňany 

   7. 11. Podzimní besídka dětí z MŠ Malovice 

   7. 11. Péče o rostliny – přesazování, zalévání 

   8. 11. Návštěva Martina na živém „bílém“ koni 

11. 11. Výroba Mikulášů pro děti z MŠ 

11. 11. Přednáška PhDr. Milady Šanderové - O jedlých rostlinách s jejich ochutnávkou                                           

12. 11. Posezení s harmonikou při předávání diplomů – V. Viktora a A. Wecková 

18. 11. Dodělávání Mikulášů 

18. 11. Projekt Ježíškova vnoučata – p. Kub předání daru s Ježíškovým vnoučetem 

19. 11. Přednáška pro děti a seniory o zdravé výživě pod vedením Bc. Evy Volmutové                                                           

20. 11. Žena za pultem 

21. 11. Projekt Ježíškova vnoučata – p. Michač předání daru s Ježíškovým vnoučetem 

25. 11. Výroba adventní výzdoby – zkrášlení společenské místnosti a chodeb domova 

28. 11. Kinokavárna 
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Prosinec 

   2. 12. Roznáška vánočního punče uživatelům po pokojích 

   2. 12. Projekt Ježíškova vnoučata – p. Hájková, p. Fenclová předání daru s Ježíškovým 
vnoučetem 

   3. 12. Mikulášská zábava 

   5. 12. Návštěva Městské knihovny v CSP Vodňany 

   6. 12. Veselé tvoření s malými hasiči z Pražáku          

   9. 12. Pečení lineckého cukroví 

10. 12. Společné zdobení stromečku s dětmi z MŠ Sluníčko 

10. 12. Přednáška Mgr. A. Kotové - Historie českého státu 

11. 12. „Předvánoční posezení pro dříve narozené“ ve sportovní hale 

11. 12. Zpěv koled v rámci akce „Česko zpívá koledy“  

12. 12. Projekt Ježíškova vnoučata – p. Jerhot předání daru s Ježíškovým vnoučetem – 
vystoupení Elišky Kotlínové 

19. 12. Sváteční vánoční večeře 

23. 12. Posezení s vánočním cukrovím, kávou a čajem 

1. 12. – 31. 12. Projekt Ježíškova vnoučata – p. Hájková, p. Fenclová, p. Klewarová,  

p. Buchtela, p. Prajerová, p. Kodádková, p. Kadlecová, p. Vorlíčková, p. Remišová,  

p. Vaňková, p. Raková, p. Hájková, p. Uhrová, p. Klecán, p. Šafaříková, p. Hrubý 

 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

42 

 

Volnočasové akce – pečovatelská služba 

  27. 3. Jarní přátelské posezení s harmonikáři v Komunitním centru Hvožďany 

    4. 4. Projekt „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ v rámci úklidového dne  

    9. 4. Velikonoční a jarní vystoupení dětí z MŠ Sluníčko Vodňany 

 29. 4. Pálení čarodějnic – grilování špekáčků, poslech harmoniky a zpěv p. Hrdličky,  

p. Nečase, p. Viktory za doprovodu klarinetu p. Martíška 

  13. 5. Přednáška paní Bc. M. Havlínové na téma: Jan Zrzavý „Putování“ 

  18. 6. Beseda pana P. J. Prokeše – faráře Římskokatolické farnosti ve Vodňanech na 

téma: „Jak jsem se dostal ke kněžství, a co s tím, mají společného hory?“ 

  23. 7. Vystoupení člena Baráčníků, rychtáře Jaroslava Šikla, ze spolku obce Baráčníků  

    5. 8. Přednáška Mgr. J. Velkové o historii Vodňan a vodňanských literátech spojená 

s data projekcí v rámci projektu „Žít na plné pecky“ 

22.10. Hudební vystoupení V. Pecháčka a M. Žáry (bývalí členové legendární skupiny 

Patrola Šlapeto), v rámci projektu „Žít na plné pecky“ 

  4. 11. Přednáška paní Mgr. J. Velkové a fotografa K. Burdy na téma: „Sametové 

Vodňany“ 

26. 11. Hudební vystoupení souboru Cink z Prachatic u příležitosti adventního posezení  

10. 12. Návštěva dětí z MŠ Sluníčko u seniorů v Domě s pečovatelskou službou 
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Děkujeme našim dárcům:  

 
 p. Kroniková z Týna n. Vltavou za peněžitý dar účelově určený, ve výši 5000,- Kč  

na pomůcky pro volnočasové aktivity pro seniory domova pro seniory. 

 p. Sládek z Myšence za dar účelově daný ve výši 10 000,- Kč na částečnou úhradu 

geriatrického křesla pro uživatele domova pro seniory 

 Lékárna Nad Řekou z Písku za věcný dar účelově daný ve výši 20 000,- Kč  

pro zaměstnance CSP Vodňany, za účelem posílení jejich imunity a zdraví. 

 p. Tesařová z Prahy za věcný dar v hodnotě 25 840,- Kč - přídavný pohon POWER-

PACK duo k instalaci na mechanický vozík 

 p. Žižka, Autopneuservis z Vodňan - dar účelově daný – 4 ks zimních pneumatik  

za účelem materiálního zajištění automobilového parku pro podporu sociálních 

služeb Centra sociální pomoci Vodňany 

 Charita ČR Tříkrálové sbírky – dar účelově daný ve výši 10 000,-Kč na nákup 

geriatrického křesla pro uživatele domova pro seniory  

 p. Němečková z Brna dar účelově daný ve výši 27 250,-Kč na nákup pomůcek  

pro seniory domova pro seniory. 

 p. Holeček z Vodňan – podpažní chodítko pro seniory domova pro seniory. 

 p. Holý z Mydlovar dar bezúčelově daný ve výši 361,-Kč pro CSP Vodňany. 

 p. Kroniková z Týna nad Vltavou peněžitý dar účelově daný ve výši 5 000,- na nákup 

pomůcek pro volnočasové aktivity pro uživatele domova pro seniory CSP Vodňany. 
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Napsali o nás  
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Poděkování   

Děkujeme všem zaměstnancům za laskavost, ochotu a péči o našeho tatínka, který tady 

díky Vám našel nový domov v příjemném prostředí s mnoha zážitky, které pro své 

klienty připravujete během celého roku. Zároveň musíme podotknout, že mu tady moc 

chutná. Díky všem za vaši lásku, kterou tady věnujete svým klientům! SB 1. patro 

                                                                               Věra Macháčová dcera s celou rodinou 

Pochvala p. kuchařkám a všem pomocníkům, kteří oběd chystali, za vynikající nudlový 

nákyp s tvarohem. Děkuji za gurmánský zážitek. 

                                                                                            Grebeníčková Eva 

Děkuji za laskavé a milé zaměstnance, krásnou atmosféru domova, vždy ochotné  

a spokojenost uživatelů domova, s kterými jsem mluvila. 

                                                                                             S vděčností Mil. Petránová - návštěva 

Dobrý den, mám u Vás v péči maminku (p. Křivancovou) a protože si vážím vaši práce, 

požádala jsem o zahrání písničky na přání pro všechny úžasné lidi v CSP, a moc Vám za 

vše děkuji. 

     Přeji pěkný den. L.Branžovská 

Chválíme kuchyň – dnešní vynikající oběd – koprová omáčka, houskový knedlík. 

Děkujeme. 

                                                                           uživatelé SB 2. patro a SB 1. patro + zaměstnanci    

Chtěla bych Vám poděkovat, že tak 

moc chutně vaříte. Děkuji 

kuchařkám i paní vedoucí. Děkuji 

všem. 

Kuchařová Jana Vodňany 

Dovolte nám, abychom touto 

formou poděkovali ošetřujícímu a 

zdravotnickému personálu, za 

příkladnou péči o naší maminku 

paní Blaženu Rábovou. Maminka, 

ač ve vašem zařízení nebyla 

dlouho, byla s péčí velmi spokojená 

a moc se jí u vás líbilo. Ošetřující 

personál byl vždy velmi ochotný a 

vstřícný. 

Děkujeme Milena Blandová – dcera 

 a Josef Rába - syn 
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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 

GDPR: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA 

Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., 

Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou (IČ: 06417523) 

e-mail: dpo@inkybe.cz, telefon: 777 902 666, 777 898 985 

mailto:dpo@inkybe.cz

