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Úvodní slovo 

 Proslov:  

„Před námi jsou lepší věci, než ty, které jsme nechali za námi.“  

C. S. Lewis (1898 – 1963, irský spisovatel) 

 

 

Psal se leden 2020, a Centrum sociální pomoci Vodňany oslavilo 20. výročí svého založení. 

Tento pro nás tak významný den byl ještě umocněn tím, že domov pro seniory získal 

v rámci ocenění Značky kvality, nádherné 4 hvězdičky, které poukazují na vysokou kvalitu 

a úroveň, seniorům poskytované péče. Oslava byla veliká, a my jsme se, nic netušíc, co 

bude následovat, připravovali a těšili na úžasnou budoucnost.  

Celá společnost však byla poznamenána plíživou nemocí Covid – 19. Naše Centrum 

sociální pomoci Vodňany nevyjímaje. Máme tak za sebou, a doufejme, že již ne před sebou, 

poměrně hektické náročné období, kvůli karanténnímu stavu v rámci této nebezpečné,  

a mnoha lidmi zlehčované nemoci. Krize ukázala bolavá místa v systému dlouhodobé 

péče, a otevřela slabé stránky a hrozby, které by měly vést ke změně stávající situace 

sociálních služeb. Nemocnice byly připraveny specializovaným personálem na nákazu, 

zajistily dostatečný počet lůžek, ale nakažení senioři zůstávali v domovech pro seniory.  

U nás, kde o ně bylo pečováno, jsme byli nuceni zajistit péči pečovatelkami se základním 

pečovatelským kurzem, a „pár“ sestrami, které jsou svou praxí mimo tuto oblast. Přesto 

ochrana zdraví seniorů pro nás byla prvořadá, a perfektně zvládnutá. Pro mne, jako 

ředitelku nastala k této situaci ještě další priorita, ochrana zdraví všech mých 

zaměstnanců. Vždyť to byli právě oni, kteří věnovali našim seniorům neustávající lačnou 

pozornost, při níž zapomínali sami na sebe. 

Co nám tato doba přinesla? Dovolte, abych citovala prezidenta Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR p. Ing. Horeckého, Ph.D., MBA, který vystihl moje pocity: „ Uplynulý 

rok byl takovým testem, který prověřil, jak funguje naše kritická infrastruktura, centrální 

řízení státní správy a samosprávné celky v období krize.  Byl testem lidského charakteru, 

přístupu, inteligence a moudrého přístupu, testem schopnosti adaptace, improvizace, 

porozumění, ale i soucitu a sounáležitosti, týmové práce, rozlišení podstatných věcí od těch 

zbytečných, nebo nepodstatných. Testem emocionální stability, racionálních přístupů, 

manažerských schopností, ale i schopnosti komunikace nebo kritických sebereflexí. Byli jsme 

svědky tříbení charakterů, selhání osobních i institucionální, ale i svědky podpory, kterou si 

lidé navzájem poskytovaly, a pochopení či občanské sounáležitosti a pomoci.“ 

Děkuji obrovskému počtu lidí a organizací, kteří nám poskytli nezištnou pomoc v mnoha 

formách. Zvláštní poděkování je také směrováno panu starostovi Milanu Němečkovi, který 

nás podporoval svými radami, a kolikrát zachránil bolavou duši samotné ředitelce. 

Moc si toho všeho všichni vážíme. 

Doufejme, že budoucnost bude veselejší, a jako „za starých dobrých časů“. 

Přeji mnoho zdraví, Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA 
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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 7,00 h do 15,30 h. 

Rozvoz obědů se uskutečňuje v době od 10,30 hodin do 13,30 hodin dle předem 

naplánované trasy. 

Kapacita služby 

Maximální okamžitá kapacita pečovatelské služby je 5 uživatelů (zabezpečeno 4 

pečovatelkami a 1 sociální pracovnicí). 

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. 
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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, invalidní vozíky (1 i s elektrickým pohonem), 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 (v případě covidové nákazy chodil každý den). 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 je v současnosti přirovnávána k principu nemocnice, 

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

závislosti, obložnost lůžek v roce 2020 byla 97,01 %.  

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven  
Název pojišťovny Úhrada v Kč 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 572 212,79 

Vojenská zdravotní pojišťovna 324 989,60 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 166 399,16 

Oborová zdravotní pojišťovna 104 374,79 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 789,42 

Celkem 2 168 765,76 
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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, 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. 2020 

Počet uživatelů dle věku k 31. 12. 2020 

 

 

Počet klientů a průměrný věk k 31. 12. 2020 

 

 

 

 

 

Příspěvek na péči Počet 

 
I (lehká závislost) 

 
2 
 

 
II (středně těžká závislost) 

 
14 

 

 
III (těžká závislost) 

 
30 

 

 
IV (úplná závislost) 

 
25 

 

Věk Počet 
osob 

do 65 2 

66 – 75 9 

76 – 85 26 

86 - 95 32 

96 a více 2 

Počet mužů Počet žen Celkem Průměrný 
věk 

 
19 

 
52 

 
71 

 
84,1 

 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

11 

 

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. 2020 

 

Počet uživatelů dle pohlaví k 31. 12. 2020 

 

 

 

   

Přehled úkonů pečovatelské služby  

Druh úkonu Počet Jednotka 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 56,99 hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním 
prostoru 

106,32 hod. 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 39 hod. 

Pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarání osobních záležitostí 1,33 hod. 

Pomoc při použití WC 105,33 hod. 

Příprava a podání jídla a pití + pomoc a podpora při podávání jídla a pití 280,66 hod. 

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

497,32 hod. 

Běžné nákupy a pochůzky 1 485 úkon 

Velký nákup  122 úkon 

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

216,71 kg 

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

19,67 hod. 

Zprostředkování volnočasových a zájmových aktivit 23 úkon 

Věk Počet osob 

0 - 59 2 

60 - 65 2 

66 - 70 7 

71 - 75 18 

76 - 80 13 

81 - 85 27 

86 - 100 24 

Pohlaví Počet osob 

Muži 33 

Ženy 60 
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Údržba jídlonosiče 928 úkon 

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

12,67 hod. 

Transport osoby do vzdálenosti max. 50 km od sídla organizace 178 km 

Kopírování, tisk listin dle přání uživatele 2 656 úkon 

Dovoz či donáška jídla – město Vodňany 9 710 úkon 

Dovoz či donáška jídla – mimo město Vodňany 2 423 úkon 

 

  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 2 

Úklid 5 

Údržba 1 

Recepční 1 

 
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 

 
62 
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Věková struktura zaměstnanců 

Věk Muži Ženy Celkem 

do 30 1 5 6 

31 - 40 3 7 10 

41 - 50 1 25 26 

51 - 60 1 18 19 

61 a více 0 1 1 

Celkem 6 56 62 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Počet osob 

základní 0 10 10 

vyučen 3 21 24 

úplné střední odborné 3 16 19 

vyšší odborné 0 1 1 

vysokoškolské 0 8 8 

Celkem 6 56 62 

 

Vznik a skončení pracovních poměrů zaměstnanců 

Druh Počet 

nástupy 8 

odchody 9 

 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 27 43,55 

do 10 let 11 17,74 

do 15 let 16 25,81 

do 20 let 3 4,84 

nad 20 let 5 8,06 

Celkem 62 100 
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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 

9. 1. 2020  Konference pro ředitele a ekonomy  3 

 
27. 1. 2020   AAK - Augumentární a alternativní komunikace                                                    39 

29. 1. 2020  Školení požární ochrany   58 

30. 1. 2020  Kontrola sociálních služeb  1 

5. 2.2 020  Workshop dobré praxe  2 

13. 2. 2020  Felinoterapie  28 

19. 2. 2020  Aktuality v účetnictví PO v roce 2020  1 

27. 2. 2020 Terapeutické programy pro seniory a využitím technik 
muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie  1 

2. 3. 2020  Stáž v zařízení G-centrum Tábor, střediska Pečovatelská služba  3 

16. 3. 2020  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách  1 

6. 5. 2020  Školení řidičů   9 

21. 5. 2020  Vhodná výživa pro posílení imunity seniorů  1 

22. 5. 2020  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách  1 

6. 6. 2020 Absolvování vzdělávacích modulů 0 0 0,00 Institut forenzních, 
bezpečnostních studií a managementu  1 

19. 6. 2020  Paliativní péče v souvislostech  24 

25. 6. 2020  Sociální služby odborně  4 

10. 8. 2020  Stáže - Loucký Mlýn  2 

11. 8. 2020  Stáže - Loucký Mlýn 4 

12. 8. 2020  Stáže - Loucký Mlýn 1 

13. 8. 2020  Stáže - Loucký Mlýn 1 

14. 8. 2020  Stáže - Loucký Mlýn 1 

1. 10. 2020  Standardy kvality sociálních služeb č. 1 -7  29 

6. 10. 2020  Standardy kvality sociálních služeb č. 8-15  29 

7. 10. 2020  Zahradní terapie v sociálních službách  4 

12. 11. 2020  Návštěvy v pobytových službách  2 

25. 11. 2020  Konference hromadného stravování online   2 
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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 2020 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. 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. Pro nás je v tomto směru podstatná  

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 jako nemocniční kaplan. Nedílnou součástí je p. 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. 

Bohužel, ale v době covidové jsme byli s frekvencí hodně omezeni. 
 

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 měli 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“, předcházíme 

sociální izolaci seniorů.  
 

Projekt "Poznej knihovnu" 

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

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

několikrát za rok podívat. 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. 

Nákupy v době covidu 

O potřeby seniorů v době covidu jsme se postarali i s dobrovolníky. Několikrát bylo auto 

na nákupech s potřebami a osobními přáními našich seniorů zaplněné až ke stropu. 
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Naše terapie 

Zvířecí 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. 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 … 

 V lednu 2020 proběhlo v rámci oslav 20. výročí založení CSP Vodňany slavnostní 

předání Značky kvality v sociálních službách pro domov pro seniory. Značka kvality je 

nezávislý externí systém hodnocení sociálních služeb, který má zájemcům o službu a 

jejich rodinným příslušníkům poskytnout informaci o tom, jak kvalitně jsou služby v 

daném zařízení poskytovány. My jsme obdrželi 4 z celkového počtu 5 hvězdiček.  

 

 V červenci 2020 jsme v rámci grantové výzvy ŠKODA AUTO – MOBILITA převzali 

osobní vozidlo ŠKODA Octavia od společnosti ŠKODA AUTO, a.s., díky kterému můžeme 

zvýšit dostupnost naší pečovatelské služby v době pandemie Covid-19. Zefektivnila se 

tak nelehká služba pečovatelů poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým osobám, 

kteří v této nelehké době patří mezi nejohroženější skupinu osob na území České 

republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Věhlas naší výborné kuchyně se dostal do výšin Rady města Vodňany, a tak jsme 

osobně z rukou p. starosty a p. místostarosty Vodňan převzali ocenění nejvyšší Řád 

zlaté vařečky. Toto ocenění je určeno celému týmu stravovacího úseku. 
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 V rámci projektu „Krabice od bot“ předala RNDr. Zuzana Dvořáková Lišková, PhD., 

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy z Ekonomické fakulty se svým kolegou 

Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích ve 

spolupráci s vodňanskou Rybářskou fakultou 

do našeho domova pro seniory vánoční dárky 

pro naše klienty.  Všechny dárky byly zabaleny 

do krabic od bot a rozděleny podle toho, zda 

jsou určeny pro muže či ženu. Dárky byly 

našim seniorům rozdány těsně před Štědrým 

dnem a přinesli jim mnoho radosti a štěstí. 

Všechny dárečky tak byly pro obdarované 

seniory nečekaným překvapením. 

 

 V předvánočním čase jsme převzali z rukou 

paní ředitelky Mgr. Ivany Kašové krásné a milé 

dárečky od zaměstnanců a dětí Mateřské školy 

Vodňany. Moc si vážíme toho, že si cení naší 

práce, a takto projeveným gestem nás moc 

potěšili.   

 

 Díky iniciativě #energiilékařům, která 

pomáhala v době pandemie Covid-19 a pravidelně rozdávala energii zdravotnickým 

zařízením a domovům pro seniory, jsme mohli potěšit i naše zaměstnance.  

Od vypuknutí pandemie tato iniciativa složená z dobrovolníků z celé České republiky 

poslala energii ve více než 150 tisících balíčcích pro tisíce zdravotníků z bezmála  

80 zdravotnických zařízení a 80 domovů  

pro seniory. I my jsme byli vybráni a od podzimu 

až do konce roku jsme pravidelně dostávali  

pro naše zaměstnance balíčky zdravých doplňků 

pro doplnění energie. 

 

 Od vypuknutí pandemie Covid-19 jsme se dostali několikrát do svízelné situace. 

Museli řešit problém s absencí zaměstnanců, kteří buď onemocněli Covid-19 nebo 

museli kvůli této nemoci do karantény. Některé úseky byly často v katastrofálním 

personálním oslabení. Z tohoto důvodu jsme oslovili organizace města Vodňany, které 

neváhali a snažili se nám s touto situací pomoci. Často tak byli naši senioři v kontaktu 

s neznámými lidmi, kteří se v tomto období stali našimi dobrovolníky a pomáhali nám 

v této nelehké situaci. Velké poděkování patří studentkám a studentům středních  

a vysokých škol. Také velké díky patří pracovníkům vodňanských organizací (Městské 

kulturní středisko Vodňany, Městská knihovna Vodňany, Městský úřad Vodňany, 

Městské muzeum a galerie Vodňany), kteří nám pomáhali v době pandemie Covid-19  

v našem domově pro seniory i pečovatelské službě. Bez jejich pomoci bychom nebyli 

schopni zajistit bezproblémový chod našeho domova pro seniory. 
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Zvyšování kvality 

 Klimatizace do společenské místnosti 

 Výmalba společenské místnosti, zabudování elektrických přívodů do zdi 

 Rozšíření domácího rozhlasu na starou budovu 

 Rozšíření prvků na zahradní terapii v DS (floramobil 2 x, sázecí velké truhlíky  

seniory…) 

 Vybavení pokojů: 13x televizor, 7x Set-top box, 4x stojací ventilátor, geriatrické křeslo 

 Vybavení kuchyně: vozík na tabletový systém + 15x tablety na jídlo, 2x várnice na 

nápoje s kohoutem, lednice, ponorný mixér, 2x jídelní vozík 

 Vybavení kanceláří zaměstnanců: Kávovar, kancelářské křeslo, skartovač, lednice 

 Hygienické pomůcky: 2x křeslo klozetové, 3x chodítko, 2x vozík na prádlo, 2x vozík 

mechanický invalidní, hygienický vozík 

 Vozík nerezový plošinový 

 Výpočetní technika: 2x wifi-router, záložní zdroj, 3x počítač, 5x notebook, 3x tablet, 

skener 

 Ostatní: 2x koupelnová skříň uzamykatelná s posuvnými dveřmi 

Výzkumy, spolupráce 

1/2020 Spoluúčast na projektu ZSF JCU – „Výzkum managementu sociální práce v ČR“, 

který si klade za cíl zmapovat management sociální práce ve vybraných krajích ČR. 

2/2020 Spolupráce JČK ČB v dotazníkovém šetření: „Hodnocení uplatnění absolventů 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ 

2/2020 Navázána spolupráce s organizací ŽIVOT 90 - Linka důvěry Senior telefon 

6/2020 Spoluúčast na projektu Expense Reduction Analysts: Dopady krize Covid-19  

na domovy pro seniory a zařízení s pečovatelskou službou 

7/2020 Spoluúčast na mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje  

na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem 

9/2020 MZDR Účast na výzkumu při sběru dat do studie „Výskyt COVID-19 v zařízeních 

sociální péče“. Cílem, je vznik návrhu postupu pro zařízení, který by měl účinně ochránit 

klienty, personál a vést k významným omezením ekonomických ztrát. 

9/2020 Účast na výzkumu při sběru dat do celosvětové studie Národního ústavu 

duševního zdraví s názvem “The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning 

during Infection Times (COH-FIT)“ zaměřený na měření účinků pandemie COVID-19  

na fyzické a duševní zdraví. 

10/2020 MPSV Účast na výzkumu při sběru dat do studie „Péče o COVID pozitivní klienty  

v sociálních službách“, která se zaměřuje na nebezpečí nákazy ze strany návštěv klientů  

v pobytových službách 

12/2020 Spolupráce na hodnocení uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v ČB 

12/2020 Účast na výzkumu při sběru dat pro Konfederaci zaměstnavatelských  

a podnikatelských svazů ČR do studie „Dopad pandemie COVID-19 na zaměstnavatele  

na zaměstnavatele v oblasti sociálních služeb.“ 

12/2020 Účast na výzkumu při sběru dat do studie „Průzkum v pobytových zařízeních 

sociálních služeb v ČR – Lékaři bez hranic“ 
9/20 Navázána spolupráce s Potravinovou bankou České Budějovice 
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Propagace CSP Vodňany 
7. 1. 2020 Strakonický deník: „Centrum sociální pomoci slaví 20 let“ 

8. 1. 2020 Strakonický deník: „20 let Centra sociální pomoci“ 

1/2020 www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/centrum-socialni-

pomoci_Vodnany 

1/2020 Sociální portál Jihočeského kraje: „Pozvání na oslavu CSP Vodňany“ 

1/2020 FCB Můžeme je potřebovat - sociální služby: „Pečovatelská služba CSP Vodňany“ 

1/2020 Seniorbook – mladí duchem: „Zvířátka přinášejí radost“ 

1/2020 3x domov pro seniory: na FCB Můžeme je potřebovat - sociální služby 

22. 2. 2020 Strakonický deník: „Centrum sociální pomoci Vodňany oslavilo dvacet let svého 

života“ 

21. 2. 2020 Strakonický deník: „Výzva pro čtenáře: Hlasujte, kdo na Strakonicku dostane 

finanční dar“ 

25. 2. 2020 Strakonický deník: „Rej masek v CSP Vodňany“ 

1. 3. 2020 Strakonický deník: „Masopustní rej v CSP Vodňany“ 

3/2020 https://www.felinoterapie.cz: „ Felinoterapie ve Vodňanech“ 

3/2020 NEWSLETTER ZNACKA KVALITY 

18. 3. 2020 Strakonický deník: „Vzkaz deníku: Děkujeme, dáme to!!!“ 

21. 3.2020 Strakonický deník: „Jak žijí za zavřenými dveřmi senioři z Vodňan“ 

14. 4. 2020 Strakonický deník: „Časopisy od Strakonického deníku udělali seniorům radost“ 

15. 4. 2020 Strakonický deník: Daniela Davidová: „Věřím, že v každém člověku je dobro“  

21. 4. 2020 Strakonický deník: „Hurá, jsme zdraví, radují se ve Vodňanech“ 

4/2020 časopis Sociální služby: „Značka kvality domov pro seniory CSP Vodňany“ 

2. 5. 2020 Českobudějovický rozhlas: Poděkování zaměstnancům – od p. Branžovské 

4/2020 Zapojení se do projektu Úsměv do schránky – dopisy pro seniory 

5/2020 Zapojení se do projektu Záleží nám na Vás – obrázky od dětí DDM Benešov  

6. 5. 2020 Strakonický deník: „Krize ukázala, že jsme velmi dobrá parta“ 

7. 5. 2020 Strakonický deník: „Pro seniory rozkvete zahrada“ 

16. 6. 2020 www.facebook.com/muzemejepotrebovat: Zahradní terapie v CSP Vodňany 

25. 6. 2020 Strakonický deník: „Vysvětili zvoničku ve své zahradě“ 

4. 8. 2020 reportáž Jihočeské televize v rámci projektu #ŠKODAAUTOpomáhá -  

na: https://www.skodaautopomaha.cz/ 

6. 8. 2020 Strakonický deník: „Centrum sociální pomoci dostalo auto“ 

13. 8. 2020 FCB Můžeme je potřebovat, sociální služby – „Králík v CSP Vodňany“ 

9/2020 časopis Sociální služby: „Čtyřnohý kamarád na návštěvě“ 

9. 9. 2020 Strakonický deník: „Domovy pro seniory zakázaly návštěvy“ 

16. 10.2020 Strakonický deník: „Ve Vodňanech zemřel klient Centra sociální pomoci“ 

12. 11. 2020 Strakonický deník: „Ve Vodňanech zaučují úředníky institucí do 

ošetřovatelské péče“ 

Projekt „Záleží nám na Vás“ – malované obrázky dětí pro seniory 

Projekt „Úsměv do schránky“- dopisy pro seniory 

Udělení ocenění: Značka kvality – 4 hvězdičky pro domov pro seniory 

Celoročně Zpravodaj města Vodňany, časopis CSP Vodňany „Jak jde čas…“ 

 

https://www.felinoterapie.cz/
http://www.facebook.com/muzemejepotrebovat:
https://www.facebook.com/hashtag/škodaautopomáhá?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD8TPvxBj52kGHSpjaZ6Ho5QQcVzozbDI7IEcJKQnI-QYg8BguywGs2BVTShtAmD-gAbZ7iXPDZrunQLvwwtL1y3QChPr_md2boQipGuSE5yyYRkRI9hxJTBR9Y_zWGMFvlocOA6ohZD-b-SHzvnk15r7E9It5-c3o5yQnnLkeSICawHS0xRqpq1fMmm-M-31XN5T0Y-eXUw-tvRFKB7YZli6X6lRFSHPOQFfG0j8ykuYujjXQGf6IJX0uf9uYJMo3bYiS6ZiTmAFrDmwBKhH1qOiV2DuKZkKirGA2C-xIylYeVTp3bFCRICBNfm3rh32O_ZI8PuigJDG0v3t5oHwIdeYQC3CDnVUoc3hvntAVyxvKuOYU8nU7lD0ex2U-YIWNmrW0dQMKBQHDCUofU_zuVISxv6PRO2mPbh7b12sL_2Jm-3oQoV3rvWNIZDDhGDnyuDJxUT6mRT6n6rw&__tn__=%2ANK-R
https://www.skodaautopomaha.cz/?fbclid=IwAR24bQRhaW-yT3dqLLz0C11Cmwj96I1hyEwnKYgR0e11I1NhLAjfb8fovIM
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Interiér a exteriér domova pro seniory  

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

23 

 

Exteriér a Interiér Pečovatelské služby 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY A DOTACE 

V roce 2020 byly podpořeny a zrealizovány níže uvedené projekty.  

Vyhlašovatel Grantový program Název projektu 

Výše žádaného 
grantu/dotace 

Výše schváleného 
grantu/dotace 

Kč Kč 

DOMOV PRO SENIORY 

Jihočeský kraj Účelová dotace ze zdrojů MPSV 14 550 000 Kč 13 082 000 Kč 

MPSV 
Dotace na úhradu mimořádných odměn za práci v období opatření 
proti onemocnění COVID_19  

1 350 876 Kč 1 350 876 Kč 

MPSV 

Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků 
příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, 
mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v 
souvislosti s epidemií COVID_19 

151 538 Kč 151 538 Kč 

MZČR 
Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
zdravotnicích pracovníků v sociálních službách v souvislosti s 
epidemií COVID-19 

221 511 Kč 221 511 Kč 

MPSV 

Dotace na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci 
výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, 
mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v 
souvislosti s epidemií COVID_19 

862 350 Kč 862 350 Kč 

Nadační fond Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme - 7. kolo Terapie přírodou 30 000 Kč 16 000 Kč 

Jihočeský kraj Podpora kultury  Žijeme tradicemi 20 000 Kč 20 000 Kč 

Jihočeský kraj Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji Společně to zvládneme 14 000 Kč 14 000 Kč 

Město Protivín Finanční dotace města Protivín 
1x čtyřkolové chodítko, 
1x mechanický vozík 

11 000 Kč 5 000 Kč 

Město Zliv Dotace města Zliv čtyřkolové chodítko 3 799 Kč 2 000 Kč 

Město Týn nad 
Vltavou 

Dotační program města Týn nad Vltavou 2 chodítka 10 000 Kč 8 000 Kč 

VDV - Nadace Olgy 
Havlové 

Program Senior 
Kvalitní ošetřovatelská 
péče 

93 768 Kč 93 935 Kč 

Nadace ČEZ Krizová pomoc 2020 Chráníme se 47 000 Kč 47 000 Kč 

Jihočeský kraj 
Podpora vybavení sociálních služeb v 
souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2 

Vybavení - set-top-
boxy, anténa 

13 000 Kč 13 000 Kč 

Nadační fond 
Albert 

Mimořádná výzva 2 - COVID 19 Zdravotnické pomůcky 9 986 Kč 10 000 Kč 

Jihočeský kraj 
Krajský dotační program na podporu 
sociálních služeb pro rok 2020 

Domov pro seniory 500 000 Kč 500 000 Kč 

Nadace ČEZ Podpora regionů 2020 
Bezpečí na prvním 
místě 

8 500 Kč 8 500 Kč 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Jihočeský kraj Účelová dotace ze zdrojů MPSV 1 450 000 Kč 1 443 000 Kč 

MPSV 
Dotace na úhradu mimořádných odměn za práci v období opatření 
proti onemocnění COVID_19 

162 975 Kč 162 975 Kč 

Jihočeský kraj Podpora kultury - Podpora kultury Kultura nezná hranice 22 500 Kč 19 372 Kč 

VDV - Nadace Olgy 
Havlové 

Fond podpory seniorů 2020 Pomoc v nouzi 10 870 Kč 10 963 Kč 

Jihočeský kraj 
Krajský dotační program na podporu 
sociálních služeb pro rok 2020 

Pečovatelská služba 50 000 Kč 50 000 Kč 

SOUČET 19 611 963 Kč 18 102 020 Kč 
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Účelová dotace Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV 

CSP Vodňany získalo na rok 2020 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 2020 finanční prostředky ve výši 14 525 000. 

◦ Sociální služba Domov pro seniory …………………………………………..……... 13 082 000,- Kč 
◦ Sociální služba Pečovatelská služba …………………………………………….…..    1 443 000,- 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. 

Dotace na úhradu mimořádných odměn v rámci opatření proti onemocnění Covid-19 

Dotace byla poskytnuta na úhradu mimořádných odměn všem pracovníkům v sociálních 

službách kromě zdravotnických pracovníků za období 13. března do 31. května 2020, a to 

ve výši 1 350 876,- Kč pro sociální službu Domov pro seniory a ve výši 162 975,- Kč pro 

službu Pečovatelská služba. 

Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti 

s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v 

sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 

Tato dotace byla využita na náklady související se zvýšením provozních výdajů ve výši 

56 713,- Kč, které byly použity na ošetřovatelský vozík, jídelní vozík, tablet pro video 

hovory seniorů, 4 vozíky na infekční odpad a 3 skládací postele po personál. Další částí 

dotace byly náklady ve výši 94 825,- Kč, které vznikly v souvislosti se sníženými příjmy od 

uživatelů. Celková dotace tak dosáhla výše 151 538,- Kč. 

Dotace na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v 

souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových 

opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 

Část dotace ve výši 668 970,- Kč byla použita na pokrytí vícenákladů (pomůcky pořízené v 

souvislosti s Covid-19: 10x sterilizační box, 5x vozík na infekční odpad, 4x ozonový 

generátor, Kyslíkový koncentrátor, 5x bezzápachový koš, čistička vzduchu, lampa 

germicidní stojanová, pečovatelské lůžko s matrací, 8x dezinfekční stojan s dávkovačem 

na dezinfekci, 3x postel skládací, 5x teploměr bezkontaktní, 2x tlakoměr, 1x tonometr, 

analyzátor ICHROMA II., koš pro boxový systém) a část dotace ve výši 193 380,- Kč byla 

použita na pokrytí výpadku zdrojů od uživatelů. Celkem nám byla poskytnuta dotace ve 

výši 862 350,- Kč. 

Všechny výše uvedené dotace byly poskytnuty ze zdrojů MPSV. 
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Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnicích 

pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 

Finanční prostředky ve výši 221 511,- Kč byly použity na 

vyplacení mimořádných odměn zdravotnickým pracovníkům za 

období 13. března 2020 – 31. května 2020. 

Terapie přírodou 

Finanční příspěvek od Nadačního fondu Tesco ve výši 16 000,- Kč byl 

použit na nákup tzv. floramobilu (mobilní zahrádka), díky které 

můžeme v domově pro seniory provozovat zahradní terapii přímo na 

pokojích seniorů. Velká výhoda floramobilu spočívá v tom, že ho mohou využívat i senioři, 

kteří jsou upoutáni na lůžko. Realizací projektu jsme navázali na již probíhající terapie 

v našem zařízení, kterými jsou arteterapie, aromaterapie, canisterapie a felinoterapie.  

Žijeme tradicemi 

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury jsme 

získali finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na projekt „Žijeme 

tradicemi“. Během projektu se uskutečnilo 5 akcí zaměřených tradiční 

druhy zábavy. Senioři měli možnost shlédnout workshopy zaměřené na tato odvětví: 

drátkování, sklářství, keramika umělecké řezbářství a společný výlet do řemeslné dílny 

plné sbírky tkalcovských stavů a kolovratů.  

Společně to zvládneme 

V rámci dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji 

byl realizován projekt „Společně to zvládneme“. Získané finanční 

prostředky ve výši 14 000,- Kč byly použity na realizaci akreditovaného 

semináře Paliativní péče v souvislostech, kterého se účastnili zaměstnanci poskytující 

přímou obslužnou péči v domově pro seniory. Po absolvování semináře se zaměstnanci 

účastnili odborné stáže v domácím hospici Athelas v Písku, kde získali potřebné praktické 

zkušenosti. Realizací projektu jsme navázali na námi utvářený koncept paliativní péče. 

Dotace města Protivín 

Ze získané dotace z rozpočtu města Protivín ve výši 5.000,- Kč byl pořízen 

transportní mechanický vozík, který je určen pro méně mobilní seniory našeho 

zařízení k vycházkám a přesunům na společenské aktivity pořádané jak ve 

společenských prostorách domova, tak organizované výlety do okolí. 
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Dotace města Zliv 

Dotace z rozpočtu města Zliv ve výši 2.000,- Kč byla použita na nákup 

čtyřkolového chodítka, které je využíváno seniory k přesunu z pokoje  

na vycházky a společné akce konané jak ve vnitřních, tak ve venkovních 

prostorách domova.  

Dotace města Týn nad Vltavou 

Dotace získaná v dotačním programu města Týn nad Vltavou určeného  

na podporu sociálních služeb v roce 2020 dotaci ve výši 8.000,- Kč byla použita 

na nákup dvou chodítek do domova pro seniory. Jedná se o čtyřkolová chodítka 

s vysokou oporou, která usnadňují pohyb méně mobilním seniorům, a slouží tak jako 

výborný prostředek pro rehabilitaci.  

Kvalitní ošetřovatelská péče 

Finanční příspěvek od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 

93 768,- Kč byl použit na nákup pomůcek pro ošetřovatelský úsek 

domova pro seniory. Byla pořízena pojízdná skříň na prádlo, klozetová 

křesla, pojízdný koš pro bezzápachovou likvidaci inkontinenčních pomůcek, profesionální 

čističku vzduchu a drobné hygienické pomůcky. Pořízením těchto pomůcek jsme zajistili 

kvalitnější zázemí pro personál ošetřovatelského úseku a zlepšili podmínky pro seniory, 

čímž se zvýšila kvalita námi poskytované ošetřovatelské péče v domově pro seniory. 

Chráníme se 

V rámci nouzového stavu v ČR spojeného s epidemií Covid-19 byl vyhlášen 

Nadací ČEZ program Fond podpory seniorů 2020. Získaný nadační 

příspěvek ve výši 47 000,- Kč byl použit na nákup ochranných pomůcek, 

určených k zabránění šíření nemoci Covid-19. Realizací tohoto projektu jsme mohli našim 

zaměstnancům zajistit dostatečnou ochranu a tím zabránit nákaze koronavirem jak 

u zaměstnanců, tak především seniorů. 

Vybavení - set-top-boxy, anténa  

V rámci vyhlášeného dotačního programu Jihočeského kraje Podpora 

vybavení soc. služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard  

DVB-T2 jsme získali finanční prostředky ve výši 13 000,- Kč na vybavení 

související s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Finanční prostředky byly použity  

na nákup 6 set-top-boxů a úpravu společného anténního systému. Umožnily jsme tak 

seniorům našeho pobytového zařízení, kteří neměli na pokojích televizory s podporou 

DVB-T2, přijímat signál na svých televizorech v nově požadované normě. 

Zdravotnické pomůcky 

V rámci grantového programu Nadačního fondu ALBERT „Mimořádná pomoc  

v době pandemie COVID 19“ jsme získali finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč. 

Tyto finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek, které nám usnadnili 

péči o seniory především v době nouzového stavu. Pořídili jsme tonometry, bezkontaktní 

teploměry a drobné pomůcky určené seniorům našeho pobytového zařízení domov  

pro seniory. Díky této pomoci jsme se mohli snáze přizpůsobit zvýšeným hygienickým 
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pravidlům a omezit riziko vzniku či přenosu nákazy nemoci COVID 19 mezi seniory  

i personálem.   

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020 

V rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb 

pro rok 2020 jsme získali dotaci od Jihočeského kraje ve výši  

500 000,- Kč na službu Domov pro seniory a 50 000,- Kč  

na Pečovatelskou službu. Finanční prostředky byly použity na platy zaměstnanců, kteří se 

podíleli na personálním zajištění námi poskytovaných sociálních služeb. 

Bezpečí na prvním místě 

V rámci vyhlášeného programu Nadace ČEZ Podpora regionů nám byl 

schválen projekt „Bezpečí na prvním místě“ a získali jsme nadační 

příspěvek ve výši 8 500,- Kč. Za tyto prostředky jsme pořídili čisticí 

prostředky a průmyslový generátor ozonu, který má prokazatelnou účinnost k likvidaci 

virů a bakterií v ovzduší i na površích věcí. Díky němu jsme mohli čistit vzduch  

na pokojích seniorů i v kancelářích zaměstnanců a zabránit tak šíření virů v době 

pandemie Covid-19. Smyslem projektu bylo zabránit šíření nemoci v našem zařízení  

a zakoupený přístroj nám v tomto nelehkém boji účinně pomáhal.  

Kultura nezná hranice 

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury nám 

byl schválen finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na projekt „Kultura 

nezná hranice“, který byl realizován v letních měsících  

ve společných prostorách Domu s pečovatelskou službou. V letních měsících proběhl 

workshop zaměřený na drátkování, následoval zábavný pořad „Uršuloviny“, jehož hlavní 

protagonistkou byla známá herečka Uršula Kluková, a na závěr proběhlo hudební 

vystoupení strakonických dudáků. Závěrečná akce musela být z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace týkající se nemoci Covid-19 zrušena, proto byl projekt realizován 

ve výši dotace 19 372,- Kč.  

Pomoc v nouzi 

V rámci mimořádného grantového řízení Výboru dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové, které bylo reakcí na nouzový stav v ČR, nám byl schválen 

finanční příspěvek ve výši 10 870,- Kč na projekt „Pomoc v nouzi“. Byly 

zakoupeny ochranné pomůcky pro terénní pečovatelskou službu poskytovanou na území 

ORP Vodňany. Díky zakoupeným ochranným pomůckám se mohli senioři i ošetřující 

personál dostatečně chránit před nákazou covid-19. Snahou projektu bylo zajistit 

poskytování naší terénní sociální služby za dodržení zvýšených hygienických opatření, 

nezbytných k zabránění přenosu koronaviru mezi seniory, i v nelehkých podmínkách 

souvisejících s epidemií. 
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Ekonomika 
Náklady a výnosy podle jednotlivých služeb 

  
Náklady 

 
Celkem 

Domov 
pro 

seniory 

Pečovatel-
ská služba 

Fakulta-
tivní 

služby 
PS 

Fakulta-
tivní 

služby  
DS 

Kompen-
zační 

pomůcky 

potraviny 2657849,45 2198141,68 453939,77 0 5768 0 

oděvy, ochr. pomůcky 496190,41 490279,93 5910,48 0 0 0 

ostatní materiál 308233,92 294755,29 12478,63 0 1000 0 

prádlo apod. 82178,66 61966,66 20212 0 0 0 

nádobí kuchyně 38797,5 37429 1368,5 0 0 0 

léky, zdrav. materiál 48424,44 47601,44 823 0 0 0 

čistící prost. 608838,9 599349,62 9489,28 0 0 0 

kancel. potřeby 181204,88 148684,74 22528,14 8756 1236 0 

OE 77086 60678 16408 0 0 0 

PHM 75304,02 27070,3 48233,72 0 0 0 

voda 243918 219526 24392 0 0 0 

knihy, časopisy 44542,2 38160,1 6382,1 0 0 0 

el. energie 757569,13 679812 75757,13 0 0 2000 

teplo M 652555 643456,51 5255,49 0 0 3843 

plyn 15781 13153 2628 0 0 0 

opravy 898944,02 861061,73 37882,29 0 0 0 

Cestovné 7609 7244 365 0 0 0 

reprezentace 9822,99 9617,99 205 0 0 0 

parkovné 705 685 20 0 0 0 

TV + rádio 9180 9180 0 0 0 0 

ost. služby 680848,94 579794,68 101054,26 0 0 0 

revize 38193,8 35918,8 2275 0 0 0 

Kulturní akce 48700 27350 21350 0 0 0 

odpad 155812,56 141548,47 14264,09 0 0 0 

Telefon, internet, 
pošt. 

60851,10 63186,98 7664,13 0 0 0 

Školení 112966 112217 749 0 0 0 

Hrubé mzdy 22927234 20887787,35 1978446,65 24000 12000 25000 

náhrady mezd 471102 439188,75 31913,25 0 0 0 

Dohody (DPP, DPČ) 186780 186780 0 0 0 0 

Sociální pojištění 5687851 5181496,35 490854,65 6000 3000 6500 

Zdravotní pojištění 2064132 1880572,13 178309,87 2000 1000 2250 

Zákonné pojistné 95489,53 87092,86 8396,67 0 0 0 

FKSP 458278,48 418229,55 40048,93 0 0 0 

Daně a ost. fin.nákl. 5725,56 1114,13 3100 0 0 0 

Jiné daně 2608,43 1097 1511,43 0 0 0 

Koop majetek 86961 49070 37891 0 0 0 

Odpisy 285253 66660 218593 0 0 0 

Drobný hm. majetek 901 514,23 873 888,30 27625,93 0 0   

Náklady 41492427,73 37479748,34 3908326,39 40756 24004 39593 
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Výnosy 
 

Celkem 
Domov 

pro 
seniory 

Pečovatel-
ská služba 

Fakulta-
tivní 

služby 
PS 

Fakulta-
tivní 

služby  
DS 

Kompen-
zační 

pomůcky 

čerpání RF +   
Nadační příspěvky 

192999 192999   0 0 0 

čerp. FI 60112,69 60112,69 0 0 0 0 

Ostatní čerpání 178325,12 177502,12 823 0 0 0 

dotace JčK - 
Žijeme tradicemi 

20000 20000 0 0 0 0 

dotace JčK - Kultura 
nezná hranice 

19372   19372 0 0 0 

dotace JčK - Společně 
to zvládneme 

14000 14000         

dotace JčK - DVBT2 13000 13000         

Úroky 1165,86 1047 118,86 0 0 0 

Dotace Protivín 5000 5000 0 0 0 0 

Dotace  
Týn nad Vltavou 

8000 8000 0 0 0 0 

Dotace Zliv 2000 2000 0 0 0 0 

Dotace MPSV - Covid 
výpadek zdrojů – I. 

151538 151538         

Dotace  MPS -Covid 
výpadek zdrojů - II. 

862350 862350         

Dotace MZ – 
mimořádné odměny 

221511,25 221511,25         

Dotace MPSV – 
mimořádné odměny  

1513851 1350876 162975       

Inv. transfer - odpisy 
Škoda Karoq 

108240 0 108240 0 0 0 

Dotace JčK ze zdrojů  
MPSV 

14525000 13082000 1443000 0 0 0 

JčK – Krajský dotační 
program 

550000 500000 50000 0 0 0 

Příspěvek zřizovatele 1996582 1296582 700000   0 0 

 Výnosy 42599864,8 38657416,28 3838095,52 40756 24004 39593 

 
 ZISK/ZTRÁTA 

 
-1107437,07 

 
1177667,94 

 
-70230,87 

  
0 

 
0 

 
0 
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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. Budějovice 

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., Praha 

Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, 

Třeboň 

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 

Ostrava 

B. F. Z., vzdělávací akademie, Strakonice 

Svazek obcí Dolní Pootaví, Cehnice 

Rozkvět zahrady Jižních Čech – MAS, Lhenice 

Pomněnka Protivín, domov se zvláštním 

režimem, Protivín 

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna 

a Školní družina Volyně 

Probační a mediační služba ČR pro Jihočeský  

kraj, Strakonice 

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 

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 

Potravinová banka Jihočeského kraje z.s., Č.B.
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Kontroly v organizaci 
V roce 2020 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 2020 vykonávalo dobrovolnickou činnost pro CSP Vodňany 7 osob. Našim 

seniorům věnovali ze svého volného času 104 hodin. 

 

Datum Kontrolní orgán Předmět kontroly

8/2020 Město Týn nad Vltavou

Kontrola poskytnuté dotace od města Týn nad Vltavou v r. 

2020 na podporu sociálních služeb poskytovaných 

obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou v aplikaci 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v 

platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění – nebyly zjištěny žádné nedostatky

8/2020 Město Zliv

Kontrola poskytnuté dotace od města Zliv v r. 2020 na 

podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s 

trvalým pobytem Zliv v aplikaci zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění a 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – nebyly 

zjištěny žádné nedostatky

9/2020
Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ČR 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
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Volnočasové akce – domov pro seniory 
Leden 

15. 1. Posezení ve společnosti s kocourem Bertíkem 
20. 1. Oslavy 20. výročí založení CSP Vodňany 
23. 1. Posezení s písničkou harmonikářů H+V+N a klarinetisty pana Martíška 
24. 1. Společné dopoledne dětí z MŠ Smetanova a seniorů 
28. 1. Hrajeme si, cvičíme a dobře se bavíme 
29. 1. Četba Harlequina 
29. 1. Skupinové pozorování akvarijních rybiček a ptáků 

Únor 
3. 2. Výroba vajíčkové pomazánky s ochutnávkou 

4. 2. Poznávání bylinek a koření 

5. 2. Posezení ve společenské místnosti s kocourem Bertíkem 

11. 2. Čtení a vyprávění s paní Milenou 

18. 2. Žena za pultem 

21. 2. Společenské dopoledne dětí z MŠ Smetanova a seniorů 

25. 2. Masopustní rej k tanci a poslechu hrála kapela Dřemlinka 

27. 2. Posezení s písničkou harmonikářů H+V+N 

Březen  

3. 3. Čtení a vyprávění s paní Milenou 

6. 3. Společné dopoledne dětí z MŠ Smetanova a seniorů 

9. 3. Roznáška květin po pokojích k svátku MDŽ 

17. 3. Žena za pultem 

18. 3. Zkrášlení chodeb jarní dekorací 

19. 3. Přesazování květin 

26. 3. Promítání poselství od p. faráře J. Prokopa 
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Duben 

21. 4. Příprava semínek papriky na klíčení 

23. 4. Promítání poselství od p. faráře J. Prokeše 

27. 4. Hudební vystoupení Dřemlinky ve dvoře domova 

 

Květen 

5. 5. Obnovení mší v kapli 

11. 5. Zapojení do projektu Úsměv do schránky a kartičkové výzvy „Záleží nám na vás“ 

12. 5. Sázení paprik 

21. 5. Vystoupení harmonikářů ve dvoře H+V+N+ Jiran + klarinetista p. Martíška 

Červen 

3. 6. Výroba bezové šťávy 

11. 6. Osazování květníků na dvoře domova 

12. 6. Přesazování paprik 

16. 6. Zapojení do projektu Pohádka pro radost – Mezi námi o.p.s. 

22. 6. Workshop drátkování pod vedením Mgr. P. Dudákové 

23. 6. Svěcení zvoničky 

30. 6. Canisterapie s Evou 
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Červenec 

2. 7. Péče o květiny ve dvoře domova 

3. 7. Pečení štrúdlu s jeho ochutnávkou s Veronikou  

15. 7. Dopolední posezení v rozkvetlé terase 

15. 7. Přednáška skláře spojená s ukázkou sklářské tvorby 

16. 7. Grilování špekáčků s hudebním doprovodem harmonikářů p. Hrdličky, p. Nečase a 

p. Jirana 

21. 7. Výlet do dílny pí L. Limové ve Smilovicích u Týna nad Vltavou 

22. 7. Procházka skupinky po Vodňanech 

23. 7. Posezení v altánu při hře „Člověče, nezlob se!“ 

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

28. 7. Dopolední pravidelné cvičení s Luckou tentokrát na čerstvém vzduchu  

29. 7. Zooterapie – Návštěva králíka na pokojích uživatelů 

Srpen 

4. 8.   Odpolední posezení při karetní hře „Prší“ 

5. 8.   Posezení u výroby dekorativních srdíček a věnečků  

6. 8.   Posezení s písničkou harmonikářů H+N a klarinetisty p. Martíška  

10. 8. Workshop s keramikou pod vedením pí Hany Šoulové 

11. 8. Roznáška zákusků po pokojích uživatelů   

25. 8. Ukázka tvorby umělecké řezbářky pí Dany Nachlingerové z Opařan 

26. 8. Návštěva poutního místa nedaleko Vodňan – Lomec   

27. 8. Návštěva programu „Uršuloviny“ na DPS  

31. 8. Zmrzlinový den 
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Září 

1. 9.   Vzpomínka na letní teplé dny výrobou papírových květin 

8. 9.   Výlet do cukrárny a malebné vesnice Maletice 

17. 9. Kinokavárna 

18. 9. Cvičení při hře „Člověče, nezlob se!“ 

21. 9. Žena za pultem 

22. 9. Vítání podzimu s písničkou a harmonikáři p. Viktory, p. Nečase, p. Jirana a  

p. Tischlera 

25. 9. Schůze seniorů s paní ředitelkou 

25. 9. Odpolední sázení květin 

29. 9. Výzdoba pokojů seniorů vlastnoručně vyrobenými keramickými květinami 

 

Říjen 

5. 10. Výroba papírových podzimních dekorací 

5. 10. Výzdoba společenské místnosti podzimními dekoracemi 

6. 10. Posezení při hře „Člověče, nezlob se!“ 

7. 10. Čtení z knihy „Osudy dobrého vojáka Švejka“ 

8. 10. Dopoledne v kapli 

8. 10. Kinokavárna – Ženy v běhu 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

4. 11. Roznáška výherních křížovek po pokojích seniorů 

5. 11. Roznáška výrobků od dětí z MŠ po pokojích seniorů 

19. 11. Obchůzka pokojů s nabídkou návštěvy pana faráře Mrvíka na pokoji 

24. 11. Roznáška podzimních výrobků od dětí z MŠ po pokojích seniorů 

30. 11. Zdobení vánočního stromečku do dvora 

30. 11. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – p. Kadlec předání daru  

30. 11. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – Senioři „staré budovy“ a p. Vovesný  

              předání darů  
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Prosinec 

1. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – p. Hájková předání daru 

3. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – p. Hrodějová předání daru 

4. 12. Dopoledne s andělem, čertem a Mikulášem 

4. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – Klub zahrádkářů předání daru  

7. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – p. Jerhot předání daru  

8. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – p. Podlahová předání daru  

8. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – p. Podlahová a p. Michač předání darů 

8. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – senioři „staré budovy“ předání daru 

14. 12. Roznáška přání k vánocům od dětí ze ZŠ po pokojích 

14. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – p. Michač a p. Fenclová předání darů   

14. 12. Výzdoba chodeb vánočními výtvory od dětí z MŠ 

17. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata – p. Prajerová, p. Uhrová a p. Tesařová  

             předání darů od Ježíškových vnoučat 

18. 12. Posezení u cukroví a vánočního koncertu souboru Trio Bohémo 

22. 12. Hraní a zpívání vánočních koled s p. Ebelovou a se seniory na pokojích  

23. 12. Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata - Klub zahrádkářů, Senioři „nové budovy“,  

              p. Janáčková a p. Vavrušková předání darů od Ježíškových vnoučat 
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Volnočasové akce – pečovatelská služba 
Červenec 

20. 7. 2020 – Workshop drátkování s Mgr. Petrou Dudákovou v rámci projektu „Kultura 

nezná hranice“ realizovaného s finanční podporou Jihočeského kraje 

Srpen 

27. 8. 2020 – zábavný pořad „Uršuloviny“ se Šimonem Pečenkou a Uršulou Klukovou 

v rámci projektu „Kultura nezná hranice“ realizovaného s finanční podporou 

Jihočeského kraje 

Září 

10. 9. 2020 – výlet do Maletic, návštěva místní kavárny 

21. 9. 2020 – hudební vystoupení dudácké skupiny „Dudáci ze Strakonic“ v rámci 

projektu „Kultura nezná hranice“ realizovaného s finanční podporou Jihočeského kraje 

Prosinec 

17. 12. 2020 - děti z MŠ Sluníčko si o vánočním čase připravily překvapení také  

pro uživatele pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou 

službou. Děti, seniorům ručně vytvořily vánoční přáníčka, která 

osobně, za pomoci učitelek vhodily do osobních poštovních 

schránek uživatelů pečovatelské služby v domě s pečovatelskou 

službou.  
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Děkujeme našim dárcům:  
 P. Kronikové z Týna n. Vltavou za peněžitý dar účelově určený ve výši 5000,- Kč  

na nákup oxygenátoru pro seniory domova pro seniory CSP Vodňany 

 České lékárně holding, a.s. za dotykový teploměr, bezkontaktní teploměr a tonometr 

v celkové hodnotě 2 980,- Kč. 

 Firmě Redbull za 70 ks Redbull nápojů 

 P. Louženské za peněžitý dar účelově určený na nákup mechanického polohovacího 

křesla ve výši 19 999,- Kč 

 Firmě S2 STUDIO s.r.o. za imobilní vozík v celkové hodnotě 9 479,99 Kč 

 Firmě S2 STUDIO s.r.o. za tablet 

 Firmě Asor za 1 000 ks respirátorů 

 p. Čejkovi V. za peněžitý dar ve výši 3 000,- Kč 

 p. Čejkovi J. za peněžitý dar ve výši 5 000,- Kč 

 dm market za aviváže, krémy na ruce, gely 

 dm market za aviváže na prádlo 

 p. Vovesné za finanční dar ve výši 5 000,- Kč 

 p. Špirochové za finanční dar ve výši 5 000,- Kč 

 Zahradnictví Šikl za vánoční aranžmá 

 Nadačnímu fondu Slevomat za peněžitý dar účelově daný ve výši 97 000,-Kč  

na nákup elektrického invalidního vozíku 

 Majitelům Cukrárny Bouška ve Vodňanech za zákusky a chlebíčky pro seniory 

 Anonymnímu dárci za peněžitý dar účelově daný ve výši 50 000,-Kč na nákup 

desinfekčních prostředků pro zaměstnance Centra sociální pomoci Vodňany 

 Panu Handšuhovi z elektroprodejny Mateo ve Vodňanech za 7 ks televizí s držáky, 

které daroval našemu domovu pro seniory pro zkvalitnění života seniorů 

 Nadačnímu fondu STOP šikaně za dar v podobě 200 kg barev v hodnotě 11 000,- Kč 

 Ing. Davidovi z Vodňan za televizor v hodnotě 500,- Kč a za set top box v hodnotě 

600,- Kč 

 P. Ing. Hřebíčkové z Vodňan za fin. dar ve výši 10 000,- Kč na nákup oxygenátoru 

 Nadačnímu fondu Albert za finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na nákup 

zdravotnického materiálu. 

 Nadaci rozvoje občanské společnosti za finanční příspěvek ve výši 16 000,- Kč na 

nákup zahradních terapeutických pomůcek 

 Městu Bavorov za finanční dar ve výši 18 000,- Kč na nákup pomůcek na financování 

činnosti stravovacího úseku 

 Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve výši 47.000 Kč na nákup ochranných pomůcek. 

 Nadaci Charty 77 za tablet Huawei Mediapad, SIM kartu Vodafone a za Blesk 

premium v celkové hodnotě 5 885,69 Kč.  

 Firmě AVISO s.r.o. za 400 ks roušek.  

 České lékárně Holding za dar – vitamíny pro zaměstnance v hodnotě 8 226,- Kč. 

 Společnosti WCOMP za movité věci (televizory) v hodnotě 11 070,- Kč 
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Poděkování  

 Dopis ze dne 14. 12. 2020 

Vážená paní ředitelko, 

chtěli bychom touto cestou moc poděkovat za vynikající a obětavou péči, kterou naší 

mamince, paní Marii Čejkové, s maximálním nasazením, vstřícností, a vždy s milým 

úsměvem, věnují Vaši zaměstnanci. Zejména v této nelehké době, kdy se zákeřný virus 

nevyhnul ani naší mamince a dalším obyvatelům i zaměstnancům Vašeho domova, 

doufáme v lepší časy s vírou, že vše dobře dopadne a přejeme hodně fyzických  

i psychických sil. Vážená paní magistro, chtěl bych přispět alespoň drobným finančním 

darem Vašemu Centru sociální pomoci jako poděkování za náročnou a obětavou práci, 

kterou každodenně vykonáváte společně s Vašimi zaměstnanci pro klienty domova. 

Prosím o sdělení čísla účtu, na který bych dar mohl poukázat. S pozdravem 

Jindřich Čejka s rodinou 

E-mail ze dne 22. 6. 2020 

Dobrý den paní ředitelko! 

Od roku 2015 odebírám obědy z kuchyně vašeho zařízení. S touto naší „spoluprací“ jsem 

velmi spokojen, a chtěl bych Vašim prostřednictvím poděkovat všem zaměstnancům 

CSP, kteří se podílejí na práci pro uspokojení potřeb klientů, zvláště chci ocenit jejich 

přístup v období od začátku koropandemie, protože i při náhodném setkání  

při předávání obědníků, bylo nad rouškou vidět v jejích očích radost, kterou nám všem 

předávali. Alespoň já, to tak cítím. Jsem věřící a tak vidím, že se tito Vaši zaměstnanci řídí 

tím, co nás učí Bible. Jsou to lidé, kteří konají dobré skutky, aby pomáhali, když je 

zapotřebí a jsou velmi užiteční. To mě velmi potěšilo a chtěl bych jim touto cestou 

poděkovat. 

                                                                                                 Jan Šustr, Zahradní 187/II, Vodňany 

Kniha přání a stížností – recepce 

Rodina Hrdličkova moc děkuje za vzornou péči a milý, lidský přístup k naší mamince 

Anně Hrdličkové. Strávila zde svá poslední léta života v naprosté pohodě. Zemřela 9. 12. 

2019. 

                                                                       Za všechny moc děkuje dcera Anna Kurfiřtová 

Velké poděkování paní Podlahové, která darovala uživatelům, kteří chtěli vlastnoručně 

uháčkované velikonoční slepičky zdarma. Byla z toho velká radost, velký dík. 

NB děkuje za vynikající oběd (gulášová polévka + sýrová omáčka). Děkujeme! 

Děkujeme kolektivu kuchařek, které na nový rok připravili vynikající „novoroční guláš“. 

Za seniory Handšuh Karel SB 1. p. 

Pochvala p. kuchařkám za výtečný oběd (knedlo-zelo-vepřo). Uživatelé nové budovy si 

oběd moc chválili a vzkazují pochvaly.  

Pochvala p. kuchařkám za výtečný oběd – šišky s mákem, na kterém si uživatelé moc 

pochutnali :) (p. Šiklová, p. Martíšková, p. Špinka atd.). Děkujeme                                                                          
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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

