
 

 

0 

 

 

 

  

2021 

CENTRUM SOCIÁLNÍ 

POMOCI VODŇANY            

Žižkovo nám. 21            

389 01  Vodňany 

 

Výroční zpráva 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

1 

 

Obsah 
Úvodní slovo           2 

Základní údaje          3 

Sociální služba DOMOV PRO SENIORY       3 

Sociální služba PEČOVATELSKÁ SLUŽBA       6 

Zdravotní a ošetřovatelská péče        8 

Půjčovna kompenzačních pomůcek       10 

Struktura uživatelů domova pro seniory       11 

Struktura uživatelů pečovatelské služby       12 

Personální údaje          13  

Vzdělávání zaměstnanců         15 

Externí spolupracovníci         16 

Duchovní služba          17 

Organizované vyjížďky autem        18 

Naše terapie           19 

Z činnosti organizace         22 

Propagace CSP Vodňany         24 

Kontroly v organizaci, dobrovolnictví       25 

Interiér a exteriér domova pro seniory       26 

Interiér a exteriér pečovatelské služby       27 

Realizované projekty a dotace        28 

Ekonomika           34 

Spolupráce s ostatními institucemi a školami      36 

Volnočasové akce – domov pro seniory       37 

Volnočasové akce – pečovatelská služba       42 

Děkujeme našim dárcům         43 

Napsali o nás           44 

Poděkování           45 

Audit            46 

Závěr            47 

 

 

 

 

 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

2 

 

Úvodní slovo 

 Proslov:   

„ Chcete-li změnit něčí život, 

nemusíte být geniální, bohatí, krásní nebo dokonalí.  

Musíte se prostě starat.“ 

 

 

Každá kvalitní sociální služba je výsledkem součinnosti mnoha profesí, odborných 

znalostí a dovedností. Všichni zaměstnanci, jsou povinni splnit náročné požadavky za 

běžných, ale i krizových podmínek bez rozdílu. A jak ukázala „covidová doba“, naši práci 

jsme i pod obrovským tlakem zvládli. Paradoxně se díky tomu, stává naše služba lidem, 

prestižní záležitostí, za co jsem osobně ráda. Samozřejmě se tato skutečnost promítá do 

stability týmu, který se v našem Centru sociální pomoci Vodňany prakticky nemění. 

Týmová práce je v sociálních službách důležitá. Stálý tým, dobrá parta zaměstnanců, ale i 

srdce na správném místě, je zárukou kvality sociální práce.  

Sociální služby jsou v současné době pestré, pružné, konkurenčně schopné a mezi sebou 

si navzájem vytváříme zdravou rivalitu. Proto jsem velmi hrdá na své zaměstnance, kteří 

v obrovské konkurenci dokázali v celorepublikovém měřítku obhájit svou práci ve vysoké 

kvalitě, a na Konferenci Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky získali 

Ocenění Značky kvality. Pečovatelská služba získala za rok 2021 plný možný počet  

5 hvězdiček, a domov pro seniory za rok 2020 úžasné 4 hvězdičky. Jsme tak jediná 

organizace v ČR, která má certifikovány všechny své sociální služby. Ve větší míře jsou 

v našich službách zastoupeny osoby s vysokou mírou podpory, která je spojená 

především s omezenou schopností jejich mobility, proto musí být stále naše práce lidská, 

empatická, profesionální.  

Troufám si říct, že při bilancování roku 2021, zůstal za námi pěkný kus práce, a město 

Vodňany může být na svou příspěvkovou organizaci náležitě pyšné. Děkujeme 

představitelům města Vodňany za jejich podporu. 

 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 a zároveň jsou příjemci starobního nebo 

plného invalidního důchodu. 

 

Principy poskytování služeb 

 Dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů - respektování práv osob, které jsou 

obsahem vnitřních směrnic poskytovatele, obecně závazné legislativy, a to zejm. Ústavy 

a Listiny základních práv a svobod, respektování osobnostních práv, práva na 

soukromí. 

 Respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám - 

svobodná volba uživatelů služby již při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby 

(např. rozsah péče) a v jejím průběhu zejm. podpora jejich běžného způsobu života, 

respektování individuálního denního režimu, snaha o vyhovění požadavkům na způsob 

poskytování péče. 

 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

4 

 

 Upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám - tvorba 

a realizace individuálních plánů v souladu s přáním a potřebami osob, nevnucování 

aktivit a jednotného denního režimu. 

 

 Pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život s využitím běžných 

vazeb 

 

 s okolím - spolupráce s rodinou a místní komunitou, nabídka aktivizačních programů a 

společenských aktivit směřujících k zachování soběstačnosti osob, poskytování péče v 

souladu se zásadou nezvyšování závislosti osoby na péči druhých. 

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, 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. 

 

 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

5 

 

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 

 společenská 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 

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. 
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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. 

 

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: 
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 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. Nad 

základní dobu (na základě individuální domluvy) pondělí až pátek 15:30 do 19:00 hodin.  

 

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. 

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. 
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Zdravotní a ošetřovatelská péče  

Součástí pobytové sociální služby „Domov pro seniory“, je zdravotní péče, která je 

poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Zdravotní péče 

je v našem domově zajištěna nepřetržitě 7 registrovanými všeobecnými sestrami a je 

prováděna v rozsahu indikujícího ošetřujícího lékaře. Požadovaná péče je pak hrazena  

z veřejného zdravotního pojištění na základě smluvního vztahu s příslušnými 

pojišťovnami. Součástí zdravotní péče je i ošetřovatelská rehabilitace.  

Do našeho zařízení dochází praktický lékař Mudr. Otakar Stiebler dle potřeby uživatelů, 

nejméně však 2x týdně (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 28 pracovníky v sociálních službách, 

z nichž 27 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. 

Instruktorka sociální péče připravuje především společenské a terapeutické programy, 

obstarávají osobní záležitosti klientů a podílejí se na sestavení individuálních plánů péče, 

mají zázemí ve staré budově a jsou k dispozici klientům v pracovních dnech od 7.00 – 

15.30 h. 

Všem uživatelům jsou k dispozici 2 notebooky s připojením na internet, umístěné  

ve společenské místnosti, a další notebooky a počítače jsou k dispozici na každém patře  

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

Péče v domovech pro seniory 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 2021 byla 97,26 %.  

 



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

9 

 

 

 

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven  
Název pojišťovny Úhrada v Kč 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 817 726,22 Kč 

Vojenská zdravotní pojišťovna 234 169,69 Kč 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 542 869,55 Kč 

Oborová zdravotní pojišťovna 124 581,15 Kč 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 43 814,43 Kč 

Celkem 2 763 161,04 Kč 
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Půjčovna kompenzačních pomůcek  

Již sedmým 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 roce 2021 byly vypůjčeny tyto pomůcky: toaletní křesla, chodítka, polohovací elektrická 

lůžka, transportní vozíky, podložní mísa, antidekubitní matrace. 
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do 65

66 - 74

75 - 80

81 - 90

91 a více

Bez příspěvku

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. 2021 

 

Počet uživatelů dle věku k 31. 12. 2021 

 

 

Počet klientů a průměrný věk k 31. 12. 2021 

 

 

 

 

Příspěvek na péči Počet 

 
Bez příspěvku 

 
4 
 

 
I (lehká závislost) 

 
5 
 

 
II (středně těžká závislost) 

 
11 

 

 
III (těžká závislost) 

 
31 

 

 
IV (úplná závislost) 

 
29 

 

Věk Počet 
osob 

do 65 4 

66 – 75 15 

76 – 85 27 

86 - 95 32 

96 a více 2 

Počet mužů Počet žen Celkem Průměrný 
věk 

 
25 

 
55 

 
80 

 
82,7 
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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. 2021 

 

Počet uživatelů dle pohlaví k 31. 12. 2021 

 

 

 

   

Přehled úkonů pečovatelské služby  

Druh úkonu Počet Jednotka 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 38,83 hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním 
prostoru 

75,08 hod. 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 64,91 hod. 

Pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarání osobních záležitostí 1,92 hod. 

Pomoc při použití WC 35,33 hod. 

Příprava a podání jídla a pití + pomoc a podpora při podávání jídla a pití 236,92 hod. 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 0,17 Hod. 

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

432,35 hod. 

Běžné nákupy a pochůzky 1 987 úkon 

Velký nákup  130 úkon 

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

284,66 kg 

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

56,25 hod. 

Věk Počet osob 

0 - 59 1 

60 - 65 4 

66 - 70 6 

71 - 75 13 

76 - 80 23 

81 - 85 24 

86 - 100 26 

Pohlaví Počet osob 

Muži 31 

Ženy 66 
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Zprostředkování volnočasových a zájmových aktivit  úkon 

Údržba jídlonosiče 982 úkon 

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

46,75 hod. 

Transport osoby do vzdálenosti max. 50 km od sídla organizace 556 km 

Kopírování, tisk listin dle přání uživatele 3 115 úkon 

Dovoz či donáška jídla – město Vodňany 9 960 úkon 

Dovoz či donáška jídla – mimo město Vodňany 2 958 úkon 

Dovoz či donáška druhého oběda – město Vodňany 385 úkon 

Dovoz či donáška druhého oběda – mimo město Vodňany 81 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 27 

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. 2021 63 
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Věková struktura zaměstnanců 

Věk Muži Ženy Celkem 

15 - 24 0 5 5 

25 - 34 2 4 6 

35 - 44 3 6 9 

45 - 54 1 30 31 

55 - 64 2 10 12 

Celkem 8 55 63 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Počet osob 

základní 0 7 7 

vyučen 4 25 29 

úplné střední odborné 4 15 19 

vyšší odborné 0 1 1 

vysokoškolské 0 7 7 

Celkem 8 55 63 

 

Vznik a skončení pracovních poměrů zaměstnanců 

Druh Počet 

nástupy 13 

odchody 10 

 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 30 47,62 

do 10 let 10 15,87 

do 15 let 12 19,05 

do 20 let 6 9,52 

nad 20 let 5 7,94 

Celkem 63 100 
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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 

  1. 1. 2021 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 1 

12. 1. 2021 Financování sociálních služeb v roce 2021 2 

21. 1. 2021 ISPOP 1 

27. 1. 2021 Mzdové a personální systémy 1 

  1. 2. 2021 Standardy kvality sociálních služeb/2021 PS 4 

11. 3. 2021 Mimořádné dotační tituly pro sektor sociálních služeb pro rok 2021 3 

16. 3. 2021 Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci 2 

25. 3. 2021 Práce s rizikem v sociálních službách: úvod do tématu 1 

26. 3. 2021 Seminář PAM 36.01 organizace Solitea VEMA online  1 

30. 3. 2021 Dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb v rámci projektu 1 

14. 4. 2021  Domácí hospic Athelas Písek 9 

19. 4. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.1/2021 + č. 2/ 2021 39 

20. 4. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.3/2021 39 

21. 4. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.4/2021 38 

  3. 5. 2021 Komunikace v péči o umírajícího 25 

  6. 5. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.5/2021 + č. 6/2021 39 

  6. 5. 2021 Školení řidičů 10 

  6. 5. 2021 Jednoduché vykazování dat o pobytových službách na MPSV 1 

  7. 5. 2021 Kybernetická bezpečnost 42 

17. 5. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.7/2021 + č. 8/2021 39 

20. 5. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.9/2021 + č. 10/2021 39 

15. 6. 2021 Bezpečná manipulace ne/jen s imobilním s klientem 41 

17. 6. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.11/2021 + č. 12/2021 39 

21. 6. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.13/2021 + č. 14/2021 39 

22. 6. 2021 Registr smluv 2 

28. 6. 2021 Standard kvality sociálních služeb č.15/2021 39 
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  7. 7. 2021 HACCAP 9 

  1. 9. 2021 Cygnus mobilní aplikace 2 

  1. 9. 2021 JU ZSF Sociální práce SPK bakalářský 1 
 

  6. 9. 2021 Aktivizační činnost v pobytových službách - webinář 1 

  7. 9. 2021 Pohybová a taneční terapie v práci s klientem 1 

  8. 9. 2021 Školení první pomoci 31 

14. 9. 2021 Rozjeďte CYGNUS ve vašem mobilu 2 

16. 9. 2021 Školení první pomoci 27 
 

16. 9. 2021 Pomněnka domov se zvláštním režimem 1 

22. 9. 2021 Cygnus 4 

30. 9. 2021 Paliativní péče pro zdravotnické a sociální pracovníky 35 

5. 10. 2021 Školení BOZP a PO 64 

7. 10. 2021 XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 10 

12. 10. 2021 Cygnus umí víc: jak na organizační dokumenty, provozní zprávy a oznámení 2 

15. 10. 2021 Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2021 v příkladech 1 

19. 10. 2021 Pomněnka domov se zvláštním režimem 3 

22. 10. 2021 Školení SQ 1-15 1 

   1. 11. 2021 Pomněnka domov se zvláštním režimem 2 

   3. 11. 2021 Školení dezinfekce 62 

   3. 11. 2021 Pomněnka domov se zvláštním režimem 1 

10. 11. 2021 Možnost testování na COVID- 19 – představení produktů společnosti ABBOTT 2 

10. 11. 2021 Pomněnka domov se zvláštním režimem 3 

18. 11. 2021 Pečovatelská služba Město Protivín 1 

25. 11. 2021 Odborný webinář Likvidace nepoužitých testů 2 

 

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 2021 provádí Ing. Radovan Růžička 
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DUCHOVNÍ SLUŽBA v CSP Vodňany  

Současná seniorská populace prošla náboženským vzděláním ve školách, a také 

náboženskou výchovou ve svých rodinách. Proto veškerá poskytovaná pomoc či péče 

musí tyto potřeby respektovat. Z toho vyplývá, že na naše zaměstnance je kladen nárok  

na to, aby se v geriatrické péči soustředili i na jiné faktory, nežli jen somatické, je třeba 

věnovat pozornost důstojnosti a ochraně autonomie staršího člověka. 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. Nedílnou součástí je p. Polatová. 
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Organizované vyjížďky autem 

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

můžeme díky novému automobilu Mercedes Benz s rampou vyhovět i přáním našich 

seniorů. Kromě pořádání různých výletů do okolí pořádáme tyto pravidelné aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínkové čtvrtky 
Nejstarší pravidelnou aktivitou je doprava 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 
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. Tato aktivita se koná 

každé první pondělí v měsíci od 13:30 do 15:00.  

 

Projekt "Poznej knihovnu" 
I v tomto roce pokračovala spolupráce s Knihovnou Gelasta Vodňanského. Senioři, bez 

ohledu na zdravotní postižení, mají možnost se do tohoto zařízení dostat taktéž pomocí 

speciálně upraveného vozidla pro 8 osob. 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.  

Nákupy seniorům 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.  U nás v domově provádíme tuto 

rehabilitaci s pomocí těchto zvířátek:  

 akvarijní rybičky, které si mohou senioři prohlížet ve společné jídelně 

 pár štěbetavých a veselých zebřiček umístěných ve společenské místnosti 

 čtyřnohý domácí kocourek Bertík, jenž má své zázemí v reminiscenční místnosti, a 

pohybuje se volně po domově  

 náš nejvěrnější jorkšírský teriér Xaviér, který má absolvovaný kurz u výcvikového 

canisterapeutického sdružení Hafík, z. s., a již zkušeným canisterapeutickým pejskem 

 dále do našeho domova dochází i ostatní pejskové Carlos a fenka Šarlotka 

 na konci roku k nám přibyla celá smečka pejsků a kočiček, a to terapeutických 

plyšových, ti dělají společnost především ležícím seniorů, kteří jsou méně mobilní  

Věříme, že všechna tato naše zvířátka rozdávají svojí přítomností seniorům radost, zlepšují 

náladu a senioři tak s nimi zapomínají na svoje problémy a bolesti. 
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Arteterapie v domově pro seniory 

V rámci zvyšování kvality poskytované sociální služby se naše terapie rozrostly 

o poskytování pravidelné arteterapie, což 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. Věříme, že arteterapie do 

našeho zařízení vnesla nový rozměr pomoci a péče, který je zde jistě potřeba. 

 

 

 

 

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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Zahradní terapie 

Tato metoda léčby má bohatou historii a je efektivní a přínosnou léčbou pro lidi všech 

věkových kategorií. V CSP Vodňany jsme vytvořili malé zahrádky, využíváme 

zakoupených mobilních zahrádek v interiéru a budujeme vyvýšené záhony ve venkovních 

prostorách domova, abychom umožnili i seniorům na invalidních vozících lepší přístup a 

manipulaci s rostlinami. Pěstujeme kromě okrasných rostlin a zeleniny především 

bylinky, ze kterých si připravujeme bylinné čaje a sirupy. Využíváme tak síly léčivých 

rostlin. Záměrem této terapie je kromě aktivního zapojení do zahradnických prací i pouhé 

pasivní vnímání. Vždyť i pasivní vnímání znamená mít radost z pozorování rostoucích 

rostlin, uklidňuje mysl, snižuje svalové napětí, obnovuje v těle přirozené biorytmy, 

povzbuzuje imunitní systém a regenerační procesy, zlepšuje emoční i duševní zdraví či 

fyzickou zdatnost.  
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Z činnosti organizace … 

 V lednu bylo zavedeno zasílání výplatních pásek zaměstnancům elektronickou formou 

 Od iniciativy #energiilékařům, která pomáhala v době koronavirové pandemie a 

pravidelně rozdávala energii zdravotnickým zařízením a domovům pro seniory, jsme 

obdrželi několik balíčků zdravých doplňků stravy pro zaměstnance. 

 V březnu byla dokončena elektronizace úseku skladu a stravování v programu Cygnus2 

 Na sklonku měsíce března byla pí. ředitelka CSP jmenována členkou Krajské 

koordinační skupiny na období 4 let. 

 V květnu navštívil naše zařízení MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, senátor a ředitel 

strakonické nemocnice. Doprovázel ho náměstek pro řízení kvality péče MUDr. Michal 

Pelíšek, který letos v lednu v našem zařízení prováděl očkování klientů a zaměstnanců 

proti nemoci covid-19 a starosta města Vodňany Milan Němeček. Obdrželi jsme 

respirátory, které byly vyrobeny na Tchaj-wanem darovaných linkách, pro 

zaměstnance domova pro seniory i pečovatelské služby ve Vodňanech. 

 Od srpna se začala ve společenské místnosti domova, konat nová akce „Chvilka 

s knihou“. V rámci této spolupráce s místní knihovnou zaměstnanci z knihovny 

donesou a představí největší knižní bestsellery, oblíbené knihy a časopisy pro seniory. 

Po skončení akce je vždy pro uživatele domova možnost výpůjčky. 

 V září proběhla re-certifikace Značky kvality Pečovatelské služby s výsledkem získání 

maximálního počtu 5 hvězdiček. 

 V průběhu prosince se realizoval projekt „Ježíškova vnoučata“ – rozdávání dárků 

seniorům od různých dárců. 

 Velké poděkování posíláme také na Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích za bohatou nadílku, kterou nám přivezli pod vánoční stromeček. 

 V lednu proběhlo očkování 1. dávkou vakcíny proti onemocnění Covid-19, v únoru 2. 

dávkou a v říjnu 3. dávkou. Očkovat se mohli zaměstnanci, senioři domova pro seniory 

i senioři pobývajíc v domě s pečovatelskou službou. 

 

Zvyšování kvality 

 Vybavení pokojů: 12x pojízdný stolek k lůžku, 21x závěsná polička, 21x polohovací 

křeslo s jídelní deskou, 4x zrcadlo koupelnové 
 Vybavení kanceláří: 2x kávovar, 4x židle kancelářská, 1x tiskárna, 2x notebook, 1x 

stolní počítač, 5x mobilní telefon 
 Vybavení kuchyně: chladicí skříň nerezová, 2x várnice s kohoutem, 1x mlýnek, kutr 

hrncový, vozík nerezový na tablety 
 Zdravotnické vybavení: analyzátor na diagnostiku, transportní břišní pás, biolampa, 

drtič léků, zdravotnický vozík, kyslíkový koncentrátor 
 Vybavení prádelny: vozík na prádlo, sušička prádla, pračka, skříně 
 Ošetřovatelský úsek: hydraulické sprchovací křeslo, 2x chodítko podpažní, chodítko 

čtyřkolové, sedačky do sprchových koutů, 3x matrace antidekubitní, 6x vozík 

invalidní 
 Ostatní: dveřní clona na recepci, dataprojektor do společenské místnosti, 4x čistička 

vzduchu, podlahový úklidový stroj, závěsné skříně do skladových prostor, odvlhčovač 
vzduchu do spisovny 
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Výzkumy, spolupráce 

 Spolupráce s Jihočeskou univerzitou ČB, Pedagogická fakulta: podpora diplomové 

práce na téma: „Vliv pohybové aktivity na psychiku seniorů“ 

 Průzkum společnosti DelpSys v rámci projektu „Domov domovem, aneb jak stavět a 

rekonstruovat domovy pro seniory“ realizovaného za podpory Technologické 

agentury ČR   

 Průzkum ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních 

studií: „Aktuální výzvy a hrozby v poskytovaných službách“ 

 Spolupráce s Reminiscenčním centrem, z. s. pod záštitou České alzheimerovské 

společnosti v rámci průzkumu: Využití nefarmakologických metod v dlouhodobé 

péči“: Využití nefarmakologických metod v dlouhodobé péči“ 

 Spolupráce s MPSV v rámci výzkumného šetření „Sociální pracovníci v pocovidovém 

čase (ZMĚPRO-SP 2021)“ 

 Průzkum ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR 

a APSS ČR: Kapacity pečovatelské služby – Cíl: zjistit aktuální potřebu PS v ČR a 

identifikovat hlavní bariéry jejího rozvoje a dostupnosti 

 Průzkum MPSV: „Profesní vzdělávání sociálních pracovníků“ 

 Průzkum ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR 

a APSSČR: Identifikace hlavních barier rozvoje a dostupnosti pečovatelské služby 

 Výzkumné šetření APSS ČR:  Navýšení úhrad za poskytování sociálních služeb 

 Pomoc při sběru dat k provedení analýzy dobrovolnictví v Jihočeském kraji projektu 

s názvem „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR s akcentem na zajištění regionální a 

oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, z EU, ESF prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR4/21 Výzkum „Praxe veřejných 

sbírek“ – Fórum dárců 2/21 druhé kolo -  Český koordinační tým studie: HEROES 

Dopady pandemie COVID-19 na psychické zdraví osob pracujících ve zdravotnictví – 

mezinárodní multicentrická studie: The COVID-19 HEROES study“.  

 Dotazníkové šetření APSS ČR výzkumné šetření  COVID -19 potřebnost testů a 

respirátorů 

 MZČR  realizace dobrovolnictví Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky. V rámci 

projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické 

činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 – cíl: nastavit systémové 

podmínky pro ukotvení zásad kvalitního a bezpečného řízení dobrovolnictví v 

lůžkových zdravotnických zařízeních, poskytnout metodická doporučení pro rozvoj 

dobrovolnictví v ambulantní péči, a v sociálních pobytových službách.  

 1. Výzkumné šetření APSS ČR k aktuální proočkovanosti v zařízeních proti covid-19 

 První kolo -  Český koordinační tým studie HEROES: Dopady pandemie COVID-19 na 

psychické zdraví osob pracujících ve zdravotnictví – mezinárodní multicentrická 

studie: The COVID-19 HEROES study“. 

 

Spolupráce 

 Stáže zaměstnanců CSP Vodňany – PS Protivín, DS Netolice 

 Delegace z pečovatelské služby G Centrum – sdílení praxe 
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 Delegace z MĚSS Písek – domov pro seniory – sdílení praxe 

 Volby do Poslanecké sněmovny 

 ConvaTec – vlhké hojení ran – moderní obvazové materiály – konzultant v oblasti 

hojení ran Kateřina Horká (agentura domácí péče LASTRONA)  

 Nutriční péče - FRESENIUS KABI - produktový specialista Petr Hána (spolupracuje s 

MUDr. Malina Pavel, PhD.), enterální výživa – sipping, pomáhá pacientům s rizikem 

malnutrice, onkologicky nemocných, starších osob, kteří nemohou jíst žádné nebo 

dostateční množství normálního jídla. Příznivě ovlivňuje hojení ran a celkovou 

rekonvalescenci u dlouhodobě nemocných. 

 Projekt: Paliativní péče v CSP Vodňany –  APSSČR 

 ČSÚ Sčítání lidu 2021 v domově pro seniory, dopomoc klientům v pečovatelské službě 

 Diecézní centrum pro seniory - Pastorační středisko při Biskupství českobudějovické 

- velikonoční přání pro naše klienty 

 „Upcyklace“ – dar hrnečků pro Městské kulturní středisko Vodňany 

 Potravinářská banka, České Budějovice 

 „Senioři mezi námi“ – projekt pro seniory – křížovky – vítězství 4 seniorů v této 

soutěži z našeho DS 

 

Propagace CSP Vodňany 
 

 12/2021 Strakonický deník: „Patří k sobě aneb Malý příběh přátelství z jednoho 

domova pro seniory“ 

 11/2021 Časopis Sociální služby: „Týden sociálních služeb vyvrcholil XII. kongresem 

poskytovatelů sociálních služeb“ 

 11/21 Ježíškova vnoučata – Nadační fond Českého rozhlasu 

 11/21 Elektronický časopis Kompost: „ Příjemné vzpomínky v domově pro seniory 

v CSP Vodňany“ 

 10/2021 Měsíčník Zdravotnictví a medicína: „Týden sociálních služeb vyvrcholil XII. 

kongresem poskytovatelů sociálních služeb“ 

 10/21 p. ředitelka získala „Cenu Ď 2021“ -  v mimořádné kategorii za přínos dobré 

náladě v ČR, v kategorii navracející se do dvacetileté historie projektu udílení cen Ď 

s myšlenkou, že nebýt zajímavých, dojemných, někdy k mimořádnému zamyšlení 

přihlášených nominací, případně mnohá léta se průběžně opakujících nominací 

 10/2021 Strakonický deník: „Krátce ze Strakonicka - Třetí očkování“ 

 10/2021 Strakonický deník: „Přenosnou urnu v pátek využilo 22 seniorů“ 

 10/2021 Strakonický deník: „Probíhající volby na Strakonicku“ 

 10/2021 Strakonický deník: „Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba 

získalo Značku kvality s pěti hvězdami“ 

 5/2021 FB můžeme je potřebovat. Sociální služby: „Zahradní terapie v domově pro 

seniory CSP Vodňany“                                                                                                                                                                                                                                           

 4/2021 Elektronický časopis Kompost: „Radostné tváře se zahrádkou na kolečkách“ 

 4/2021 Strakonický deník: „Podívejte se, jací jsou starouškové ve Vodňanech 

zahradníci!“ 

https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/prenosnou-urnu-v-patek-vyuzilo-22-senioru-20211009.html
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 4/2021 Strakonický deník:  Sčítání lidu na Strakonicku: „Příbuzní seniorů by měli více 

pomáhat“ 

 4/2021 Příručka „Spolu na dálku“ – spolupodíleli jsme se na tvorbě této příručky 

 2/2021 Strakonický deník: "OBRAZEM: Senioři ve Vodňanech prošli přeočkováním" 

 1/2021 Strakonický deník:  „Strakonická nemocnice má naočkovány zaměstnance, 

kteří měli o vakcínu zájem“ 

 11. 1. 21 Strakonický deník: „Obyčejná lidskost ještě existuje“ 

 Značka kvality APSS ČR – získání 5 hvězdiček pro pečovatelskou službu, propagace na 

celorepublikovém kongresu v táboře, předávání ocenění i pro Domov pro seniory 4 

hvězdičky. 

 Celoročně: měsíčník Zpravodaj města Vodňany, dvouměsíčník „Jak jde čas … v CSP 

Vodňany“  

 

Kontroly v organizaci 

 
V roce 2021 byly provedeny tyto kontroly: 

 

 Březen - Kalibrace vah kuchyňského úseku ve shodě s předpisy  

 Červen - KHS JČK ČB – Kontrola proočkovanosti seniorů (pneumokok)  

 Prosinec - Město Vodňany, finanční odbor – veřejnosprávní kontrola (kontrola 

hospodaření, využití poskytnuté dotace, uznatelnosti výdajů, efektivita vnitřního 

kontrolního systému, formálních náležitostí dokladů) 

 

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 2021 vykonávalo dobrovolnickou činnost pro CSP Vodňany 8 osob. Našim 

seniorům věnovali ze svého volného času 160,5 hodin. 
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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 2021 byly podpořeny a zrealizovány níže uvedené projekty 

Vyhlašovatel Grantový program Název projektu 
Výše žádaného 

příspěvku 

Výše 
schváleného 

příspěvku 

DOMOV PRO SENIORY 

Jihočeský kraj Účelová dotace  ze zdrojů MPSV 15 791 940 Kč 15 791 000 Kč 

MPSV 
Dotace na úhradu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v 
souvislosti s epidemií COVID_19 

2 666 685 Kč 2 666 685 Kč 

MPSV 
Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků 
příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID_19 

621 978 Kč 621 978 Kč 

Ministerstvo kultury 
Kulturní aktivity - Podpora kulturních 
aktivit osob se zdr. postižením a seniorů 

Ta naše země česká 29 000 Kč 29 000 Kč 

Jihočeský kraj Podpora kultury Rok plný tradic 27 500 Kč 20 000 Kč 

Jihočeský kraj Podpora paliativní péče Rozvoj paliativní péče 17 000 Kč 17 000 Kč 

Nadace ČEZ Podpora regionů 2021 Kvalitní hygienické zázemí 99 734 Kč 99 734 Kč 

Město Protivín Dotace z rozpočtu města Mechanický vozík 6 000 Kč 5 000 Kč 

Město Týn nad Vltavou Dotace z rozpočtu města Mechanický vozík 8 000 Kč 5 000 Kč 

Město Strakonice Dotace z rozpočtu města Mechanický vozík 4 000 Kč 2 000 Kč 

Město Písek Dotace z rozpočtu města Mechanický vozík 4 000 Kč 4 000 Kč 

Město České Budějovice Finanční dar 
Spolufinancování sociální 
služby 

15 000 Kč 15 000 Kč 

Výbor dobré vůle - Nadace 
Olgy Havlové 

Program Senior Kvalitní stáří 42 995 Kč 39 788 Kč 

MONETA Money Bank, a.s. Program podpory potřebných Dílna pro starší a pokročilé 21 924 Kč 21 924 Kč 

Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme - 9.kolo Senioři aktivně 30 000 Kč 10 000 Kč 

Jihočeský kraj 
Krajský dotační program na podporu 
sociálních služeb pro rok 2021 

provozní náklady DS 353 519 Kč 353 000 Kč 

Komunitní nadace Blanicko - 
Otavská 

Společné grantové kolo nadace a města 
Vodňany 

Jako za starých časů 14 000 Kč 6 000 Kč 

Nadace ČEZ 
Podpora regionů 2021 
(EPP Pomáhej pohybem) 

Kvalitní zdravotní péče 38 732 Kč 38 732 Kč 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Jihočeský kraj Účelová dotace  ze zdrojů MPSV 1 579 746 Kč 1 579 000 Kč 

MPSV 
Dotace na úhradu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v 
souvislosti s epidemií COVID_19 

281 344 Kč 281 344 Kč 

Obec Drahonice Žádost o finanční příspěvek 
Spolufinancování sociální 
služby 

10 000 Kč 10 000 Kč 

Obec Číčenice Žádost o finanční příspěvek 
Spolufinancování sociální 
služby 

2 000 Kč 2 000 Kč 

VDV - Nadace Olgy Havlové Program Paliativní a hospicové péče Jsme tu pro vás 60 870 Kč 25 000 Kč 

Jihočeský kraj 
Krajský dotační program na podporu 
sociálních služeb pro rok 2021 

provozní náklady PS 81 018 Kč 63 000 Kč 

Komunitní nadace Blanicko - 
Otavská 

Společné grantové kolo nadace a města 
Vodňany 

Cesta časem 10 900 Kč 4 600 Kč 

Nadace ČEZ Neziskovky 2020 
Certifikace pečovatelské 
služby 

20 000 Kč 20 000 Kč 

SOUČET 21 837 885 Kč 21 730 785 Kč 
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Účelová dotace Jihočeského kraje 

CSP Vodňany získalo účelovou dotaci ve výši 17 370 000,- Kč, která 

byla určena na spolufinancování neinvestičních nákladů 

souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování 

sociálních služeb a byla poskytnuta: 

 pro sociální službu Domov pro seniory, identifikátor 4139427 ve výši 15 342 000,- Kč  

 pro sociální službu Pečovatelská služba, identifikátor 2143602 ve výši 1 526 000,- Kč  

V rámci vyhlášeného 2. kola dotačního řízení jsme získali doplatek účelové dotace ve výši: 

 pro sociální službu Domov pro seniory, identifikátor 4139427 ve výši 449 000,- Kč 

 pro sociální službu Pečovatelská služba, identifikátor 2143602 ve výši 53 000,- Kč 

Doplatek účelové dotace byl určen na krytí navýšených personálních nákladů v souvislosti 

s nárůstem platů a také na krytí navýšených personálních nákladů v souvislosti s realizací 

mimořádného dotačního titulu MPSV na odměny pro zaměstnance v sociálních službách. 

MPSV - Dotace na úhradu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v 

souvislosti s epidemií COVID_19 

Dotace byla poskytnuta na úhradu mimořádných odměn za výkon profese při probíhající 

epidemii onemocnění COVID-19, vztahující se k období II. vlny epidemie, tj. za období 

října 2020 – února 2021, a to ve výši 2 666 685,- Kč pro sociální službu Domov pro 

seniory a ve výši 281 344,- Kč pro službu Pečovatelská služba. 

MPSV - Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v 

souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID_19 

Dotace ve výši 621 978,- Kč byla poskytnuta na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v 

souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19. Tyto prostředky použity na 

financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s 

přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v naší sociální službě 

Domov pro seniory. 

Všechny výše uvedené dotace byly poskytnuty ze zdrojů MPSV. 

Ta naše země česká 

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva 

kultury v rámci vyhlášeného dotačního titulu Podpora 

kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů. 

Finanční prostředky ve výši 29 000,- Kč byly použity na 5 kulturních akcí, které umožnily 

našim seniorům kontakt s umělci a jejich tvorbou v prostorách domova pro seniory. 

Senioři tak měli možnost shlédnout divadelní představení Divadla Květ života s autorskou 

retrospektivní scénkou Pohádka mládí, dále hudební vystoupení dua Petr Kolář a Michal 

Plechatý, kteří zahráli písničky z lidové tvorby a šlágry 70. – 80. let, harmonikářské 

vystoupení Agentury Iva u příležitosti Václavské veselice, vystoupení kapely Osvobozené 

duše s tvorbou J. Ježka, J. Wericha a J. Voskovce a nakonec hudební vystoupení oblíbené 

vodňanské kapely Dřemlinka u příležitosti Mikulášské zábavy.  
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Rok plný tradic 

V rámci dotačního programu Podpora kultury Jihočeského kraje jsme získali finanční 

příspěvek ve výši 20 000,- Kč, určený na realizaci kulturních aktivit v domově pro seniory. 

Naplánované akce vycházeli z tradičního druhu lidové zábavy, kterou senioři znají z dob svého 

mládí a je jejich srdci blízká. Během projektu se uskutečnila přednáška o rybníkářství pod 

vedením Jitky Velkové, dále workshop vedený paní Petrou Dudákovou, majitelkou „Petřiny 

rukodělné dílny“, zaměřený na výrobu dekorací – lapačů snů, dále hudební vystoupení Veselé 

dudácké muziky z Katovic za doprovodu dětského tanečního souboru a 

nakonec si senioři udělali výlet a jeli se podívat na jihočeské selské 

baroko do Holašovic a Malých Chrášťan. Závěrem proběhla výstava 

fotografií ze všech akcí v MěKS Vodňany. 

Rozvoj paliativní péče 

Vzdělávání personálu je rozvíjeno na úrovni naší sociální služby, ale i ze strany kraje, 

neboť náš záměr byl podpořen dotačním programem Podpora paliativní péče v 

Jihočeském kraji. Touto dotací ve výši 17 000,- Kč byla zavedena systémová podpora k 

poskytování geriatrické paliativní péče našim klientům v domově 

pro seniory, a to realizací navazujícího vzdělávacího kurzu 

Paliativní péče pro zdravotnické a sociální pracovníky, který 

absolvovali zdravotní sestry, pečovatelé i sociální pracovníci. 

Kvalitní hygienické zázemí 

V rámci programu Podpora regionů jsme získali od Nadace ČEZ nadační příspěvek ve výši 

99 734,- Kč. Za získané prostředky bylo pořízeno sprchovací 

hydraulické křesla Soflex do domova pro seniory. Díky této pomůcce 

usnadníme ošetřujícímu personálu manipulaci se seniory a současně 

zajistíme bezpečí a pohodlí našim uživatelům.  

Dotace z rozpočtu města Protivín 

Město Protivín nás podpořilo dotací ve výši 5.000,- Kč, která byla určena 

na podporu obecně prospěšných činností. Finanční prostředky jsme 

použili na nákup transportního mechanického vozíku pro imobilní seniory 

našeho pobytového zařízení. Ti ho využijí při svých vycházkách do města, 

k přesunům na společenské aktivity či organizované výlety do okolí.  

Dotace z rozpočtu města Týn nad Vltavou 

Od města Týn nad Vltavou jsme získali dotaci ve výši 5 000,- Kč v rámci 

dotačního programu určeného na podporu sociálních služeb. Finanční 

prostředky byly použity na nákup mechanického vozíku, určeného méně 

mobilní seniory našeho pobytového zařízení. Seniorům jsme zajistili lepší 

péči, čímž došlo ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby 

Domov pro seniory. 
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Dotace města Strakonice 

V rámci Dotačního programu města Strakonice pro poskytování dotací v sociální oblasti 

jsme získali dotaci ve výši 2 000,- Kč na nákup mechanického 

transportního vozíku pro seniory našeho pobytového sociálního zařízení 

Domov pro seniory. Využíváním této kompenzační pomůcky jsme omezili 

sociální izolaci seniorů, obohatili seniory o společné zážitky, a tím 

pozitivně ovlivnili jejich psychiku mající vliv na celkový zdravotní stav.  

Dotace města Písek 

Od města Písek jsme získali dotaci z rozpočtu města ve výši 4 000,- Kč na 

částečnou úhradu mechanického invalidního vozíku Caneo, který slouží 

imobilním seniorům v domově pro seniory. Ti ho využijí zejména pro 

přesun z pokoje do společenské místnosti, do jídelny či na různé kulturní 

akce nebo vycházky do města či přilehlého parku.  

Dotace statutárního města České Budějovice 

Statutární město České Budějovice nám přidělilo dotaci ve výši 15.000,- Kč za účelem 

spolufinancování sociální služby Domov pro seniory CSP Vodňany. Finanční prostředky 

byly použity na gastro zařízení do stravovacího úseku. Byl pořízen 

kuchyňský kutr, který je skvělým pomocníkem našich kuchařek. 

Díky jeho výkonnosti se zvýšila efektivita práce v kuchyňském 

provozu a tím zkvalitnila služba pro naše strávníky. 

Kvalitní stáří 

Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové nám byl v rámci programu Senior schválen 

finanční příspěvek ve výši 39 788,- Kč, za který jsme pořídili dvě antidekubitní matrace 

pro náš ošetřovatelský úsek domova pro seniory ve Vodňanech. Jejich úkolem je 

předcházet vzniku proleženin u ležících pacientů a eliminovat 

následky již vzniklých dekubitů. Matrace jsou nyní využívány seniory 

dlouhodobě upoutanými na lůžko. Těmto osobám jsme díky 

zakoupeným pomůckám pomohli zlepšit zdraví a umožnit prožít 

důstojnější stáří.  

Dílna pro starší a pokročilé 

V rámci dotačního Programu podpory potřebných jsme získali od Moneta Money Bank, 

a.s. finanční prostředky ve výši 21 924, které jsme použili na vytvoření rukodělné dílny ve 

společenské místnosti a její vybavení. Naši senioři si díky zakoupeným pomůckám oživili 

některé činnosti, např. pro našeho terapeutického kocoura Bertíka sestavili dřevěný 

domek, dále několik ptačích budek a zahradních truhlíků, které posléze barevně natřeli a 

osázeli zakoupenými bylinkami anebo díky zakoupené řezačce polystyrenu vytvořili 

podzimní dekorace, jimiž vyzdobili interiér domova. Rukodělná dílna je nadále využívána 

k terapeutickým aktivitám a probíhají zde kromě 

zahradní terapie různá individuální i skupinová tvoření, 

kde se senioři zkouší různá řemesla a výtvarné techniky. 
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Senioři aktivně 

Nadační fond Tesco vyhlásil 9. Kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme, 

ve kterém jsme se umístili díky získaným hlasům na 3. místě a získali tak finanční 

příspěvek ve výši 10 000,- Kč na realizaci našeho projektu. Projekt byl zaměřen na 

podporu zdraví a zdravého životního stylu seniorů. Díky 

zakoupeným cvičebním pomůckám a biolampě jsme pomohli 

zlepšit fyzickou kondici seniorů žijících v našem domově pro 

seniory.  Zakoupené pomůcky jsou i nadále využívány pro 

rehabilitaci seniorů. 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb  

V rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních jsme získali dotaci od 

Jihočeského kraje ve výši 416 000,- Kč, z toho 353 000,- Kč pro Domov pro seniory a 63 

000,- Kč pro Pečovatelskou službu. Účelem dotace bylo spolufinancování sociálních služeb 

zařazených do Sítě Jihočeského kraje. Poskytnutá dotace byla použita na pokrytí 

zvýšených provozních nákladů v rámci základních činností při poskytování sociálních 

služeb naší organizace. Do pobytového zařízení domov pro seniory jsme pořídili 15 

speciálních polohovacích křesel s jídelní deskou, 13 pojízdných jídelních stolků k lůžku, 

sušičku prádla, 2 chrániče na postranice postele a podložku proti pádu. Pro terénní 

pečovatelskou službu jsme pořídili pračku, 48 nerezových 

jídlonosičů a transportní pás pro manipulaci s klienty. Pořízením 

mobiliáře a ostatních pomůcek jsme zvýšili komfort pro seniory i 

obsluhující personál, a tím zkvalitnili námi poskytované sociální 

služby. 

Jako za starých časů 

Na projekt realizovaný za finanční podpory Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města 

Vodňany jsme získali 6 000,- Kč. Ty byly použity na workshop pod 

vedením majitelky místní keramické rukodělné dílny 

Hany Šoulové, na kterém si procvičili jemnou 

motoriku výrobou vánočních dekorací z keramiky. 

Těmito výrobky si poté zkrášlili své pokoje. 

Kvalitní zdravotní péče 

Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ ve výši 38 732,- Kč, získaného v rámci programu 

Podpora regionů, a díky nasbíraným bodům v aplikaci EPP Pomáhej pohybem, jsme mohli 

pořídit do domova pro seniory nový zdravotnický vozík MOBI 

51, který pojme díky svému bohatému příslušenství spoustu 

zdravotnického materiálu a je tak výborným pomocníkem při 

práci zdravotních sester, které pečují v našem pobytovém 

zařízení o nemocné seniory.  

Dar obce Drahonice 

Od obce Drahonice jsme získali peněžitý dar ve výši 10 000,- Kč, poskytnutý 

za účelem spolufinancování terénní sociální služby Pečovatelská služba. 
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Dar obce Číčenice 

Od obce Číčenice jsme získali peněžitý dar ve výši 2 000,- Kč, poskytnutý za 

účelem spolufinancování terénní sociální služby Pečovatelská služba. 

Jsme tu pro vás 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám schválila finanční příspěvek ve výši 25 000,- 

Kč v rámci programu Paliativní péče. Za tyto prostředky jsme pořídili mobilní kyslíkový 

koncentrátor M50 pro pečovatelskou službu ve Vodňanech. Senioři, kteří využívají tuto 

naši terénní sociální službu, si mohou tento přístroj v případě potřeby zapůjčit k užívání 

do domácího prostředí. Mohou ho využívat nemocní pacienti pro domácí léčbu plicních 

onemocnění a dýchacích potíží, a je také výborným pomocníkem při 

léčbě astmatu, migrénách, únavě a nespavosti. Účelem projektu je 

zlepšení kvality života seniorů, kterým chceme dopřát lepší dýchání 

ve stáří. 

Cesta časem 

Díky finanční podpoře Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany ve výši 

4 600,- Kč jsme zrealizovali tento projekt pro seniory pečovatelské služby. V adventním 

čase jsme přivítali Martina Krulicha, neboli „Živou hubu“, se zábavným hudebním 

programem „Hudební cesta časem s Martinem Krulichem“. Vystupující 

nám za doprovodu kytary „Matyldy“ představil 

skladby Waldemara Matušky, Jiřího Suchého a 

spousty dalších. Jelikož byl čas Vánoc, nechybělo 

ani pár koled.  

 

Certifikace pečovatelské služby 

Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala obrovské ocenění. V rámci 

„Značky kvality“ sociálních služeb získala nejvyšší počet bodů, a tím je udělení 5 

hvězdiček. Zlatá Značka kvality nám byla ve Vodňanech předána z rukou certifikátorek z 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve středu 22. září 2021. Slavnostního 

předání se zúčastnilo spoustu milých hostů a přátel CSP Vodňany, celým odpolednem po 

hudební stránce provázela Kristína Dlouhá. Dne 7. října 2021, nám byla obě dvě ocenění 

předána na XII. Výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře z rukou 

prezidenta APSS ČR p. Horeckého. Od Nadace ČEZ jsme v rámci vyhlášeného programu 

Neziskovky 2020 získali finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč, které byly použity na 

náklady spojené s certifikací, tj. poplatky za udělení certifikace a vyhotovení zlaté cedulky 

pro označení budovy za účelem informovanosti o certifikované službě. 
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Ekonomika 
Náklady a výnosy podle jednotlivých služeb v Kč 

 
NÁKLADY 

  
Celkem  

 Domov pro 
seniory   

 Pečovatelská 
služba  

 
Fakultativ
ní služby 

PS  

 Fakultativní 
služby DS  

 Půjčování 
kompenzační
ch pomůcek  

potraviny 2 870 558  2 332 080  531 399    7 079    

oděvy, ochr. pom. 476 486  458 463  18 023        

ostatní materiál 500 730  461 122  37 608    2 000    

prádlo apod. 150 164  148 724  1 440        

nádobí kuchyně 60 757  57 604  3 153        

akt. mat. 32 298  32 298          

léky, zdrav. mat. 68 135  68 135          

čistící prost. 728 517  714 213  14 305        

kancelářské 
potřeby 

191 013  172 968  9 242  8 000  803    

OE 105 188  103 208  1 980        

PHM 76 676  7 192  69 484        

voda 239 257  215 331  23 926        

knihy, časopisy 4 311  4 209  102        

el. energie 766 511  685 858  76 653      4 000  

teplo MH 547 634  512 029  33 605      2 000  

plyn 20 918  16 990  3 928        

opravy 996 748  919 828  76 920        

cestovné 7 503  3 366  4 137        

reprezentace 6 731  1 996  4 735        

parkovné 150  120  30        

TV + R 9 180  9 180          

Ostatní služby 770 467  638 099  132 367        

Revize 86 421  82 887  3 535        

Kulturní akce 59 900  51 400  8 500        

odpad 172 443  155 205  17 238        

poplatky KB 12 966  11 671  1 295        

telefon 56 328  50 373  5 955        

školeni 101 895  87 712  14 183        

internet 5 168  3 871  1 297        

poštovné 6 127  5 796  331        

HM CSP 26 112 313  24 036 044  1 974 741  35 528  20 000  46 000  

náhrady CSP 337 617  324 090  13 527        

Dohody 407 625  176 245  231 380        

SP CSP 6 524 440  5 954 874  544 213  8 460  5 000  11 893  

ZP CSP 2 369 439  2 163 026  197 463  3 100  1 800  4 050  

Zákonné poj. 105 277  96 082  9 195        

FKSP 522 446  482 241  40 205        

prohlídky 15 932  14 232  1 700        

Daň silniční 5 628    5 628        

Jiné daně 1 597  88  1 509        

Koop. majetek 78 022  34 133  43 889        

Odpisy 390 561  82 449  308 112        

DHM 1 352 588  1 276 716  75 872        

Náklady 47 354 663  42 652 147  4 542 804  55 088  36 682  67 943  
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VÝNOSY celkem Domov pro 
seniory  

Pečovatelsk
á služba 

Fakultati
vní 

služby PS 

Fakultativ
ní služby 

DS 

Půjčování 
kompenzač

ních 
pomůcek 

stravné 
zaměstnanci 

262 385  236 146  26 239      0  

stravné peč. 1 308 801    1 308 801        

strava DS 4 150 024  4 150 024          

pobyt DS 5 840 352  5 840 352          

PS soc. úkony 183 326  0  183 326        

úkony ZP 2 584 417  2 584 417          

úkony ZP zam. 178 744  178 744          

ostatní tržby 30 200  30 200          

Půjč. komp. Pom. 67 943          67 943  

FS 91 770      55 088  36 682    

PnaP DS 8 736 174  8 736 174          

čerpání RF Nadč. 
přísp. 

246 693  208 793  37 900        

čerpání FKSP 12 999  12 999          

Ostatní čerp. 295 494  291 018  4 476        

Škoda zam. 5 000    5 000        

Dotace JčK - 
Podpora kultury 

20 000  20 000          

Dotace JčK - Rozvoj 
paliativní péče 

17 000  17 000          

Úroky 1 208  1 087  121        

Dotace Protivín 5 000  5 000          

Dotace Týn n.Vlt. 5 000  5 000          

Dotace Strakonice 2 000  2 000          

Dotace 
Č.Budějovice 

15 000  15 000          

Dotace Písek 4 000  4 000          

Dotace Covid 
výpadek zdr. 

621 978  621 978          

Dotace MK 29 000  29 000          

Dotace odměny 
MPSV COVID 19 

2 948 029  2 666 685  281 344        

Inv tr.odpisy 
Karoq 

108 240    108 240        

Invest.tr.sprch.lůžk
o ČEZ 

4 160  4 160          

JčK 
-dotace MPSV 

17 370 000  15 791 000  1 579 000        

Jčk- Krajský 
dotační program 

416 000  353 000  63 000        

Příspěvek 
zřizovatele 

2 401 248  1 071 248  1 330 000        

Výnosy 47 962 186  42 875 025  4 927 447  55 088  36 682  67 943  

ZISK 607 522  222 878  384 644  0  0  0  



 

 

  
Centrum sociální pomoci Vodňany              

 

  

36 

 

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. 

SZŠ 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. 



 

37 

 

Volnočasové akce – domov pro seniory 
Leden 

 Z důvodu pandemie Covid-19 se tento měsíc nekonaly žádné aktivity 

Únor 

 Výhra v soutěži „Křížovka 2020“pro 4 seniory – získání velké knihy křížovek 

 Skládání kamínků a mušlí do písku 

 V rámci procvičování motoriky si uživatelé společně na chodbě zahráli kuželky 

 Sušení křížal na zimu 

 Hraní deskové hry „Babičko, dědečku…jak to tenkrát bylo“  

 Divadelní hra Světáci pod vedením Divadelního spolku J. K. Tyla České Budějovice  

 Canisterapie s čtyřnohým kamarádem Carlosem 

 

 
Březen 
 Výroba jarních květin z papíru u příležitosti MDŽ 

 Masopust v netradiční formě – senioři si na pokojích snědli společně upečené 

zelňáky a koláčky a pro zpestření jim zaměstnanci v převlečených kostýmech 

uspořádali rej masek  

 Zhlédnutí dokumentu o jižní Moravě – od firmy ABCD video s.r.o. z Prahy senioři 

získali darem 200 kusů dokumentárních cestopisných DVD 

 Zahradní terapie – sázení okrasných kopřiv a rýmovníku za pomoci našeho 

pojízdného zahradního vozíku 

 Zdobení velikonoční břízy před hlavním vchodem Domova 

 Velikonoční zdobení - setí velikonočního osení do vlastnoručně ozdobených 

květináčů 
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Duben 

 Děti z Pastoračního střediska při Biskupství českobudějovickém namalovaly pro 

seniory veselé velikonoční obrázky, které si uživatelé vystavili na svých pokojích 

 Pečení velikonočního beránka 

 Zahradní terapie - sázení salátů, rajčat, paprik a přesazování květin do truhlíků 

 Zapůjčení filmu o Vodňanech před 20 lety od Městského muzea a galerie Vodňany a 

jeho společné zhlédnutí 

 Den Země – úklid venkovních prostor 

 Rej čarodějnic  - dvě čarodějnice se proletěly po pokojích uživatelů a potěšily je svou 

návštěvou 

Květen 

 První máj – výroba papírových stromů  

 Reminiscenční vzpomínání na mládí u zapůjčené společenské hry „Babičko, 

dědečku… Jak to tenkrát bylo“ v rámci spolupráce s Knihovnou Gelasta 

Vodňanského  

 Den matek – zaměstnanci potěšili seniory – maminky přáníčky k tomuto svátku 

 Návštěva dětí z mateřské školy – společné stavění města z molitanové stavebnice, 

zpívání a rozdávání dárečků od seniorů v rámci projektu „Stavíme si svůj společný 

svět“ 

 Zahradní terapie pod vedením praktikantky z Jihočeské univerzity věnujeme sázení 

paprik a rajčat, přesazování kytiček do venkovních záhonků a zasazování bylin.  

 Pochutnáváme si na našem domácím pampeliškovém medu a šeříkovém sirupu.  

 Procházka po Vodňanech s pomocí zakoupených chodítek a vozíků v rámci projektu 

„Stavíme si svůj společný svět“ – návštěva tradičních vodňanských trhů na náměstí  
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Červen 

 Návštěva čtyřnohé psí kamarádky Šarlotky, která udělala radost všem seniorům 

na pokojích nebo v altánku na dvoře  

 Vaření pudinku s jahodami a společné posezení při jeho degustaci 

 Grilování špekáčků spojené s hudebním vystoupením vodňanských harmonikářů  

 Výlet na vyhlídku u Pražáku, kde jsme natrhali heřmánek, prohlídli si místní 

židovský hřbitov a kochali se pohledem na Vodňany a jeho okolí 

 Venkovní prohlídka zvířátek z keramiky ve dvoře domova – v rámci zooterapie 

můžou senioři pozorovat nové přírůstky z ptačí říše -  pobyt nám zpestřují ptáčci 

z keramiky strakapoud, dudek, žluna a datel.  

 Akce „Žena za pultem“ – prodávání zákusků seniorům v retro stylu – společné 

posezení v jídelně, která se proměnila v útulnou cukrárnu 

Červenec 

 Výroba barevných housenek, které senioři věnovali dětem z Mateřské školy 

Smetanova  

 Výroba sirupu z vlastnoručně vypěstovaného rýmovníku 

 Výroba malovaných kamínků – senioři si nejprve nasbírali kamínky na procházce 

kolem Vodňan, poté kamínky pomalovali akrylovými barvami dle svojí fantazie a na 

závěr je roznesli do přilehlého parku, aby udělali kolemjdoucím radost 

 Zmrzlinový den – roznáška zmrzliny 

na přání až na pokoje seniorů 

 Návštěva dětí z mateřské školy a 

společná výroba dekorací z papíru  

 Výlet na zámek Kratochvíle a do 

zámeckých zahrad, kde jsme viděli 

bílého páva a spoustu krásných labutí 
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Srpen 

 Zahradní terapie – sázení bylinek - projekt „Dílna pro starší a pokročilé“  

 Písková terapie na téma léto 

 Výlet do Týna nad Vltavou spojený s návštěvou místní cukrárny  

 Návštěva výstavy fotografií Fotbalového klubu ve Vodňanech v rámci oslav 125 let 

 Představení Pohádka mládí divadla Květ života - projekt „Ta naše země česká“ 

 Hudební vystoupení P. Kolář a M. Plechatý - projekt „Ta naše země česká“ 

 Beseda o rybníkářství a rybnících pí. Velkové - projekt „Rok plný tradic“ 

 Workshop Mgr. Petry Dudákové - výroba lapačů snů – projekt „Rok plný tradic“ 

 vystoupení Veselé dudácké muziky z Katovic - projekt „Rok plný tradic“ 

 Společné sestavování dřevěného domečku pro oblíbeného kocoura Bertíka 

 Akce „Chvilka s knihou“ - představení oblíbených knih a časopisů z místní knihovny 

 Olympijské hry v CSP Vodňany – soutěž seniorů v pěti disciplínách 

Září 

 Hudební vystoupení agentury Iva u příležitosti oslavy Dne české státnosti a svátku 

svatého Václava v rámci projektu „Ta naše země česká“ 

 Na přání uživatelů nás přišli potěšit čtyřnozí psí kamarádi – Carlos a Šarlota 

 Rukodělná tvůrčí dílna - výroba ptačích budek a zahradních truhlíků v rámci 

projektu „Dílna pro starší a pokročilé“ 

 Cvičení na čerstvém vzduchu u altánku našeho domova a procházky po okolí 

 Akce „Žena za pultem“ – prodej výborných zákusků a jejich konzumace v jídelně 

 Výlet na jihočeské selské baroko do Holašovic a Malých Chrášťan - projekt „Rok plný 

tradic“ 

 Návštěva paní ředitelky Michaly Piskačové z MěKS Vodňany - vyprávění příběhů 
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Říjen 

 Výstava fotografií z projektu Rok plný tradic v Městském kulturním středisku 

Vodňany – procházka na čerstvém vzduchu a zavzpomínání nad všemi fotografiemi  

 Vystoupení kapely Osvobozené duše v rámci projektu „Ta naše země česká“  - 

členové kapely k nám přijeli oživit tvorbu J. Ježka, J. Wericha a J. Voskovce.  

 Společná výroba podzimních draků s dětmi z Mateřské školy Smetanova ve 

Vodňanech následná výzdoba společenské místnosti 

 Hra „Pavučina“ s klubíčkem  

 Akce „Žena za pultem“ – prodej sladkých a slaných dobrot 

 Zádušní mše za zemřelé klienty Domova pro seniory a Pečovatelské služby, kteří nás 

opustili v letech 2020 a 2021  

 Schůzka seniorů s p. ředitelkou se společným zpěvem veselých písní u klavíru 

 

Listopad 

 Výroba podzimních přírodních věnců z šípků, kaštanů a ořechů  

 Výroba pečeného čaje, který senioři konzumují u společných setkání  

 Harmonikářské vystoupení 

 Návštěva Martina na bílém koni  

 Vystoupení dětí z mateřské školy a společné tvoření  

 Přednáška pí. Kotové o českých prezidentech. 

 Pečení jablečného štrůdlu 

 Vepřové hody - domácí zabijačka ve společenské místnosti 

 Výzdoba společenské místnosti papírovými ozdobami vlastní výroby  

 Hraní společenských her – pexeso, karty a hra Člověče, nezlob se! 
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Prosinec 

 Mikulášská zábava za doprovodu kapely Dřemlinka - projekt „Ta naše země česká“ 

 Vánoční tvoření z keramiky pod vedením pí. Šoulové – projekt „Jako za starých časů“ 

 V adventním čase jsme si pochutnali na tradičním vánočním punči 

 Zdobení vánočních stromečků a společné zpívání koled u klavíru  

 Rozdávání dárků seniorům od „Ježíškových vnoučat“ a Ekonomické fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 Pečení vánočky a její konzumace při kávovém dýchánku 

 Vánoční sváteční večeře, zpívání u klavíru a rozbalování dárků  

 Rozdávání nových plyšových terapeutických zvířátek 

 Hudební vystoupení zpěvačky Elišky Kotlínové s kapelou  

 Silvestrovské posezení v jídelně s šampaňským a vlastnoručně vyrobenými 

jednohubkami a chlebíčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volnočasové akce – pečovatelská služba 
V červnu nás navštívil p. Václav Viktora se svojí harmonikou v Domě s pečovatelskou 

službou a příjemné odpoledne bylo zpestřeno opékáním špekáčků – projekt „Adventní 

posezení pro seniory“ (posunutí termínu z důvodu pandemie) 

Zdobení vánočního stromečku, doplněné líbeznými zvuky koled, příjemnou vůní svařáku 

a pravého, zimního počasí 
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Děkujeme našim dárcům:  
 p. Šimoníkové Evě za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 2 000,- Kč, 

 Firmě Grizzlink s.r.o. za věcný dar dataprojektor OPEN-BOX Projektor Epson EB-

W05, v hodnotě 10 821 Kč, 

 p. Pospíchalové Ivetě za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 5 000,- Kč, 

 Anonymnímu dárci za peněžní dar ve výši 49 937,- Kč na nákup těchto pomůcek: 2 

dřevěné kalendáře, 2 polohovací křesla na kolečkách s jídelní deskou, 20 trojdílných 

talířů do tabletového systému, 1 holicí strojek, 

 Společnosti Perfect Distribution a. s. za zdravotnický materiál v hodnotě 30 250,- Kč 

určený ke zdravotnickým účelům, 

 Společnosti České lékárně holding, a.s. za finanční dar ve výši 19 000,- Kč určený k 

sociálním nebo zdravotnickým účelům, 

 Městu Bavorov za peněžitý dar ve výši 14 000,- Kč, poskytnutý na nákup 2 

invalidních vozíků, 

 Obci Číčenice za peněžitý dar ve výši 2 000,-, poskytnutý za účelem spolufinancování 

pečovatelské služby, 

 Obci Drahonice za peněžitý dar ve výši 10 000,- Kč, poskytnutý za účelem 

spolufinancování pečovatelské služby, 

 Neznámému dárci z Vodňan za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 2 000,- Kč. 

 Jihočeskému kraji za darování ochranných pomůcek (rukavice, ústenky) v celkové 

hodnotě 44 760,- Kč, 

 Společnosti MONETA Money Bank, a.s. za dar ve výši 21 924,- Kč určený na nákup 

pomůcek pro realizaci projektu "Dílna pro starší a pokročilé", 

 Společnosti dm drogerie markt s.r.o. za věcný dar (drogistické zboží) v hodnotě 110 

591,96 Kč, 

 Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. za věcný dar - Analyzátor iChroma 

II v hodnotě 24 900,- Kč, 

 Josefu Šimkovi za peněžitý dar účelově neurčený ve výši 5 000,- Kč, 

 Nadačnímu fondu Albert za nadační příspěvek určený na nákup čisticích prostředků 

ve výši 6 472,80 Kč, 

 České lékárně holding a.s. za zdravotnický materiál v hodnotě 2 855,80 Kč a finanční 

příspěvek určený na nákup zdravotnického materiálu ve výši 15 000,- Kč. 
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Napsali o nás 
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Poděkování  

27. 12. 2021 

Vážená paní ředitelko, 

děkujeme za péči a veškerou 
práci pro naši maminku Evu 
Beranovou z Volar. 

 

Děkujeme za obrovské 
penzum práce a nasazení 
nejen pro ni, ale jistě pro 
všechny, které v domově máte. 
Jste vynikající zaměstnanci a 
přejeme vám hodně zdraví 
rodinnou pohodu, mnoho sil a 
všem, aby ten rok dvacátý 
druhý byl daleko lepší než ten 
co odchází. 

Ladislav Beran a Eva Smolová, 
syn a dcera s rodinami 

 

10.7 – 11. 7. 2021 

Poděkování Františku Kajtmanovi za celodenní víkendové stravování. 

                                                      Kolektiv + obyvatelé nové budovy 

 

E-mail z 30. 3. 2021 

Dobrý den, 

velmi rád bych zde chtěl vyslovit poděkování za vstřícnost a ochotu paní Macháčkové a 
celému jejímu kolektivu, kteří bez váhání i v této složité době vyhověli mému přání 
připravit milé překvapení našemu tátovi k jeho životnímu jubileu. Táta byl mile 
překvapený až dojatý a ze všech doručených přání měl velkou radost. 

Bylo moc hezké se alespoň na dálku podívat na skvěle připravené video, které nás za 
celou rodinu moc potěšilo. 

Přejme si, aby tato Covidová brzy odezněla a mohli se zase vídat normálně. 

Vám děkuji za skvělou službu a přeji hodně zdaru v další Vaší práci. 

S pozdravem 

Zdeněk Pícha s bráchou a rodinami 
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Audit 
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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

