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JIHOČESKÉ CENTRUM  

PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

A SENIORY O.P.S. 
 

 

Jsme tu pro vás 10 let – 10 let tradice a 

zkušeností. 

 
 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s. (dále jen JCZPS o.p.s.) je obecně prospěšnou 

společností, která poskytuje na sedmi pracovištích po 

celém Jihočeském kraji registrované sociální i 

doprovodné služby pro osoby se zdravotním 

postižením, seniory a jejich rodiny. 

 

Pracoviště JCZPS o.p.s. se nacházejí v  Českých 

Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, 

Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme tu pro ty, kteří nás potřebují. 
 

 

Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice 

 

IČ: 26594463 

 

Webové stránky: http://jczps.webnode.cz  

 

E-mail: reditelka@jczps.cz 

 

Bankovní spojení: 2700487189/2010 Fio banka 

 

Datum vzniku obecně prospěšné společnosti  

11. 9. 2013.  

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené seniory 

o.p.s. je zapsáno v rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Krajským soudem v Českých 

Budějovicích oddíl O, vložka 320. 

 

 

Zakladatelem je Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 

Praha 7, www.nrzp.cz. 

 

 

 

  

http://jczps.webnode.cz/
mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.nrzp.cz/
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ÚÚVVOODD  
 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s. (JCZPS o.p.s.) se v roce 2013 změnilo 

z občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost. Pro tuto změnu bylo rozhodující datum 

11. 9. 2013, kdy došlo k zápisu této společnosti do 

rejstříku obecně prospěšných společnosti vedeného 

krajským soudem v Českých Budějovicích. 

 

S touto změnou se změnila vnitřní struktura 

organizace, ale vnější poměry a vztahy vůči 

organizacím, institucím a partnerům zůstaly i na 

nadále v platnosti. 

 

Se změnou právní formy přišly i další změny. 

 

Na pozici statutárního zástupce – ředitelky 

společnosti, po deseti letech vystřídala paní Marii 

Křížkovou dosavadní vedoucí pracoviště 

v Prachaticích Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

 

Sídlo společnosti bylo z Českých Budějovic 

přestěhováno na prachatické pracoviště. 

 

Do názvu společnosti byla implementována i druhá 

významná cílová skupina našich služeb a to senioři. 

 

 

JCZPS o.p.s. v roce 2013 úspěšně pokračovalo v 

realizaci služeb a projektů, kterými se snažilo 

přispívat ke zlepšení kvality života a informovanosti  

 

 

osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich 

rodinných příslušníků. 

 

U většiny naší činnosti jde převážně o pokračování 

systematické práce zahájené v předchozích letech. 

 

I v budoucnu se chce nadále zaměřovat na tvorbu a 

realizaci programů směřujících ke zvyšování kvality 

života osob se zdravotním postižením a seniorů 

v Jihočeském kraji. Naše společnost nabízí i 

partnerskou spolupráci všem svým uživatelům, jejich 

rodinám a všem dalším subjektům, kteří chtějí přispět 

k tomuto cíli. 

 

Podařilo se nám mimo jiné uspořádat výstavu o 

činnosti centra k jeho desetiletému výročí založení a 

v říjnu si zaregistrovat sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se sluchovým postižení, kterou jsme 

převzali od Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR 

v Českých Budějovicích a kterou od 1.1.2014 

poskytujeme zejména osobám se sluchovým 

postižením a seniorům. 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS o.p.s. 
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OO  NNÁÁSS  
 

Vývoj společnosti 
 

1. 1. 1992 bylo vytvořeno Středisko pro poradenství a 

sociální rehabilitaci (SPSR) při Sdružení zdravotně 

postižených v ČR ve všech okresních městech.  

 

V roce 2000 došlo ke změně názvu ze SPSR na 

Centrum služeb pro zdravotně postižené (CSZP). 

 

K 1. 1. 2003 došlo k transformaci na Centrum pro 

zdravotně postižené Jihočeské kraje (CZP JK). CZP 

JK bylo občanským sdružením, které se v průběhu 

roku 2013 změnilo na obecně prospěšnou společnost 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s. (JCZPS o.p.s.).  

 

 

Cíle JCZPS o.p.s. 
 

JCZPS o.p.s. chce 

a) svými aktivitami podpořit fungování moderní 

společnosti na principech demokracie, spolupráce, 

tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu, 

prosazování zájmů a oprávněných nároků sociálně 

znevýhodněných skupin občanů s akcentem na občany 

se zdravotním postižením a seniory, 

 

b) vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a 

dalších podpůrných aktivit za účelem podpory 

zmírňování příčin sociální exkluze, a to zejména u lidí 
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se zdravotním postižením a seniorů na území 

Jihočeského kraje, 

 

c) realizovat činnosti směřující k ochraně lidských, 

občanských práv a svobod, zejména: 

- odhalování případů přímé diskriminace osob se 

zdravotním postižením a s využitím zákonné úpravy 

na úseku antidiskriminační legislativy, 

- odhalování případů nepřímé diskriminace osob se 

zdravotním postižením v oblasti bezbariérové 

přístupnosti, přístupu ke vzdělávání, pracovnímu 

uplatnění apod., které ve svém důsledku vedou 

k prohlubování příčin sociální exkluze lidí se 

zdravotním postižením, 

- podpora ochrany práv spotřebitelů se zdravotním 

postižením. 

 

 

Hlavní předmět činnosti a služeb 

společnosti 

 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je 

poskytování sociálních služeb dle platné právní 

úpravy na území Jihočeského kraje tak, aby 

společnost byla schopna zajistit jejich poskytování v 

sídle všech bývalých okresních měst Jihočeského 

kraje.  

 

 

 

Členství v organizacích a asociacích 
JCZPS o.p.s. je členem:  

České rady sociálních služeb, 

Asociace poraden pro osoby se zdravot. postiž. ČR, 

Asociace nestátních neziskových organizací 

Jihočeského kraje, 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 

Asociace poskytovatelů osobní asistence. 

 

Zástupci JCZPS o.p.s. se podílejí na činnosti 

v následujících pracovních skupinách a orgánech: 

Školská rada SPgŠ a VOŠ sociální Prachatice 

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP 

Český Krumlov 

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP 

Jin. Hradec 

Komunitní plánování sociálních služeb Města Písek 

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP 

Prachatice 

Komunitní plánování sociálních služeb na území OPR 

Strakonicko 

Komunitní plánování sociálních služeb města Tábor 

Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů města 

Prachatice 

Koalice poskytovatelů sociálních služeb Tábor 

Pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci osob se ZP 

při ÚP Písek 

Pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci osob se ZP 

při ÚP Prachatice 

Zdravé město Prachatice 

Pracovní skupina pro odstraňování architek. bariér v 

Prachaticích 
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SSTTAATTUUTTÁÁRRNNÍÍ  OORRGGÁÁNNYY  OOBBEECCNNĚĚ  

PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÉÉ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  
 

Správní rada 

 
předseda: Jiří Vencl 

 

 

členové: Hana Rabenhauptová, 

               Mgr. Michal Dvořák 

 

Dozorčí rada 

 
předseda: Mgr. Pavel Hříbek 

 

členové:  Ing. Jaroslava Pupíková, DiS., 

                Ing. Helena Mádlová 

 

Statutární orgán – ředitelka:  

 

 Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  TTÝÝMM  JJIIHHOOČČEESSKKÉÉHHOO  

CCEENNTTRRAA  PPRROO  ZZDDRRAAVVOOTTNNĚĚ  PPOOSSTTIIŽŽEENNÉÉ  AA  

SSEENNIIOORRYY  OO..PP..SS..  
 

Vedoucí pracovišť: 
Miroslava Šašková 

Jana Ihnatoliová, DiS. 

Bc. Miroslava Ferdanová 

Ladislava Škvorová, DiS. 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

Jana Horvátová, DiS. 

Zuzana Laitlová, DiS. 

 

 

Supervizor: PhDr. Miroslav Frnoch 

 

Právník:  JUDr. Jiří Brožák 

 

Externí firmy pro zpracování účetnictví: 
AP – finance – Ing. Květoslav Janoušek 

Věra Jandlová 

 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s. děkuje všem zaměstnancům, spolupracovníkům, 

dobrovolníkům, partnerským a dalším 

spolupracujícím organizacím, které se podílejí na 

realizaci a implementaci jednotlivých služeb a 

projektů. 
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SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY  PPOOSSKKYYTTOOVVAANNÉÉ  

VV  RROOCCEE  22001133  

 

Všechna pracoviště  JCZPS o.p.s. provozují poradny 

pro zdravotně postižené a seniory a půjčovny 

kompenzačních pomůcek.  Pracoviště v Českých 

Budějovicích a ve Strakonicích terénní osobní 

asistenci.  

 

 
PORADNY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM, SENIORY A JEJICH RODINNÉ 

PŘÍSLUŠNÍKY 

 

V poradnách pro osoby se zdravotním postižením a 

seniory je poskytováno odborné sociální poradenství, 

které je registrovanou sociální službou podle zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.  

 

Poradenské služby poskytuje všech sedm pracovišť 

JCZPS o.p.s. 

 

 

Cílové skupiny  

 

Poradenství je zaměřeno na osoby se zdravotním 

postižením a seniory. Orientuje se i na rodinné 

příslušníky a další osoby, které o osoby se zdravotním 

postižením a seniory pečují.  

 

 

 

Poslání odborného sociálního poradenství  

 

Posláním odborného sociálního poradenství je 

poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu 

uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci 

nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má 

pomoci uživatelům lépe se orientovat ve svých 

právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich 

životní situace, kterou nejsou schopni svými silami 

ani za pomoci svého blízkého okolí zvládnout. 

Poradenství má dále přispívat ke zlepšení kvality 

života uživatelů.  

 

 

Oblasti poradenství 

 

1. Podpora uživatelů v obtížné životní, resp. sociální 

situaci  
- Informace, rada nebo podpora směřující k řešení 

nepříznivé sociální situace uživatele prostřednictvím 

vhodné sociální služby nebo dávky (dávky státní 

sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi);  

- Informace, rada nebo podpora členům rodiny 

pečujícím o závislou osobu;  

- Poradenství při podávání žádosti o příspěvek na 

péči, nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením;  
- Podpora a doprovod při komunikaci s úřadem 

vedoucím řízení, resp. vyplácejícím příspěvek na péči 

nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením;  
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2. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb  
- Zprostředkování navazujících služeb a potřebných 

kontaktů;  

- Poradenství při formulování potřeb a výběru vhodné 

sociální služby v regionu;  

- Poradenství a doprovod při jednání s poskytovatelem 

sociální služby;  

- Specifická podpora uživatelů při pochopení smyslu a 

textu smlouvy o poskytování sociální služby;  

- Poradenství při řešení neshod a konfliktů mezi 

uživatelem a poskytovatelem služby;  

- Poradenství ohledně výše plateb za sociální službu a 

platebních podmínek;  

- Poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování 

služby s fyzickou osobou – neregistrovaným 

poskytovatelem sociální služby;  

- Možnosti využití dávek státní sociální podpory, 

hmotné nouze či dávek;  

 

3. Podpora v oblasti ochrany lidských práv a 

důstojnosti osob se zdravotním postižením  
- Ochrana práv pacientů;  

- Informace v oblasti způsobilosti k právním úkonům, 

hmotně právní a procesně-právní aspekty;  

- Práva a povinnosti opatrovníka a postavení osoby 

zbavené /omezené/ způsobilosti k právním úkonům;  

- Možnosti řešení případů diskriminace občanů se 

zdravotním postižením s využitím příslušné 

legislativy;  

- Doporučení na instituce a organizace, které se 

podílejí na ochraně lidských práv občanů se 

zdravotním postižením;  

- Informace o lidských právech a ochraně lidských 

práv včetně informací o platných mezinárodních 

dokumentech  

 

4. Podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním 

postižením a seniorů  
- Předávání informací o možnostech vzdělávání 

občanů se zdravotním postižením v regionu;  

- Informace o možnostech celoživotního vzdělávání 

osob se zdravotním postižením  

- Informace o dalším vzdělávání pro seniory  

 

5. Podpora nezávislého života a mobility osob se 

zdravotním postižením a seniorů  
- Poradenství při výběru vhodné rehabilitační nebo 

kompenzační pomůcky;  

- Poradenství při nákupu vhodné kompenzační 

pomůcky – v zájmu uživatele;  

- Půjčování nebo zprostředkování zapůjčení 

kompenzačních pomůcek pro řešení akutní situace 

uživatele;  
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6. Ochrana práv spotřebitele se zdravotním 

postižením a seniorů  
- Pomoc při uplatňování reklamací u výrobků a 

produktů určených pro osoby se zdravotním 

postižením;  

- Prevence komerčního zneužívání osob se zdravotním 

postižením – podomní prodej, výjezdní prodejní akce, 

neinformované změny dodavatelů energií, 

telekomunikačních služeb nebo zdravotního aj. 

pojištění;  

- Informace o rizikových nabídkách tzv. výhodných 

nákupů, služeb a úvěrů;  

 
7. Možnosti nápravy nesprávných rozhodnutí či 

postupů  
- Řádné opravné prostředky ve správním řízení 

(námitky, stížnost, odvolání) oblasti uplatnění, kritéria 

pro výběr druhu opravného prostředku, náležitosti 

podání, komu adresovat a dle přeložené dokumentace a 

požadavků uživatele sepsání správní žaloby  

 

 

Formy poradenské služby 

 
Jako většina poraden poskytujeme poradenství 

ambulantně v prostorách jednotlivých pracovišť 

Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s.  

 
V naší organizaci má tradici i terénní poradenství, jehož 

účelem je depistáž a mobilní sociální práce zaměřená na 

osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří 

nemohou nebo nechtějí sociální pomoc vyhledat přesto, 

že ji potřebují. Tato služba se převážně poskytuje v 

místě bydliště. K tomu přispívá zřizování pravidelných i 

nepravidelných kontaktních míst pro poradenskou 

činnost v menších městech i obcích. Na kontaktních 

místech lze efektivněji organizovat konkrétní místní 

pomoc, operativně a bez administrativních průtahů.  

 

 

Způsoby poskytování  

 
Klasickým způsobem poskytování poradenství je přímý 

osobní kontakt s uživatelem či jeho doprovodem 

doplněný o telefonické či písemné poradenství. 

 

Naši poradci se s uživateli a jejich doprovodem 

setkávají převážně individuálně, ale je i skupinové 

poradenství v terénu při schůzích organizací 

sdružujících osoby se zdravotním postižením a 

seniory má v naší činnosti svoje místo. 

 

Počet uživatelů služeb 

 

Jednu poradnu za rok navštíví cca 850 uživatelů 

služeb. Převažující cílovou skupinou jsou osoby se 

zdravotním postižením a senioři, tvořící 20 – 25% 

všech uživatelů. 

 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. 
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     PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

Půjčování kompenzačních pomůcek je fakultativní 

(doplňkovou) službou k odbornému sociálnímu 

poradenství   podle   zákona   o   sociálních    službách  

č. 108/2006 Sb. v platném znění. 

 

Půjčovny jsou zřízeny na všech sedmi pracovištích 

JCZPS o.p.s. Půjčovny mají různou nabídku 

kompenzačních pomůcek od vozíků, chodítek, 

toaletních židlí až po polohovací postele či 

schodolezy. 

 

 

Cíl půjčovny 

 

Cílem půjčovny pomůcek je zabezpečit dostupnost 

široké nabídky kompenzačních popřípadě 

rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory, kteří se nacházejí v obtížných a 

krizových životních situacích a rozhodnou se svou 

situaci řešit s využitím služeb půjčovny.  

 

Půjčování pomůcek dále přispívá k odborné 

informovanosti uživatelů o moderních kompenzačních 

pomůckách a jejich používání.  

 

 

Účel půjčovny 

 

Půjčovna slouží k zapůjčení pomůcky občanům s 

krátkodobým postižením (např. po úrazu či operaci) 

nebo osobám, především seniorům při přechodném 

zhoršení zdravotního stavu, zdravotně postiženým 

občanům, kteří čekají na předepsání pomůcky 

lékařem, k zapůjčení náhradní pomůcky při opravě či 

úpravě vlastní pomůcky. Osoby se zdravotním 

postižením a senioři využívají zapůjčení pomůcky při 

návštěvě příbuzných a známých mimo místo pobytu, 

za účelem turistiky, výletů, návštěv u lékaře. Půjčovna 

je také místem, kde je možné vyzkoušet si vhodnou 

pomůcku dříve, než je předepsána odborným lékařem.  

 

Další služby spojené s půjčováním kompenzačních 

pomůcek:  

- poradenství ohledně používání pomůcek a zácvik 

obsluhy v jejich užívání  

- poradenství ohledně úpravy prostředí  

- poradenství o vhodnosti té které pomůcky dle 

postižení, jak a kde pomůcku získat, včetně 

příslušného kódu zdravotní pojišťovny  

- zprostředkování kontaktu s firmami a servisy, které 

kompenzační pomůcky nabízejí, provádějí jejich 

odborný servis  

- zprostředkování zapůjčení pomůcek z jiných 

půjčoven 

 

 

Ceník půjčovného 

 

Za půjčování pomůcek je vybíráno půjčovné dle 

platného ceníku každé půjčovny JCZPS o.p.s. 

Půjčovné je vybíráno po dnech dle druhu a pořizovací 

hodnoty pomůcky. 
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OSOBNÍ ASISTENCE 

 

Osobní asistence je terénní sociální služba. Tato 

služba je registrovanou sociální službou podle zákona 

o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném 

znění.  

 

Osobní asistence je poskytována na dvou pracovištích 

JCZPS o.p.s. a to v Českých Budějovicích a ve 

Strakonicích. 

 

 

Poslání osobní asistence  

 

Posláním služby osobní asistence je pomáhat rodinám 

se zdravotně postiženými dětmi žít běžným způsobem 

života jejich vrstevníků. Pomáhat dospělým osobám 

se zdravotním postižením a seniorům, zvládnout s 

pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou 

vykonávat samostatně.  

 

Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která 

vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat doma). 

Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a 

samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, 

aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a 

napomáhá k jejich integraci do společnosti.  

 

 

 

 

 

Popis realizace poskytované služby  

 

Služba osobní asistence umožňuje osobám s těžkým 

zdravotním postižením žít doma v přirozeném 

prostředí, realizovat aktivity a činnosti směřující k 

prevenci sociálního vyloučení a k integraci do 

společnosti.  

 

Služba osobní asistence obsahuje především pomoc 

při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu 

domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí, 

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

při soběstačnosti a dalších činnostech vedoucích k 

sociálnímu začlenění. 

 

 

Cílové skupiny 

 

Osobní asistence je určena osobám s těžkým 

zdravotním postižením, jehož důsledky vyžadují v 

některých úkonech pomoc druhé osoby a seniorům. 

 

 

Úhrada za služby 

 

Osobní asistence je placenou službou. Výše úhrady za 

poskytování služby je stanovena dle platného ceníku 

služby osobní asistence. 
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DDAALLŠŠÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY  JJCCZZPPSS  OO..PP..SS..    

PPOOSSKKYYTTOOVVAANNÉÉ  VV  RROOCCEE  22001133  

  
Pracoviště JCZPS o.p.s. v Českých Budějovicích, 

Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku a 

Prachaticích prodávají příslušenství 

k naslouchadlům pro sluchově postižené (různé 

druhy baterií do naslouchadel, hadičky či další 

komponenty). Jedná se o placenou službu. 

 

Jednotlivá pracoviště také nabízejí tisk, kopírování a 

laminování dokumentů. Tato služba je také placená. 

 

Pracoviště v Českých Budějovicích, Českém 

Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích a 

ve Strakonicích pronajímají prostory (klubovny, 

společenské místnosti) pro spolkovou činnost 

organizací sdružující osoby se zdravotním postižením 

a seniory nebo i pro další skupinky. Prostory 

jednotlivých pracovišť mají různou kapacitu od 10 do 

25 osob. Pronájem je za poplatek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAKKCCEE  AA  PPRROOJJEEKKTTYY  RREEAALLIIZZOOVVAANNÉÉ  

VV  RROOCCEE  22001133  JJCCZZPPSS  OO..PP..SS..  
 

 

Výstava „Jak šel s námi čas“ 

 2. - 13. 9. 2013 
 

Výstava „Jak šel s námi čas“  

se uskutečnila k 10. výročí založení Centra pro 

zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s. 

v prostorách českobudějovického pracoviště. 

Návštěvníci výstavy mohli vidět prezentaci činnosti za 

posledních 10 let všech našich pracovišť. Každé 

pracoviště formou fotografií představilo svou 

typickou činnost a služby, ale i pracovníky, kteří pro 

naše Centrum pracovali. 

Vernisáže, která se konala 5. 9. 2013, se zúčastnili 

zástupci Krajského úřadu v Českých Budějovicích, 

Města Prachatice, jihočeského pracoviště NRZP, ale i 

někteří bývalí zaměstnanci centra či pracovnice toho 

času na mateřské dovolené i s dětmi. 

Každý z účastníků vernisáže obdržel svíčku – světlo 

ke službám s citáty ze života. 
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Dny otevřených dveří na pracovištích 

JCZPS o.p.s. v říjnu 2013 
 

V rámci Týdne sociálních služeb, který byl vyhlášen 

Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR v týdnu 

od 7. - 13. 10. 2013 připravila všechna naše pracoviště 

Den otevřených dveří s doprovodným programem, 

kterým bylo například měření krevního tlaku, 

praktické ukázky používání kompenzačních pomůcek 

z půjčovny, besedy s odborníky nebo výstavy 

kompenzačních pomůcek pro jednotlivé cílové 

skupiny uživatelů. 

 

 

V. Výroční kongres poskytovatelů 

sociálních služeb v Táboře – 10. a 11. 10. 

2013 

 
Již po druhé přijali vedoucí a sociální pracovníci 

JCZPS o.p.s. pozvání Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb v Táboře a zúčastnili se kongresu 

poskytovatelů sociálních služeb, který je pro nás 

místem k získávání nejnovějších informací týkajících 

se naší každodenní práce.  

 

První den kongresu jsme si vyslechli příspěvky 

zástupců vládních institucí, profesních organizací i 

odborníků z neziskového sektoru. Druhý den 

kongresu se naše zástupkyně mnohdy aktivně zapojily 

do pracovních sekcí a workshopů z oblastí sociální 

práce, aktivizace uživatelů služeb a financování 

sociálních služeb. 

 

Kongres je u našich pracovníků oblíben i díky tomu, 

že přináší možnost vzniku nových sociálních kontaktů 

a potkání se s kolegy z jiných organizací a sdílení s 

nimi podobné problémy, strasti i radosti z naší práce. 

 

 

Sbírky věcí pro postižené povodněmi 

v červnu 2013 
 

Naše pracoviště v Českých Budějovicích, Jindřichově 

Hradci, Písku a Strakonicích aktivně organizovala 

sbírky pro obyvatele postižených obcí povodněmi. 

Několikrát do postižených obcí na obecní úřady 

odvezly darované čistící a úklidové prostředky, dětské 

plenky, ručníky, povlečení, ochranné krémy a spreje 

proti hmyzu. 

 

Českobudějovické a písecké pracoviště odvezly 

vybrané věci do nejvíce postižené jihočeské obce 

Putim na Písecku a Strakonice se zaměřily na obec 

Bavorov na Strakonicku, která je při povodních také 

pravidelně mezi postiženými. 
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Školení „Pečuj doma“ 

Na základě nabídky Diakonie ČCE jsme se zúčastnili 

ve spolupráci s paní Blankou Tejkalovou školení na 

téma péče o člověka upoutaného na lůžku. 

Všechny sociální pracovnice a osobní asistentky se 

naučily polohování člověka ležícího na lůžku, přesun 

klienta z lůžka na vozík či na židli, ale i provádění 

osobní hygieny na lůžku. 

Dozvěděly se zejména informace, jak si péči o klienta 

usnadnit a přitom se nezranit. Velice nás potěšila 

informace o existenci různých desek a popruhů pro 

přesun pacienta, které práci usnadňují a nezatěžují 

záda a paže pečující osoby či osobního asistenta. 

Celý kurz byl doplněn i o praktické vyzkoušení všech 

technik, které nám lektor popsal. Využili jsme k tomu 

polohovací lůžko a mechanický vozík.  

Lektorem nám byl po celých 6 hodin kurzu zkušený 

fyzioterapeut pan Fuksa. 

 

 

 

ČČIINNNNOOSSTT  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÝÝCCHH  PPRRAACCOOVVIIŠŠŤŤ  

JJCCZZPPSS  OO..PP..SS..  VV  RROOCCEE  22001133  

 

PRACOVIŠTĚ JINDŘICHŮV HRADEC 

. 

13. 5. 2013 – Informační dopoledne 

s Tyfloservisem, o. p. s., pobočka České 

Budějovice 
 

V rámci přiblížení sociálních služeb, které nejsou 

v Jindřichově Hradci a okolí zastoupeny, byla 

uspořádána akce pro osoby slabozraké a nevidomé, 

pro seniory s vadou zraku i pro širokou veřejnost. 

Osoby se mohly seznámit se službami Tyfloservisu i 

s pomůckami, které mohou zmírnit dopad tohoto 

smyslového postižení.  Zúčastnilo se 14 osob. 

 

9. 10. 2013 – Den otevřených dveří 
 

Den otevřených dveří tentokrát proběhl jako ohlédnutí 

za desetiletou činností a existencí Centra pro 

zdravotně postižené, o. s., které průběhu tohoto roku 

změnilo svůj název, právní formu, statutární orgán i 

sídlo organizace. Naše pracoviště pozvalo dřívější 

pracovnice a v rámci tohoto malého ohlédnutí jim 

předalo malé dárky. Zároveň všechny přítomné 

informovalo o probíhajících změnách. Také byly 

rozdány pozvánky na chystající se výstavu 

specifických kompenzačních pomůcek. Celkem přišlo 

22 osob. 
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21. 8. – 16. 10. 2013 – Výstava 

kompenzačních pomůcek pro slabozraké, 

nevidomé, tělesně postižené osoby i osoby 

s poruchou učení  

 
Spektra, v. d. n., Praha půjčila na toto období 

kompenzační pomůcky, které byly zastoupeny 

pomůckami pro osoby slabozraké i nevidomé. Dále 

zde bylo možno vyzkoušet zpřístupnění počítače 

tělesně postižené osobě, komunikační pomůcky a 

počítačové programy pro seniory a další skupiny 

handicapovaných osob. Tato výpůjčka pomůcek byla 

ukončena výstavou, kdy pracovníci Spektry umožnili 

přítomným jedinečnou možnost získat přehled o 

službách Spektry i jejich pomůckách, které usnadňují 

každodenní život i práci s počítačem.  Výstavu 

s odborným výkladem shlédlo 18 osob a cca 60 

studentů. 

 

 

17. 10. 2013 – Prezentace moderních 

speciálních pomůcek 
 

Na kontaktním místě – v Domě s pečovatelskou 

službou v Kunžaku – proběhla malá praktická ukázka 

moderních kompenzačních pomůcek, které byly 

půjčeny od Spektry, v. d. n., Praha. Toto pozvání na 

výstavu speciálních pomůcek s obyvateli DPS Kunžak 

proběhlo za účasti 12 seniorů. 

 

 

PRACOVIŠTĚ PÍSEK 

 

Charitativní cestovatelský ples - 23. 3. 2013 

– ve prospěch JCZPS o.p.s., pracoviště 

Písek 
 

23. 3. 2013 se uskutečnil v Písku v Kulturním domě 1. 

Cestovatelský charitativní ples CK JANETA manželů 

Homolových. Byla to velmi významná akce pro naše 

Centrum, jelikož jsme měli přislíbený výtěžek 

z tohoto plesu.  Pomáhali jsme jak s prodejem 

vstupenek, tak i s přípravou a prodejem tomboly. 

Odměnou nám bylo převzetí poukazu na dvě 

elektrická polohovací lůžka do naší půjčovny. 

Manželé Homolovi se na naše pracoviště před 

několika lety obrátili s prosbou o pomoc v tíživé 

situaci, a pro vyřešení jejich problému jsme se 

pokusili udělat maximum. Na oplátku nás každý rok 

manželé Homolovi finančně podporují.  

 

 

Výstava nestátních neziskových organizací 
 

V červnu proběhla v Městské knihovně v Písku 

výstava o nestátních neziskových organizacích, které 

jsme se též zúčastnili. Celou výstavu zaštítil Městský 

úřad v Písku, který se postaral jak o vhodné prostory, 

o jednotnou formu prezentovaných informací tak o 

propagaci. Výstava se setkala s velkým ohlasem, na 

jednom místě byly k dispozici informace o téměř 

všech poskytovatelích sociálních služeb v Písku. 
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Povodňová sbírka pro obce Putim 
 

V našem centru proběhla v měsíci červnu sbírka pro 

povodněmi zaplavenou obec Putim. Sbírka probíhala 

na všech centrech. Drobnější věci, jako jsou např. 

čistící a úklidové prostředky, hygienické potřeby, 

ochranné pomůcky, hadry a další se do Putimi 

dovážely postupně, tak, jak bylo v obci potřeba. 

Několik rodin dostalo propůjčený byt od Města Písek, 

jelikož nebylo možné užívat vytopené domy. Ve 

spolupráci se sociálním odborem města se nám 

podařilo pro tyto rodiny sehnat i nábytek, elektrické 

spotřebiče, nádobí, lůžkoviny a další nezbytné věci. 

Ty byly uskladněny ve skladu města, kde je sociální 

pracovnice přidělovala jednotlivým rodinám. 

 

 

Sbírka hraček pro nemocnici Písek 
 

Další akcí byla sbírka hraček pro dětské oddělení 

nemocnice Písek. S panem primářem jsme spolu 

hovořili na výše zmiňovaném charitativním plese o 

tom, že nemocnici chybí hračky, knížky, stolní hry a 

další drobnosti, které malým pacientům pomohou 

zpříjemnit nucený pobyt v nemocnici. Jelikož spousta 

našich uživatelů právě tyto věci nabízela jako dar pro 

někoho potřebného, bylo jen otázkou času, kdy 

budeme moci nemocnici navštívit. Hraček bylo plné 

auto, předání panu primáři proběhlo ještě před 

prázdninami. 

 

 

PRACOVIŠTĚ PRACHATICE 

 

Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích 

1. - 31. 10. 2013 – pořádané JCZPS o.p.s. 

pracoviště Prachatice a Město Prachatice 
 

V rámci devátého ročníku projektu Říjen – Dny pro 

neziskový sektor se na území města Prachatice 

uskutečnilo 36 akcí, na kterých více či méně 

participovaly neziskové organizace, Město Prachatice 

a Jihočeské centrum pro zdrav. pos. a seniory o.p.s.  

 

JCZPS spolupořádalo či samo pořádalo 9 akcí. 

Tradičně již celý měsíc probíhala výstava 

neziskových, humanitárních a společenských 

organizací, kterou JCZPS zastřešuje od její přípravy a 

zahájení až po její ukončení. Výstavy se letos 

zúčastnilo 28 organizací, které připravily 32 

panelových prezentací.  

 

Pracovnice JCZPS podílely i na pořádání Seniorského 

bálu, kulatých stolů a setkání poskytovatelů soc. sl. 

Jako každý rok JCZPS připravilo pro všechny 

zájemce Den otevřených dveří. V prostorách 

Komunitního centra byla nainstalována výstava 

Šťastné stáří očima dětí, kterou mohli vidět 

návštěvníci těchto prostor až do konce listopadu 2013.  

 

Novinkou bylo navázání užší spolupráce mezi 

neziskovými organizacemi a Nemocnicí Prachatice, 

kde byl nainstalován stálý informační panel o 
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poskytovatelích sociálních i doprovodných služeb na  

ORP Prachatice. 

 

 

Sbírka víček pro Martinku Hodboďovou ze 

Čkyně, ke které se přidalo i naše 

prachatické pracoviště 

 
Pracoviště v Prachaticích bylo, a je jedním ze 

sběrných míst víček od PET lahví, z lahviček od léků, 

od kávy či kakaa, uzávěry od mléka, džusů atd. Víčka 

jsou určena pro Martinku Hodboďovou ze Čkyně,  

aby dostala elektrický vozík a mohla absolvovat 

speciální léčebný pobyt v lázních Klimkovice. 

Z prachatického pracoviště bylo odvezeno 12 pytlů 

plastových víček. 

 

 

Burzy nepotřebných věcí pořádané JCZPS 

o.p.s., pracoviště Prachatice 
 

Burzy tzv. nepotřebných věcí realizuje JCZPS o.p.s. 

ve spolupráci s obyvatelkami domu s pečovatelskou 

službou Na Sadech 2 – 3 x ročně od roku 2008, kdy si 

myšlenku pořádání burz přivezly z exkurze v Praze. 

Lidé z Prachatic i z okolí darují již nepotřebné věci 

(oblečení, módní doplňky, knihy, porcelán, nádobí, 

boty nebo hračky), a ty dobrovolnice zajišťující burzu 

od 1Kč prodávají. Darovanými věcmi bývají 

nevhodné dárky, věci z pozůstalostí nebo již klasicky 

nepotřebné věci, které někomu ještě poslouží či 

udělají radost. 

 

V roce 2013 se konaly tři burzy – jarní, letní a 

podzimní a výtěžek burz byl použit na úhradu 

provozních nákladů Komunitního centra zdravotně 

postižených a seniorů (klubovny), Dne zdravotně 

postižených a nákladů na opravy kompenzačních 

pomůcek JCZPS o.p.s., pracoviště  Prachatice. 

 

 

PRACOVIŠTĚ STRAKONICE 

 

Kurzy práce na počítači  
 

PC kurzy jsou určeny pro seniory a zdravotně 

postižené. Jako v minulých letech se opět podařilo 

získat příspěvek od Jihočeského kraje, bez jehož 

podpory by nebylo možné kurzy uskutečnit. Lektorem 

byl Lukáš Štětka, náš dlouholetý spolupracovník. 

 

Kurzy proběhly v Písku (22 účastníků) a ve 

Strakonicích (14 účastníků).  Celkem se zúčastnilo 36 

absolventů.  

 

 

Kurzy trénování paměti 
 

Tréninky paměti jsou určeny seniorům a zdravotně 

postiženým. Finanční prostředky pro realizaci nám 

poskytla nadace KONABO + město Strakonice. 

Lektorkou byla Bc. Lenka Veselá, DiS.Cílem kurzů je 
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zachování schopnosti, případně podpoření paměti 

svým aktivním přístupem s použitím vhodných 

technik a strategií pro lepší orientaci v každodenním 

životě. 

 

Celkový počet absolventů byl 15 a byly realizovány 

dva kurzy (5 dvouhodinových lekcích)  

od 1. 7. do 30. 10 2013 ve Strakonicích a ve Volyni. 

 

 

Den otevřených dveří ve Strakonicích 
 

Náš Den otevřených dveří probíhá v rámci týdne 

sociálních služeb v říjnu. V loňském roce proběhl 8. 

října 2013 od 9 h do 15 h v prostorách klubovny SZdP 

v ČR, Územního sdružení Strakonice v ul. Stavbařů 

213.  

 

V průběhu dne si návštěvníci mohli prohlédnout 

vernisáž k dvojitému výročí našeho pracoviště (10 

let jako CZP JK a 20 let pracoviště ve Strakonicích), 

dále byla připravena prezentace dovozce 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek DMA. 

Návštěvníci si také mohli prohlédnout prostory centra 

a pomůcky v půjčovně.  

 

 

Sbírka pro obce Putim a Bavorov 
 

V roce 2013 jsme také reagovali na po povodňovou 

situaci v obci Putim u Písku. Proto po poradě 

s ostatními pracovišti jsme uspořádali od 5. 6. do 12. 

6. 2013 veřejnou sbírku pro obyvatele Putimi na 

Písecku. 

 

V průběhu sbírky nás překvapila velká vlna solidarity 

od obyvatel Strakonicka a dalších okolních vesnic a 

měst. Podařilo se získat více materiálních prostředků, 

než bylo pro obec Putim třeba. Proto po dohodě 

s panem starostou jsme věnovali zbývající věci obci 

Bavorov. Během dopoledne 12. června 2013 jsme 

předali sbírku panu starostovi Miroslavu Fencovi. 

 

 

Aktivity ve spolupráci se SZdP 
 

Už po čtvrté proběhlo vyhlášení Matka/Otec roku 

2012 při Setkání ke dni Matek. Opět jsme se letos 

spolupodíleli na přípravách. Za rok 2012 se jí stala 

paní Drahuška Kolářová, bývalá vedoucí CZP JK, o. 

s., pracoviště ve Strakonicích. Cenu in memoriam za 

ní převzal její bratr Miroslav Procházka s přítelkyní. 

Záštitu opět převzal starosta Strakonic Ing. Pavel 

Vondrys, ocenění předal společně s paní 

místotarostkou Ivanou Říhovou. 

 

11. prosince 2013 jsme se podíleli i na organizaci 

XVII. Předvánočního setkání zdravotně postižených 

v Domě kultury ve Strakonicích. Setkání bylo určené 

nejen pro zdravotně postižené děti a mládež. Celkem 

se zúčastnilo 328 osob z různých organizací (např. 

DOZP Petra Mačkov, Zběšičky a Osek, MŠ a ZŠ 

Plánkova, DST Strakonice nebo Dětský domov ve 

Volyni). 
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FFIINNAANNČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  JJCCZZPPSS  OO..PP..SS..  ZZAA  RROOKK  22001133 
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Přehled členění nákladů a výnosů 

společnosti za rok 2013 

 
Výnosy Výnosy v Kč 

Hlavní činnost 5.878.261,01 

Doplňková činnost 180.664,00 

Správní činnost 0 

Výnosy celkem 6.058.925,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady Náklady v Kč 

Hlavní činnost 5.891.626,55 

Doplňková činnost 125.202,00 

Správní činnost 29.475,00 

Náklady celkem 6.046.303,55 
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ZZPPRRÁÁVVAA  AAUUDDIITTOORRAA  KK  DDOOTTAACCII  MMPPSSVV  PPRROO  RROOKK  22001133  
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ZZPPRRÁÁVVAA  AAUUDDIITTOORRAA  KK  ÚÚČČEETTNNÍÍ  UUZZÁÁVVĚĚRRCCEE  

SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  
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PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  
 

V roce 2013 mělo Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené a seniory o.p.s. opět možnost spolupracovat 

s celou řadou partnerů a výjimečných osob.  

 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 

přeměně naší společnosti, či s námi realizovali různé 

aktivity, projekty nebo využívali našich služeb, patří 

upřímné naše poděkování. 

 

 

Naši nejvýznamnější partneři a donátoři roce 2013: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

 

Úřad práce České republiky, krajská pobočka 

v Českých Budějovicích 

 

nadace Konabo 

 

firma Ortoservis 

 

Magistrát města České Budějovice 

 

Města a obce z celého Jihočeského kraje 
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Výroční zprávu za rok 2013 schválila správní rada 

na svém zasedání dne 26. 5. 2014 v Českých 

Budějovicích. 

 

 

 

 

Výroční zprávu za rok 2013 vydalo Jihočeské centrum 

pro zdravotně postižené o.p.s., se sídlem v 

Prachaticích dne 2. 6. 2014. 


