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Představení společnosti a pracoviště 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (JCZPS o.p.s.) se zabývá 

poradenstvím již více než deset let a žádná legislativní změna závažným způsobem 

neovlivnila náš záměr být oporou osobám se zdravotním postižením a seniorům při zvládání 

složitých životních situací.  

Začátek naší dlouholeté podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením se pojí 

s rokem 1992. Prvním krokem sociálního působení byla Střediska pro poradenství a sociální 

rehabilitaci při Sdružení zdravotně postižených v České republice, která pracovala ve všech 

okresních městech Jihočeského kraje.  

Po osmi letech činnosti tohoto poradenství přišla změna názvu na Centrum pro zdravotně 

postižené. Dalším důležitým rokem byl rok 2003, kdy transformací vzniklo občanské 

sdružení Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje.  

Poslední změna pro tuto společnost nastala koncem roku 2013, kdy se stala obecně 

prospěšnou společností s názvem Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory. 

Sedm pracovišť působících na území Jihočeského kraje tvoří specifický profil této společnosti.  

Pracoviště v Jindřichově Hradci poskytuje registrovanou sociální službu - odborné sociální 

poradenství. Základ naší činnosti tvoří Poradna pro osoby se zdravotním postižením 

a seniory, která v loňském roce byla realizována s podporou Města Jindřichův Hradec, 

některých měst a obcí z okresu Jindřichův Hradec a sponzorů. Dalšími navazujícími 

činnostmi jsou půjčování kompenzačních pomůcek, drobný prodej příslušenství 

k naslouchadlům, aktivizační a informační akce.  

Veškerou svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života osob se zdravotním 

postižením a seniorů, o větší informování veřejnosti ohledně potřeb handicapovaných, 

snažíme se zabránit sociálnímu vyloučení a zmírnit dopady zdravotního stavu a stáří 

na život jedince. 

  

 

 

 

*vchod k výtahu a k prostorám JCZPS o. p. s., budova UP ČR                       

                                                                                                 *naše pracoviště 
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Statutární orgány společnosti 

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. 

 

 

 

 

Kontaktní údaje a personální zajištění pracoviště Jindřichův Hradec v r. 2015 

 

IČ:      26594463  

Adresa pracoviště:    Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

E-mail:     jindrichuvhradec@jczps.cz  

Telefon:     384 361 723, 702 281 484 

Webové stránky:    http://jczps.cz  

Bankovní spojení:    2900504086 /2010 Fio banka  

 

 

Vedoucí pracoviště a sociální pracovnice:  Bc. Miroslava Ferdanová 

Sociální pracovnice:      Ing. Michaela Novotná /1. 11. – 31. 12. 2015/ 

Administrativní pracovnice:   Marie Holoubková /1. 3. – 31. 8. 2015/ 
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Činnost pracoviště 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec 

zajišťovalo i v uplynulém roce 2015 celoročně odborné sociální poradenství ambulantní 

a terénní formou. Provozovalo půjčovnu kompenzačních pomůcek, drobný prodej pomůcek 

k naslouchadlům, začalo distribuovat euroklíče a pořádalo několik akcí spadajících 

do informační činnosti pro celou veřejnost včetně našich uživatelů sociální služby.   

Jako zaměstnavatel osob se zdravotním postižením a jako organizace hájící práva osob 

se zdravotním postižením spolupracuje také s ÚP ČR. Vedoucí pracoviště Jindřichův Hradec 

je členem Poradního sboru při kontaktním pracovišti Jindřichův Hradec a odborné pracovní 

skupiny pro pracovní rehabilitaci. 

Vzájemnou spolupráci s Městským úřadem Jindřichův Hradec a ostatními poskytovateli 

sociálních služeb jsme prohloubili v loňském roce při přípravě Akčního plánu pro rok 2016 

jako doplnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec. 

 

Sociální služba 

V souladu s registrací sociální služby bylo v uplynulém roce 2015 odborné sociální 

poradenství poskytováno pro dvě cílové skupiny, kterými jsou senioři a osoby se zdravotním 

postižením včetně osob blízkých a osob pečujících. Obě hlavní cílové skupiny mají v určitých 

bodech podobné problémy, které v poradně často řešíme i s rodinnými příslušníky 

nebo pečujícími osobami.  

Odborné sociální poradenství doplňujeme základním sociálním poradenstvím a dalšími 

aktivitami, které velmi úzce souvisí s naší registrovanou sociální službou. Poradenskou 

činnost poskytujeme v souladu se Standardy kvality JCZPS  o.p.s. s důrazem na osobnost, 

požadavky a potřeby uživatele. Odborné sociální poradenství je službou bezplatnou, 

profesionální a s individuálním přístupem k uživateli. Pokud si přeje osoba zůstat anonymní 

a je-li to možné vzhledem k požadovanému poradenskému úkonu, sociální pracovník tomuto 

přání vyhoví. V ostatních případech podepisuje uživatel souhlas se zpracováním osobních 

údajů.  

Posláním odborného sociálního poradenství je podle platných Standardů kvality 

JCZPS o.p.s. poskytnout radu, informaci, podporu a pomoc osobám, které jsou v nepříznivé 

sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství pomáhá uživatelům lépe 

se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich životní situace, 
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kterou nejsou schopni svými silami ani za pomoci blízkého okolí zvládnout. Poradenství 

přispívá ke zlepšení kvality života uživatelů sociální služby. 

Službu poskytujeme v oblastech, ve kterých se naše cílové skupiny špatně orientují 

a potřebují podporu a pomoc. Jedná se zejména o:   

 řešení nepříznivých životních situací spojených se zdravotním stavem,  

 podporu v oblasti lidských práv a důstojnosti,  

 orientaci v právech a povinnostech uživatelů sociálních služeb, 

 podporu nezávislého života a mobility, 

 možnosti nápravy nesprávných rozhodnutí či postupů. 

Pomáháme řešit sociální situace zaviněné dlouhodobým onemocněním nebo náhlou 

či progresivní invaliditou a také stářím. V oblasti mobility je poradenství zaměřeno 

na možnosti získání, výběru a vyzkoušení kompenzační pomůcky. Pomoc a podporu 

zajišťujeme i odbornou radou, informací nebo potřebnými kontakty v oblasti navazujících 

sociálních a zdravotních služeb, získání a využití sociálních dávek, sepisování opravných 

prostředků, věnujeme se oblasti lidských práv, důstojnosti a celoživotního vzdělávání našich 

cílových skupin. 

V rámci jindřichohradeckého pracoviště bylo prováděno poradenství ambulantní formou, 

terénní forma probíhala na kontaktním místě v Kunžaku a domácnostech uživatelů naší 

sociální služby. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Jindřichově Hradci 

poskytovala odborné sociální poradenství ve stanovených hodinách pro veřejnost, které byly 

rozšířeny na všechny dny v týdnu. Osobní forma konzultace je limitována jednou hodinou 

a v případě složitějšího problému se stanoví termín dalšího jednání.  

Terénní práce je v současné době stanovena na několik 

hodin a to pouze jeden den v týdnu, ovšem po vzájemné 

dohodě lze případně sjednat stejně jako u ambulantní formy 

práce i jiný termín schůzky vyhovující oběma stranám.  

Sociální pracovnice zajišťovala nejvíce terénní poradenské 

činnosti v Domě s pečovatelskou službou v Kunžaku. Řešily 

se jednotlivé dotazy obyvatelů DPS, občanů z Kunžaku 

i blízkého okolí.  
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Poskytováno bylo i skupinové poradenství, které se většinou 

vztahovalo k určitému problému, který zajímal obyvatele 

domu s pečovatelskou službou. Jednalo se například 

o poradenství ohledně služeb Všeobecné zdravotní 

pojišťovny a poradenství s možností vyzkoušení speciálních 

pomůcek pro slabozraké. V prostorách domu 

s pečovatelskou službou se uskutečnilo pět skupinových 

poradenství, ze kterých často vyplynula další témata 

a individuální poradenství.  

Cílem odborného sociálního poradenství je poskytnout odbornou radu, pomoc a podporu, 

tak aby uživatel byl informován o svých právech a povinnostech a orientoval se ve své tíživé 

situaci, aktivizoval se k jejímu řešení a zvládnul ji řešit, ať už sám či s podporou (Standardy 

kvality JCZPC o.p.s.). V uplynulém roce využilo sociálního poradenství celkem 488 osob 

a další naše služby (půjčovna, prodej baterií, aktivizační a informační akce) uspokojily 

767 osob.  

Je pravda, že naše služby využívá stále větší procento seniorů. Ovšem v době, kdy se věk osob 

prodlužuje, nás tato skutečnost nepřekvapuje. Seniorský věk z hlediska statistik a odborných 

prací lze dělit na různá období stáří a tato období sebou nesou i problémy týkající se 

zdravotního stavu, sociálních potřeb a jistot. Proto vyhledávají senioři stále častěji služby, 

které by jim pomohly vyrovnat se s tímto obdobím života. 

 

Doplňková činnost 

Půjčovnu kompenzačních pomůcek provozujeme již šest let 

a neodmyslitelně patří k našim službám. Půjčování pomůcek lze 

spojit s naší sociální službou odborného sociálního poradenství 

a v některých případech jde přímo o navazující službu.  V loňském 

roce jsme zaznamenali v půjčovně 115 kontaktů. 

Cílem půjčovny je zajistit dostupnost nabízených kompenzačních 

pomůcek pro osoby, které se rozhodnou svou situaci řešit půjčením 

kompenzační pomůcky.  

Pomůcky půjčujeme na jakékoli přechodné období zapříčiněné úrazem, 

nemocí, zhoršením zdravotního stavu a po operaci, opravou vlastní 

pomůcky, čekáním na získání pomůcky na poukaz a v dalších obdobných 
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sociálních situacích.  Usnadňujeme pečujícím osobám zajistit péči 

s nejmenší námahou a podporujeme mobilitu osob, které 

v nemoci, úrazu či důsledkem vysokého věku potřebují ke styku se 

svým sociálním prostředím speciální kompenzační pomůcku. 

V Jindřichově Hradci půjčovna nabízí mechanické vozíky, chodítka různých typů, 

hrazdy a stolky k lůžku, toaletní a sprchovací židle, schodolez, polohovací lůžka. 

Zájem o půjčení pomůcek někdy převyšuje naše reálné možnosti, proto nabízíme 

kontakty na ostatní pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené 

a seniory o.p.s. a další organizace, které se půjčováním kompenzačních pomůcek 

zabývají. Půjčování kompenzačních pomůcek je zpoplatněno dle platného ceníku na dané 

období.  

 

Drobný prodej pomůcek k naslouchadlům je jednou z nejstarších činností a velmi 

dobře využívanou službou jindřichohradeckého pracoviště JCZPS o.p.s. Naše pracoviště 

nabízí značkové baterie Panasonic vhodné do všech typů naslouchadel. Nabízíme i další 

pomůcky pro řádnou péči o naslouchadlo, tj. filtry, magnety pro snadnou manipulaci 

s baterií, vysoušecí tablety, čistící tablety, štětečky, čističe ventu, hadičky, olivky.  

V uplynulém roce využilo tuto službu 626 osob. I tato doplňková 

činnost je často spojena s poradenstvím ohledně speciálních pomůcek, 

specializovaných pracovišť a služeb, příspěvků na pomůcky pro osoby 

nedoslýchavé a neslyšící.   

 

Informační a aktivizační akce, které každoročně pořádáme, řadíme nejen k důležitým 

kontaktům s veřejností a velmi často jsou možností pro naše uživatele získat první kontakt 

s navazující službou nacházející se většinou v krajském městě. Stejně jako roky předchozí 

i v roce 2015 byly tyto akce pořádány v rámci možností našich i spolupracujících organizací. 

Seznamovaly s potřebami a pomůckami důležitými pro samostatnost a včleňování 

handicapovaných osob do společnosti.  Probíhaly za spolupráce Úřadu práce ČR – 

kontaktního pracoviště v Jindřichově Hradci a Města Jindřichův Hradec.  

První letošní akcí našeho centra byla beseda s vedoucí pobočky Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR v Jindřichově Hradci, která se uskutečnila dne 28. dubna 2015 v rámci 

skupinového poradenství v Domě s pečovatelskou službou v Kunžaku.  
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K této akci inspirovali sociální pracovnici Jihočeského centra pro zdravotně postižené 

a seniory o.p.s. samotní obyvatelé DPS. Na setkání s vedoucí jindřichohradeckého pracoviště 

VZP paní Jiřinou Kostkovou se řešily otázky, které se týkaly získání kompenzačních 

pomůcek, čekacích lhůt a způsobu schvalování u jednotlivých pomůcek. Dále směřovaly 

dotazy lidí k poskytovaným výhodám pro klienty této zdravotní pojišťovny, k možnosti změny 

zdravotní pojišťovny a lékaře, k preventivním lékařským prohlídkám a bezplatným 

očkováním pro seniory. 

Beseda proběhla v útulném prostředí společenské místnosti DPS Kunžak ke všeobecné 

spokojenosti přítomných.      

                   

JCZPS o.p.s. navázalo na prezentaci svých služeb 

na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých 

Budějovicích z předešlého roku a uskutečnilo tuto 

prezentaci i v roce 2015.  Návštěvníci Krajského úřadu 

v Českých Budějovicích měli možnost se seznámit formou 

fotografií z jednotlivých pracovišť a propagačních materiálů 

s činností naší společnosti. Panely nabízely charakteristiku 

celé společnosti i jednotlivých sociálních služeb včetně 

dalších doplňkových činností a uskutečněných akcí v uplynulém období. 

 

Den otevřených dveří je důležitou prezentací našich 

služeb a činností. Je směřován k celé jindřichohradecké 

veřejnosti vč. našich cílových skupin. Jindřichohradecké 

pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené o.p.s. 

stejně jako ostatní pracoviště této společnosti pořádají tuto 

akci v týdnu sociálních služeb, kterým je první týden v měsíci 

říjnu. 
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Nejinak tomu bylo i v roce 2015. 6. října v 9:00 hodin 

se otevřely dveře našeho pracoviště a otevřela se možnost 

pro všechny příchozí seznámit se s poskytovanými službami 

a doplňkovými činnostmi jindřichohradeckého pracoviště 

JCZPS o.p.s. Nabízela se šance na chvilku se zastavit nebo 

vybočit z každodenního rytmu u šálku kávy nebo čaje 

nad fotografiemi z akcí, propagačním a informačním 

materiálem, vyzkoušet si pomůcky a seznámit se s naší 

činností. Zájemců nebylo málo. Podpořit naši činnost svou 

přítomností přišlo 34 osob. Největší zájem byl o vyzkoušení 

manipulace s polohovacím lůžkem a mechanickým vozíkem. 

Odpolední přednáška společnosti Tichý svět byla 

poněkud méně navštívená, ale o to větší diskusi na závěr 

vyvolala. Přítomní se seznámili s činností této společnosti, 

s možnostmi zaměstnání neslyšících osob, prakticky si mohli vyzkoušet komunikaci 

znakovým jazykem i komunikaci přes Tichou linku, což je online spojení neslyšící osoby 

s tlumočníkem pro bezbariérovou komunikaci neslyšící osoby se zástupcem sociální 

a zdravotní služby, se státní správou nebo jakoukoli další 

osobou. Zajímavou interaktivní tečku za Dnem otevřených 

dveří zprostředkovaly paní Mgr. Gabriela Kocmichová 

a soudní tlumočnice do českého znakového jazyka paní 

Eva Janoutová.  

Poslední podzimní akcí, kterou naše pracoviště pořádalo, 

byla výstava speciálních pomůcek pro slabozraké 

a nevidomé. Navázali jsme na dobrou spolupráci z let 

předchozích a spolu s Tyflokabinet o.p.s. České Budějovice, 

ÚP ČR – kontaktního pracoviště Jindřichův Hradec, 

Spektrou v.d.n. Praha a očními lékaři jsme umožnili 

slabozrakým a nevidomým vyzkoušet si pomůcky zmírňující 

jejich handicap přímo v Jindřichově Hradci.  

Akce proběhla 12. října a speciální pomůcky si mohli 

prohlédnout a vyzkoušet i občané z řad široké veřejnosti 

a získat tak povědomost o službách i pomůckách pro výše 

uvedené osoby. Zástupci Tyflokabinetu a Spektry  přivezli 

elektronické a kamerové lupy, čtečky, telefony vhodné 
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pro nevidomé a slabozraké, brailskou tiskárnu, speciální 

klávesnice pro slabozraké a osoby se sníženou jemnou 

motorikou, speciální programy pro ovládání počítače 

hlasem pro nevidomé a očima pro osoby s omezenou 

pohyblivostí rukou. Byla tím vytvořena široká škála 

pomůcek nejen pro osoby se smyslovým postižením, 

ale i pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.  

Prezentace speciálních pomůcek byla velmi kladně hodnocena zástupci obou předvádějících 

organizací i samotnými účastníky, mezi kterými jsme přivítali také studenty Střední 

zdravotnické školy Jindřichův Hradec.  

 

Supervize a vzdělávání patří ke každé sociální službě, 

každý sociální pracovník chápe význam těchto aktivit. 

Povinnost vzdělávání vychází ze zákona o sociálních 

službách a může mít různé podoby – semináře, 

akreditované vzdělávací akce, kongresy, stáže, školení.  

Význam slova vzdělávání je jistě všeobecně znám, dovolte 

mi se zastavit u termínu supervize v sociální práci. 

Jednoduše řečeno, supervize má pomoci pracovníkům 

pomáhajících profesí k rozvoji profesionálních znalostí 

a dovedností. Má přispět k vytvoření nadhledu nad 

odborností a náročností sociální služby, usnadnit zvládání 

psychické zátěže jednotlivci i kolektivu dané sociální služby 

a aktivizovat supervidované k vytvoření sebereflexe; 

tj. správné pochopení všech aspektů vykonávané práce 

včetně relaxace, poznání hranic schopností i možností 

a stanovení profesních cílů. Velmi důležitým prvkem 

se stává vzájemná důvěra mezi supervizorem a účastníky 

supervize.  

Naše společnost je pořádá pro sociální pracovnice 

a pracovnice v sociálních službách pravidelně podle 

stanoveného harmonogramu a každý pracovník může 

požádat o individuální supervizi. 
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Sociální pracovnice jindřichohradeckého pracoviště se v uplynulém ročním období zúčastnila 

pěti akreditovaných vzdělávacích akcí, tří  školení a skupinových supervizí i každoročně 

konaného Kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře. Fotografie zachycují jednu ze 

skupinových supervizí zaměřenou na jednotlivé relaxační metody, kongres a odbornou školící 

akci zaměřenou na správné používání kompenzačních pomůcek. 

 

Výčet našich aktivit bych zakončila několika slovy o projektu Euroklíč v Jihočeském 

kraji. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je od loňského roku realizátorem 

tohoto projektu v Jihočeském kraji a také centrálním distributorem euroklíče. Projekt je pod 

záštitou Ministerstva dopravy ČR a finančně podporovaný Jihočeským krajem 

a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené o.p.s. 

od loňského roku pomáhá distribuovat euroklíče v tomto kraji, tak i jindřichohradecké 

pracoviště je jedním z míst, kde lze tento speciální klíč získat.  

Euroklíč je speciální klíč, na který mají nárok držitelé průkazů TP, ZPT, ZTP/P, diabetici, 

stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 

Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi. Těmto osobám pomáhá zpřístupnit sociální 

a technická zařízení, pokud jsou osazena eurozámkem. Na bezplatné zapůjčení euroklíče mají 

nárok rodiče dětí do tří let, ale tuto distribuci provádí mateřská centra. 

 

Závěrem, dovolte, krátké zhodnocení všech našich aktivit, které proběhly na pracovišti 

Jindřichův Hradec v uplynulém období.  

Sociální služba je zaměřena na omezení vyčleňování osob se zdravotním postižením a seniorů 

z většinové společnosti a stejně i na podporu při jejich začleňování. Proto se domníváme, 

že základní informace o zdravotním handicapu spolu s pohledem na pomůcky, které 

pomáhají při každodenní činnosti a sebeobsluze osobám se zdravotním postižením 

a seniorům, jsou zajímavým a nenásilným pohledem do světa těchto skupin společnosti. 

Všechny akce, které pořádáme, se váží k sociálnímu poradenství a dohromady s ním 

se navzájem doplňují a pomáhají našim cílovým skupinám i veřejnosti jako nezbytná osvěta 

této problematiky.  

Zkusme se zamyslet. Kdo z nás, může s jistotou říci, že jeho se tato problematika netýká, 

že v jeho nejbližším okolí není žádná osoba se zdravotním postižením nebo senior, že on sám 

nikdy nepotřeboval a nebude potřebovat pomoc druhého člověka. 
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Statistické údaje  

 
 

 

Služba Počet osob 

Odborné sociální poradenství 321 

Základní sociální poradenství 167 

Půjčování kompenzačních pomůcek /počet smluv 
vč. prodloužení doby půjčení/ 

115 

Ostatní činnost- drobný prodej přísl. ke sluch., 
informační akce  

710 

 

Základní sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Půjčování kompenzačních pomůcek

Ostatní čin. - drobný prodej přísl. ke sluch.,inform.
akce

 

 

Sociální poradenství jsme poskytli v uplynulém ročním období 488 osobám. 

Z celkového počtu 488 uživatelů sociální služby je: 

 267 osob se zdravotním postižením 

 221 seniorů        
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Náklady a příjmy 

        Účetní položka Kč 
  

Náklady 396 555 
  

Příjmy 402 019 
  

 

                   

Náklady

Příjmy

 

 

Náklady % 

Spotřeba materiálu vč. nákupu pomůcek a spotřeba 

energie 

22 

Služby 10 

Mzdové náklady vč. DPČ a DPP a zákonné sociální 

pojištění 

68 

Celkem 100 

 

Příjmy % 

Provozní dotace vč. měst 79 

Sponzorské dary a finanční příspěvky 2 

Příjmy z vlastní činnosti 19 

Celkem 100 
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Poděkování 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec 

děkuje za podporu ve formě dotací, příspěvků, sponzorských finančních i věcných darů. Díky 

institucím, městům, obcím i jednotlivcům jsme se mohli plně věnovat své činnosti 

i v uplynulém roce 2015.  

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory byla v loňském roce spolufinancována 

městem Jindřichův Hradec.  

Podpory naší činnosti se dostalo i od dalších měst, obcí a několika sponzorů. 

Finanční prostředky byly z velké části využity v oblasti nezávislého života a mobility uživatelů 

naší služby, na další provozní náklady a propagaci našeho pracoviště. 

Naši činnost v loňském roce podpořili: 

o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

o Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec 

o O2 Czech Rebublic a.s. 

o Město Jindřichův Hradec  

o Město Nová Bystřice 

o Obec Člunek 

o Obec Kunžak 

o Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec 

o MUDr. Ludmila Leitgebová 

o Ing. Josef Nejedlý 

Naše poděkování patří i spolupracujícím organizacím, hostům a účastníkům našich akcí. 

Děkujeme všem, kteří nám s jejich pořádáním pomáhali. Každé spolupráce si vážíme 

a je pro nás motivujícím faktorem do další práci.  
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 několik fotek z akcí  
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 Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
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