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Slovo úvodem 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (JCZPS o.p.s.) oslavilo na podzim 

roku 2015 své druhé narozeniny jako obecně prospěšná společnost. Svou činnost ale 

započalo již v roce 1992 jako Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci při Sdružení 

zdravotně postižených v České republice, která působila ve všech okresních městech 

Jihočeského kraje. Po osmi letech se změnil název na Centrum pro zdravotně postižené, 

v roce 2003 pak transformací vzniklo občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené 

Jihočeského kraje. Poslední změnou je změna právní formy organizace, která se na podzim 

roku 2013 stala obecně prospěšnou společností s názvem Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené a seniory. 

JCZPS o. p. s. poskytuje odborné sociální poradenství uživatelům již více než deset let na 

sedmi pracovištích, působících na celém území Jihočeského kraje. Pracoviště v Písku je jedno 

z těchto sedmi pracovišť, které poskytuje registrovanou sociální službu – odborné sociální 

poradenství. Kromě poradenské činnosti se zabýváme také drobným prodejem příslušenství 

k naslouchadlům, půjčováním kompenzačních pomůcek apod. 
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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  
 
Palackého sady 185, 397 01 Písek 
Telefon: 382 212 343 
Mobil: 722 922 397 
E-mail: pisek@jczps.cz 
Webové stránky: http://jczps.webnode.cz 
IČO: 265 94 463 
Bankovní spojení: 250 058 27 98/2010 
Č. registrace: 4336972  
Vedoucí, sociální pracovník: Ladislava Škvorová, DiS. 

 
 

 

Hodiny pro veřejnost 
 
Pondělí  8:00 – 12:00    13:00 – 17:00 
Úterý   7:30 – 12:00 
Středa   8:00 – 12:00    13:00 – 17:00 
Čtvrtek 7:30 – 11:00 11:30 – 13:30 
Pátek  8:00 – 10:00 
 
Terénní pracoviště Milevsko 
Domov pro seniory 
Libušina 1401, 399 01 Milevsko  
 
Každý druhý čtvrtek v měsíci, 9:00 – 11:00 
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JCZPS o. p. s. je registrovaným poskytovatelem sociálních i doprovodných služeb pro osoby 

se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny. Hlavním předmětem činnosti společnosti 

je poskytování sociálních služeb dle platné právní úpravy. 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 v 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. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady, půjčení kompenzačních pomůcek 

je za úhradu dle platného ceníku. 

Odborné sociální poradenství je možné poskytovat uživateli anonymně, pokud si to přeje. 

 

Oblasti poradenství: 

 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, poradenství při podávání žádostí o příspěvek na 

péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením, podpora a doprovod při 

komunikaci s úřady, informace, rada a podpora členům rodiny, pečujícím o závislou 

osobu atd. 

 Ochrana práv uživatelů sociálních služeb – zprostředkování navazujících služeb, 

poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, poradenství ohledně 

výše plateb za sociální službu, poradenství při výběru vhodné sociální služby, 

poradenství a doprovod při jednání s poskytovatelem sociální služby, možnosti využití 

dávek státní sociální podpory, hmotné nouze atd. 

 Podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením 

– ochrana práv pacientů, informace v oblasti způsobilosti k právním úkonům, práva a  
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povinnosti opatrovníka a postavení osoby zbavené či omezené způsobilosti k právním 

úkonům,  možnosti řešení případů diskriminace občanů se zdravotním postižením 

atd.               

 Podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a seniorů – informace o 

možnostech vzdělávání občanů se zdravotním postižením v regionu, informace o 

celoživotním vzdělávání osob se zdravotním postižením, informace o dalším 

vzdělávání pro seniory atd. 

 Podpora nezávislého života a mobility osob se zdravotním postižením a seniorů – 

poradenství při výběru vhodné kompenzační pomůcky, poradenství při nákupu 

kompenzační pomůcky, půjčování nebo zprostředkování zapůjčení kompenzačních 

pomůcek pro řešení akutní situace uživatele, poradenství v oblasti odstraňování 

architektonických bariér atd. 

 Ochrana práv spotřebitele se zdravotním postižením a seniorů – pomoc při 

uplatňování reklamací u výrobků určených pro osoby se zdravotním postižením, 

informace o rizikových nabídkách tzv. výhodných nákupů, služeb či úvěrů, prevence 

komerčního zneužívání osob se zdravotním postižením a seniorů atd. 

 Možnosti nápravy nesprávných rozhodnutí či postupů – řádné opravné prostředky ve 

správním řízení (námitky, stížnost, odvolání) atd.       

 

Doplňkové činnosti: 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Cílem půjčovny je zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek pro osoby, které se 
rozhodnou svou tíživou situaci řešit jejím zapůjčením. Pomůcky půjčujeme na jakékoli období 
– v době po úrazu, nemoci, operaci, při zhoršení zdravotního stavu, v období čekání na 
získání pomůcky na poukaz a v dalších obdobných situacích. V Písku půjčovna nabízí 
polohovací lůžka, mechanické vozíky, chodítka různých typů, hrazdy a stolky k lůžku, toaletní 
a sprchovací židle a další pomůcky. Zapůjčení kompenzačních pomůcek je zpoplatněno dle 
platného ceníku. 

Zajišťujeme také drobný prodej baterií a dalšího příslušenství ke sluchadlům, publikací pro 
zdravotně postižené a další. 
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Zásady poskytované sociální služby: 

 Bezplatnost 

 Dodržování a respektování práv uživatelů 

 Podpora uživatele v nezávislosti na službě 

 Dobrovolnost 

 Otevřená komunikace 

 Anonymní poskytování služby 

 Rovnoprávnost 

 Individuální přístup 

 Informovanost 

 Pružné přizpůsobení se potřebám uživatelů 

                                                          

 Statistika uživatelů služeb za rok 2015 

 

Odborné sociální poradenství 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím – 222 osob 

Sociálně terapeutické činnosti – 420 osob 

Pomoc při prosazování práv – 45 osob 

Zprostředkování kontaktu 
se společenským okolím

Sociálně terapeutické 
činnosti

Pomoc při prosazování 
práv
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Doplňková činnost

 

 

Prodej baterií a dalšího příslušenství ke sluchadlům – 92 osob 

Půjčovna kompenzačních pomůcek – 232 osob 

Ostatní – 27 osob 

 

 

Vzdělávání pracovníků v roce 2015 

 Komunikace s obětí domácího násilí – 8 hodin 

 Prevence krizových situací se zaměřením na dospělé a seniory – 8 hodin 

 Standardy kvality sociálních služeb – 8 hodin 

 Individuální plánování – 8 hodin 

 Praktické komunikační dovednosti s osobami se sluchovým postižením – 2 

hodiny 

 Praktické použití kompenzačních pomůcek – 2 hodiny 

 VII. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb – 9,5 hodiny 

 BOZP a PO – 4 hodiny 

 Skupinová supervize – 6 hodin 

 

Prodej baterií apod.

Půjčovna pomůcek

Ostatní



 

 8 

 

Výsledovka pracoviště za rok 2015 

Příjmy Kč 

MPSV 392.600,-                      

Jihočeský kraj 51.700,- 

Příspěvky měst a obcí 98.000,- 

Příjmy ze služeb 20.445,- 

Ostatní příjmy 5.500,- 

CELKEM 568.245,- 

 
 
 
 
VÝDAJE Kč 

Osobní náklady 430.260,- 

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, drobná režie, DHIM) 37.112,- 

Spotřeba energie 25.151,- 

Cestovné 12.991,- 

Ostatní služby (nájemné, telefon, internet, poštovné, školení, 

revize, zpracování mezd atd.) 
90.778,- 

Daně a poplatky, pojištění, členské příspěvky 3.927,- 

CELKEM 600.219,- 
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Zúčastnili jsme se 
 

 
 
 
 
 
Supervize sociálních pracovníků s nácvikem 
relaxačních technik 
 
 

 
 
  

 
 
 
VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních 
služeb v Táboře 
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Výstava o naší organizaci v prostorách Krajského úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Den otevřených dveří 

 

 
 

 
 
 
 
Beseda s předsedkyní Svazu nevidomých 
a slabozrakých v Písku 
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Školící akce – praktické použití 
kompenzačních pomůcek  

 
 

 

Péče o kompenzační pomůcky v naší půjčovně 
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PODĚKOVÁNÍ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Krajský úřad 

Město Písek 

Město Milevsko 

Obec Dobev 

Obec Čížová 

Obec Předotice 

Obec Vlastec 

Obec Albrechtice nad Vltavou 

Obec Vrcovice 

Obec Hrejkovice 

SD Jednota Milevsko 

 


