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Základní údaje 
 

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

 

Sídlo organizace: SNP 559, 383 01 Prachatice 

IČ: 26594463  

Statutární orgán: Mgr. Hana Vlasáková, DiS. – ředitelka  

Kontakt: tel. 388 316 009, 721 001 422 

e-mail: reditelka@jczps.cz  

web: www.jczps.cz 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. bylo dne 11. 9. 2013 zapsáno do rejstříku 

obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích. 

 

Zakladatelem organizace je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o. s. se sídlem: 

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. 

 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na 

sedmi pracovištích po celých jižních Čechách poskytuje registrované sociální i doprovodné služby pro 

osoby zdravotně postižené, seniory a jejich rodinné příslušníky.  

Hlavním předmětem činnosti organizace 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, tedy v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, 

Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.jczps.cz/
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Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.,  

pracoviště Tábor 
 

Adresa: Kvapilova 2289, 390 03 Tábor 

Kontakt: tel.: 381 254 240, 702 281 480 

e-mail: tabor@jczps.cz 

Bankovní spojení: 2700843091/2010 Fio banka 

Vedoucí pracoviště: Tereza Hulanová, DiS., od 8. 4. 2015 Ing. Michaela Spálenková, DiS. 

 

Hodiny pro veřejnost:       

  Ambulantní služby:                  Terénní služby: 

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 16.30   

Úterý 8.00 – 11.30 – Úterý 12.30 – 14.30 

Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 16.30   

Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00   

Pátek 8.00 – 11.30 –   

(jinak dle dohody)                     

 

JCZPS, o.p.s., pracoviště Tábor se nachází v Kvapilově ulici – nízká budova v parčíku u parkoviště 

plaveckého stadionu. Ve stejné budově sídlí také Český červený kříž a další organizace.  

                                     

Pracoviště Tábor nabízí svým uživatelům odborné sociální poradenství, doplňkovu činností je půjčování 

kompenzačních pomůcek a organizování odborných přednášek a seminářů. 

Poradenství je poskytováno bezplatně, půjčování kompenzačních pomůcek je poskytováno za úhradu 

dle platného ceníku.  

mailto:tabor@jczps.cz
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Služby poskytované v roce 2015 

Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství je registrovaná sociální služba, kterou JCZPS o.p.s., pracoviště Tábor 

poskytuje od roku 2003. Cílovou skupinou pro oblast poradenství jsou osoby se zdravotním postižením 

a senioři. Poradenství je poskytováno také jejich rodinným příslušníkům či osobám, které o tyto lidi 

pečují. Hlavním posláním poradenství je poskytnout radu, informaci, podporu a pomoc uživatelům, 

kteří se ocitli v obtížné a nepříznivé životní situaci nebo jsou touto situací ohroženi a nejsou sami 

schopni tuto situaci vyřešit ani za pomoci rodinných příslušníků. Sociální poradenství má za cíl nalézt 

vhodné řešení této nepříznivé situace, má pomoci uživatelům orientovat se ve svých právech a 

povinnostech a má přispívat ke zlepšení jejich kvality života. 

 

Poradenství je poskytováno v těchto oblastech: 

 Zprostředkování kontaktu se společenským okolím 

- předání informací o navazujících či alternativních sociálních službách a předání kontaktu na 

poskytovatele sociálních služeb v daném regionu 

- zprostředkování pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými 

úřady a jinými subjekty. 

 

 

 Pomoc při prosazování práv, zájmů a podpora uživatelů v obtížné životní situaci 

- informace, rada a podpora při řešení nepříznivé sociální situace uživatele,  

- pomoc při sepisování tiskopisů, formulářů a žádostí o sociální dávky,  

- doprovod a podpora při vyřizování záležitostí na úřadech,  

- pomoc při výběru vhodného poskytovatele, 

- pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí, námitek či správní žalobě. 

 

 Sociálně terapeutická činnost 

- sociální dávky pro osoby zdravotně postižené a seniory (příspěvek na péči, dávky hmotné 

nouze, dávky státní sociální podpory, příspěvek na mobilitu, na zvláštní kompenzační 

pomůcky, průkazy TP, ZTP a ZTP/P, parkovací karty), 

- zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (smlouvy o poskytování sociálních služeb, 

úhrada za služby aj.), 

- sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění (jednotlivé dávky nemocenského 

pojištění, typy důchodů, nároky na jednotlivé dávky a důchody), 

- kompenzační pomůcky (pomoc při výběru vhodné pomůcky, předání kontaktů na prodejny 

a další půjčovny, informace o získávání pomůcek a příspěvky na pomůcky), 
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- pracovně právní problematika (zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zákoník 

práce, zákon o zaměstnanosti, nezaměstnanost, pracovní rehabilitace), 

- poradenství v oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením a další vzdělávání seniorů, 

- poradenství při odstraňování architektonických bariér (úpravy vnitřních prostor, vstupy do 

budov, přechody pro chodce, vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním 

postižením, úprava komunikací), 

- daňové a poplatkové úlevy pro osoby se zdravotním postižením (úlevy od rozhlasových a 

televizních poplatků, úlevy od správních poplatků), 

- způsobilost k právním úkonům (pomoc při vyřízení zbavení či omezení způsobilosti 

k právním úkonům, práva a povinnosti opatrovníků aj.). 

 

Všechny služby jsou poskytovány bez ohledu na věk, národnost, náboženské vyznání, sexuální 

orientaci, politickou příslušnost, typ a rozsah zdravotního postižení. Pokud si to uživatel přeje, je 

odborné sociální poradenství poskytováno anonymně.  

 

Zásady poskytování odborného sociálního poradenství: 

 bezplatnost, 

 individuální přístup, 

 dodržování a respektování práv uživatelů, 

 dobrovolnost, 

 otevřená komunikace, 

 anonymní poskytování služby, 

 rovnoprávnost, 

 informovanost. 

 

 

Doplňková činnost 
 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je fakultativní (doplňkovou) činností k odbornému 

sociálnímu poradenství a je určena zejména lidem s krátkodobým postižením (např. po operaci či po 

úrazu) a lidem, zvláště seniorům, při zhoršení jejich zdravotního stavu. Půjčovnu také využívají osoby, 

které čekají na předepsání dané kompenzační pomůcky svým lékařem nebo si chtějí pomůcku nejdříve 

vyzkoušet a poté si jí nechají předepsat.  
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V půjčovně je možné zapůjčit si berle, francouzské hole, mechanické vozíky, polohovací lůžko s matrací 

a hrazdou, různé druhy chodítek, nástavce na wc, toaletní židle, sprchovací a toaletní křesla, sedačky 

na vanu i do vany či antidekubitní polštáře a podložky s kompresorem do postele, které zabrání vzniku 

proleženin. Všechny tyto pomůcky je možné zapůjčit si na kratší i delší dobu. 

Za půjčení se hradí poplatek za každý započatý den a jeho výše se odvíjí od cen v místě a čase obvyklých. 

 

                         

 
  

 

 Euroklíče 

Od února 2015 se JCZPS, o.p.s. zapojilo do projektu Euroklíč, který v Jihočeském kraji realizuje 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a za finanční 

podpory Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

Veřejné prostory je nutné osazovat Eurozámkem, protože osoby se zdravotním postižením či malé 

děti potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený Eurozámkem lépe 

zajistí. V současné době je osazeno okolo 1.100 míst, jsou to především úřady, nádraží, čerpací 

stanice či obchodní centra. Díky Euroklíči mají lidé se zdravotním postižením a také rodiče s malými 

dětmi zajištěnou rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních 

zařízení (např. výtahy, svislé a schodišťové plošiny, veřejné WC aj.).  

Euroklíč může zdarma získat držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, 

člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty 

(Crohnova choroba a ulcerózní kolitida) a močovými dysfunkcemi s trvalým pobytem na území 
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Jihočeského kraje. Euroklíč si také mohou zdarma zapůjčit rodiče dětí do 3 let věku prostřednictvím 

Sítě mateřských center. 

V Jihočeském kraji je v současné době osazeno celkem 22 míst, nejvíce v Prachaticích (9 míst), 

v Českém Krumlově (4 místa), v Českých Budějovicích (3 místa) a pak po jednom místě v Jindřichově 

Hradci, Českých Velenicích, Hluboké nad Vltavou, Písku, Táboře a Třeboni. Centrálním distributorem 

Euroklíčů v tomto kraji je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Euroklíče také distribuují 

pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. v Českých Budějovicích, 

Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a v Táboře. 

 

Statistika uživatelů  
 

Odborné sociální poradenství 

Uživatelé celkem Žena Muž ZP Senioři 
589 335 254 210 379 

Forma kontaktu Ambulantní Terénní   
589 554 35   

Způsob kontaktu Osobně Telefonicky Poštou Elektronicky 
589 256 332 0 1 

Doba trvání 
poradenství 

do 15 min do 30 min do 60 min do 90 min 

589 316 270 6 0 

Druh činnosti ZKSO STČ PPP  
589 21 562 6  

Pozn. ZKSO – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (předání kontaktu na navazující či doplňkové služby)  
           STČ – sociálně terapeutická činnost (soc. dávky, pracovně právní problematika, kompenzační pomůcky, odstraňování 
architektonických bariér, úlevy pro osoby se zdravotním postižením, problematika vzdělávání) 
           PPP – pomoc při uplatňování práv (pomoc při jednání s úřady, pomoc při sepisování žádostí a formulářů, pomoc při 
sepisování odvolání proti rozhodnutí aj.) 

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

V roce 2015 bylo uzavřeno 71 smluv o zapůjčení kompenzační pomůcky. Nejčastěji byly zapůjčeny 

polohovací lůžka, mechanické vozíky, chodítka s podpůrnou deskou a antidekubitní podložky 

s kompresorem. 
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Distribuce Euroklíčů 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor vydalo v roce 2015 

celkem 34 Euroklíčů. 

 

 

Vzdělávání 
 

V první polovině roku 2015 všechny pracovnice JCZPS, o.p.s. absolvovaly sérii osmihodinových kurzů 

akreditovaných MPSV, které pro JCZPS o.p.s. připravila nezisková organizace THEIA občanské 

sdružení. Pracovnice táborského pracoviště absolvovaly tyto kurzy: 

3. 3. 2015 Komunikace s obětí domácího násilí – kurz byl určen k získání teoretických a praktických 

schopností v komunikaci s uživateli, k rozpoznání indikátorů domácího násilí a k získání základních 

komunikačních nástrojů a prostředků v problematice domácího násilí.  

10. 3. 2015 Prevence krizových situací se zaměřením na dospělé a seniory – seznámení s důležitostí 

prevence psychických krizí, stresu a traumat u dospělých jedinců a seniorů či se specifiky prožívání 

těchto krizových situací. 

26. 5. 2015 Kyberšikana a její dopad na dnešní společnost – seznámení se základními rysy 

kyberšikany, s legislativou, se zásadami bezpečné komunikace na internetu a na sociálních sítích či 

definice charakteru možného pachatele. 

 

   

 

 

V roce 2015 pracovnice JCZPS o.p.s., pracoviště Tábor absolvovaly ještě mnoho dalších vzdělávacích 

akcí, které jim pomohly rozšířit si profesní znalosti a dovednosti.  
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14. 4. 2015 Standardy kvality 

Kurz akreditovaný MPSV pod vedením Mgr. Lucie Bickové, během kterého jsme byly podrobně 

seznámeny s jednotlivými standardy kvality sociálních služeb, jejich smysl, podstata naplňování a co 

můžeme od standardů očekávat. 

 

25. 5. 2015 Dávky pro osoby se zdravotním postižením  

Tento seminář pořádala Kancelář Veřejného ochránce práv ČR. Seminář byl zaměřen na poskytnutí 
informací, které se týkají změn u dávek pro OZP pro rok 2015 a 2016 – příspěvek na péči, průkazy 
OZP a jejich výměna, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky. 

 

                     

 

19. 5. 2015 Praktické komunikační dovednosti s osobami se sluchovým postižením  

Pod vedením Mgr. Gabriely Kocmicové z organizace Tichý svět, o.p.s. jsme získaly důležité informace 

a rady, jak komunikovat s osobou, která má sluchové postižení, lektorka ukázala některé základní 

znaky ve znakovém jazyce, které bychom mohly využít v praxi. 

 

21. 7. 2016 Praktické použití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek  

Ve firmě DMA Praha v Českých Budějovicích pod vedením Mgr. Marcely Kryski byly ukázány různé 

techniky přesunů uživatelů z mechanického vozíku na lůžko nebo i po lůžku. Dále byly předvedeny 

nejnovější kompenzační pomůcky pro přesuny, včetně hydraulického zvedáku. 
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8. – 9. 10. 2015 Kongres poskytovatelů sociálních služeb v Táboře  

V rámci Týdne sociálních služeb ČR se konal VII. ročník Kongresu poskytovatelů sociálních služeb 

v Táboře, který každoročně pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Během tohoto 

kongresu jsme se zúčastnily také několik odborných přednášek o chystaných změnách v sociální 

oblasti a v oblasti poskytování sociálních služeb. Největší změna se chystá v zákoně č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách. 

     

 

                                                  

27. 10. 2015 Individuální plánování 

Kurz akreditovaný MPSV pod vedením Mgr. Lucie Bickové byl zaměřen na sociální služby, které JCZPS 

o.p.s. poskytuje, zejména na sociální poradenství a osobní asistenci. Byly jsme poučeni, jak správně 

vést dokumentaci o našich uživatelích, jak správně zjišťovat potřeby, možnosti a osobní cíle uživatelů 

a jak to vše převést do individuálního plánu. 

 

Supervize  

Dne 15. 9. 2015 jsme absolvovaly netradiční supervizi pod vedením našeho supervizora PhDr. 

Frnocha. Tato supervize byla zaměřena na relaxační a odpočinkové metody, díky kterým jsme nabraly 

nové síly a chuť do další práce. 
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Příprava výstavy na Krajském úřadě Jihočeského kraje 

Dne 21. září 2015 odstartovala akce 30 dní pro neziskový sektor Jihočeského kraje, kterou bylo 

možné realizovat za podpory Asociace nestátních neziskových organizací a samotného Jihočeského 

kraje. V rámci této akce byla toho dne zahájena výstava nestátních neziskových organizací na 

Krajském úřadě v Českých Budějovicích, do které se aktivně zapojila také všechna pracoviště 

Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Jednotlivá pracoviště si připravila svojí 

informační tabuli, na které byly umístěny fotografie a popisky ze své každoroční činnosti. Výstava 

trvala do 23. října 2015. 

                             

 

 

Akce pořádané pracovištěm Tábor 
 

V roce 2015 pracoviště Tábor zorganizovalo několik odborných přednášek a seminářů, které byly 

určeny pro uživatele i širokou veřejnost.  
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8. 9. 2015 Neurorehabilitace pro děti a dospělé 

Tato přednáška se věnovala intenzivní neurorehabilitaci pro děti i dospělé pacienty. Přednášející paní 

Lucie Pawerová, DiS., nejprve představila společnost ADELI Medical Center v Piešťanech, kde 

probíhají intenzivní a individuální léčebné programy pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou, po 

cévních příhodách, po těžkých úrazech či pro pacienty se stavy po zápalovém onemocnění nervového 

systému. Poté byla představena organizace APPA (Asociace pomoci postiženým ADELI), která v ČR 

vznikla v roce 2013 a která pomáhá s financováním rehabilitační léčby v ADELI centru a k tomu 

poskytuje také poradenskou a konzultační činnost pro tělesně postižené a jejich příbuzné. 

         
 

 

6. 10. 2015 Seminář kompenzační a rehabilitační pomůcky 

V rámci Týdne sociálních služeb ČR zorganizovalo pracoviště Tábor odborný seminář pro své uživatele 

i širokou veřejnost na téma Praktické použití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomůcek 

pro sebeobsluhu. Tento seminář byl veden Mgr. Marcelou Kryski z firmy DMA Praha, která nejprve 

účastníkům ukázala několik technik přesunů klientů na mechanickém vozíku. 
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7. 10. 2015 Den otevřených dveří 

V rámci Týdne sociálních služeb ČR organizovalo pracoviště Tábor dne 7. 10. 2015 jako tradičně Den 

otevřených dveří. Návštěvníci si prohlédli prostory poradny i půjčovny a získali informace a letáčky 

k jednotlivým kompenzačním a rehabilitačním pomůckám, které půjčovna zapůjčuje.  

                     

 

3. 12. 2015 Seminář pro ZŠ Tábor 

Společně s Mgr. Marcelou Kryski z firmy DMA Praha jsme uspořádaly seminář pro žáky 5. tříd ZŠ 

Husova v Táboře. Seminář byl zaměřen na kompenzační pomůcky a pomůcky pro sebeobsluhu. Žáci 

získali základní informace o tom, jak lze tyto pomůcky získat a poté si mohli i sami vyzkoušet, jak se 

používají (navlékač ponožek, podavač, ergonomický příbor, kartáč a mycí houba s rukojetí nebo 

mechanický vozík). 
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Přehled příjmů a výdajů 
 

Příjmy za rok 2015: 

Dotace MPSV - poradenství 361 600 

Dotace Jihočeský kraj 48 000 

Příspěvky měst a obcí 36 000 

Sponzorské dary od právnických osob 15 000 

Sponzorské dary od fyzických osob 700 

Ostatní příspěvky 2 000 

Celkem 463 300 

 

Výdaje za rok 2015: 

Spotřeba materiálu 20 047 

Energie 19 000 

Cestovné 5 129 

Ostatní služby (poštovné, telefon. poplatky, 
školení a další vzdělávání, propagace) 

44 506 

Opravy a udržování 960 

Osobní náklady – mzdové náklady 394 345 

Daně a poplatky 283 

Pojištění majetku 1115 

Poskytnuté příspěvky 449 

Celkem  485 834 

 

 

49%51%

Příjmy a výdaje za rok 2015

příjmy výdaje
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Poděkování 
 

Poděkování za finanční podporu Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 

pracoviště Tábor v roce 2015 patří především: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

Městu Tábor 

Obci Dírná 

Obci Želeč 

Městu Veselí nad Lužnicí 

Firmě BRIKLIS, spol. s r.o. Malšice 

Firmě KAFKA transport, a.s. 

Paní Alexandře Peškové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


