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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. 

 

 

Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice 

 

IČ: 26594463 

 

Webové stránky: www.jczps.cz 

 

E-mail: reditelka@jczps.cz 

 

Bankovní spojení: 2700487189/2010 Fio banka 

 

Datová schránka: 2i24ut 

 

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. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.nrzp.cz/
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Vážení, 

 

rok 2015 byl pro naše centrum rokem, kdy jsme se více než jindy věnovali propagaci 

naší společnosti a informování o našich sociálních i doplňkových službách. 

Nepamatuji, že bychom v minulosti napsali každý měsíc 2 – 3 články do novin, 

časopisů či občasníků, že by se každý týden objevila nová informace či zpráva na 

webových stránkách či na facebookovém profilu. Podařilo se nám umístit i několik 

propagačních cedulí na územní města České Budějovice. Novinkou pro nás bylo 

i vytvoření roll-upu, který představuje naše služby a pracoviště. Všichni pracovníci 

dostali i trička s logem k reprezentaci na veřejných akcích. V tomto trendu bychom 

rádi pokračovali i v roce 2016. 

 

Dalším trendem, který jsem v roce 2015 zaznamenala, byl zvýšený počet 

individuálního a skupinového vzdělání sociálních pracovníků, pracovníků 

v sociálních službách i dalších pracovníků a myslím, že nabídka kurzů byla velice 

zajímavá a rozmanitá. Doby, kdy se pracovníkům na žádný kurz nechtělo, protože 

témata již slyšely a nic nového nebylo, jsou pryč. Vzdělávací agentury se předhánějí, 

co nám jako poskytovatelům sociálních služeb nabídnout, abychom se vzdělávali 

právě u nich. Velký ohlas měly zejména workshopy, kde si pracovníci mohli věci 

vyzkoušet například – Praktické použití kompenzačních pomůcek pro osoby se 

zdravotním postižením. V návaznosti na toto školení některé pracoviště nyní tyto 

workshopy pořádají pro uživatele služeb. 

 

S přáním všeho dobrého 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS o. p. s. 
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Stručně z historie 

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 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 

 

 

 



 

Výroční zpráva za rok 2015                                                                                                     6 

 

 

 

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 zdravotním postižením ČR 

 Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 Asociace poskytovatelů osobní asistence 

 

Statutární orgány obecně prospěšné 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. 
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Pracovní tým Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. 

Vedoucí pracovišť 

České Budějovice - Mgr. Denisa Salvová, DiS. 

Český Krumlov - Veronika Kadlecová, DiS., Jana Ihnatoliová, DiS. 

Jindřichův Hradec - Bc. Miroslava Ferdanová 

Písek - Ladislava Škvorová, DiS. 

Prachatice - Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

Strakonice - Jana Horvátová, DiS. 

Tábor - Tereza Hulánová, DiS., Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS. 

 

 
 

Supervizoři 

PhDr. Miroslav Frnoch, Mgr. Květa Kadlecová 

 

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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Sociální služby poskytované v roce 2015 

Všechna pracoviště  JCZPS o. p. s. provozují poradny pro zdravotně postižené, seniory 

a jejich rodinné příslušníky. Pracoviště v Českých Budějovicích a ve Strakonicích terénní 

osobní asistenci, českobudějovické pracoviště poskytuje sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 

 

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. 

 

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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Osobní asistence je terénní sociální služba, 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 život 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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Sociálně aktivizační služby jsou sociální službou, která je poskytována podle zákona 

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

 

Poslání sociálně aktivizačních služeb 

Posláním sociálně aktivizačních činností je udržení a zlepšení kvality života, předcházení 

sociálnímu vyloučení ze společnosti a aktivní zapojení seniorů a osob se zdravotním 

postižením, zejména pak osob se sluchovým postižením, do běžného života. 

 

Cílové skupiny 

Aktivizační činnosti jsou zaměřené na osoby se zdravotním postižením a seniory. 

 

Popis realizace poskytované služby  

Mezi konkrétní nabízené aktivity z ambulantní části služby patří: 

 tvořivé dílny 

 arteterapie 

 kroužek ručních prací  

 společenský kroužek  

 cvičení na židlích  

 kurz odezírání a znakové řeči 

V rámci terénních sociálně aktivizačních služeb je pořádán sluchový trénink v terénu. 

 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně. 

V březnu 2015 byla také založena Pamětní kniha sociálně aktivizačních činností jako 

vzpomínka na zajímavé akce.  
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Nejvýznamnější doplňkovou službou je půjčování kompenzačních pomůcek. Půjčovny jsou 

zřízeny na všech sedmi pracovištích JCZPS o. p. s. Jednotlivé půjčovny mají různou nabídku 

kompenzačních pomůcek od vozíků, chodítek, toaletních židlí až po polohovací postele či 

schodolezy. 

 

 

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. 

 

 

 

V Prachaticích již druhým rokem provozujeme Prachatický dobročinný obchůdek, který je 

sociálním podnikem, kde našly uplatnění osoby se zdravotním postižením, senioři 

a dobrovolníci všech věkových kategorií.  

 

 

Půjčování kompenzačních pomůcek je doplňkovou placenou službou.  

 

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 a 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 



 

Výroční zpráva za rok 2015                                                                                                     12 

 

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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Výstava neziskových organizacích v ANNO JčK 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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

    
 

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. 
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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. 

 

    
 

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 

poučeny, jak správně vést dokumentaci o našich uživatelích, jak správně zjišťovat potřeby, 

možnosti a osobní cíle uživatelů a jak to vše převést do individuálního plánu. 
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Porady vedoucích pracovníků 

Každý měsíc se konají porady vedoucích pracovníků na našem českobudějovickém 

pracovišti. Velice často je spojujeme s návštěvou hostů či lektorů. 

 

 
 

Supervize 

Minimálně 4x ročně se sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách účastní 

skupinové supervize a dle individuálních potřeb a aktuální situace i individuální supervize 

s PhDr. Miroslavem Frnochem. Druhým našim supervizorem za účelem poskytování 

individuální supervize je Mgr. Květa Kadlecová. 

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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NNAAPPSSAALLII  OO  NNÁÁSS  --  ČČAASSOOPPIISS  MMOOSSTTYY  44//1155  
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Den otevřených dveří 

Cílem akce bylo seznámit veřejnost se službami, které JCZPS o. p. s. poskytuje. Zařízení také 

navštívil ředitel sekretariátu Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Praze, pan Paur a zájemci 

z řad sluchově postižených měli možnost nechat si seřídit sluchadla. Pravidelné seřízení 

sluchadel poskytuje naše zařízení jako jediné v Jihočeském kraji, a proto byl o tuto službu 

jako vždy velký zájem. 

Mezi další aktivity, které návštěvníky zaujaly, byly tvořivé dílny. Návštěvníci si mohli 

vyrobit dekorativní sošku kočičky, jako vzpomínku na tento den. 

Již tradičně zaujala také možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky. Zájem byl zejména 

o informace ohledně polohovacích postelí. 

 

 
 

Štěstí s překážkou  

Dne 28.9.2015 od 13 hodin se již podruhé na českobudějovickém náměstí konala kulturně 

osvětová benefiční akce s názvem Štěstí s překážkou. Hlavní motto této akce bylo: 

Přijímejme život se všemi jeho barvami. Akce nabízela bohatý kulturní program jak pro 

děti, tak i pro dospělé. V rámci akce měly možnost sebeprezentace neziskové organizace, 

které měly postavené stánky v prostorách náměstí. V těchto stáncích se mohli návštěvníci 

seznámit s jednotlivými organizacemi. JCZPS o. p. s. České Budějovice bylo jednou 

z prezentujících se organizací. Návštěvníci mohli u stánku JCZPS o. p. s. využít sociálního 

poradenství, získat informace o osobní asistenci, půjčovně kompenzačních pomůcek a 

sociálně aktivizačních službách pro zdravotně postižené a seniory. Pro nejmenší návštěvníky 

zaměstnanci JCZPS o. p. s. připravili tvořivé dílničky s bohatým programem. Děti si mohly 

vymalovat sádrový odlitek, vyrobit si obrázek s magnetem a origami motýla. Akce Štěstí 

s překážkou ani tento rok neměla o návštěvníky nouzi. 
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Celá akce byla mimořádně přínosná nejen pro širokou veřejnost, která měla možnost 

seznámit se s problematikou zdravotně postižených a využít bohatý kulturní program, ale 

i pro prezentující organizace, pro které to byla šance představit svoji činnost. 

Výtěžek z této akce byl věnován centru Arpida. 

 

    
 

Sbírka víček pro Fanouška  

František je pětiletý klučina, kterému lékaři ve 14 měsících diagnostikovali DMO (dětskou 

mozkovou obrnu) a mikrocefalii. Později se přidala i epilepsie. Navzdory těžkému vstupu do 

života se daří dělat pokroky a Fanoušek se pomalu posouvá dopředu. Velmi mu v tom 

pomáhají lázeňské pobyty v Klimkovicích, kde podstupuje speciální léčbu Klimtherapy. Jde 

o cvičení v tzv. „kosmickém oblečku“ který dokáže dítě zpevnit a zároveň mu pomáhá 

zvládat nové věci. Cvičení je velmi intenzivní a doplněno několika dalšími procedurami. 

Bohužel tento měsíční program je velmi finančně nákladný a pojišťovny ho nehradí. Jeden 

pobyt stojí 96 tisíc Kč. Aby byl výsledek, co nejlepší je třeba absolvovat tento program 

alespoň 2x v roce. 

 
 

Založení knihovničky JCZPS o. p. s.  

Pro uživatele našich služeb byla založena knihovna, kde je možné si bezplatně půjčit jednu z 

mnoha knih různých žánrů. Tato knihovna byla založena díky dobrovolným dárcům, kteří 

knihy věnovali. 
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Pravidelný servis a seřízení sluchadel ředitelem sekretariátu Svazu neslyšících 

a nedoslýchavých ČR Jaroslavem Paurem  

Pravidelně v každém čtvrtletí se v našem centru koná kontrola, servis a seřízení sluchadel. 

O tuto akci je vždy velký zájem především díky lidskému a profesionálnímu přístupu pana 

Paura, který má mnohaleté zkušenosti s touto problematikou. Pravidelný servis p. Paur 

zajišťuje jako obrovský odborník v celé České republice.  

 

    
 

 

Den otevřených dveří 

Dne 7. října 2015 se uskutečnil v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří, který 

můžeme hodnotit jako informační den pro širokou veřejnost i uživatele naší sociální služby. 

Kromě prohlídky našeho pracoviště a seznámení se s naší činností, proběhla také výstava 

kompenzačních pomůcek, které si uživatelé mohou zapůjčit, vyzkoušet nebo jim poradíme 

s výběrem vhodné pomůcky před napsáním lékařem. 

 

    
 

 

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. 



 

Výroční zpráva za rok 2015                                                                                                     21 

 

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. 

 

Beseda Kunžak  

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. 

K tomuto kroku inspirovali sociální pracovnici Jihočeského centra pro zdravotně postižené 

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

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

kompenzačních pomůcek, čekacích lhůt na jednotlivé pomůcky a způsobu schvalování. 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. 

 

Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří je naší stěžejní prezentací 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. 

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.  
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Tuto zajímavou tečku za Dnem otevřených dveří zprostředkovaly paní Mgr. Gabriela 

Kocmichová a soudní tlumočnice do českého znakového jazyka paní Eva Janoutová. Oběma 

přednášejícím patřilo naše poděkování za velmi zajímavou přednášku. 

 

     
 

Výstava pomůcek pro slabozraké a nevidomé 

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 o. p. s. a Spektry v. d. n. přivezli elektronické a kamerové lupy, 

čtečky, telefony vhodné 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. 

 

       
 

 

Den otevřených dveří 

V říjnu se v rámci Týdne sociálních služeb uskutečnil Den otevřených dveří, jehož součástí 

byla i přednáška Ing. Mileny Soudné o zdravém životním stylu a také o bylinkách a jejich 
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blahodárném vlivu na lidský organismus. O tuto akci měly zájem především seniorky a také 

několik mladých maminek. 

 

Beseda o životě osob se zrakovým postižením 

Dále se uskutečnila beseda s předsedkyní Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 

v Písku paní Jaroslavou Kolářovou o životě se zrakovým postižením, té se zúčastnilo 

i několik studentek z písecké střední zdravotnické školy. 

 

 

Celoživotní vzdělávání seniorů a občanů se zdravotním postižením 

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

uspořádalo v roce 2015 v rámci projektu Celoživotní vzdělávání 2 cykly seminářů. První 

oblast seminářů se týkala seznámení se s virtuálním světem a jeho nástrahami a druhá oblast 

se zaměřila na praktické použití kompenzačních pomůcek. V rámci obou cyklů se uskutečnily 

vždy 3 dvouhodinové setkání. 

 

Semináře o virtuálním světě proběhly na témata: 1. Poznáváme virtuální svět a jeho nástrahy 

– mobilní telefony, tablety, internet, facebook, email, Google, ICQ a Skype, 2. Rozumíme 

světu mladých – rozumíme technologiím, které používá dnešní mladá generace (děti 

a vnoučata) – sociální sítě a služby internetu, 3. Svět počítačových her nejen pro mladé – 

rizika počítačových her a principy placených her na internetu. Jejich hlavním cílem bylo 

seznámit osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiče, prarodiče a další vychovatele 

s nástrahami virtuálního světa. Lektorem těchto seminářů byl Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel 

obecně prospěšné společnosti Portus. Na tyto přednášky přišlo průměrně 7 účastníků. Mnoho 

zájemců výše uvedená témata zaujala natolik, že si domlouvají s panem lektorem 

i individuální konzultace na témata, která jsme neměli v programu například použití datových 

schránek nebo je natolik zaujala, že mají zájem o hlubší informace. 

 

Seminář o používání kompenzačních pomůcek proběhl 1. června pod vedením dvou lektorek 

Mgr. Hany Vlasákové a Aleny Bláhové. Účastníci si mohli prohlédnout a vyzkoušet celou 

škálu kompenzačních pomůcek pro zlepšení mobility a sebeobsluhy. Bylo k dispozici 

20 kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, podavače věcí, sedačky na vany a do vany 

atd.), které si mohli účastníci semináře vyzkoušet. Zájem byl zejména o venkovní chodítka 

a nástavce na WC. 

Zúčastněné také zaujala praktická ukázka přesunu z vozíku na židli a zpět pomocí pásu pro 

přesun, který pečující osobě ulehčí přesun postiženého a nezatěžuje pečujícímu tolik ruce, 

záda a kolenní klouby. Tyto pásy a další pomůcky pro přesun nebo polohování běžně 

používají i osobní asistentky v Č. Budějovicích a ve Strakonicích při péči o imobilní 

uživatele. Průměrně se přednášek zúčastnilo 9 osob. 
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Ačkoliv by se mohlo zdát, že tyto oblasti mají jen málo společného, týkají se každodenního 

života našich cílových skupin a to osob se zdravotním postižením a seniorů. 

 

     
 

Den rodiny v Prachaticích 

Na Dnu rodiny 15. 5. 2016, které pořádalo Zdravé město Prachatice ve Štěpánčině 

parku, naše společnost prezentovala nabídku Prachatického dobročinného obchůdku 

i Půjčovny kompenzačních pomůcek. Při této akci nám vydatně pomohly naše praktikantky 

i dobrovolnice, velice jim touto cestou děkujeme za pomoc při přípravě i organizaci. 

 

       
 

Městské slavnosti v Prachaticích 

Dne 12. 9. 2014 proběhly na Velkém náměstí v Prachaticích Městské slavnosti, které byly 

spojeny s Farmářskými trhy a Dny evropského dědictví. Při této události nechybělo ani 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Účast nám umožnil ředitel KIS 

Prachatice Michal Piloušek, kterému touto cestou děkujeme. Na Farmářských trzích jsme 

měli svůj stánek a prodávali jsme zboží od našich dárců, které můžete obvykle zakoupit 

i v našem Dobročinném obchůdku. 

Prodávali jsme především výrobky od zdravotně postižených, seniorů a našich dobrovolníků. 

Z široké škály sortimentu, který jsme nabízeli, měly největší úspěch pletené a háčkované 

dečky, zvířátka, košíčky, čepičky, ponožky pro miminka a česká keramika. 

Na přípravě a prodeji zboží se podílely pracovnice Dobročinného obchůdku Marie 

Bednárová, Martina Lišková a dobrovolnice Hana Vlasáková. Závěrem bychom rádi 

poděkovali starostovi Hracholusk panu Václavu Vozábalovi za zapůjčení stánku. 
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Týden sociálních služeb v ČR 

Jako již tradičně proběhl v říjnu Týden sociálních služeb v ČR. Od 5. do 10. října měli 

všichni zájemci a uživatelé možnost zúčastnit se bohatého programu, který pro ně 

poskytovatelé sociálních služeb po celé České republice připravili.  

Pracoviště Prachatice uspořádalo ve spolupráci s Městem Prachatice konferenci Zdraví, to 

nás přece baví. Na konferenci vystoupili zástupci prachatické nemocnice, kanceláře 

ombudsmana pro zdraví a mnozí další. Byli jsme i u slavnostního otevření SeniorPointu 

v Prachaticích. V Den otevřených dveří měli návštěvníci možnost již tradičně vyzkoušet si 

kompenzační pomůcky a navštívit náš Dobročinný obchůdek. 

 

Sběr víček pro Martinku ze Čkyně 
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Prachatický dobročinný obchůdek 

 

Proč jsme se rozhodli dobročinný obchůdek otevřít? 

Důvodů bylo více. Již šest let jsme pořádali 2 – 3 x ročně burzy nepotřebných věcí. Zájem 

o celoroční prodej z řad našich dobrovolnic, které se aktivně na této činnosti podíleli, ale 

i z řad zákazníků se postupem času značně zvýšil.  

Obchůdek je místem, kde našli pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením a také 

dobrovolníci ze všech věkových skupin, tedy od studentů po seniory. 

V neposlední řadě má myšlenka dobročinného obchůdku i ekologickou dimenzi – věci, které 

by jinak skončily v odpadu, v obchodě dále využijeme, například igelitové tašky, sáčky, 

letáky a noviny na balení zboží. Věci, které již lidé doma nepotřebují, zabírají jim místo a je 

jim líto je vyhodit, udělají radost nebo přinesou užitek někomu jinému a Centru přinesou 

potřebné finance. 

 

Jak dobročinný obchůdek funguje? 

Jedni lidé nám darují věci, které již nepotřebují a nehodí se jim, druzí si u nás nakoupí, co se 

jim líbí a udělá jim to radost. Tato činnost pomůže financování služeb pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory. 

Zboží v dobročinném obchůdku pochází výhradně z darů individuálních dárců. Tito dárci 

zatím tvoří 100%, ale chceme se zaměřovat i na firemní dárce.  

Individuální dárci jsou většinou lidé, kteří udělali sezonní úklid domácnosti, šatníků a věci, 

které se jim již doma nehodí a nepotřebují je, nám darují. Velice často nás kontaktují lidé, že 

jejich blízký zemřel a jestli nám mohou přivézt věci z jeho pozůstalosti (oblečení, nádobí, 

knihy atd.). Další skupinkou jsou dárci, které čeká stěhování většinou z většího bytu do 

menšího, a některé věci se jim již do bytu nevejdou. Často nám lidé nosí i nové a nepoužité 

věci, které dostaly jako nevhodný dárek nebo si je koupili a nevyužívají je. 

Chceme také více spolupracovat s firmami a institucemi, které jsme oslovili již při přípravě 

obchůdku s žádostí o darování nábytku či počítačů pro obchůdek. Třeba firma, která končí 

nebo obměňuje vybavení kanceláří. V budoucnosti chceme s firemními dárci navázat také 

další spolupráci. Díky firemním dárcům např. České spořitelně máme vybavení obchůdku. 

 

Otevírací doba:                         Pondělí až pátek    9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin 
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Počítačové kurzy 

V roce 2015 jsme díky podpoře Jihočeského kraje z grantového programu „Podpora služeb 

nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 mohli upořádat počítačové kurzy pro seniory 

a zdravotně postižené. 

V průběhu kurzu byli účastníci upozorněni na nejčastější hrozby veřejného internetového 

prostředí, zneužití osobních údajů při zveřejnění informací či fotografií, a to zejména na 

sociálních sítích. 

Cílem bylo nabídnout této specifické skupině obyvatel, tedy seniorům a osobám se 

zdravotním postižením, srozumitelnou formou možnost ovládat osobní počítač a využívat jej 

jako opravdového pomocníka. 

 

Pro koho:  

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. 

 

Místa konání: 

Kurzy proběhly 2 v Písku (9 účastníků), ve Strakonicích 4 (22 účastníků).  

 

Celkem se zúčastnilo 31 absolventů a proběhlo 6 kurzů. 

 

Písecké kurzy probíhali v prostorách Martin o. p. s. Kurzy ve Strakonicích proběhly v naší 

počítačové učebně. Účastníci mohli využít i své notebooky nebo klasické stolní počítače.  
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Vzdělávání pracovníků 

V roce 2015 jsme jako v minulých letech absolvovali řadu školení. Kurzy jsme vybírali 

z různých oblastí. Využívali jsme převážně nabídky APSS, ale také stáží u kolegů z Oblastní 

charity Strakonice či školení pořádané Městským ústavem sociálních služeb Strakonice či 

APLY a Theiy v ČB. 

 

14. 4. kurz na Standardy kvality soc. sl. v ČB od Mgr. Lucie Bickové. Zúčastnily se 

všechny vedoucí pracovišť a sociální pracovníci. 

 

 
 

7. 5. Problematické situace při poskytování terénních soc. sl. v Praze od APSS – 

přednášela Ing. R. Kainráthová a Mgr. Marcela Hauke. Velice přínosné a zajímavé. Měli 

jsme možnost získat zkušenosti od ostatních kolegů. 

 

 
 

15. 5. jsme se všechny vedoucí pracovišť a sociální pracovnice zúčastnily semináře Dávky 

pro OZP v ČB. Pořádala jej kancelář veřejného ochránce práv. 
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25. 5. školení První pomoci od ČČK ÚOS Strakonice – lektorkou byla ředitelka Helena 

Mocová-Linhartová. Určeno bylo pro všechny zaměstnance ve Strakonicích. Ukázka 

resuscitace. 

 

 
 

26. 5. se opět na pracovišti v ČB konal kurz od Theiy Kyberšikana a její dopad na 

dnešní společnost. Zúčastnili jsme se opět za každé pracoviště z řad vedoucích pracovišť a 

sociálních pracovníků. 

 

    
 

Den otevřených dveří 

V rámci celostátního Týdne sociálních služeb ČR a Dnů zdraví ve Strakonicích jsme se 

zapojili naším Dnem otevřených dveří 6. října 2015. Veřejnosti i studentům jsme chtěli 

přiblížit naši činnost a umožnit jim se zeptat na cokoliv, co je zajímá ze sociální oblasti 

a z naší praxe. 

 

V průběhu dne si návštěvníci mohli prohlédnout fotovýstavu o naší činnosti, náš pracovní 

tým či pomůcky v půjčovně. Jako hosta jsme si pozvali pana Černého ze Spektry, v. d. n. 

s ukázkou pomůcek pro slabozraké a nevidomé. Strakonice přivítaly jako první novou 

lupu Traveller HD. 
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Tréninky paměti 

V loňském roce se na nás obrátili z městského úřadu ve Vimperku. 

 

    
 

 

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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Náklady Náklady v Kč 

Hlavní činnost 6.927.285 Kč 

Doplňková činnost 576.178 Kč 

Správní činnost 120.095 Kč 

Náklady celkem 7.623.558 Kč 

Výnosy Výnosy v Kč 

Hlavní činnost 6.364.903 Kč 

Doplňková činnost 803.947 Kč 

Správní činnost 0 Kč  

Výnosy celkem 7.168.850 Kč 
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V roce 2015 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 v roce 2015: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

 

Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Českých Budějovicích 

 

nadace Konabo 

 

firma Ortoservis 

 

Města a obce z celého Jihočeského kraje 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

 

 

 

 

Naše velké poděkování patří i spolupracujícím organizacím, hostům a účastníkům našich 

akcí. Také děkujeme všem, kteří nám s jejich pořádáním pomáhali. Každé spolupráce 

si vážíme a je pro nás motivujícím faktorem do další práce. 
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Výroční zprávu za rok 2015 schválila správní rada na svém zasedání dne 21. 6. 2016 

v Český Budějovicích. 

 

 

Výroční zprávu za rok 2015 vydalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené o. p. s., se 

sídlem v Prachaticích dne 22. 6. 2016. 

 

 

 


