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ÚÚ vv oo dd nn íí   ss ll oo vv oo   

  

Vážení přátelé, 

dovolte mi, abych vás seznámila s činností Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., 

pracoviště Český Krumlov roce 2016. 

 

Naše organizace poskytuje odborné sociální poradenství již od roku 1992, kdy se postupně měnil název 

společnosti i její právní forma. Třetím rokem funguje jako obecně prospěšná společnost.  

 

V roce 2016 jsme v regionu Českokrumlovska poskytli pomoc a podporu více než 619 osobám, které se do 

nepříznivé životní situace dostali z důvodu zdravotního postižení nebo věku. Nejčastěji poskytované 

poradenské služby byly v oblasti příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, dávek 

sociálního zabezpečení, v oblasti zajišťování kompenzačních pomůcek a v oblasti poradenství ohledně péče 

v domácím prostředí.  

Naprostá většina těchto osob má společné to, že i přes své znevýhodnění chce svůj život žít nadále doma     

a podle svých představ.  

 

Z celého srdce proto děkuji všem svým kolegům, spolupracujícím institucím, sponzorům a dobrovolníkům 

za to, že jim to prostřednictvím naší obecně prospěšné společnosti každý den znovu a znovu umožňují a tím 

je jejich domov domovem. 

 

Děkuji také všem, kteří nás v našem poslání podpořili a podporují. 

 

 

Jana Ihnatoliová, DiS. 

vedoucí pracoviště a sociální pracovnice 
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ihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. 

sídlo společnosti:  SNP 559, 381 01 Prachatice 

IČ:    265 94 463 

statutární zástupce:  Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS o. p. s. 

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 

 

Datum vzniku obecně prospěšné společnosti 11. 9. 2013 

 

ihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (dále jen JCZPS) 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 se nacházejí v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, 

Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. 

  
JJ ii hh oo čč ee ss kk éé   cc ee nn tt rr uu mm   pp rr oo   zz dd rr aa vv oo tt nn ěě   pp oo ss tt ii žž ee nn íí   aa   ss ee nn ii oo rr yy   oo ..   pp ..   ss ..   

pp rr aa cc oo vv ii šš tt ěě   ČČ ee ss kk ýý   KK rr uu mm ll oo vv   

  
kontaktní adresa:    Nemocniční 586, 381 01 Český Krumlov 

telefon:     380 711 764, 602 177 402 

e-mail:     ceskykrumlov@jczps.cz 

číslo účtu:     263 861 558/0300  

vedoucí JCZPS, sociální pracovník: Jana Ihnatoliová, DiS. 

 

Hodiny pro veřejnost 

Ambulantní poradenství: 

Pondělí   7:00 – 11:30 12:00 – 16:30 

Úterý   7:00 – 11:30 12:00 – 16:30 

Středa   7:00 – 11:30 12:00 – 16:30 

Pátek   7:00 – 12:00 

Mimo tyto hodiny si lze sjednat schůzku osobně nebo telefonicky. 

J 

J 
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CZPS sídlí v suterénu budovy autobusového nádraží, přístup do centra i prostory, včetně sociálního 

zařízení, jsou bezbariérové. V prostorách 

před JCZPS, které slouží jako čekárna, jsou 

dostupné informační materiály z různých okruhů 

problematiky života občanů se zdravotním 

postižením. 

 

Cílové skupiny  

JCZPS zajišťuje celoročně sociální  službu 

odborného sociálního poradenství  pro 

dvě cílové skupiny,  a to pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory.  

 

Cílem odborného sociálního poradenství je uživatel,  který prostřednictvím rady,  

pomoci a podpory byl informován o svých právech a povinnostech,  aby se lépe 

orientoval ve své životní situaci a v možnostech jejího řešení,  aktivizoval se           

k řešení své nepříznivé sit uace vlastními silami.  

 

osláním  JCZPS je poskytnout radu, informaci ,  pomoc a podporu uživatelům, 

kteří  jsou v nepříznivé sociální  situaci  ne bo jsou touto situací  ohroženi  

z důvodu svého zdravotního postižení  nebo věku. Tyto uživatele podporujeme 

a aktivizujeme při  jejich snaze zůstat ve svém přirozeném prostředí ,  při  orientaci  

v navazujících sociálních službách a  potřebných sociálních dávkách,  v  možnostech 

zapůjčení ,  vyzkoušení ,  nebo získání kompenzační pomůcky.   

 

Zásady poradenství  

  odborné sociální  poradenství  je poskytováno bez úhrady  

  přístup pracovníků k uživatelům je profesionální  a individuální  

  pracovníci  podporují  uživatele  při  řešení jejich nepříznivé sociální  situace  

  způsob řešení nepříznivé sociální  situace si  uživatel  vybírá sám nebo na 

základě nabídnutých možností  

  uživatel  je informován o možnosti  zachování anonymity,  pokud si  to přeje          

a pokud je to s  ohledem na složitost  jeho problému možné  

  
  
  

J 

P 
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Pozn.  
ZKSO -  zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (kontakty na navazující a doplňující služby a další poskytovatele) 
PPP -  pomoc při uplatňování práv (jednání s přísl. úřady, vyřizování běžných záležitostí, sepisování žádostí, formulářů, apod.) 
STČ -  sociálně terapeutické činnosti (příspěvek na péči, sociální, zdravotní a nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky 

hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, dávky dle zákona pro OZP, průkazy TP, ZTP, ZTP/P, pracovněprávní 
problematika, vzdělávání OZP, poradenství při odstraňování architektonických bariér, atd. 

 

 

V roce 2016 jsme nejvíce poskytovaly poradenství týkající se výběru vhodné kompenzační pomůcky, 

příspěvků na pomůcky, získání kompenzační pomůcky a poskytovaly jsme základní informace                  

o pomůckách, kontakty na prodejny a půjčovny. V návaznosti na tuto oblast jsme řešily získání 

příspěvku na péči, především vyřízení žádosti, jak a kde požádat, jak dále postupovat, ale i samotnou 

pomoc při sepisování žádosti. Poradenství směřovalo také na péči v domácím prostředí, zvládání 

běžných úkonů, hrazenou domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu a její poskytované služby.  

Dále jsme řešily dotazy týkající se průkazů TP, ZTP, ZTP/P, parkovacích průkazů a příspěvku na 

mobilitu. Uživatelé se nás obraceli o pomoc i v oblasti důchodového pojištění, otázky se týkaly 

především přivýdělku při invalidním či jiném důchodu, Řešily jsme také otázky nemocenského 

pojištění, otázky zahrnující změnu způsobilosti k právním úkonům, získání a náležité ošetření sociální 

služby.  

 
 

 

 

 

 

Uživatelé (celkem) Muž Žena 
Z toho 

ZP  
Z toho Senioři 

619 240 379 463 156 

Způsob jednání 
(celkem) 

Osobně Telefonicky 
Písemně 

e-mail 
 

619 479 133 7  

Forma kontaktu 
(celkem) 

Ambulantní Terénní     

619 608 11     

Sociální poradenství 
(celkem) 

ZKSO PPP STČ   

730 152 13 565  
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PP ůů jj čč oo vv nn aa   kk oo mm pp ee nn zz aa čč nn íí cc hh   pp oo mm ůů cc ee kk   

Půjčování kompenzačních pomůcek je fakultativní (doplňkovou) službou k odbornému sociálnímu 

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

 

ílem půjčovny pomůcek je zabezpečit dostupnost široké nabídky kompenzačních, popřípadě 

rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří se nacházejí         

v obtížných a krizových životních situacích a rozhodnou se svou situaci řešit s využitím služeb 

půjčovny. Půjčování pomůcek dále přispívá k odborné informovanosti uživatelů o moderních 

kompenzačních pomůckách a jejich používání. 

 

Účel půjčovny 

Půjčovna slouží k zapůjčení pomůcky občanům s krátkodobým 

postižením (např. po úrazu či operaci) nebo osobám, především 

seniorům při přechodném zhoršení zdravotního stavu, zdravotně 

postiženým občanům, kteří čekají na předepsání pomůcky 

lékařem, k zapůjčení náhradní pomůcky při opravě či úpravě 

vlastní pomůcky. Osoby se zdravotním postižením a senioři 

využívají zapůjčení pomůcky při návštěvě příbuzných a známých 

mimo místo pobytu, za účelem turistiky, výletů, návštěv u lékaře. Půjčovna je také místem, kde je možné 

vyzkoušet si vhodnou pomůcku dříve, než je předepsána odborným lékařem. 

 

V roce 2016 zájem o kompenzační pomůcky oproti předešlému roku opět vzrostl, půjčovnu 

využilo 309 osob. Pomůcku si zapůjčili nebo potřebovali poradit, kde a jak ji mohou získat. 

 

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 

 

C 
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K dispozici máme 44 kompenzačních pomůcek (polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, 

toaletní židle, nástavce na WC, sedačky na vanu, apod.) Ceny půjčovného jsou symbolické a hradí se za 

každý započatý den. Naše centrum nezajišťuje dopravu. Ceník půjčovného je ke stažení na našich 

stránkách pod názvem Ceníky služeb.  

Více na http://jczps.webnode.cz/kontakt/pracoviste-cesky-krumlov/poskytovane-sluzby/pujcovna/ 

  

DD aa ll šš íí   dd oo pp ll ňň kk oo vv éé   ss ll uu žž bb yy  

Další službou JCZPS je prodej příslušenství k naslouchadlům pro sluchově 

postižené osoby. Jedná se především o různé druhy baterií do naslouchadel, 

hadičky či další komponenty. Dále zprostředkujeme kontakty na odborné lékaře 

a servisy sluchadel. V letošním roce tuto službu využilo 331 osob. Zakoupily si 

potřebné pomůcky ke sluchadlům nebo si nechali vyčistit tvarovku ultrazvukem.  

Dále nabízíme tisk, kopírování a laminování dokumentů. Tyto služby jsou 

placené. 

 

Naše pracoviště pronajímá prostory (zasedací místnost) pro spolkovou činnost organizací sdružující 

osoby se zdravotním postižením a seniory nebo i pro další skupinky. Prostory mají kapacitu od 10 osob. 

Pronájem je za poplatek. Místnost je určena pro zasedání, schůze, aktivity, přednášky, školení či besedy 

členů organizací zdravotně postižených event. dalších institucí, které se problematikou zdravotně 

postižených občanů zabývají. Tuto službu u nás využívá Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých (SONS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jczps.webnode.cz/kontakt/pracoviste-cesky-krumlov/poskytovane-sluzby/pujcovna/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjczps.webnode.cz%2Fkontakt%2Fpracoviste-cesky-krumlov%2Fposkytovane-sluzby%2Fpujcovna%2F
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Příjmy  

Dotace MPSV 371 000 Kč 

Dotace (kraj) 24 000 Kč 

Dotace (města, obce, nadace) 17 928 Kč 

Dary od měst a obcí 13 000 Kč 
 
Celkem 425 928 Kč 

 
Výdaje  
Osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a pojištění, DPP) 300 954Kč 

Režijní náklady (nájem, voda, elektřina, teplo)    59 226 Kč 

Kancelářské potřeby     3 337 Kč 

Provozní náklady (poštovné, telefony, internet, propagace)    12 722 Kč 

Cestovní náklady 6 008 Kč 

Školení a kurzy      6 225 Kč 

Ostatní nemat. náklady (revize, opravy, zpracování mezd, účetnictví) 20 544 Kč 

Nákup DHIM  17 239 Kč 
 
Celkem 426 255 Kč 
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pp rr ee zz ee nn tt aa cc ee   bb yy ll   pp řř ee dd ss tt aa vv ee nn   ii   pp rr oo jj ee kk tt   EE uu rr oo kk ll íí čč ,,   kk tt ee rr ýý   zz aa jj ii šš ťť uu jj ee   rr yy cc hh ll oo uu   aa   dd ůů ss tt oo jj nn oo uu   

dd oo ss tt uu pp nn oo ss tt   vv ee řř ee jj nn ýý cc hh   ss oo cc ii áá ll nn íí cc hh   aa   tt ee cc hh nn ii cc kk ýý cc hh   kk oo mm pp ee nn zz aa čč nn íí cc hh   zz aa řř íí zz ee nn íí ..     
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DD nn ee   55 ..   řř íí jj nn aa   22 00 11 66   ss ee   uu ss kk uu tt ee čč nn ii ll   vv   rr áá mm cc ii   TT ýý dd nn ee   ss oo cc ii áá ll nn íí cc hh   ss ll uu žž ee bb   DD ee nn   oo tt ee vv řř ee nn ýý cc hh   dd vv ee řř íí ,,   

kk tt ee rr ýý   mm ůů žž ee mm ee   hh oo dd nn oo tt ii tt   jj aa kk oo   ii nn ff oo rr mm aa čč nn íí   dd ee nn   pp rr oo   šš ii rr oo kk oo uu   vv ee řř ee jj nn oo ss tt   ii   uu žž ii vv aa tt ee ll ee   nn aa šš íí   

ss oo cc ii áá ll nn íí   ss ll uu žž bb yy ..   KK rr oo mm ěě   pp rr oo hh ll íí dd kk yy   nn aa šš ee hh oo   pp rr aa cc oo vv ii šš tt ěě   aa   ss ee zz nn áá mm ee nn íí   ss ee   ss   nn aa šš íí   čč ii nn nn oo ss tt íí ,,   

pp rr oo bb ěě hh ll aa   tt aa kk éé   vv ýý ss tt aa vv aa   

kk oo mm pp ee nn zz aa čč nn íí cc hh   pp oo mm ůů cc ee kk ,,   kk tt ee rr éé   ss ii   

uu žž ii vv aa tt ee ll éé   mm oo hh oo uu   zz aa pp ůů jj čč ii tt ,,   

vv yy zz kk oo uu šš ee tt   nn ee bb oo   jj ii mm   pp oo rr aa dd íí mm ee   

ss   vv ýý bb ěě rr ee mm   vv hh oo dd nn éé   pp oo mm ůů cc kk yy   pp řř ee dd   

nn aa pp ss áá nn íí mm   ll éé kk aa řř ee mm ..   
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VV zz dd ěě ll áá vv áá nn íí   ss oo cc ii áá ll nn íí cc hh   pp rr aa cc oo vv nn íí kk ůů   

  
V roce 2016 jsme absolvovali:  

 

  Úvod do kyberkriminality  –  6  hodin 

  Práce s rodinou  uživatele sociálních služeb –  8  hodin 

  Regenerace sil  sociálních pracovníků –  6  hodin 

  Praktické využití  kompenzačníc h pomůcek (prezentace pro SONS) –  2  hodiny 

  Pokojná smrt –  akceptace a základy komunikace  –  8  hodin 

  Zákoník práce ve vztahu k  zaměstnávání osob se zdrav.  postižením  –  3  hodiny 

  Ochrana spotřebitelů  –  2,5 hodiny 

  Velká novela zákona o soc.  službách 2016  –  4 hodiny 

  Sebeobrana pro sociální  pracovníky  –  4 hodiny 

  Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb –  8  hodin 

  Školení BOZP a PO –  4 hodiny 

  Supervize –  8  hodin 
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Činnost JCZPS pracoviště v  Českém Krumlově je svázána s podporou               

a pochopením, bez které by nebylo možné sociální službu i ostatní aktivity 

kvalitně poskytovat .   

 

Tímto děkujeme za dotace,  finanční i ostatní podporu  

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  

Krajskému úřadu Jihočeského kraje  

Městu Český Krumlov  

Městu Velešín  

Městu Vyšší Brod  

Městysu Besednice  

Obci Bujanov 

Obci Černá v  Pošumaví  

Obci Dolní Dvořiště  

Obci Hořice na Šumavě  

Obci Chvalšiny  

Obci Kájov  

Obci Lipno nad Vltavou 

Obci Malonty 

Obci Malšín  

Obci Mirkovice  

Obci Přední Výtoň  

Obci Rožmitál na Šumavě  

Obci Soběnov 

Obci Střítež  

Obci Větřní  

Obci Zlatá Koruna  

 

 

Každou pomoc chápeme jako motivující pro další práci a zavazající  vůči 

našim  uživatelům sociální služby i široké veřejnosti.   

Děkujeme také všem, kteří nás podporují účastí na pořádaných akcích.  
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JCZPS o. p. s. ve spolupráci s NRZP ČR 
vydává Euroklíče 

Pro: 

držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetiky, stomiky, onkologické 

pacienty, lidí trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 

chorobou, Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi, totální endoprotéza kyčelního 

kloubu. 

Proč mít Euroklíč? 

Protože zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických 

kompenzačních zařízení (např. výtahy, WC, schodišťové plošiny apod.). 

Příklady míst osazených Eurozámkem v Českém Krumlově: 

 WC (1E) Veřejné WC, Horní 163, 381 01 Český Krumlov 
 WC (1E) Veřejné WC u parkoviště P1 - „Jelení zahrada“, Chvalšinská ul., 381 01 Č. Krumlov 
 WC (1E) Veřejné WC u parkoviště P2 - „Pod poštou“, Pivovarská ul., 381 01 Č. Krumlov  
 WC (1E) Veřejné WC u parkoviště P3 - „Městský park“, Linecká ul., 381 01 Č. Krumlov 
 WC (1E) Veřejné WC autobusová zastávka Špičák, 381 01 Č. Krumlov 
 

Po celé České republice je Eurozámkem osazeno přes 650 míst, Euroklíč lze použít  

i v řadě zemí Evropy – www.eurokeycz.com. 

Jak a kde můžete klíč získat? 

Klíč Vám vydáme zdarma v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory po předložení 

občanského průkazu a průkazu TP, ZTP, ZTP/P nebo pokud tento průkaz nevlastníte, bude 

Vám klíč vydán na základě čestného prohlášení, které je součástí Evidenční karty Euroklíče. 

http://www.eurokeycz.com/
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V případě zájmu se obraťte na naše centrum, které sídlí v budově autobusového nádraží 

v Českém Krumlově – Nemocniční 586, kontaktní osobou je Jana Ihnatoliová, DiS., vedoucí 

centra, tel.: 602 177 402, 380 711 764 


