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Slovo úvodem 

Vážení, 

dovolte mi Vás v krátkosti seznámit s činností Jihočeského centra pro 

zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Písek v roce 2016.  

Naše organizace poskytuje odborné sociální poradenství již od roku 
1992. Od té doby se ale postupně měnil nejen název společnosti, ale i její 
právní forma.  V současné době funguje organizace jako obecně 
prospěšná společnost.  
 
V roce 2016 se opět potvrdil zájem o služby poradenského centra, které 
má své stálé místo v síti sociálních služeb v místním regionu, naši 
poradnu navštívilo ohledně poradenství celkem 703 osob.  
 
Odborné sociální poradenství bylo nejčastěji poskytováno v oblasti 
příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, v oblasti 
zajišťování kompenzačních pomůcek a v oblasti možností péče o 
rodinné příslušníky v domácím prostředí. 
 
Z celého srdce děkuji všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili a 
umožnili nám tak pokračovat v naší činnosti.  

 

 

 

 



 

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: www.jczps.cz 
IČO: 265 94 463 
Bankovní spojení: 250 058 27 98/2010 
Č. registrace: 4336972  

Vedoucí služby, sociální pracovník: Ladislava Škvorová, DiS. 
 

Hodiny pro veřejnost 
 
Pondělí  7:00 – 12:00    13:00 – 17:00 
Úterý  7:30 – 12:30 
Středa  7:00 – 12:00    13:00 – 17:00 
Čtvrtek 7:30 – 11:00 11:30 – 13:30 
Pátek7 7:30 – 11:00 
 
Pracoviště Milevsko 
Domov pro seniory 
Libušina 1401, 399 01 Milevsko  
 
Každý druhý čtvrtek v měsíci, 9:00 – 11:00 
 

 



 

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 z důvodu svého zdravotního 

postižení či věku.   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.  

Cílem odborného sociálního poradenství je uživatel, který se 

prostřednictvím odborné rady, pomoci a podpory orientuje ve svých 

právech a povinnostech, který se orientuje ve své životní situaci a 

v možnostech jejího řešení a který se aktivizuje k řešení své nepříznivé 

situace vlastními silami. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady.  Zapůjčení 

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 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. 

Drobný prodej baterií a dalšího příslušenství ke sluchadlům, publikací 

pro zdravotně postižené a další. 

 



 

Zásady poskytované sociální služby: 

• 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 

 

Statistika uživatelů služeb za rok 2016 

Odborné sociální poradenství: 

Sociálně terapeutické činnosti – 430 uživatelů 

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím – 229 uživatelů 

Pomoc při prosazování práv – 44 uživatelů 

 

Doplňková činnost: 

Půjčovna kompenzačních pomůcek – 145 uživatelů 

Prodej baterií a dalšího příslušenství k naslouchadlům – 68 uživatelů 

Ostatní – 24 uživatelů 

 

 



 

Vzdělávání pracovníků v roce 2016 

• Úvod do kyberkriminality – 6 hodin 

 

 

 

• Práce s rodinou uživatele sociálních služeb – 8 hodin 

 

 

 

• Velká novela zákona o sociálních službách – 4 hodiny 

• Sebepoznávací workshop „Regenerace sil sociálních pracovníků“ 

– I. a II., celkem 11 hodin 

• Zákoník práce ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením – 3 hodiny 

• Sebeobrana pro sociální pracovníky – 4 hodiny 

 

 



 

 

 

• VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb – 8 hodin 

 

• Školení PO a BOZP – 4 hodiny 

• Skupinová supervize – 6 hodin 

 

 

  



 

Provozní náklady pracoviště Písek za rok 2016 

 

 

Příjmy  

Dotace MPSV 342. 100,- Kč 

Dotace Krajského úřadu JčK 80. 000,- Kč 

Dotace (města, obce,) 64.000,- Kč 

Celkem 486. 100,- Kč 

 

Výdaje  

Osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a pojištění, DPP, DPČ) 381. 613,- Kč 

Režijní náklady (nájem, voda, elektřina, teplo)    49.389,- Kč 

Kancelářské potřeby     4.777,-Kč 

Provozní náklady (poštovné, telefony, internet, propagace)   21.594,- Kč 

Nákup kompenzačních pomůcek 4.017,-Kč 

Cestovní náklady 6.024,- Kč 
Školení a kurzy      6.226,- Kč 

Ostatní nemat. náklady (revize, opravy, zpracování mezd, účetnictví apod.) 25.700,- Kč 

Celkem 499.340,- Kč 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z naší činnosti 

24. března 2016 – předávání Cen Mosty v Českých Budějovicích 
osobnostem a organizacím, které se významným způsobem zasloužily o 
kvalitnější život osob se zdravotním postižením. XIII. ročník se konal 
pod záštitou paní Livie Klausové. 

               

 

1. června 2016 – seminář pro studenty Střední zdravotnické školy 
v Písku na téma kompenzační a rehabilitační pomůcky 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště 
Písek uspořádalo dne  1. 6. 2016  ve spolupráci s firmou DMA Praha a 
Mgr. Marcelou Kryski seminář na Střední zdravotnické škole v Písku 
pro studenty druhého ročníku. Cílem semináře bylo seznámit budoucí 
zdravotníky s činností naší organizace a prakticky jim ukázat, jaké 
jsou kompenzační pomůcky, se kterými se budou nejčastěji setkávat a 
umožnit jim vyzkoušet si je v praxi. 



 

 

4. 10. 2016 – Den otevřených dveří – představení námi poskytovaných 
služeb a malé občerstvení pro zúčastněné 

 

                

 

19. 10. 2016 – Přednáška pro Sjednocenou organizaci nevidomých a 
slabozrakých o kompenzačních pomůckách a o blahodárném vlivu 
bylinek na lidský organismus 

               



 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto děkujeme za dotace, finanční i jinou podporu: 

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  

Krajskému úřadu Jihočeského kraje 

Městu Písek 

Městu Milevsko 

Městu Mirotice 

Obci Albrechtice nad Vltavou 

Obci Dobev 

Obci Čížová 

Obci Drhovle 

Obci Jetětice 

Obci Kluky 

Obci Ostrovec 

Obci Mišovice 

Obci Předotice 

Obci Vlastec 

Obci Vojníkov 

Obci Žďár 

Obci Orlík nad Vltavou 

JEDNOTĚ SD Milevsko 

 


