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Vážení přátelé, 

dovolte mi, abych vám představila Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště 

Tábor a seznámila vás s jeho činností v roce 2016. 

Tato organizace má dlouholetou tradici, existuje již od roku 1992 a po mnoha změnách názvu a právní 

formy funguje od 11. září 2013 jako obecně prospěšná společnost s názvem Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené a seniory (dále jen JCZPS, o.p.s.). Všechny pracoviště JCZPS, o.p.s. poskytují registrovanou sociální 

službu odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory, jejich rodinné příslušníky a 

další osoby, které o tyto lidi pečují. Kromě poradenství provozují všechna pracoviště také půjčovnu 

kompenzačních pomůcek, pořádají vzdělávací přednášky a semináře pro širokou veřejnost a spolupracují 

s Národní radou pro osoby se zdravotním postižením ČR při distribuci euroklíčů.  

Rok 2016 byl pro JCZPS o.p.s., pracoviště Tábor rokem velkých změn. Nejprve jsme rozšířili ambulantní 

hodiny pro poskytování odborného sociálního poradenství, zrušili jsme terénní službu a největší změna 

přišla 1. září 2016. Táborské pracoviště se přestěhovalo do nových a více vyhovujících prostorů, které se 

nacházejí ve Společenském centru Univerzita (bývalá Jihočeská univerzita, naproti hotelu Palcát), Vančurova 

2904, Tábor. Stali jsme se tak jedinou poradnou v centru města, která se zaměřuje na osoby se zdravotním 

postižením či seniory, a proto očekáváme, že bychom tímto krokem mohli získat více uživatelů, zvýšit 

návštěvnost poradny a zaměřit se i na uživatele se sluchovým či zrakovým postižením. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kolegyním a spolupracovníkům za jejich laskavost, 

trpělivost a ochotu pomoci. Dále i všem ostatním, kteří přispěli nebo se podíleli na fungování JCZPS o.p.s., 

zejména pak dárcům, donátorům, sponzorům, uživatelům a jejich rodinným příslušníkům či ostatním, kteří nás  

v našem poslání podporují. 

 

DĚKUJEME! 

 

 

 

Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS. 

vedoucí pracoviště Tábor, sociální pracovnice 
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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 

 

 

Zakladatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. 

Sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

IČ: 70856478 

 

 

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. 

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. 

 

  

mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.jczps.cz/
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Adresa:      do 31. 8. 2016 Kvapilova 2289, 390 03 Tábor 

                   od 1. 9. 2016 Vančurova 2904, 390 01 Tábor 

 

Telefon:      381 254 240, 702 281 480          

E-mail:         tabor@jczps.cz 

Bankovní spojení:    2700843091/2010 

Vedoucí pracoviště:   Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS. 

 

Hodiny pro veřejnost: 

 Ambulantní služby:                                 Terénní služby: zrušeny k 30. 6. 2016 

Pondělí 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30   

Úterý 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 Úterý 12.30 – 14.30 

Středa 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30   

Čtvrtek 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30   

Pátek 8.00 – 12.00 –   

(jinak dle dohody) 

 

Od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 se JCZPS, o.p.s., pracoviště Tábor nacházelo v Kvapilově ulici, v nízké 

budově v parčíku u parkoviště plaveckého stadionu. 

Od 1. 9. 2016 se pracoviště přestěhovalo do ulice Vančurova, do Společenského centra Univerzita, naproti 

hotelu Palcát. Poradna tím získala lepší dostupnost a tím i možnost rozšířit okruh svých uživatelů. Jsme jedinou 

poradnou pro osoby se zdravotním postižením a seniory, která se nachází přímo v centru města. Poradenství 

se tedy může více zaměřit na osoby se sluchovým či zrakovým postižením a tím i zvýšit návštěvnost poradny. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tabor@jczps.cz
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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 z důvodu svého postižení či věku a 

nejsou sami schopni tuto situaci vyřešit ani za pomoci rodinných příslušníků.  

Sociální poradenství má za cíl nalézt vhodné řešení nepříznivé sociální situace, má pomoci uživatelům 

lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, má přispívat ke zlepšení jejich kvality života a aktivizovat 

je k řešení své nepříznivé sociální situace vlastním silami. 

 

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), 

- 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), 
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- 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. 

 

Statistika uživatelů odborného sociálního poradenství v roce 2016: 

Uživatelé Cílová skupina 
Způsob 

kontaktu 

Forma 

kontaktu 

Doba trvání 

kontaktu 

Ženy 

319 

Zdravotně postižení 

149 

Osobně 

239 

Ambulantně  

458 

Do 15 min 

258 

Muži  

142 

Senioři  

312 

Telefonicky 

219 

Terénně  

3 

Do 30 min 

201 

Celkem  

461 

Celkem  

461 

Elektronicky  

3 

Celkem  

461 

Do 60 min  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oblasti poradenství Počet uživatelů 

Zprostředkování 

kontaktu se 

společenským okolím 

95 

Pomoc při uplatňování 

práv 
3 

Sociálně terapeutická 

činnost 
362 

 

Celkem 

 

461 
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Doplňková činnost 
 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je 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.  

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. 

 

 

 

V roce 2016 získalo JZCPS, o.p.s., pracoviště Tábor 

finanční prostředky na pořízení nových pomůcek do 

půjčovny. Tyto finanční prostředky poskytl Výbor dobré 

vůle – Nadace Olgy Havlové. Za tyto prostředky bylo 

pořízeno nové polohovací lůžko s příslušenstvím, pěnová 

antidekubitní matrace a chodítko s vysokou oporou. O tyto 

pomůcky je totiž v půjčovně největší zájem. 

 

Do půjčovny jsme pořídily i další pomůcky, např. stolek k lůžku, chodítko čtyřkolové skládací nebo 

chodítko s vysokou oporou. Všechny nové kompenzační pomůcky pořizujeme dle zájmu a poptávky uživatelů. 

 

Statistika uživatelů 

V roce 2016 bylo sepsáno 101 smluv o zapůjčení kompenzační pomůcky, bylo tedy zapůjčeno 101 

pomůcek. Nejčastěji byly zapůjčeny polohovací lůžka s příslušenstvím, mechanické vozíky a chodítka 

s podpůrnou deskou. 
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 Prodej baterií a dalšího příslušenství k naslouchadlům 
 

Od 1. 9. 2016 táborské pracoviště JCZPS, o.p.s.začalo prodávat baterie do naslouchadel značky Rayovac 

a další drobné příslušenství k naslouchadlům. Hlavním cílem bylo rozšířit služby i pro osoby neslyšící a 

nedoslýchavé. 

 

 

 

 

 

 

 Euroklíče 
 

Projekt Euroklíče v Jihočeském kraji pokračoval i v roce 2016. Tento 

projekt realizuje od února 2015 Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR, z.s. pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a za finanční 

podpory Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

JCZPS, o.p.s., pracoviště Tábor v prvé řadě distribuuje tyto euroklíče a během celého roku 2016 vydalo 

celkem 91 euroklíčů. Mezi zájemci jsou zejména držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetici, stomici, 

onkologičtí pacienti, lidé s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou a další 

osoby, které trpí nespecifickými střevními či močovými dysfunkcemi.  

V roce 2016 se také táborské pracoviště aktivně zapojilo do rozšiřování míst osazených eurozámkem. 

Podařilo se dojednat osazení veřejných wc v Sezimově Ústí, u autobusové zastávky Kovosvit. Ve spolupráci 

s městem Tábor – odborem sociálních věcí se také podařilo osadit veřejné wc na autobusovém nádraží 

v Táboře. Dále České dráhy osadily wc na vlakovém nádraží v Táboře a posledním novým místem, kde je 

možné použít euroklíč je supermarket Kaufland na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

 

Absolvované semináře akreditované MPSV ČR: 

18. 4. 2016 Práce s rodinou uživatele sociálních služeb 

Tento seminář pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Obsahem semináře bylo vymezení 

základních pojmů, vymezení problémových okruhů pro práci s rodinou, rozlišení vůle uživatele a vůle rodiny, 

základní techniky řešení konfliktů, práce se stížnostmi a podněty od rodiny uživatele, základní pravidla pro 

komunikaci s rodinou uživatele. 

1. 6. 2016 Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace –  

Smrt nelze ignorovat ani přehlížet, je součástí života a sociální péče, tento seminář pomáhá připravit se 

na umírání a na smrt, ukazuje jak se vyrovnat se smrtí kolem nás, obsahem semináře bylo jak o smrti a umírání 

mluvit, základy psychohygieny, jak pracovat se strachem ze smrti, základní zásady práce s rodinou 

umírajícího, nastínění nejčastějších etických otázek souvisejících s umíráním a smrtí, role rituálů ve vztahu ke 

smrti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolvované školící akce: 

26. 4. 2016 Regenerace sil sociálních pracovnic  

Všechny sociální pracovnice a vedoucí pracovišť JCZPS, o.p.s. absolvovaly sebepoznávací workshop pod 

vedením zkušené lektorky, psychoterapeutky, reflexní terapeutky a supervizorky paní Mgr. Květy Kadlecové. 

Během tohoto workshopu jsme povzbudily všechny důležité orgány, očistily naše těla, naučily se základy 

sebepoznání, zjistily, jak nás vidí ostatní kolegyně a především jsme relaxovaly, odpočívaly a nabíraly síly do 

další práce. 
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9. 9. 2016 Regenerace sil sociálních pracovnic 2 

A protože se nám to v dubnu velice líbilo a paní ředitelka Mgr. Hana Vlasáková, DiS. sehnala peníze na 

pokračování, workshop jsme si zopakovaly. Akce se opět konala pod vedením zkušené lektorky, 

psychoterapeutky, reflexní terapeutky a supervizorky Mgr. Květy Kadlecové. Tentokrát měl workshop za cíl 

uvolnit čakry a rozproudit energii v těle a nabrat sílu v přírodě. Naslouchaly jsme zvukům přírody, šumění 

řeky a vnímaly všechny barvy kolem nás. 

 

 

3. 5. 2016 Kurz první pomoci 

Tento kurz absolvovaly pouze některé pracovnice JCZPS, o.p.s. Pod vedením zkušené lektorky Petry 

Svobodové z Českého červeného kříže Oblastního spolku Prachatice jsme se dozvěděly, jak poskytnou první 

pomoc v různých situacích, sami jsme si na figuríně dospělého člověka i miminka vyzkoušely masáž srdce a 

dýchání z úst do úst, lektorka nám vysvětlila a názorně ukázala, jak správně uvázat zlomenou ruku, jak uvázat 

závěsný šátek, jak ošetřit popáleniny, zlomeniny, jak komunikovat s člověkem v šoku a další praktické a 

užitečné rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 5. 2016 Ombudsman pro zdraví v Českých Budějovicích  

Tento seminář s názvem „Poznejte svá pacientská práva“ pořádala Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR ve spolupráci s Rodinným centrem Rozárka. Cílem tohoto semináře bylo zvýšit povědomí o 

právech a povinnostech pacientů i zdravotníků v rámci českého právního řádu a informovat o možnostech 

uplatnění jejich práv. Na semináři vystoupila manažerka spokojenosti Nemocnice České Budějovice, a. s. a 

spolu se svou kolegyní informovaly přítomné o tom, co nového tato nemocnice v loňském roce pro své 

pacienty připravila a co pro ně ještě v průběhu letošního roku chystá. Dále se všichni přítomní dozvěděli, 

jakým způsobem mohou podávat stížnosti na zaměstnance Nemocnice České Budějovice, a. s. a kdo 

může nahlédnout do zdravotnické dokumentace. Na toto reagovala ředitelka Kanceláře Ombudsman pro zdraví 

paní MgA. Kateřina Havelková, která ve své prezentaci přítomným vysvětlila, jaká práva mají pacienti, jak 

mají svá práva hájit a jakým způsobem je možné podávat podněty Kanceláři Ombudsmana pro zdraví. Svá 
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práva mají také zdravotníci a zástupci zdravotnických zařízení a i oni mohou se svými dotazy kancelář oslovit. 

Semináře se účastnili také osoby neslyšící a nedoslýchavé, proto byl tlumočen do českého znakového jazyka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 5. a 25. 5. 2016 Sociální služby v ČR a v Evropě 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a společnost Ledax, o.p.s. pořádala dvoudenní 

mezinárodní konferenci zaměřenou na sociální služby v Evropě a v České republice. První den byly 

představeny sociální služby v Itálii, Finsku, Slovinsku a Slovensku. Na závěr prvního dne konference byla 

ještě přednesena stručná historie sociálních služeb v ČR od roku 1918 a byly představeny změny v oblasti 

poskytování sociálních služeb související se změnami politických režimů během posledního tisíciletí v České 

republice. Druhý den bylo na programu představení sociálních služeb v Rakousku a Irsku. 

 

 

 

16. 8. 2016 Zákoník práce ve vztahu k zaměstnávání OZP  

Tato školící akce byla zaměřena získání na informací o tom, jaké možnosti mají osoby se zdravotním 

postižením v oblasti zaměstnávání, jak je tato problematika řešena v Zákoníku práce a jaké výhody a 

povinnosti mají zaměstnavatelé, když zaměstnají osobu se zdravotním postižením. Dalším tématem byly 

změny a novinky v oblasti trhu práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

 

6. 9. 2016 Ochrana spotřebitelů  

Účastnili jsme se semináře na téma Nový občanský zákoník a formy nátlaku a manipulace na seniorech 

(např. předváděcí akce, podomní prodej) a jak se proti tomu bránit. Tento seminář vedl pan Ing. Bureš s paní 

Mgr. Schűllerovou ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. Během semináře se nejvíce řešily 

otázky nekalých obchodních praktik a formy nátlaku na seniorech, reklamace zboží v obchodech, uplatnění a 

vyřízení reklamace, povinnosti prodejců, odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a jaké zboží vrátit lze a 

jaké ne. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. má v Českých Budějovicích svojí poradnu a 
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svým klientům nabízí také právní služby či cyklus tematických besed, které se týkají problémů, se kterými si 

především senioři či zdravotně postižení lidé neumějí sami poradit. 

 

 

 

 

 

 

27. 9. 2016 Sebeobrana pro sociální pracovníky  

Tato školící akce byla určena pro všechny sociální pracovnice JCZPS, o.p.s. Toto školení bylo zvoleno 

proto, že se v minulosti některé pracovnice při své práci setkaly s určitým druhem vyhrožování a ústního útoku 

na jejich osobu, a proto měly být všechny pracovnice informovány o tom, jak se v určitých situacích zachovat 

a měly se naučit alespoň základní techniky sebeobrany. V první části jsme se dozvěděly, jaké předměty běžné 

potřeby či kancelářského vybavení jsou nejvhodnější pro použití v sebeobraně (klíče, mobilní telefon, 

propiska, kabelka, atd.). K tomu nám byly ukázány další sebeobranné prostředky, jako např. slzný sprej, 

teleskopický obušek nebo střelná zbraň. Druhá část školení byla zaměřena na praktické ukázky sebeobranných 

chvatů a hmatů, které bychom mohly využít nejen při své práci s uživateli, ale i v běžném životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference: 

6. a 7. 10.2016 Kongres poskytovatelů sociálních služeb  

Již po osmé vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR první říjnový týden jako Týden 

sociálních služeb České republiky. Závěr tohoto týdne pak jako každý rok patřil Výročnímu kongresu, který 

se konal v Táboře v hotelu Palcát a následně v Centru Univerzita Tábor. VIII. Výroční kongres se věnoval 

především kvalitě sociálních služeb v ČR. Jako každý rok patřilo dopoledne prvního dne konání kongresu 

přivítání všech téměř 600 účastníků prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiřím 

Horeckým, Ph.D., MBA a jeho spolukomentátorkou Mgr. Bc. Andreou Tajanovskou, DiS., lektorkou Institutu 

vzdělávání APSS ČR. Ti pak postupně přivítali a „vyzpovídali“ řadu hostů a odborníků ze sociální oblasti či 

zdravotnictví. Odpoledne se pak konalo několik odborných přednášek a večer tradiční společenský galavečer, 

během kterého byly předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách. Druhý den dopoledne pak 

probíhaly odborné přednášky rozdělené do pěti sekcí a workshop Značka kvality v sociálních službách. 



14 

 

 

 

Další akce: 

Supervize s PhDr. Miroslavem Frnochem 

Několikrát v roce se setkáváme s naším supervizorem PhDr. Miroslavem Frnochem, abychom se s ním 

podělily o naše pracovní problémy, nepříjemné situace a další pracovní záležitosti, které nás trápí a které sami 

neumíme či nevíme jak vyřešit. 

 

 

24. 3. 2016 Účast na slavnostním předávání Cen Mosty 2015 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR již 13 let vyhlašuje ceny Mosty, které jsou udělovány za 

mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením. Slavnostní předávání těchto cen za 

rok 2015 se konal 24. března 2016 v prostorách Hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Tohoto předávání se 

účastnily všechny vedoucí pracovišť a sociální pracovnice JCZPS, o.p.s. Celý slavnostní večer moderoval pan 

Aleš Cibulka. Patronkou cen Mosty je každoročně paní velvyslankyně Livia Klausová, mezi dalšími hosty a 

zároveň předávajícími ceny byli místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Ing. Jan Bartošek, hejtman 

Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, 1. náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Stránská či zástupci města České 

Budějovice. Slavnostního předávání Cen Mosty 2015 se také účastnil předseda Národní rady osob se 

zdravotním postižením ČR Mgr. Václav Krása.  
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V roce 2016 JCZPS, o.p.s., pracoviště Tábor zorganizovalo několik odborných přednášek a seminářů, 

které byly určeny pro uživatele i širokou veřejnost. A jako tradičně se v rámci Týdne sociálních služeb konal 

Den otevřených dveří. 

 

11. 2. 2016 Praktické použití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek  

Seminář, který se věnoval kompenzačním a rehabilitačním pomůckám a pomůckám pro sebeobsluhu, 

společně organizovali Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor, 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Poradenské centrum při Svazu neslyšících a 

nedoslýchavých, z.s. Tento seminář byl určen pro členy těchto organizací i pro širokou veřejnost. Přednášející 

byla Mgr. Marcela Kryski z firmy DMA Praha, která s sebou přivezla mnoho pomůcek na ukázku i na 

vyzkoušení (např. měkčený nástavec na wc, čtyřkolové chodítko, sedačku na vanu, pomůcky pro usnadnění 

stravování, hygieny či oblékání, podavač aj.). Všichni přítomní se dozvěděli, jak pomůcky nejsnadněji a 

nejlevněji získat přes zdravotní pojišťovnu a jak poskupovat v případě předepsání nevhodné a nevyhovující 

pomůcky. 

 

20. 9. 2016 Poznejte svá pacientská práva  

Na tomto semináři především vystoupila ředitelka Kanceláře Ombudsman pro zdraví paní MgA. Kateřina 

Havelková, která všem přítomným objasnila, jaká práva a povinnosti mají pacienti, zdravotníci a zdravotnická 

zařízení. Také se přítomní dozvěděli, jak se svých práv domáhat a na koho se mohou obrátit v případě, že byla 

jejich práva porušena. Semináře se také účastnili zástupci Nemocnice Tábor, a.s. – MUDr. Jana Chocholová, 

místopředsedkyně představenstva a primářka dětského oddělení a Mgr. Helena Plocková, hlavní sestra. Obě 

byly připraveny odpovídat na otázky přítomných občanů a diskutovat s paní ředitelkou MgA. Havelkovou o 

nejrůznějších tématech v praxi.  
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5. 10. 2016 Den otevřených dveří  

V rámci Týdne sociálních služeb se jako každý rok konal Den otevřených dveří JCZPS, o.p.s., pracoviště 

Tábor. Návštěvníci si mohli prohlédnout nové prostory poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

a půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Získali informace o pomůckách, zejména jak je zdarma 

získat přes zdravotní pojišťovnu nebo jak poskupovat při náhlém onemocnění blízké osoby. A také byly 

prezentovány nové služby pro osoby neslyšící a nedoslýchavé.  

  

 

12. 10. 2016  Dny zdraví  

Dne 12. října 2016 uspořádalo město Tábor – zdravé město Dny zdraví na téma „Cukr“. Celé odpoledne 

mohli návštěvníci na Náměstí T. G. Masaryka v Táboře navštívit trh s regionálními výrobky, pro děti bylo 

připraveno mnoho soutěží. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor 

přivezlo ukázat některé z pomůcek, které je možné si v jejich půjčovně vypůjčit. Také byly pro zájemce 

připravené euroklíče, které po vyplnění evidenční karty dávala pracovnice zdarma a bylo možné vyzkoušet si 

i některé pomůcky pro sebeobsluhu.  
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Příjmy v roce 2016 

Dotace MPSV na poradenství 265.500,- 

Grant Jihočeského kraje 88.000,- 

Dotace a finanční dary o měst a obcí 54.000,- 

Dary od fyzických osob 3.850,- 

Půjčovné 76.579,- 

Celkem 487.929,- 

 

Výdaje v roce 2016 

Spotřeba materiálu 27.018,- 

cestovné 9.286,- 

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění) 378.915,- 

Nájem, energie a další služby  28.770,- 

Opravy, udržování 750,- 

Ostatní služby (poštovné, poplatky za telefon, 

školení a další vzdělávání, propagace) 
56.684,- 

Daně a poplatky 339,- 

Pojištění majetku 1.673,- 

Poskytnuté příspěvky 442,- 

Celkem  503.877,- 

 

 

 

  

49%

51%

Příjmy a výdaje v roce 2016

Příjmy

Výdaje
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Chtěla bych na tomto místě velice poděkovat za finanční podporu Jihočeského centra pro zdravotně 

postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor, a to především: 

 

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

Jihočeskému kraji 

Městu Tábor 

Městu Sezimovo Ústí 

Městu Planá nad Lužnicí 

Městu Chýnov 

Obci Dírná 

Obci Klenovice 

Obci Košice 

Obci Meziříčí 

Obci Radimovice u Želče 

Obci Zhoř u Tábora 

Obci Želeč 

 

 


