
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Výroční zpráva  

        za rok 2017 

 

 



- 2 - 
 

 



- 3 - 
 

 

 

Obsah:  

 

Představení společnosti      4  

• Statutární orgány       5  

• Kontaktní údaje  a personální zajištění               5            

Činnost pracoviště       6  

• Sociální služba       7 

• Doplňková činnost      8 

• Další aktivity       10 

Shrnutí         13 

• Celoroční činnost v číslech a grafech   13 

• Náklady a příjmy      14 

Poděkování         15 

  

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

Představení společnosti 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory je obecně prospěšnou společností 

(JCZPS o.p.s.). 

Začátek naší dlouholeté podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením se pojí 

s rokem 1992. Prvním krokem sociálního působení byla Střediska pro poradenství a sociální 

rehabilitaci při Sdružení zdravotně postižených v České republice.  

Centrum, které se začalo zabývat poradenstvím, ačkoli ještě nemělo dnešní podobu, vzniklo 

v roce 2002. Postupně probíhající změny daly tvář současné společnosti. Zakladatelem 

se stala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, sídlo JCZPS o.p.s. 

i statutární zástupce jsou v Prachaticích. Společnost zastupuje sedm pracovišť po celém 

Jihočeském kraji.  

Jindřichohradecké pracoviště provozuje svou činnost pouze ambulantní formou v prostorách 

poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Základní činností je poskytování 

odborného sociálního poradenství. 

 

 

 

  

 

 

 

  

*vchod k výtahu a k prostorám JCZPS o.p.s., 

budova ÚP ČR 

                     

 

                                                                                                                       * pracoviště Jindřichův Hradec 
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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 (do 10/2017), 

Jana Horvátová, DiS. (od 11/2017) 

Statutární orgán – ředitelka 

• Mgr. Hana Vlasáková, Dis. 

 

 

 

Kontaktní údaje a personální zajištění v r. 2017 

 

IČ:      26594463  

Adresa pracoviště:    Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

E-mail:     jindrichuvhradec@jczps.cz  

Telefon:     384 361 723, 702 281 484 

Webové stránky:    www.jczps.cz  

Bankovní spojení:    2900504086 /2010 Fio banka  

 

 

Vedoucí pracoviště a sociální pracovnice:  Bc. Miroslava Ferdanová 
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Činnost pracoviště 

 

Sociální služba i ostatní činnosti jsou zaměřeny na omezení vyčleňování osob se zdravotním 

postižením a seniorů z většinové společnosti, stejnou měrou i na podporu při jejich 

opětovném začleňování. Všechny akce, které pořádáme, se váží k sociálnímu poradenství 

a pomáhají našim cílovým skupinám i veřejnosti jako nezbytná osvěta této problematiky. 

Ať už se jedná o informace vztahující se ke zdravotnímu handicapu, speciálním pomůckám 

nebo navazujícím sociálním službám. 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec: 

• poskytovalo v uplynulém roce 2017 celoročně odborné sociální poradenství, 

• provozovalo půjčovnu kompenzačních pomůcek,  

• provádělo drobný prodej pomůcek k naslouchadlům a baterií do glukometrů 

• distribuovalo euroklíče  

• nabídlo možnost výdejního místa kompenzačních pomůcek od firmy DMA 

• pořádalo prezentační a informační akce pro celou veřejnost včetně našich 

uživatelů sociální služby.   

Naše cílové skupiny: 

• osoby se zdravotním postižením, 

• senioři 

a osoby blízké a pečující. 

Jako zaměstnavatel osob se zdravotním postižením a organizace hájící práva osob 

se zdravotním postižením spolupracuje také s ÚP ČR. Vedoucí pracoviště Jindřichův 

Hradec je členem Poradního sboru při kontaktním pracovišti Jindřichův Hradec a odborné 

pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci. 

Spolupracujeme s Městským úřadem Jindřichův Hradec a ostatními poskytovateli 

sociálních služeb, s Městským úřadem Nová Bystřice, Obecním úřadem Kunžak 

a Obecním úřadem Člunek, udržujeme aktivní spolupráci s distributory 

kompenzačních pomůcek a dalšími institucemi a spolky, které sdružují osoby 

se zdravotním postižením a seniory. 
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Sociální služba 

V souladu s registrací a Pověřením Jihočeského kraje bylo poskytováno odborné sociální 

poradenství pro dvě cílové skupiny, kterými jsou senioři a osoby se zdravotním postižením 

včetně rodinných příslušníků a pečujících osob.  

Odborné sociální poradenství a základní sociální poradenství tvoří sociální poradenství, 

které je v zákoně č. 108/20006 Sb. definováno v § 37.  

Poradenskou činnost poskytujeme v souladu se Standardy kvality JCZPS o.p.s. s důrazem 

na osobnost, požadavky a potřeby uživatele. Odborné sociální poradenství je službou 

bezplatnou, profesionální a s individuálním přístupem k uživateli. Pokud si přeje osoba zůstat 

anonymní a je-li to možné vzhledem k požadovanému poradenskému úkonu, sociální 

pracovník tomuto přání vyhoví. V ostatních případech podepisuje uživatel souhlas 

se zpracováním osobních údajů.  

Posláním odborného sociálního poradenství je podle platných standardů poskytnout radu, 

informaci, pomoc a podporu uživatelům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci nebo jsou 

touto situací ohroženi z důvodu svého zdravotního postižení a věku. 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. 

Službu poskytujeme v oblastech, ve kterých se naše cílové skupiny špatně orientují 

a potřebují podporu a pomoc. Jedná se zejména o:   

• řešení nepříznivých životních situací spojených se zdravotním stavem 

a jeho následky,  

• podporu v oblasti lidských práv a důstojnosti,  

• orientaci v právech a povinnostech uživatelů sociálních služeb, 

• podporu nezávislého života a mobility, 

• možnosti nápravy nesprávných rozhodnutí či postupů. 

 

Pomáháme řešit sociální situace zaviněné dlouhodobým onemocněním nebo náhlou 

či progresivní invaliditou a také stářím. V oblasti mobility je poradenství zaměřeno 

na možnosti získání, výběru a vyzkoušení kompenzační pomůcky. Pomoc a podporu 

zajišťujeme i odbornou radou, informací nebo potřebnými kontakty v oblasti navazujících 

sociálních a zdravotních služeb, získání a využití sociálních dávek, sepisování opravných 

prostředků, věnujeme se oblasti lidských práv, důstojnosti a poradenství při poskytování péče 

v domácím prostředí. 



- 8 - 
 

Poradna v Jindřichově Hradci poskytuje sociální poradenství pouze ambulantní formou 

ve stanovených hodinách pro veřejnost. Osobní forma konzultace je limitována jednou 

hodinou a v případě složitějšího problému se stanoví termín dalšího jednání. U svých 

uživatelů preferujeme podporu před konkrétní přímou pomocí, samozřejmě v rámci 

osobnostních předpokladů uživatele. Dáváme tak uživatelům nezbytný prostor a možnost 

ujistit se o vlastní dovednosti a získání patřičné sebedůvěry. 

Cílem odborného sociálního poradenství (Standardy kvality JCZPC o.p.s.). je informovat 

a podporovat uživatele, aby byl: 

• lépe orientovaný ve své životní situaci a v možnostech jejího řešení 

• a motivovaný k řešení své nepříznivé situace vlastními silami.   

 

V uplynulém roce využilo sociálního poradenství celkem 416 osob a další naše služby 

(půjčovna, prodej baterií, aktivizační a informační akce) uspokojily 817 osob.  

Je pravda, že naše služby využívá stále větší procento seniorů. Ovšem v době, kdy se věk lidí 

prodlužuje, nás tato skutečnost nepřekvapuje. Seniorský věk z hlediska statistik a odborných 

prací lze dělit na různá období stáří a tato období sebou nesou i problémy týkající se 

zdravotního stavu, sociálních potřeb a jistot. Proto vyhledávají senioři stále častěji služby, 

které by jim pomohly vyrovnat se s tímto obdobím života. 

 

Doplňková činnost 

Půjčovnu kompenzačních pomůcek 

provozujeme již téměř deset let 

a neodmyslitelně patří k našim službám. 

Půjčování pomůcek v některých případech 

navazuje na poskytovanou sociální službou.  

V loňském roce jsme zaznamenali 

v půjčovně 66 kontaktů.  

Cílem půjčovny je zajistit dostupnost 

nabízených kompenzačních pomůcek 

pro osoby, které se rozhodnou svou situaci řešit půjčením kompenzační pomůcky.  

Pomůcky půjčujeme na jakékoli přechodné období zapříčiněné úrazem, nemocí, zhoršením 

zdravotního stavu a po operaci, opravou vlastní pomůcky, čekáním na získání pomůcky 

na poukaz a v dalších obdobných sociálních situacích.   
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Usnadňujeme pečujícím osobám zajistit péči s nejmenší námahou a podporujeme mobilitu 

osob, které v nemoci, úrazu či důsledkem vysokého věku potřebují ke styku se svým okolím 

speciální kompenzační pomůcku. 

V Jindřichově Hradci půjčovna nabízí mechanické vozíky, chodítka různých typů, hrazdy 

a stolky k lůžku, toaletní a sprchovací židle, schodolez, elektrická polohovací lůžka, 

francouzské hole a berle. Půjčování kompenzačních pomůcek je zpoplatněno dle platného 

ceníku na dané období.  

 

 

Drobný prodej pomůcek k naslouchadlům a baterií 

do glukometrů nabízíme již patnáct let a jedná se 

o službu, která je velmi dobře využívaná. Prodáváme 

značkové baterie Panasonic vhodné do všech typů 

naslouchadel a glukometrů, dále pomůcky pro řádnou 

péči o naslouchadlo, tj. filtry, magnety pro snadnou 

manipulaci s baterií, vysoušecí tablety, čistící tablety, 

štětečky, čističe ventu, hadičky, olivky.  

V uplynulém roce využilo tuto službu 736 osob. I tato 

doplňková činnost je často spojena s poradenstvím 

ohledně speciálních pomůcek, specializovaných pracovišť 

a služeb, příspěvků na pomůcky pro osoby nedoslýchavé 

a neslyšící.  
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Další aktivity 

Informační, které každoročně pořádáme, 

řadíme nejen k důležitým kontaktům 

s veřejností, ale zároveň jsou často pro 

uživatele prvním kontaktem s navazující 

službou nacházející se ve vzdáleném větším 

městě.  

V loňském roce jsme takovouto akci 

pořádali v rámci Dne otevřených dveří. 

Jednalo se o informační dopoledne 

se sociální službou Tísňová péče, kterou již řadu let provozuje Život 99 -  Jihlava, z. ú. 

Sociální pracovnice této služby seznámily s fungováním přístrojů, s cenou sociální služby 

i možnostmi využití. Přítomní si zkusili v praktické ukázce, jak funguje spojení s operátorkou 

tísňové péče a jak jednoduché je přivolání pomoci jediným stiskem tlačítka a hovorem 

vedeným do prostoru. Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením. Akce 

se zúčastnili zástupci laické i odborné veřejnosti. 

 

Den otevřených dveří se v loňském roce 

uskutečnil 14. listopadu. Jihočeské centrum 

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

pracoviště Jindřichův Hradec bylo otevřeno 

všem příchozím. Ti se nejvíce zajímali o 

jednotlivé oblasti odborného sociálního 

poradenství, navazující služby, podporu 

mobility vhodnou kompenzační pomůckou a 

o kritéria získání euroklíče. Další otázky 

směřovaly k provozu půjčovny 

kompenzačních pomůcek a možnost vyzvednutí pomůcky od firmy DMA na poukaz nebo 

za hotovost na našem pracovišti. Den otevřených dveří je důležitou prezentací našich služeb 

a činností a je směřován k celé jindřichohradecké veřejnosti i okolním obcím. 

 

JCZPS. o.p.s. uskutečnilo u příležitosti patnácti let své činnosti prezentaci svých služeb 

na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Několikatýdenní 
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prezentace začala slavnostní vernisáží dne 30. května 2017. Ředitelka společnosti Mgr. Hana 

Vlasáková, DiS. představila sociální a doprovodné služby, které jednotlivá pracoviště nabízí.   

V následujícím období se mohli návštěvníci Krajského úřadu v Českých Budějovicích 

seznámit formou fotografií z jednotlivých pracovišť a propagačních materiálů s naší činností 

za uplynulé patnáctileté období. Panely nabízely charakteristiku celé společnosti, jednotlivých 

sociálních služeb a pracovišť, včetně malého ohlédnutí do nedaleké historie. 

 

 

Mezi naše aktivity již tři roky patří i distribuce 

Euroklíče.  Národní rada osob se zdravotním postižením 

ČR je realizátorem projektu Euroklíč v Jihočeském 

kraji a zároveň centrálním distributorem euroklíče. 

Projekt je pod záštitou Ministerstva dopravy ČR 

a finančně podporovaný Jihočeským krajem 

a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  
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Jihočeské centrum pro zdravotně postižené o.p.s., pomáhá distribuovat euroklíče v tomto 

kraji. Jindřichohradecké pracoviště je také jedním z výdejních míst, kde lze tento speciální 

klíč zdarma získat.  

Nárok na něj mají držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P, 

diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící 

roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 

Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi. Těmto 

osobám pomáhá zpřístupnit sociální a technická 

zařízení, pokud jsou osazena eurozámkem. 

Na bezplatné zapůjčení euroklíče mají nárok rodiče dětí 

do tří let, ale tuto distribuci provádí mateřská centra. 

 

 

Důležitou aktivitou pro výkon náročného 

povolání sociální pracovnice je další 

vzdělávání. Povinnost vzdělávání 

sociálních pracovníků vychází ze zákona 

a může mít různé podoby – semináře, 

akreditované vzdělávací akce, kongresy, 

stáže, školení. Supervize podporuje 

sociální pracovníky v rozvoji 

profesionálních znalostí a dovedností. 

Přispívá k vytvoření určitého nadhledu, 

usnadňuje zvládnout psychickou zátěž 

a pomáhá při sebereflexi. Spolu 

se vzděláváním se dotýká všech aspektů 

sociální práce. 

Sociální pracovnice jindřichohradeckého 

pracoviště v loňském roce absolvovala 

celkem 32 hodin vzdělávacích aktivit včetně 

supervizí.  
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Shrnutí  

 

Celoroční činnost v číslech  

 

Služba/činnost Počet osob 

Základní sociální poradenství 131 

Odborné sociální poradenství 285 

Půjčování kompenzačních pomůcek 66 

Další činnost – drobný prodej přísl. ke sluchadlům, akce a besedy 
spojené s prezentací JCZPS, o.p.s., prac. Jindřichův Hradec  

751 

Celkem 1 233 
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  Náklady a příjmy 

 

 NÁKLADY 457 213 

spotřeba materiálu 14 862 

energie a ost. služby /supervize, revize, zprac. mezd. a 
účetnictví, propagace aj./ 152 124 

mzdové nákl.vč. odvodů 284 610 

ostatní náklady 5 617 
 

 

    

  

 

  

  

PŘÍJMY    435 223 

dotace MPSV 252 000 

dotace měst a obcí 50 800 

sponzorské dary 14 500 

tržby z doplňkové činnosti 117 923 
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Poděkování 

 

Děkujeme za podporu ve formě dotací, příspěvků, sponzorských finančních i věcných darů. 

Díky pochopení všech institucí i jednotlivců jsme se v uplynulém období mohli plně věnovat 

své činnosti.  

Město Jindřichův Hradec spolufinancovalo Poradnu pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory. Naši sociální službu podpořilo dotacemi také město 

Nová Bystřice a obec Kunžak. Příspěvek na provoz pracoviště jsme obdrželi 

od obce Člunek a dalších fyzických i právnických osob. 

Podpořili nás: 

o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

o Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec 

o Město Jindřichův Hradec  

o Město Nová Bystřice 

o Obec Kunžak 

o Obec Člunek 

o Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 

o MUDr. Ludmila Leitgebová 

o Pavel Hanuš 

o Jaroslava Hobzová 

o Alena Láfová 

 

 

Děkujeme také spolupracujícím organizacím, hostům a účastníkům našich akcí.  

Každé spolupráce si vážíme a je pro nás motivujícím faktorem do další práce.  
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