
 



2 
 

 
Základní údaje…………………….…………………………………………………………………………………..…..….…….. 3 

Poskytované služby……………………………………………………………………………………………………………….. 5 

Odborné sociální poradenství .................................................................................................... 5 

Doplňková činnost ..................................................................................................................... 7 

Půjčovna kompenzačních pomůcek........................................................................................ 7 

Prodej baterií a dalšího příslušenství k naslouchadlům .......................................................... 8 

Euroklíče …………………………………………………………………………………………………………………………... 8 

Vzdělávání……………………………………………………………………………………………………….…….………….….… 9 

Akce JCZPS o.p.s., pracoviště Tábor……………………………………………………..……………....……….…….. 11 

Přehled příjmů a výdajů v roce 2017……………………………………………………………….….………..………. 14 

Poděkování………………………………………………………………………………………………….…………..……………. 15 

 



3 
 

 

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

 

Adresa:   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 

od 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017                                          od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 

Pondělí 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30 

Úterý 8.00 – 12.00 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. 9. 2016 se pracoviště nachází ve Vančurově ul., ve Společenském centru Univerzita, naproti 

hotelu Palcát. Poradna tím získala lepší dostupnost a také 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. 

 

 

Pondělí 7.30 – 12.00 12.30 – 16.30 

Úterý – –  

Středa 7.30 – 12.00 12.30 – 16.30 

Čtvrtek 7.30 – 12.00 12.30 – 14.30 

Pátek 7.30 – 12.00 – 

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.), 
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- 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), 

- 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 2017: 

V roce 2017 bylo celkem 497 uživatelů odborného sociálního poradenství, z toho 152 mužů 

a 345 žen. Z celkového počtu uživatelů bylo 405 osob se zdravotním postižením a 92 

seniorů.  

V roce 2017 bylo nejvíce poskytnuto poradenství z oblasti sociálně terapeutické činnosti 

(celkem 462). V této oblasti poradenství převládaly kompenzační pomůcky – základní 

informace o pomůckách, informace o půjčovnách kompenzačních pomůcek, příspěvky na 

pomůcky, pomoc s vyřízením vlastní pomůcky přes zdravotní pojišťovnu.  
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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, nástavec na wc, toaletní židli, sprchovací a 

toaletní křeslo, sedačku na vanu i do vany, antidekubitní polštář do mechanického vozíku či 

antidekubitní podložku s kompresorem do postele, která 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. 

Stále se snažíme rozšiřovat nabídku kompenzačních pomůcek k zapůjčení, proto jsme na 

začátku roku 2017 využili výhodnou nabídku a pořídili jsme do půjčovny schodolez 

k mechanickému vozíku.  
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Statistika uživatelů půjčovny 

V roce 2017 bylo sepsáno 127 smluv o zapůjčení kompenzační pomůcky, bylo tedy 

zapůjčeno 127 pomůcek. Nejčastěji byly zapůjčeny polohovací lůžka s příslušenstvím, 

mechanické vozíky, chodítka s podpůrnou deskou a chodítka rolátory. 

 

 

Prodej baterií a dalšího příslušenství k naslouchadlům 
Prodej baterií do naslouchadel značky Rayovac a další drobné příslušenství 

k naslouchadlům byl k 28. 2. 2017 zrušen z důvodu malého zájmu.  

 

 

 

 

Euroklíče 
 

Projekt Euroklíče v Jihočeském kraji pokračoval i v roce 2017. 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 distribuuje tyto euroklíče a během celého roku 2017 vydalo celkem 

61 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.  

Do konce roku 2017 byly v Táboře osazeny 3 veřejné toalety, a to na Křižíkově náměstí, veřejné 

wc na autobusovém nádraží a toalety na vlakovém nádraží. V nejbližším okolí jsou ještě eurozámkem 

osazeny veřejné toalety v Sezimově Ústí, u autobusové zastávky Kovosvit. 
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Absolvované semináře akreditované MPSV ČR: 

13. 2. 2017  Etika v obrazech ve službách sociální péče 

Pomocí osmi tematicky zaměřených krátkých filmů jsme se seznámili s praktickou etikou 

zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v různých 

typech pobytových zařízení. Ve filmech jsou ukázány nesprávné varianty řešení etických 

problémů v oblastech např. přímá a nepřímá manipulace uživatele, podpora autonomie a 

svobodné vůle uživatele, potřeby, hodnoty a osobní cíle uživatele a plánování sociální služby, 

práce s informacemi o uživateli a jejich sdílení v multidisciplinárním týmu, aj. 

 

 

 

 

 

 

Školící akce 

16. 1. – 17. 1. 2017  Fundraising a financování NNO 

Tuto školící akci pořádala NRZP ČR z.s. a byla zaměřena na získávání finančních zdrojů pro 

neziskové organizace. Cílem akce bylo seznámit účastníky se základními principy FR, se zdroji a 

možnostmi přístupu k nim, s metodami vhodnými pro danou organizaci, se způsoby vyhodnocování a 

možným rozvojem. 

 

6. 2. – 7. 2. 2017  Psaní a řízení projektů 

Tuto školící akci opět pořádala NRZP ČR z.s a navazovala na kurz fundraisingu. Cílem tohoto kurzu 

bylo seznámit účastníky se základními principy projektového řízení, s fázemi projektového cyklu a 

s nástroji používanými pro efektivní řízení projektu. 
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15. 6. 2017 Poznej sám sebe a 8. 9. 2017 Poznej sám sebe II. 

Také v roce 2017 se podařilo sehnat finanční prostředky na uspořádání dvou zážitkových 

workshopů pro sociální pracovnice JCZPS o.p.s. i další zájemce z jiných prachatických organizací. Opět 

jsme pod vedením zkušené lektorky, psychoterapeutky, reflexní terapeutky, supervizorky Mgr. Květy 

Kadlecové regenerovaly své síly, poznávaly své schopnosti, možnosti a hranice a hlavně strávily 

příjemný čas v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference: 

5. a 6. 10.2017 Kongres poskytovatelů sociálních služeb  

I v roce 2017 se opět všechny vedoucí pracovišť JCZPS o.p.s. a sociální pracovnice účastnily 

již IX. Kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře, který každoročně pořádá 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Kongres jako vždy nabízel pestrou nabídku 

přednášek, seminářů a workshopů ze sociální oblasti i z oblasti zdravotnictví. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž výstavy k výročí vzniku JCZPS o.p.s. 

Dne 30. 5. 2017 se konala vernisáž výstavy o činnosti JCZPS o.p.s., a to k 15. výročí jejího 

založení. Výstava se konala v prostorech Krajského úřadu Jihočeského kraje a na vernisáž byli 

pozváni současní i bývalí zaměstnanci, uživatelé sociálních služeb i spolupracující organizace. 
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25. 1. a 26. 1. 2017  Ukázka polohování a přesuny pacientů na Střední zdravotnické škole 

v Táboře 

Ve spolupráci s firmou DMA Praha a paní Mgr. Marcelou Kryski jsme pro 2. ročník Střední 

zdravotnické školy v Táboře uspořádaly ukázku správného polohování pacientů, jejich přesuny 

z lůžka na židli a ukázku pomůcek, které je možné k tomu použít. Hlavním cílem této akce bylo 

aktivně zapojit všechny přítomné studenty a studentky, aby se v budoucnu při vykonávání 

svého povolání nebáli s pacienty pracovat a manipulovat. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 10. a 4. 10. 2017 Dny zdraví 

Dny zdraví pořádané městem Tábor – Zdravé město se pravidelně koná na nám. T.G.M. 

v Táboře. JCZPS o.p.s., pracoviště Tábor zde prezentovalo svou činnost, zejména ukázkou 

několika menších kompenzačních pomůcek a pomůcek pro sebeobsluhu. Všichni zájemci 

obdrželi informace, jak si tyto pomůcky pořídit domů, jak získat pomůcku přes zdravotní 

pojišťovnu a který lékař může napsat na danou pomůcku poukaz. Zájemci také dostali kontakty 

na odborné firmy, které kompenzační a rehabilitační pomůcky prodávají a dostali leták firmy 

DMA Praha. Po oba dva dny zde také byly připraveny euroklíče, které si mohli zájemci zdarma 

odnést, pokud splňovali podmínky pro jeho získání. 
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23. 10. 2017 Výstava kompenzačních pomůcek  

V Centru sociálních služeb v Táboře, v Kvapilově ulici, se uskutečnila jedinečná výstava 

kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením. Tato 

výstava se konala díky skvělé spolupráci táborských neziskových organizací, a to Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých, Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých a 

Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory.  

  Návštěvníci měli možnost si na jednom místě prohlédnout a vyzkoušet pomůcky pro 
osoby se zrakovým postižením, jakými jsou optické a kapesní kamerové lupy, stolní kamerové 
lupy, notebooky se zvětšovacím a hlasovým programem, ozvučené mobilní telefony, 
rozpoznávač barev, diktafony nebo i společenské hry pro nevidomé. Z pomůcek pro neslyšící 
a nedoslýchavé bylo možné prohlédnout si kapesní vibrační budík a stolní vibrační budík, 
vibrační hodinky či vibrační minutku do kuchyně, dále pak osobní zesilovače, hlasité telefony 
pro nedoslýchavé, světelné signalizace domovního a bytového zvonku, signalizace pláče dítěte 
(chůvička), různé SET soupravy bezdrátových zařízení SENNHEISER k poslechu televize 
individuální indukční smyčky pro kvalitní poslech televize, přepážkové indukční smyčky 
používané na úřadech nebo přenosná bezdrátová naslouchací souprava pro děti, která jim 
pomáhá při vyučování ve škole. Z kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením 
byly na výstavě k vidění pevná krokovací chodítka, nástavec na vanu, nástavec na toaletu, 
francouzské berle, skládací hůl a mnoho pomůcek pro sebeobsluhu - navlékač ponožek, 
prodloužený hřeben a mycí houba, drtič a půlič léků, kartáč na mytí nohou, multifunkční 
prkénko, termomiska, vyvýšený okraj na talíř, ergonomický příbor či podavač předmětů. 
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Příjmy v roce 2017 

Dotace MPSV na poradenství  
(vč. dofinancování) 

316.000,- 

Dotace a finanční dary od měst a obcí 51.000,- 

Dary od právnických osob 10.000,- 

Dary od fyzických osob 1.300,- 

Příjem z vlastní činnosti (půjčovné) 98.644,- 

Celkem  476.944,- 

 

 

Výdaje v roce 2017 

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění) 321.337,- 

Nájem, energie a další služby 48.678,- 

Spotřeba materiálu 32.425,- 

Cestovné  10.097,- 

Vzdělávání, školení 5.600,- 

Ostatní služby (poštovné, poplatky za 
telefon, opravy, revize, reklama, účetnictví) 

56.078,- 

Ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění 
majetku, poskytnuté příspěvky) 

3.806,- 

Celkem 478.021,- 
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Na tomto místě bych chtěla velmi poděkovat za finanční podporu Jihočeského centra pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor v roce 2017, a to především: 

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

Jihočeskému kraji 

Městu Tábor 

Městu Planá nad Lužnicí 

Městu Chýnov 

Městysu Malšice 

Obci Dírná 

Obci Klenovice 

Obci Košice 

Obci Meziříčí 

Obci Opařany 

Obci Radimovice u Želče 

Obci Svrabov 

Obci Turovec 

Obci Želeč 

 

A také bych ráda poděkovala firmě Greiner Perfoam, a.s. za poskytnutí finančních 
prostředků na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny. 

 

 

 

 

 

 


