
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva za rok 2017                                                                                                     2 

 

 

 

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

Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. 

 

 

Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice 

 

IČ: 26594463 DIČ: Nejsme plátce DPH. 

 

Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz 

 

Bankovní spojení: 2700487189/2010 Fio banka 

 

Datová schránka: d228fxh 

 

Datum vzniku organizace: 30. 5. 2002. 

 

Datum vzniku obecně prospěšné společnosti: 11. 9. 2013.  

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené seniory o. p. s. je zapsáno v rejstříku obecně 

prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, 

vložka 320. 

 

Zakladatel: 

Zakladatelem je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se sídlem Partyzánská 1/7, 

170 00 Praha 7, www.nrzp.cz. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

http://www.jczps.cz/
mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.nrzp.cz/
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Vážení, 

v roce 2017 jsme oslavili 15 let od našeho založení. Toto výročí jsme oslavili Vernisáží našich 

služeb v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Její slavnostní 

zahájení se konalo na konci května a prezentaci našich služeb a aktivit si návštěvníci mohli 

prohlédnout až do poloviny července. 

Naší hlavní činností i nadále zůstává poskytování sociálních služeb, které se neustále snažíme 

zkvalitňovat a zpřístupňovat našim uživatelům. V souvislosti s tím jsme získali finance 

z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Na jaře roku 

2018 otevřeme ve Vlachově Březí detašované pracoviště a začneme zde provozovat odborné 

sociální poradenství. Konec roku 2017 se kromě chystání otevření nového pracoviště dále nesl 

v duchu příprav na nařízení Evropské Unie Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

2016/679 (GDPR). 

Od března i na nás dopadla povinná Elektronická evidence tržeb v rámci našich doplňkových 

činností prodeje příslušenství k naslouchadlům a Prachatického dobročinného obchůdku. 

Zakoupili jsme E-kasy a tržby evidujeme na čtyřech pracovištích. 

Naší další doplňkovou službou je půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Tuto 

službu se neustále snažíme rozšiřovat. V roce 2017 jsme navázali spolupráci  s firmou DMA 

a nyní nově si naši klienti mohou kompenzační pomůcky rovněž zakoupit nebo vyzvednout 

na poukaz. 

S přáním všeho dobrého 

 
 
 
 
 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS o. p. s. 
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Stručně z historie 

1. 1. 1992 bylo vytvořeno Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci (SPSR) při 

Sdružení zdravotně postižených v ČR ve všech okresních městech.  

 

V roce 2000 došlo ke změně názvu ze SPSR na Centrum služeb pro zdravotně postižené 

(CSZP). 

 

K 1. 1. 2003 došlo k transformaci na Centrum pro zdravotně postižené Jihočeské kraje (CZP 

JK). CZP JK bylo občanským sdružením, které se v průběhu roku 2013 změnilo na obecně 

prospěšnou společnost Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (JCZPS 

o. p. s.).  

 

 

Cíle JCZPS o. p. s. 

 

JCZPS o. p. s. chce 

a) svými aktivitami podpořit fungování moderní společnosti na principech demokracie, 

spolupráce, tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu, prosazování zájmů a oprávněných 

nároků sociálně znevýhodněných skupin občanů s akcentem na občany se zdravotním 

postižením a seniory 

 

b) vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit za účelem 

podpory zmírňování příčin sociální exkluze, a to zejména u lidí se zdravotním postižením 

a seniorů na území Jihočeského kraje 

 

c) realizovat činnosti směřující k ochraně lidských, občanských práv a svobod, zejména: 

 odhalování případů přímé diskriminace osob se zdravotním postižením a s využitím 

zákonné úpravy na úseku antidiskriminační legislativy 

 odhalování případů nepřímé diskriminace osob se zdravotním postižením v oblasti 

bezbariérové přístupnosti, přístupu ke vzdělávání, pracovnímu uplatnění apod., které 

ve svém důsledku vedou k prohlubování příčin sociální exkluze lidí se zdravotním 

postižením 

 podpora ochrany práv spotřebitelů se zdravotním postižením 
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Hlavním předmětem činnosti společnosti 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.  

 

Členství v organizacích a asociacích 

 

JCZPS o. p. s. je členem: 

 Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR 

 
 Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 

 
 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 
 Profesní svaz sociálních pracovníků ČR 
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Statutární orgány obecně prospěšné společnosti 

 

Správní rada 

V průběhu roku 2016 pracovala správní rada ve složení: 

předseda: Jiří Vencl (od 11. 9. 2013) 

 

členové: Hana Rabenhauptová (od 11. 9. 2013) 

               Mgr. Michal Dvořák (od 11. 9. 2013) 

 

Správní rada společnosti se v průběhu roku 2016 sešla na dvou zasedáních. 

 

Zasedání dne 14. 6. 2017 v Táboře 

Správní rada projednala následující body jednání: 

 zprávu ředitelky o činnosti společnosti od posledního zasedání SR 

 informaci o finančním zajištění registrovaných sociálních služeb v roce 2017 

 schválení výsledku hospodaření společnosti za rok 2016 

 schválení rozpočtu na rok 2017 

 projednání návrhu výroční zprávy za rok 2016 a po zapracování připomínek její 

schválení 

 schválení mimořádné odměny ředitelce za mimořádnou činnost 

 

Zasedání dne 23. 11. 2017 v Českých Budějovicích 

Správní rada projednala následující body jednání: 

 informaci ředitelky o provozních záležitostech společnosti, ředitelka informovala 

členy o spolupráci s MAS Šumavsko, Krajina srdce a Strakonice – žádosti o dotační 

tituly z OPZ na rozšíření sociálních služeb 

 informace ředitelky o aktuální situaci společnosti a její výhled do konce roku 2017 – 

průběh čerpání finančních prostředků 

 informace ředitelky o podání žádosti o dotace na rok 2018 

 projednání návrhu zakládací listiny společnosti - doporučuje zakladateli, provést 

navržené změny a doplňky v zakládací listině společnosti 

 ukládá ředitelce, aby podala na soud novelu zakládací listiny s ověřeným podpisem 

zakladatele – vložení do Sbírky listin, požádat Krajský soud o změnu zapisovaných 

údajů o společnosti – rozšíření doplňkových činností a změna členky dozorčí rady 

 

Dozorčí rada 

V průběhu roku 2016 pracovala dozorčí rada ve složení: 

předseda: Mgr. Pavel Hříbek (od 11. 9. 2013) 

 

členové: Ing. Jaroslava Pupíková, DiS. (od 11. 9. 2013) 

 Ing. Helena Mádlová (od 11. 9. 2013 do 22. 11. 2017) 

 Jana Horvátová, DiS. (od 23. 11. 2017) 
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Dozorčí rada společnosti se sešla na dvou zasedáních.  

 

Zasedání dne 14. 6. 2017 v Táboře 

Dozorčí rada společnosti projednala: 

 informaci ředitelky o finančním zajištění registrovaných sociálních služeb v roce 2017 

 výsledky hospodaření společnosti za rok 2016 s tím, že doporučila správní radě ke 

schválení 

 projednání návrhu plánu a rozpočtu společnosti na rok 2017 

 projednání návrhu výroční zprávy společnosti za rok 2016 s tím, že doporučila její 

dopracování ve smyslu diskuze na tomto jednání 
 
 

Zasedání dne 23. 11. 2017 v Českých Budějovicích 

Dozorčí rada společnosti projednala: 

 informace ředitelky o aktuální situaci společnosti a její výhled do konce roku 2017 – 

průběh čerpání finančních prostředků 

 informace ředitelky o podání žádosti o dotace na rok 2018 

 členové dozorčí rady připravili poděkování pro paní Mádlovou, která odstoupila 

z funkce členky dozorčí rady 

 byla jmenovaná nová členka dozorčí rady Jana Horvátová, DiS., byl jí rovněž osobně 

předán jmenovací dekret 

 

Členové správní a dozorčí rady vykonávali svoje funkce bez jakékoliv finanční nebo jiné 

odměny. 

 

Originály zápisů ze správní a dozorčí rady jsou uloženy v sídle společnosti. 

 

Statutární orgán – ředitelka 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS. (od 11. 9. 2013) 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva za rok 2017                                                                                                     9 

 

 

 

Vedoucí pracovišť 

České Budějovice – Mgr. Soňa Šimková, Bc. Martina Němcová 

Český Krumlov – Jana Ihnatoliová, DiS. 

Jindřichův Hradec – Bc. Miroslava Ferdanová 

Písek - Ladislava Škvorová, DiS., Mgr. Libuše Kozelková, DiS. 

Prachatice – Mgr. Hana Vlasáková, DiS., Dita Orálková, DiS. 

Strakonice – Jana Horvátová, DiS. 

Tábor – Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS. 

 

 

 

Supervizoři 

PhDr. Miroslav Frnoch                                            Mgr. Květa Kadlecová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externí firmy pro zpracování účetnictví 

AP – finance – Ing. Květoslav Janoušek 

Věra Jandlová 

 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. děkuje všem zaměstnancům, 

spolupracovníkům, dobrovolníkům, partnerským a dalším spolupracujícím organizacím, které 

se podílejí na realizaci a implementaci jednotlivých služeb a projektů. 
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Všechna pracoviště JCZPS o. p. s. provozují poradny pro zdravotně postižené, seniory 

a jejich rodinné příslušníky. Pracoviště v Českých Budějovicích a ve Strakonicích terénní 

osobní asistenci. V dubnu 2016 českobudějovické ukončilo poskytování osobní asistence 

z důvodu nedostatku pracovníků. Českobudějovické pracoviště poskytuje sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 

Poradny pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodinné 

příslušníky 

V poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory je poskytováno odborné sociální 

poradenství, které je registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb. v platném znění.  

 

Poradenské služby poskytuje všech sedm pracovišť JCZPS o. p. s. Jsme jediný poskytovatel 

v Jižních Čechách, který má poradenskou síť a zaměřuje se na osoby se zdravotním 

postižením jako hlavní cílovou skupinu. Žádný jiný poskytovatel, který by měl síť poraden a 

tradici delší než 14 let, na jihu Čech není. 

 

Cílové skupiny 

Poradenství je zaměřeno na osoby se zdravotním postižením a seniory. Orientuje se i na 

rodinné příslušníky a další osoby, které o osoby se zdravotním postižením a seniory pečují.  

 

Poslání odborného sociálního poradenství 

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu 

uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. 

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. 

 

Počet uživatelů služeb 

Jednu poradnu za rok navštíví cca 800 uživatelů služeb. Převažující cílovou skupinou jsou 

osoby se zdravotním postižením, tvořící 60 – 80 % všech uživatelů. 
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Provozní doby poraden 

Poradny jsou otevřené průměrně 32 hodin týdně, přestože z dotací je hrazen provoz v rozsahu 

15 – 28 týdně. Takže převážnou část provozní doby poraden hradíme z jiných zdrojů, než 

jsou státní dotace. 

 

Personální zajištění poraden 

V roce 2017 měly poradny v Č. Budějovicích, Č. Krumlově, Písku, Prachaticích 

a Strakonicích 2 poradce, různé pracovní úvazky a byla tedy zajištěna zastupitelnost poradců. 

Ostatní poradny (J. Hradec a Tábor) byly zajištěny jedním poradcem s různým rozsahem 

pracovního úvazku od 0,8 až po plný pracovní úvazek. 

 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. 

 

Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní sociální služba, podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb. v platném znění. 

 

Osobní asistence byla poskytována na jednom pracovišti JCZPS o. p. s., a to ve Strakonicích. 

 

Poslání osobní asistence 

Posláním služby osobní asistence je pomáhat rodinám se zdravotně postiženými dětmi žít 

běžným způsobem život jejich vrstevníků. Pomáhat dospělým osobám se zdravotním 

postižením a seniorům, zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou 

vykonávat samostatně. 

 

Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat 

doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a samostatnost uživatelů v jejich 

domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a napomáhá 

k jejich integraci do společnosti. 

 

Popis realizace poskytované služby 

Služba osobní asistence umožňuje osobám s těžkým zdravotním postižením žít doma 

v přirozeném prostředí, realizovat aktivity a činnosti směřující k prevenci sociálního 

vyloučení a k integraci do společnosti.  

 



 

Výroční zpráva za rok 2017                                                                                                     12 

 

Služba osobní asistence obsahuje především pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při obstarávání 

osobních záležitostí, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, při soběstačnosti 

a dalších činnostech vedoucích k sociálnímu začlenění. 

 

Cílové skupiny 

Osobní asistence je určena osobám s těžkým zdravotním postižením, jehož důsledky vyžadují 

v některých úkonech pomoc druhé osoby, a seniorům. 

 

Úhrada za služby 

Osobní asistence je placenou službou. Výše úhrady za poskytování služby je stanovena dle 

platného ceníku služby osobní asistence. 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služby jsou sociální službou, která je poskytována podle zákona 

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

 

Poslání sociálně aktivizačních služeb 

Posláním sociálně aktivizačních činností je udržení a zlepšení kvality života, předcházení 

sociálnímu vyloučení ze společnosti a aktivní zapojení seniorů a osob se zdravotním 

postižením, zejména pak osob se sluchovým postižením, do běžného života. 

 

Cílové skupiny 

Aktivizační činnosti jsou zaměřené na osoby se zdravotním postižením a seniory. 

 

Popis realizace poskytované služby  

Mezi konkrétní nabízené aktivity z ambulantní části služby patří: 

 tvořivé dílny 

 arteterapie 

 cvičení na židlích  

 kurz odezírání a znakové řeči 

V rámci terénních sociálně aktivizačních služeb je pořádán sluchový trénink v terénu. 

 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně. 
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Nejvýznamnější vedlejší doplňkovou službou je půjčování kompenzačních pomůcek. 

Půjčovny jsou zřízeny na všech sedmi pracovištích JCZPS o. p. s. Jednotlivé půjčovny mají 

různou nabídku kompenzačních pomůcek od vozíků, chodítek, toaletních židlí až po 

polohovací postele či schodolezy. V roce 2016 přibyly do nabídky půjčoven zejména 

elektricky polohovatelné postele a schodolezy. 

 

 

Pracoviště JCZPS o. p. s. v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, 

Písku a Prachaticích prodávají příslušenství k naslouchadlům pro sluchově postižené (různé 

druhy baterií do naslouchadel, hadičky či další komponenty). Jedná se o placenou službu. 

 

 

V Prachaticích již druhým rokem provozujeme Prachatický dobročinný obchůdek, který je 

sociálním podnikem, kde našly uplatnění osoby se zdravotním postižením, senioři 

a dobrovolníci všech věkových kategorií.  

 

Půjčovny kompenzačních pomůcek 

Půjčování kompenzačních pomůcek je doplňkovou placenou službou.  

 

Cíl půjčovny 

Cílem 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 a 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 
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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.  

 

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 

 

Ceník půjčovného 

Za půjčování pomůcek je vybíráno půjčovné dle platného ceníku každé půjčovny JCZPS 

o. p. s. Půjčovné je vybíráno po dnech dle druhu a pořizovací hodnoty pomůcky. 

 

 

 

Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením 

Pracoviště v Č. Budějovicích a v Prachaticích nabízí k vyzkoušení a zapůjčení i pomůcky pro 

sluchově postižené například naslouchadla, zesilovače pro poslech televizoru či rádia, 

vibrační budíky, indukční smyčky a mnoho dalších.  
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Euroklíče pro osoby se zdravotním postižením 

Život kolem nás včetně cestování nepřináší pouze příjemné zážitky, ale i nepříjemné 

maličkosti, které dokážou pokazit krásné zážitky nebo cestu do práce či za zábavou. Tyto 

„malé“ problémy s cestováním mohou být pro určitou skupinu osob i důvodem odmítnutí 

zaměstnání.  

Jsou to lidé, kteří na základě svého zdravotního postižení jsou odkázáni na bezbariérové 

prostředí, na prostornou a někteří i velmi rychle dostupnou toaletu. Jsou to stejně spěchající 

lidé jako my ostatní. Jistě známe problémy tělesně postižených osob se zdoláváním 

architektonických bariér, ale může se jednat o jedince, kterého v davu lehce přehlédneme, 

protože není nijak odlišný od ostatních lidí. A přece může mít vážné zdravotní problémy. 

Mám na mysli například onkologické pacienty, lidé s diabetem, Crohnovou chorobou, 

ulcerózní kolitidou, močovými dysfunkcemi nebo s roztroušenou sklerózou.  

Jsem přesvědčená, že v nádražní hale nepoznáte, kdo z nich má tento zdravotní problém, 

pokud se nejedná o vyšší stádium nemoci. A kolik z nás je ochotno mu darovat pětikorunu a 

umožnit, aby nás na toaletě předešel, když nemůže rychle najít drobné nebo řekne, že spěchá. 

Dokážeme si představit, do jak nepříjemné situace ho staví jeho zdravotní problém? Jsme 

ochotni neptat se a jednat, když neznáme důvod? Kolik z nás mávne rukou a řekne: „Ale jo.“ 

Euroklíče těmto lidem pomáhají již více než čtvrt století ve vyspělých evropských zemí bez 

komplikací využívat veřejná sociální a technická kompenzační zařízení, např. schodišťové 

plošiny osobám se sníženou schopností pohybu.  

Všichni tito lidé mají nárok zdarma získat na některém z výdejních míst Euroklíč. 

V Jihočeském kraji Euroklíče distribuuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

a Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.  
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Nové výdejní místo firem DMA A PANTER 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. rozšířilo své služby pro osoby se 

zdravotním postižením, seniory i jejich rodinné příslušníky či pečovatele. Od března 2017 je 

zde možné zakoupit pomůcky pro nedoslýchavé od firmy Panter značky Sennheiser. Jsou to 

různé druhy bezdrátových zesilovačů zvuku k televizorům, které umožňují uživateli 

poslouchat televizor či hudbu v domácím prostředí, aniž by rušil hlasitým poslechem své 

okolí. Na tyto pomůcky je možné získat příspěvek od úřadu práce. 

Od dubna 2017 začala rovněž spolupráce s firmou DMA 

Praha, která dováží a prodává kompenzační, rehabilitační 

a ortopedické pomůcky pro seniory a tělesně postižené. 

Nyní nově si mohou lidé vyzvednout pomůcku, kterou jim 

lékař předepsal na poukaz. Předem si danou pomůcku 

mohou u nás v půjčovně vyzkoušet, poté požádají lékaře o vypsání poukazu, který předají na 

našem pracovišti a zde si pomůcku po objednání vyzvednou. 

Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. 

Konkrétní pomůcku může dle typu předepsat praktický lékař nebo ve většině případů 

odborný lékař, nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař nebo ortoped. Ve většině případů je 

nutný souhlasu revizního lékaře dané zdravotní pojišťovny. 
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Vzdělávání, růst odbornosti a celkový přístup k uživateli dané sociální služby souvisí 

s celkovým hodnocením sociální služby. Povinnost vzdělávání vychází ze zákona a může mít 

různé podoby – semináře, akreditované vzdělávací akce, kongresy, stáže, školení. 

 

Etika v obrazech ve službách sociální péče 

V únoru jsme se pomocí osmi tematicky zaměřených krátkých filmů 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznej sám sebe I. a II. 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. 

uspořádalo dva sebepoznávací semináře, Poznej sám sebe. První 

proběhl v červnu a zúčastnilo se ho 16 sociálních pracovníků a 

pracovníků v sociálních službách. Druhý sebepoznávací seminář 

v pátek proběhl v září a zúčastnilo se ho 17 sociálních pracovnic 

a pracovnic v sociálních službách z pěti organizací, které mají 

sídlo na území města Prachatice a poskytují sociální nebo 

doplňkové sociální služby, a jedna pracovnice odboru sociálních 

věcí Města Prachatice. 

Semináře se konaly v dopoledních hodinách v Komunitním 

centru zdravotně postižených a seniorů v SNP 559 

v Prachaticích. Po úvodním seznámení a zahájení aromaterapie 
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lektorka Mgr. Květa Kadlecová předvedla základy reflexní terapie a její jednoduchou formu 

pro začátečníky pro každodenní použití. Zúčastněné nejvíce zaujala metoda „víčkování“ – 

stání na plastových víčkách, kdy svou vlastní vahou si každý může masírovat důležité 

reflexní body. Všichni dostali natisknuté teoretické informace a nákresy reflexních zón na 

ploskách chodidel a jejich napojení na jednotlivé orgány v těle, které si odnesli domů. Poté si 

vypracovali rituál první pomoci při zahlcení mozku myšlenkami, který je v oblasti sociálních 

služeb obzvláště potřebný, protože si sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách 

„běžně nosí svoji práci domů“. 

Po zdravém jídle, které bylo pro všechny připravené, se při prvním semináři vyjelo k řece 

Blanici. Tam se všichni měli možnost spojit se živly, vykoupat se v řece a rozproudit si 

energii v těle, poležet si na louce a nasát do sebe vůni 

přírody a sluneční paprsky. To vše při harmonizujících 

cvičení a objevování sebe sama a svého vnitřního dítěte. 

Současně měli někteří šanci překonávat své hranice 

v konfrontaci se svými fobiemi z klíšťat. 

Odpoledne druhého semináře se odehrálo v prachatickém 

parku mládí. Tam se nejprve mohlo vyřádit vnitřní dítě 

všech zúčastněných na místních prolézačkách 

mezigeneračního hřiště a potom si i zacvičit na podložkách 

a ve stoje několik meditačních a protahovacích cviků. 

Při závěrečném hodnocení byla několikrát vyslovena prosba 

a přání o uspořádání podobných seminářů i v dalších letech. 

Seminář byl díky finanční podpoře Města Prachatice pro 

účastníky zcela zdarma. 
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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. Dvoudenní kongres se konal v říjnu a jako vždy nabízel pestrou nabídku 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení zaměřené pro Osobní asistenci 

Ve Strakonicích proběhly dvě školení zaměřené pro Osobní asistenci, které absolvovali 

všichni pracovníci. První pomoc pod vedením Mgr. Patrika Burdy ve spolupráci s Oblastní 

charitou a seminář na Manipulaci s imobilními pacienty a zdravé přesuny pro pečující s Mgr. 

Marcelou Kryski.  
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Každý měsíc se konají porady vedoucích nebo i sociálních pracovníků na našem 

českobudějovickém nebo prachatickém pracovišti. Velice často je spojujeme s návštěvou 

hostů, lektorů nebo obchodních partnerů. 

 

 

 

 

 

 

 

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. Minimálně 

3x ročně se sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách účastní skupinové 

supervize a dle individuálních potřeb a aktuální situace i individuální supervize 

s PhDr. Miroslavem Frnochem. Druhým našim supervizorem za účelem poskytování 

individuální supervize je Mgr. Květa Kadlecová. 
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Na základě přání klientů a uživatelů a oslovení partnerů, orgánů státní samosprávy, byly 

realizovány vedlejší doplňkové akce. Tato vedlejší doplňková činnost byla realizována díky 

pomoci a podpoře dobrovolníků, praktikantů, externích lektorů, přednášejících a odborníků z 

praxe. Bez podpory obcí a měst, nadací a nadačních fondů by tato vedlejší doplňková činnost 

nemohla být realizována. Za jejich podporu jim velice děkujeme. 

Dny otevřených dveří 

Již tradičně se Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. zapojilo do Týdne 

sociálních služeb iniciovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na začátku 

října uspořádalo JCZPS o. p. s. v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově a ve 

Strakonicích Den otevřených dveří. V průběhu Dne otevřených dveří si návštěvníci mohli 

prohlédnout naše prostory a seznámit se s našimi službami, které centra pro své uživatele 

poskytují.  

V Českých Budějovicích se návštěvníci seznámili s fungováním poradny pro zdravotně 

postižené a seniory, prohlédli si nabídku kompenzačních pomůcek, které si mohou zapůjčit, 

a zúčastnili se i programu sociálně aktivizačních činností pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. V rámci něho měli možnost v tvořivé dílně uplést košík z papírových ruliček. 

Přišli nejen senioři a osoby se zdravotním postižením, ale i jeden pes, o kterém jeho majitelka 

říká, že se za svého působení již napůl stal psem asistenčním.  

Poradna v Českém Krumlově uspořádala Den otevřených dveří na svém novém pracovišti, 

kam se v červenci letošního roku přestěhovala. Tento den měli stávající i budoucí uživatelé 

možnost navštívit nové prostory poradny, ale především seznámit se s činností centra. 

V prostorách poradny proběhla výstava kompenzačních pomůcek, které si uživatelé mohou 

zapůjčit, vyzkoušet nebo se jen přijít poradit s výběrem vhodné pomůcky před napsáním 

lékařem. Navíc si návštěvníci měli možnost prohlédnout pomůcky od firmy Panter s.r.o. 

Praha, se kterou centrum od jara letošního roku rozšířilo spolupráci. Touto spoluprácí chce 

posunout služby uživatelům co nejblíže.  

Ve Strakonicích se Den otevřených dveří konal v prostorách klubovny SZdP v ČR, 

Územního sdružení Strakonice v ul. Stavbařů 213. V průběhu dne si návštěvníci mohli 

prohlédnout fotovýstavu o činnosti centra, trénincích paměti či počítačových kurzech nebo si 

změřili tlak. Jako host byl pozvaný Pavel Raušer z Ortoservisu s pomůckami denní potřeby, 

podložkami, zvedákem. Vystřídala se zde řada návštěvníků z řad veřejnosti, klientů osobní 

asistence i kolegů z úřadu práce či městského úřadu. Dokonce se jedna z uživatelek osobní 

asistence setkala se svou bývalou kolegyni z práce.  

Den otevřených dveří se na všech pracovištích centra prožil v duchu příjemné konverzace, 

vyprávění a získávání nových informací nejen o kompenzačních pomůckách. Všem moc 

děkujeme za návštěvu a určitě se těšíme opět za rok. 
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Vernisáž výstavy k výročí vzniku JCZPS o.p.s. 

JCZPS. o.p.s. uskutečnilo u příležitosti 15. výročí jejího založení prezentaci svých služeb na 

Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Několikatýdenní prezentace 

začala slavnostní vernisáží o činnosti a službách na konci května. Ředitelka společnosti Mgr. 

Hana Vlasáková, DiS. představila jednotlivé sociální a doprovodné služby, které pracoviště 

centra svým uživatelům nabízejí. Na vernisáž byli pozváni současní i bývalí zaměstnanci, 

uživatelé sociálních služeb i spolupracující organizace. Mezi gratulanty nechyběly 

zástupkyně správní a dozorčí rady centra Ing. Jaroslava Pupíková, DiS. a paní Hana 

Rabenhauptová, a členka zastupitelstva a rady města Prachatice RNDr. Jana Krejsová. Pro 

návštěvníky bylo připravené občerstvení a jako na každé správné oslavě nechyběl ani 

výborný dort. Všichni návštěvníci odešli s motýlím dárkem a pro vedoucí center bylo 

nachystané překvapení v podobě nového občanského průkazu centra. 

Až do poloviny července 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. 
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Projekt „Ubraňme sebe i své zdraví“ 

Českobudějovické pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 

za finanční podpory jihočeského kraje uspořádalo v průběhu léta a měsíce září 5 tematických 

workshopů pro osoby se zdravotním postižením a seniory a jejich prostřednictvím jsme 

oběma cílovým skupinám ukázali možnosti zlepšení jejich kvality života a ochrany své 

osoby. Projekt byl v celém rozsahu podpořen ze strany Jihočeského kraje v rámci dotačního 

řízení podpora Sociálně zdravotních aktivit. 

Dva praktické workshopy se týkaly použití kompenzačních pomůcek pro tělesně a sluchově 

postižené v domácím prostředí. Připravila naše zkušená lektorka Nikola Kučerová. Řešily se 

způsoby, jak se pohybovat ve známém i neznámém prostředí, tak aby nedocházelo k pádům.  

V červenci se konal workshop o domácím násilí páchaném na seniorech a osobách se 

zdravotním postižením, kterým účastníky provedla lektorka z intervenčního centra. Účastníci 

shlédli film o domácím násilí a dozvěděli se, jak rozpoznat, že něco doma není v pořádku 

a jak se bránit. Mnoho obětí domácího násilí totiž svůj stav považuje za normální a často si 

myslí, že si za svoji situaci mohou sami.  

Nutriční terapeutka Simona Šimková v září ve své přednášce o zdravém životním stylu 

informovala o správné skladbě potravin a ukázala příklady zdravých jídelníčků. Vysvětlila, 

jakých potravin se má člověk vyvarovat u konkrétních onemocnění, kterými účastníci 

semináře trpí. 

První pomoc pomocí reflexní terapie byla posledním ze série workshopů pro naše obě cílové 

skupiny. Účastníci se seznámili se základy reflexní masáže na ploskách nohou a s propojením 

jednotlivých reflexních bodů s orgány v těle. 
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Štěstí s překážkou  

V polovině září se na českobudějovickém náměstí konala 

kulturně osvětová benefiční akce s názvem Štěstí 

s překážkou. Náměstí se proměnilo v místo podpory, 

naděje a pochopení pro rodiny, kterým se do života 

připletla překážka v podobě zdravotního postižení blízké 

osoby. JCZPS o.p.s. pracoviště České Budějovice bylo 

jednou z prezentujících se organizací. Návštěvníci mohli 

u stánku JCZPS o.p.s. využít sociálního poradenství, 

získat informace o půjčovně kompenzačních pomůcek 

a sociálně aktivizačních službách pro zdravotně postižené 

a seniory. Zároveň si naše pracoviště připravilo pro 

účastníky malování na oblázky. Tato aktivita zaujala 

nejen děti, ale i dospělé. Akce Štěstí s překážkou 

vnímáme jako velice úspěšnou akci nejen pro veřejnost, 

ale i pro samotné neziskové organizace, které zde mohou 

prezentovat svoji činnost a tak umožnit pomoc dalším lidem. 

 

    
 

Den otevřených dveří 

Na začátku října 2017 proběhl v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

v Českých Budějovicích Den otevřených dveří. Zváni byli všichni, kdo by rádi poznali naši 

činnost, ale i ti, kteří našich služeb využívají. V rámci programu byl účastníkům představen 

kolektiv zaměstnanců, nezisková organizace, jednotlivé sociální služby a doplňkové služby. 

Každý účastník obdržel propagační materiály. Vítáni byli i neslyšící, jelikož byl po celou 

dobu přítomen tlumočník do znakového jazyka. Cílem akce bylo seznámit veřejnost se 

službami, které JCZPS o.p.s. poskytuje. 
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Vánoční besídka s uživateli centra 

Na konci roku 2017 uspořádalo naše centrum Vánoční posezení. Celkem jsme přivítaly 

22 účastníků. Při společném posezení v přátelské atmosféře jsme si zazpívali koledy, pouštěli 

lodičky a povídali o Vánocích. 

 

    
 

Prodejní výstava výrobků zdravotně postižených a seniorů 

Po celý rok 2017 je možné v prostorech JCZPS o.p.s. zakoupit si některý z výrobků, které 

vytvořili naši uživatelé, tedy osoby se zdravotním postižením a senioři. Výtěžek z prodeje je 

zpětně použit na podporu JCZPS o.p.s.  
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Den otevřených dveří 

Na začátku října 2017 se uskutečnil v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří, 

který je příležitostí pro širokou veřejnost i současné a budoucí uživatele seznámit se s 

činností našeho centra. Kromě prohlídky pracoviště, jsme zúčastněným představily sociální 

služby, které poskytujeme. Součástí byla také výstava kompenzačních pomůcek, které si 

uživatelé mohou zapůjčit, vyzkoušet nebo jim poradíme s výběrem vhodné pomůcky před 

napsáním lékařem. V rámci prezentace byl představen projekt Euroklíč, který zajišťuje 

rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení. 

 

                                
 

Stěhování pracoviště 

Velkou změnou v roce 2017 bylo přestěhování našeho pracoviště do nových prostor do 

objektu České spořitelny nad autobusovým nádražím. Poradna tak i nadále zůstává v blízkosti 

Nemocnice Český Krumlov, Městského úřadu i autobusového nádraží, což je pozitivní 

především pro naše uživatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní budova                                                       Budova, kde centrum nově sídlí 
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Informační a aktivizační akce 

Informační a aktivizační akce, 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.  

 

 
 

Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří se v loňském roce uskutečnil v polovině 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. 
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Trénování paměti zrakově postižených 

Ve spolupráci s JCZPS, o.p.s., pracoviště Strakonice proběhlo na pracovišti v Písku na 

podzim 2017 trénování paměti zrakově postižných osob a pro velký úspěch v něm budeme 

pokračovat i v roce 2018. 

 

 
 

Týden sociálních služeb ČR 

V rámci akce Týden sociálních služeb ČR proběhly JCZPS, o.p.s. pracoviště Písek Den 

otevřených dveří. Účastníci se mohli seznámit s prostory a nabízenými službami pracoviště. 

V rámci spolupráce s Jihočeským centrem rovných příležitostí z. ú., pracoviště Písek si 

zájemci mohli vyzkoušet různé kompenzační pomůcky. 
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Prachatický dobročinný obchůdek 

 

Prachatický dobročinný obchůdek (PDO) byl otevřen v září před třemi lety. Pracovníci 

a dobrovolníci se celou dobu snaží PDO vylepšovat, více zpřístupňovat svým zákazníkům 

a nabízet jim stále nové zboží a výhody. I v posledním roce proběhlo v PDO několik změn. 

Tou největší změnou, které si zákazníci mohli všimnout, jsou nové regály, které výrazně 

rozšířily prodejní plochy obchůdku. Díky tomu se rozšířila nabídka bot, skla, keramiky 

a porcelánu. Nově rovněž PDO získal dárce nových knih. Jednu krabici knih nám nyní 

zasílají každý měsíc přímo z tiskárny a tak zákazníci mají možnost si v PDO tyto nové knihy 

pořídit za přijatelné ceny. Další velkou změnou pro PDO je kromě zavedení elektronické 

evidence tržeb i spolupráce s firmou TextilEco a. s. při odvozu neprodejných kousků 

oblečení, které firma dále zpracovává. 

Jsou ale trendy a zvyky, které jsou stálé a osvědčené a nemáme je v plánu měnit. I nadále 

zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením a snažíme se udržet kvalitu zboží a služeb, 

které zákazníkům poskytujeme. Obchůdek je místem setkávání pro dobrovolníky všech 

věkových kategorií. Již od začátku svého působení PDO podporuje sociálně slabé rodiny, 

kterým věnujeme dětské oblečení a sbíráme savé materiály pro prachatický útulek pro psy, 

v těchto aktivitách bude také dále pokračovat. 

Výtěžek z PDO šel v roce 2017 na podporu Poradny pro zdravotně postižené, seniory a jejich 

rodinné příslušníky. 
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Prázdninový pas – Rukodělný workshop pro děti i dospělé ve prospěch dobročinného 

obchůdku 

Letos v srpnu proběhl v rámci Prázdninového pasu Rukodělný workshop pro děti a dospělé, 

kde všichni mohli vyrábět drobné předměty jako výrobky z korálků a knoflíků, malovat na 

náramky ze špachtlí, vyrábět náramky ze špachtlí a CD. Výrobky jejich tvůrci věnovali PDO 

k prodeji, za to jim a i všem ostatním dárcům z řad fyzických a právnických osob děkujeme!  
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2. Rukodělný workshop pro děti i dospělé ve prospěch dobročinného obchůdku 

V říjnu o podzimních prázdninách proběhl pod vedením dobrovolnice Aleny Bláhové pro děti 

od předškolního i školního věku výtvarný workshop. Děti si mohly vyzkoušet techniku 

enkaustiky – malování horkým voskem. 
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Lze se úspěšně bránit v každém věku 

V rámci podpory projektů v oblasti prevence kriminality, specificky zaměřených na seniory, 

se díky realizaci prevence kriminality v projektu bezpečně doma i v obci za podpory 

Jihočeského kraje a města Prachatice uskutečnil seminář s názvem Lze se úspěšně ubránit 

v každém věku – obrana pro seniory, která se konala v říjnu v komunitním centru zdravotně 

postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice. 

Seminář pod vedením zkušeného instruktora sebeobrany Ing. Martina Hermanna byl rozdělen 

na dvě části. V první části se věnoval teorii, kdy vysvětlil a objasnil základní znaky a typy 

násilníků, praktickými ukázky předvedl, jak se bránit s věcmi nejen denní potřeby, jako jsou 

klíče, mobil, deštník, láhev s pitím atd., ale i se speciálními sebeobrannými prostředky jako 

slzotvorné spreje, obušky nebo i osobní zbraň. Během celého semináře bylo možné 

přednášejícímu sdělit svůj dotaz, myšlenku nebo nápad, jak zpacifikovat protivníka. Řešili se 

i životní situace těch, kteří už se v dané situaci přepadení či ohrožení života ocitli.  

V druhé polovině semináře se dostalo na praktické ukázky modelových situací, které se 

mohou kdykoliv stát každému člověku. Vyzkoušeli si obranné hmaty a chvaty, které budou 

moci používat i v běžném životě při ohrožení sebe samých nebo svých blízkých. Jednalo se 

především o obranu v stísněném prostředí v pokoji. Každý si na vlastní kůži mohl zkusit, jak 

se bránit při napadení zepředu i zezadu, škrcení, obtěžování další osobou 

Pro lektora bylo nečekané, že se mezi účastníky objevila osoba se zrakovým postižením. 

Tohoto úkolu se ujal velmi profesionálně a po seznámení se s jejím vodicím psem ji své rady 

a tipy na sebeobranu ukazoval názorně, aby i dotyčná měla možnost pochopit nejen slovy, ale 

i vlastní zkušeností. 
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Počítačové kurzy 

V roce 2017 jsme opět od května do srpna 2017 díky podpoře Jihočeského kraje z grantového 

programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 mohli upořádat počítačové 

kurzy pro seniory a zdravotně postižené s názvem „Zvládněte to s námi - internetu se 

nemusíte bát“. 

V tomto roce jsme se rozhodli vyzkoušet něco nové. Vedle klasického užívaní stolních 

počítačů a notebooků se senioři nebojí učit s moderními tablety a chytrými telefony. A my je 

v tomto chceme podpořit. Proto jsme jeden kurz věnovali jim jako dárek k našim 

15. narozeninám naší organizace a k deseti letům pořádání počítačových kurzů. O tento typ 

kurzu byl velký zájem a určitě jej budeme chtít zopakovat i v roce 2018 

Kurzy byly opět rozděleny na začátečníky, pokročilé a náplň kurzů je vždy individuální a dle 

aktuálních požadavků účastníků. Proto jsou jedinečné a individuální. Lektor se může věnovat 

každému. Uskutečnili se ve Strakonicích (5 kurzů od května do července) a v Písku (1 kurz 

v červnu). 

V tomto rozsahu mohly být počítačové kurzy opět realizovány zejména díky významné 

pomoci Krajského úřadu Jihočeského kraje, který je podpořil prostřednictvím svého GP 

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. částkou 50.000,-Kč. 

Lektorem byl Lukáš Štětka, náš dlouholetý spolupracovník. Celkem se zúčastnilo 

40 absolventů a proběhlo 6 kurzů. 
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Tréninky paměti pro zrakově postižené 

Přemýšleli jsme dlouho, co nového vymyslet. Napadl nás unikátní projekt – Tréninky paměti 

pro zrakově postižené. Jedná se o přelomový projekt září 2017 až prosinec 2018. V srpnu 

nám pan Čeněk Polívka, předseda dozorčí rady nadace a Pavel Fořt z ALD Automotive 

předali šek. A plánovaní začalo. Naplnění nebyl problém, navázali jsme spolupráci se 

jednotlivými SONS v bývalých okresních městech (Strakonice, Písek, Č. Krumlov 

a Prachatice). Celkem proběhne 10 kurzů (8 pro zrakově postižené seniory, 2 pro seniory bez 

zrakového omezení). Přičemž v rámci jednoho kurzu bude 5 setkání v časovém rozsahu 

2 hodiny týdně pro skupiny s maximálně 5 osobami v jednom kurzu. A na podzim jsme 

uspořádali hned první – pilotní kurzy pro zrakově postižené se SONS Strakonice, Písek 

a Prachatice. 
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Den otevřených dveří 

V rámci celostátního Týdne sociálních služeb ČR jsme v říjnu uspořádali Den otevřených 

dveří u nás. V průběhu dne si návštěvníci mohli prohlédnout fotovýstavu o naší činnosti, 

trénincích paměti či počítačových kurzech. Jako hosta jsme si pozvali Pavla Raušera 

z Ortoservisu s pomůckami denní potřeby, podložkami, zvedákem aj. Během celého dne se 

u nás vystřídala řada návštěvníků z řad veřejnosti, našich klientů osobní asistence i kolegů 

z úřadu práce či městského úřadu. 

 

    
 

Gerontooblek a studenti 

Uspořádali jsme prezentaci gerontoobleku pro studenty 3. a 4. ročníku studijního oboru 

Sociální činnosti. Studentky si vyzkoušely, jaké je to být osmdesátiletý senior, s omezením 

pohybu, zraku, sluchu. Vyzkoušely si, jak se špatně chodí, vstává, sedá, píše i jí, tedy jak se 

obtížně vykonávají běžné denní činnosti. Gerontooblek znesnadní pohyb, zhorší zrak a otupí 

sluch. V gerontoobleku se budete cítit, jako by vám bylo přes osmdesát let. 
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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.  

 

             
 

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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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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Náklady Náklady v Kč 

Hlavní činnost 4.877.372 Kč 

Vedlejší doplňková činnost 821.511 Kč 

Správní činnost 121.037 Kč 

Náklady celkem 5.819.920 Kč 

Výnosy Výnosy v Kč 

Hlavní činnost 4.546.976 Kč 

Vedlejší doplňková činnost 968.043 Kč 

Správní činnost 5.000 Kč 

Výnosy celkem 5.520.019 Kč 
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V roce 2016 mělo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. opět možnost 

spolupracovat s celou řadou partnerů, donátorů a výjimečných osob.  

 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přeměně naší společnosti, či s námi 

realizovali různé aktivity, projekty nebo využívali našich služeb, patří upřímné naše 

poděkování. 

 

NAŠI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PARTNEŘI A DONÁTOŘI V ROCE 2017: 
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Města a obce z celého území Jihočeského kraje 
 

 

 

PARTNEŘI Z OBLASTI ŠKOLSTVÍ 

 

 

 

Vyšší odborná škola sociální prachatice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše velké poděkování patří i spolupracujícím organizacím, hostům 

a účastníkům našich akcí. Také děkujeme všem, kteří nám s jejich 

pořádáním pomáhali. Každé spolupráce si vážíme a je pro nás 

motivujícím faktorem do další práce. 
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Výroční zprávu za rok 2017 schválila správní rada na svém zasedání dne 12.6.2018 

v Praze. 

 

 

Výroční zprávu za rok 2017 vydalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené o. p. s., se 

sídlem v Prachaticích dne 14.6.2018. 

 

 

 


