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iihhooččeesskkéé  cceennttrruumm  pprroo  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennéé  aa  sseenniioorryy  oo..  pp..  ss..  

sídlo společnosti:                  SNP 559, 381 01 Prachatice 

IČ:                                              265 94 463 

statutární zástupce:  Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS o. p. s. 

telefon:    721 001 422 

zakladatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

 

JJiihhooččeesskkéé  cceennttrruumm  pprroo  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennéé  aa  sseenniioorryy  oo..pp..ss.. (dále jen JCZPS) 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 se nacházejí v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, 

Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. 

  

JJ iihhoo čč ee sskk éé   cc eenntt rruumm  pprroo   zzddrraavvoo ttnn ěě   ppooss tt iižž eenn íí   aa   ss eenniioorryy  oo ..   pp ..   ss ..   

pp rraaccoovv ii šš tt ěě   ČČ ee sskkýý   KKrruummlloovv   
  

kontaktní adresa    Za Tiskárnou 588, 381 01 Český Krumlov 

telefon:     380 711 764, 602 177 402 

e-mail:     ceskykrumlov@jczps.cz 

www stránky:     www.jczps.cz 

číslo účtu:     263 861 558/0300  

vedoucí JCZPS, sociální pracovník:  Jana Ihnatoliová, DiS. 

 

HHooddiinnyy  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt::  

  

Ambulantní poradenství: 

Pondělí  7:00 – 11:30 12:00 – 16:30 

Úterý   Zavřeno 

Středa   7:00 – 11:30 12:00 – 16:30 

Čtvrtek  7:00 – 12:00 

Pátek   7:00 – 12:00 

 

Mimo tyto hodiny si lze sjednat schůzku osobně nebo telefonicky. 

 

JJ  
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JCZPS sídlí od roku 2017 na nové adrese: Za Tiskárnou 588, 381 01 Český Krumlov. 

Objekt se nachází nad autobusovým nádražím, naproti nemocnici Český Krumlov a je viditelný 

nápisem sídla České spořitelny. 

Do poradny je možné přijít po 

schodech přímo nad 

autobusovým nádražím nebo je 

možné budovu obejít po 

chodníku kolem hlavní silnice 

(Nemocniční) cca 20 m, vyjít 

schodištěm na pravé straně       

a vrátit se rovnoběžně s hlavní 

silnicí zpět k budově. 

Poradna se nachází v přízemí 

budovy, z druhé strany než je 

Česká spořitelna. Přístup do 

budovy a celá budova je 

bezbariérová. V prostorách před 

JCZPS, které slouží jako čekárna, 

jsou dostupné informační 

materiály z různých okruhů 

problematiky života občanů se 

zdravotním postižením. Vedle 

poradny se nachází toalety kam 

je bezbariérový vstup. Kolem budovy je možné zaparkovat jen omezeně, jedno místo pro ZP je 

k dispozici u vchodu do České spořitelny. 

 

oosskkyyttoovvaannéé  sslluužžbbyy  

JCZPS pracoviště Český Krumlov poskytuje svým uživatelům odborné sociální poradenství    

a další doplňkové služby a činnosti jako je půjčování kompenzačních pomůcek, vzdělávací 

aktivity, prodej drobných kompenzačních pomůcek pro sluchově a tělesně postižené               

a mnoho dalších. V JCZPS je také výdejní místo kompenzačních pomůcek firem DMA a Panter . 

  

PP  
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ddbboorrnnéé  ssoocciiáállnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  

PPoosslláánníímm  ooddbboorrnnééhhoo  ssoocciiáállnnííhhoo  ppoorraaddeennssttvvíí je poskytovat radu, informaci, pomoc           

a podporu uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací 

ohroženi z důvodu svého postižení či 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. 

  

NNaaššíímm  uužžiivvaatteelleemm  vv  nneeppřříízznniivvéé  ssoocciiáállnníí  ssiittuuaaccii  jjee  oossoobbaa,,  kktteerráá  ssee::  

 nedokáže zorientovat v systému sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb a organizacích 

 neumí se orientovat v dávkovém systému 

 neorientuje se v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, výběru vhodného 

bezbariérového bydlení, úpravy bytu/domu apod. 

 nemůže si najít práci s ohledem na svůj zdravotní stav  

 nemá dostatečné zkušenosti ohledně péče v domácím prostředí 

 

Cílem odborného sociálního poradenství je uživatel, který prostřednictvím rady, pomoci              

a podpory bude informován o svých právech a povinnostech a bude tak lépe zorientovaný ve své 

životní situaci i v možnostech jejího řešení a motivovaný k řešení své nepříznivé situace 

vlastními silami.  

Odborné sociální poradenství, které poskytujeme je bezplatná služba určená osobám se 

zdravotním postižením, seniorům, jejich rodinám a pečujícím osobám. 

 

ZZáássaaddyy  ooddbboorrnnééhhoo  ssoocciiáállnnííhhoo  ppoorraaddeennssttvvíí    

 odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady 

 profesionální a individuální přístup pracovníků k uživatelům, všichni pracovníci jsou vázáni 

mlčenlivostí 

 pracovníci podporují uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace 

 způsob řešení nepříznivé sociální situace si uživatel vybírá sám nebo na základě 

nabídnutých možností 

 uživatel je informován o možnosti zachování anonymity, pokud si to přeje a pokud je to          

s ohledem na složitost jeho problému možné 

  

  
  

OO  
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PP řř ee hh ll ee dd   ss tt aa tt ii ss tt ii kk yy   uu žž ii vv aa tt ee ll ůů   ss oo cc ii áá ll nn íí cc hh   ss ll uu žž ee bb   zz aa   rr oo kk   22 00 11 88   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Pozn.  
ZKSO -  zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (kontakty na navazující a doplňující služby a další poskytovatele) 
PPP -  pomoc při uplatňování práv (jednání s přísl. úřady, vyřizování běžných záležitostí, sepisování žádostí, formulářů, apod.) 
STČ -  sociálně terapeutické činnosti (příspěvek na péči, sociální, zdravotní a nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky hmotné 

nouze, dávky státní sociální podpory, dávky dle zákona pro OZP, průkazy TP, ZTP, ZTP/P, pracovněprávní problematika, 
vzdělávání OZP, poradenství při odstraňování architektonických bariér, atd. 

 

Také v roce 2018 byl velký zájem o činnost a služby našeho poradenského centra, které má své 

pevné a nezastupitelné místo v síti sociálních služeb v našem regionu. O tom svědčí trvalý zájem jak 

ze strany zdravotně postižených občanů, tak i ze strany organizací a laické veřejnosti, kteří 

v dostatečné míře využívali odborných poradenských služeb. Celkem využilo služeb JCZPS 722 

osob, z toho 309 mužů a 413 žen. Převážně to byli občané se zdravotním postižením (579 osob), 

kteří naší poradnu navštívili osobně, 9 osob využilo služeb telefonickou formou. 

V roce 2018 jsme nejvíce poskytovaly poradenství týkající se výběru vhodné kompenzační pomůcky, 

příspěvku na pomůcky, získání kompenzační pomůcky, poskytovaly jsme základní informace                     

o pomůckách, kontakty na prodejny a půjčovny. V návaznosti na tuto oblast jsme řešily získání 

příspěvku na péči, především vyřízení žádosti, jak a kde požádat, jak dále postupovat, ale i samotnou 

pomoc při sepisování žádosti. Poradenství směřovalo také na péči v domácím prostředí, zvládání 

běžných úkonů, hrazenou domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu a její poskytované služby. 

Dále jsme řešily dotazy týkající se průkazů TP, ZTP, ZTP/P, parkovacích průkazů a příspěvku na 

mobilitu. Uživatelé se na nás obraceli o pomoc i v oblasti důchodového pojištění, otázky se týkaly 

především přivýdělku při invalidním či jiném důchodu, Řešily jsme také otázky nemocenského, 

zdravotního, sociálního a důchodového pojištění. 

 

 

Uživatelé 
(celkem) 

Muž Žena 
Z toho 

ZP 
Z toho 

Senioři 

722 309 413 579 143 

Způsob jednání 
(celkem) 

Osobně Telefonicky 
Písemně 

e-mail 
 

722 713 9 0  

Forma kontaktu 
(celkem) 

Ambulantní Terénní     

722 722 0     

Sociální 
poradenství 

(celkem) 
ZKSO PPP STČ   

1014 161 11 842  
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ůů jjččoovvnnaa  kkoommppeennzzaa ččnn íí cchh   ppoommůů cc eekk 

Půjčovna je převážně vybavena pomůckami, které byly zakoupeny z darů a příspěvků obcí      

a měst našeho regionu a letos také z Nadačního fondu Tesco. Tyto finanční prostředky jsou 

investovány do obnovy, údržby a revizí stávajících pomůcek. 

 

CCíílleemm  ppůůjjččoovvnnyy  jjee  ppoommoocc,,  ccoo  nneejjeeffeekkttiivvnněějjii  vvyyřřeeššiitt  ssiittuuaaccii  uužžiivvaatteellee::  

 při úraze, kdy uživatel nemá nárok na získání vlastní kompenzační pomůcky je to 

zapůjčení na dobu nezbytně nutnou 

 při pooperačních stavech, jedná se o polohovací lůžka, mechanické vozíky a opěrná 

chodítka, zapůjčujeme pro rehabilitaci a udržení co největší míry samostatnosti 

uživatele 

 při zhoršujícím se zdravotním stavu, ať už stářím nebo nemocí, kdy uživatel žádá      

o vlastní kompenzační pomůcku, zapůjčujeme na vyzkoušení a na překlenutí období 

získání nejlépe vyhovující  pomůcku  

 

VV  rrooccee  22001188  bbyyll  zzáájjeemm  oo  kkoommppeennzzaaččnníí  ppoommůůcckkyy  ooppěětt  vveellkkýý,,  sslluužžeebb  ppůůjjččoovvnnyy  vvyyuužžiilloo  338844  

uužžiivvaatteellůů,,  kktteeřříí  ssii  ppoommůůcckkuu  bbuuďď  zzaappůůjjččiillii  nneebboo  ppoottřřeebboovvaallii  ppoorraaddiitt,,  kkddee  aa  jjaakk  jjii  mmoohhoouu  zzíísskkaatt..  

 

KKoommppeennzzaaččnníí  ppoommůůcckkyy  kk  zzaappůůjjččeenníí::  

  

 elektrická polohovací lůžka s antidekubitní matrací, stolky k lůžku 

 mechanické vozíky, antidekubitní sedáky na vozíky 

 chodítka opěrná vysoká a nízká 

 toaletní židle, nástavce na WC,  

 sedáky do vany a sprchových koutů 

 hrazdy k polohování 

 francouzské hole, berle 

 

PP  
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Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá bez nutnosti složení vratné zálohy. Půjčovné je 

účtováno za jednotlivé dny a nevyčerpané půjčovné vracíme. Ceny půjčovného jsou symbolické           

a hradí se za každý započatý den. Více na hhttttppss::////jjcczzppss..wweebbnnooddee..cczz//kkoonnttaakktt//pprraaccoovviissttee--cceesskkyy--

kkrruummlloovv//ppoosskkyyttoovvaannee--sslluuzzbbyy//ppuujjccoovvnnaa//  

Mezi další služby spojené s půjčováním kompenzačních pomůcek patří poradenství ohledně 

používání pomůcek a zácvik obsluhy v jejich užívání, poradenství o vhodnosti 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 

a zprostředkování zapůjčení pomůcek z jiných půjčoven. 

 

aa ll šš íí   ddooppllňňkkoovv éé   ss lluu žž bbyy 

Další službou JCZPS je prodej příslušenství k naslouchadlům pro 

sluchově postižené osoby. Jedná se především o různé druhy baterií do 

naslouchadel, hadičky či další komponenty. Dále zprostředkujeme kontakty na 

odborné lékaře a servisy sluchadel. Spolupracujeme s firmou DMA Praha, 

Panter s. r. o. Praha a firmou Hartmann. Touto cestou chceme posunout 

služby uživatelům co nejblíže. 

 

Prostory JCZPS jsou také místem setkávání osob se zdravotním postižením a seniorů. Nejvíce tuto 

službu využívají členové Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých (SONS), která se v centru 

schází každý druhý čtvrtek v měsíci. V letošním roce 

zde společně absolvovali kurzy tréninku paměti.  

 
 

 

 

  

DD  

https://jczps.webnode.cz/kontakt/pracoviste-cesky-krumlov/poskytovane-sluzby/pujcovna/
https://jczps.webnode.cz/kontakt/pracoviste-cesky-krumlov/poskytovane-sluzby/pujcovna/
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ČČiinnnnoossttii  aa  aakkccee  rreeaalliizzoovvaannéé  vv  rrooccee  22001188  

  
Na jaře 2018 proběhly v našem JCZPS kurzy 

tréninku paměti. Pořádaly je naše kolegyně        

z JCZPS pracoviště Strakonice   a byly určené 

pro seniory a seniory se zrakovým postižením. 

Pět setkání probíhalo jednou týdně v rozsahu    

2 hodin a zúčastnilo se 6 členů oblastní 

odbočky SONS. Účastníci se zde seznamovali se 

základními paměťovými technikami, 

procvičovali krátkodobou  a dlouhodobou 

paměť v jednoduchých ústních cvičeních 

s využitím specifických pomůcek (plastická písmena        

a číslice) a nechyběla ani koncentrační poslechová            

a hmatová cvičení. Paní lektorka Hana Holubová to 

mnohokrát neměla jednoduché, přesto kurz splnil 

očekávání všech zúčastněných, kteří se už těší na jeho 

další pokračování. Všichni si odnesli nejen krásné 

poznatky  a zážitky, ale i osvědčení o absolvování kurzu.  
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Půjčování kompenzačních pomůcek je důležitá doplňující služba našeho centra. Uživatelé jí využívají 

velmi často a tak není divu, že životnost kompenzačních pomůcek 

pomalu končí a je třeba pořídit nové. Proto se naše pracoviště JCZPS 

zapojilo do programu Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my 

pomáháme“ a připravilo projekt „Obnova půjčovny kompenzačních 

pomůcek“. Ve dnech 7. května – 4. června 2018 mohli lidé hlasovat 

v hypermarketu Tesco v Českém Krumlově. Cílem projektu bylo 

obnovit půjčovnu kompenzačních pomůcek a tím pokračovat 

v poskytování služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

na co nejvyšší úrovni. Náš projekt vyhrál s celkovým počtem 5000 

vhozených žetonů. Také Město Český Krumlov podpořilo stejný 

projekt na obnovení půjčovny kompenzačních pomůcek a tak jsme 

mohly oba projekty realizovat. Za celkovou částku jsme pořídili           

1 elektricky polohovací lůžko s antidekubitní matrací, 4 mechanické 

vozíky, z toho jeden nad 120 kg nosnosti, 3 nízká a jedno vysoké 

chodítko, nástavec na WC, sedačku do vany a do sprchy a antidekubitní podložku do mechanického 

vozíku. 

  
Na konci října 2018 uskutečnilo JCZPS pracoviště Český 

Krumlov ve spolupráci s firmou Hartmann přednášku na 

podzimním shromáždění oblastní odbočky SONS. 

Zástupkyně firmy paní Monika Horejšová seznámila 

posluchače s absorpčními pomůckami Moli, které řeší 

problém inkontinence. Všichni 

zúčastnění měli možnost si 

pomůcky prohlédnout, osahat a 

později mohli individuálně řešit 

své problémy. I přes počáteční 

ostych došlo i na praktické ukázky 

oblékání zalepovacích kalhotek 

z řad dobrovolníků, při kterých se všichni velmi zasmáli. Přednáška byla 

velmi přínosná a potlačila mnohé předsudky přítomných. Vzorky inkontinenčních pomůcek jsou pro 

uživatele k dispozici zdarma na našem pracovišti. 
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VVzzdděělláávváánníí  ssoocciiáállnníícchh  pprraaccoovvnnííkkůů  

  
V roce 2018 jsme absolvovaly:  

 Manipulativní chování a jak se mu bránit – 8 hodin 

 Manipulace s nepohyblivým klientem – 4 hodiny 

 Teorie GDPR pro praxi v sociálních službách a neziskovém sektoru – 4 hodiny 

 GDPR v sociálních službách – 8 hodin 

 Úvod do problematiky – Edukace neformálních pečujících prostřednictvím 

pečovatelských služeb – 8 hodin 

 Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb – 8 hodin 

 Konflikt a jeho řešení – 8 hodin 

 Školení BOZP a PO – 2 hodiny 

 Supervize – 4 hodiny 

  
PP rr oo vv oo zz nn íí   nn áá kk ll aa dd yy   pp rr aa cc oo vv ii šš tt ěě   ČČ ee ss kk ýý   KK rr uu mm ll oo vv   vv   rr oo cc ee   22 00 11 88   

  

Příjmy  

Dotace MPSV 550 000 Kč 

Dotace (města, obce, nadace) 129 500 Kč 

Dary od měst a obcí 33 000 Kč 

Dary od FO 5 213 Kč 

Tržby z vlastní činnosti 117 844 Kč 

Úroky z BÚ 6 Kč 
 
Celkem 835 563 Kč 

Výdaje  
Osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a pojištění, DPP) 559 647 Kč 

Režijní náklady (nájem, voda, elektřina, teplo,) 107 919 Kč 

Kancelářské potřeby  3 206 Kč 

Provozní náklady (poštovné, telefony, internet, rozhlas, propagace) 24 239 Kč 

Cestovní náklady 10 515 Kč 

Školení a kurzy 4 772 Kč 

Ostatní náklady (revize, opravy, zpracování mezd, účetnictví, audit, apod.) 64 702 Kč 

Nákup DHIM  71 175 Kč 

Jiné provozní náklady 26 789 Kč 
 
Celkem 872 964 Kč 

  
  



Výroční zpráva 2018 

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

Činnost JCZPS o. p.  s. ,  pracoviště v  Českém Krumlově je svázána                   

s podporou a pochopením, bez které by nebylo možné sociální službu         

i ostatní aktivity kvalitně poskytovat .   

Tímto děkujeme za dotace,  finanční i ostatní podporu:  

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  

Krajskému úřadu Jihočeského kraje  

Nadačnímu fondu Tesco  

Městu Český Krumlov  

Městu Velešín  

Městu Větřní  

Městu Vyšší Brod  

Městysu Přídolí  

Obci Černá v  Pošumaví  

Obci Dolní Dvořiště  

Obci Chvalšiny  

Obci Kájov  

Obci Loučovice  

Obci Malonty 

Obci Malšín  

Obci Mirkovice  

Obci Přední Výtoň  

Obci Přísečná  

Obci Rožmitál na Šumavě  

Obci Srnín  

Obci Střítež  

Paní Aleně Řepové  

 

 

Každou pomoc chápeme jako motivující pro další práci a zavaz ající  

vůči našim  uživatelům sociální služby i široké veřejnosti.   

Děkujeme také všem, kteří nás podporují účastí na pořádaných akcích.  

  
 

 


