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Představení společnosti 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory je obecně prospěšnou společností 

(JCZPS o.p.s.). Společnost tvoří sedm pracovišť na území Jihočeského kraje. Sídlo celé 

organizace a statutární zástupce se nachází v Prachaticích. Zakladatelem společnosti se stala 

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky.  

Prvním krokem sociálního působení byla Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci 

při Sdružení zdravotně postižených v České republice. Centrum, které se začalo zabývat 

sociálním poradenstvím působilo v Jindřichově Hradci od roku 2002. Postupem času vznikla 

současná podoba společnosti, poslední změna proběhla v roce 2013 a týkala se právní formy, 

statutárního zástupce a sídla organizace.  

Jindřichohradecké pracoviště provozuje svou činnost pouze ambulantní formou. Základní 

činností je odborné sociální poradenství. 

 

 

 

   

 

 

 

   * budova ÚP ČR, ve které sídlíme                                                  

                     

 

  

 

 

                                                              *naše pracoviště 
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Statutární orgány společnosti 

Správní rada 

Dozorčí rada 

Statutární orgán – ředitelka  Mgr. Hana Vlasáková, Dis. 

 

 

 

Kontaktní údaje a personální zajištění v r. 2018 

 

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 

Pracovnice půjčovny:    Daniela Prokešová (od dubna 2018) 
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Naše činnost 

 

 Poskytování odborného sociálního poradenství  

 Půjčování kompenzačních pomůcek 

 Zajištění drobného prodeje pomůcek k naslouchadlům a baterií do 

glukometrů 

 Distribuce Euroklíčů  

 Pořádání prezentačních a informačních akcí nejen pro naše uživatele sociální 

služby 

Komu jsme užiteční: 

 Osobám se zdravotním postižením, 

 Seniorům 

 Osobám pečujícím a osobám blízkým  
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Sociální služba 

V Poradně pro osoby se zdravotním postižením a seniory je ambulantní formou poskytováno 

odborné sociální poradenství v souladu s registrací a Pověřením Jihočeského kraje.   

Velký důraz klademe na osobnost, požadavky a potřeby uživatele. Poradenství je bezplatné, 

profesionální a podle přání klienta i anonymní.  

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 pomáhá 

uživatelům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, najít vhodné řešení jejich 

životní situace, kterou nejsou schopni svými silami ani za pomoci svého blízkého okolí 

zvládnout. Poradenství přispívá ke zlepšení kvality života uživatelů. 

Službu poskytujeme v oblastech, ve kterých se naše cílové skupiny neorientují a potřebují 

podporu a pomoc. Jedná se zejména o řešení nepříznivých životních situací spojených 

se zdravotním stavem a jeho následky, podpory nezávislého života a mobility, nápravu 

nesprávných rozhodnutí či postupů, podporu v oblasti lidských práv a důstojnosti. 

 

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. 

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 424 osob a na ostatní naše služby 

(půjčovna, prodej baterií, informační akce) se obrátilo cca 700 osob.  
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Doplňková činnost 

Půjčovna kompenzačních pomůcek neodmyslitelně patří k našim službám. 

Je doplňkovou činností, která směřuje z velké části také k našim cílovým skupinám 

v poradenství. Kompenzační pomůcky usnadňují péči o osobu blízkou, umožňují překlenout 

nepříznivý zdravotní stav, nahrazují vlastní rozbité pomůcky, pomáhají při rehabilitaci, 

úrazech, před získáním vlastní pomůcky na poukaz a v dalších obdobných situacích.  

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

a stolky k lůžku, toaletní a sprchovací židle, elektrická polohovací lůžka, francouzské hole 

a berle. Půjčování kompenzačních pomůcek je zpoplatněno dle platného ceníku na dané 

období.  

 

 

Prodej pomůcek k naslouchadlům a baterií do glukometrů nabízíme již řadu let. 

Prodáváme značkové baterie Panasonic vhodné do všech typů naslouchadel a glukometrů, 

dále nabízíme pomůcky pro ochranu naslouchadla a prodloužení jeho životnosti, tj. filtry, 

vysoušecí tablety, čistící tablety, čističe ventu, hadičky, olivky aj. 

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 

Mezi naše aktivity řadíme už několik let distribuci 

Euroklíčů v okrese Jindřichův Hradec.  Národní rada osob 

se zdravotním postižením ČR je realizátorem projektu 

Euroklíč v Jihočeském kraji a zároveň centrálním 

distributorem.  

Získat zdarma Euroklíč mohou držitelé průkazů TP, ZTP, 

ZTP/P, držitelé WC karty, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou 

sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a močovými 

dysfunkcemi. Speciální klíč pomáhá zpřístupnit sociální a technická zařízení, která jsou 

osazena Eurozámkem. Bezplatné zapůjčení Euroklíče mohou využít osoby pečující o děti 

do tří let na krajských pracovištích Síť pro rodinu, z.s. 

 

Informační a prezentační akce, které každoročně pořádáme nebo kterých 

se zúčastňujeme, řadíme k důležitým kontaktům s veřejností.  

 

Jindřichohradecké pracoviště Jihočeského centra 

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

Dne poskytovatelů sociálních služeb, který pořádalo 

Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s městem 

Jindřichův Hradec. Představení sociálních služeb veřejnosti 

se uskutečnilo v červnu loňského roku na Masarykově 

náměstí v Jindřichově Hradci.  

Slavnostní zahájení provedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Dopoledne pokračovalo 

pestrým kulturním programem. Mezi jednotlivá vystoupení konferenciér vkládal základní 

informace o přítomných poskytovatelích sociálních služeb. 

V průběhu konání celé akce se každý návštěvník mohl 

osobně seznámit se všemi službami a zajistit si potřebné 

kontakty a informace. Představeny byly ambulantní i terénní 

služby, které se podílejí na zlepšení života občanů 

Jindřichova Hradce a blízkého okolí. Atmosféra celého dne 

byla velmi přátelská a počasí krásně slunečné.   
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Začátkem podzimu se konala v pěkném prostředí městské knihovny beseda 

v Nové Bystřici. Na programu byla krátká prezentace jindřichohradeckého pracoviště 

Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. a problematika kompenzačních 

pomůcek. Byly poskytnuty informace týkající se odborného sociálního poradenství, půjčování 

kompenzačních pomůcek, drobného prodeje pomůcek k naslouchadlům a také k distribuci 

Euroklíčů osobám se zdravotním postižením.  

Možnosti získání kompenzačních pomůcek a jejich správné využití, podrobně vysvětlila 

Mgr. Marcela Kryski, zástupce firmy DMA. Informovala o získání pomůcek přes zdravotní 

pojišťovnu i praktického lékaře, koupí i možností zapůjčení. Věnovala se i velmi důležité 

problematice soběstačnosti, kterou u seniorů a osob se zdravotním postižením usnadňuje 

také velké množství pomůcek.  

  

Den otevřených dveří se v loňském roce uskutečnil opět 

v říjnu v týdnu sociálních služeb. Jihočeské centrum 

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

Jindřichův Hradec bylo otevřeno všem příchozím po celý 

den. Jde o prezentaci našich služeb pro veřejnost i naše 

uživatele. 

Příchozí se seznámili s naším pracovištěm a shlédli připravenou prezentaci našich služeb, 

měli k dispozici propagační materiály týkající se veškeré naší činnosti, výroční zprávu 

za minulý rok, mohli nahlédnout do Standardů kvality pro 

odborné sociální poradenství našeho pracoviště a katalogu 

kompenzačních pomůcek půjčovny. Zájem z řad účastníků 

byl o vyzkoušení některých pomůcek, konkrétní radu 

ohledně mobility a výběru pomůcky, tak i o měření krevního 

tlaku a informace o Euroklíči.  
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Koncem roku se uskutečnilo Adventní posezení 

s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o možnostech 

příspěvků, výhod, prevence, přeregistrace a obdobných 

záležitostech pojištěnců i případných nových zájemců o 

registraci v této zdravotní pojišťovně. Pracovnice pojišťovny 

informovala hlavně o Klubu pevného zdraví, o jeho výhodách 

i dalších příspěvcích a benefitech.  

Následovalo mnoho dotazů na neuspokojivý stav zubních lékařů a na konkrétní zavřené 

ordinace zemřelých praktických lékařů, kterých v okolí Jindřichova Hradce přibývá. Účastníci 

žádali odpovědi na otázky týkající se úhrady očkování, 

lázeňské péče, rehabilitace, cen léků, preventivní lékařské 

prohlídky a konkrétní lékařská péče, kterou zdravotní 

pojišťovna odmítá pacientům platit, ačkoli ji odborný lékař 

doporučí. Koncem besedy došlo i k osobním konzultacím 

a přeregistracím.  

 

Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. je dané další vzdělávání sociálních 

pracovníků.  Ovšem problematika osob se zdravotním postižením a seniorů se řeší 

i v rámci konferencí a kongresů, kde také lze získat velké množství podnětů a informací pro 

další sociální práci. A proto připomínáme i tyto aktivity, ze kterých jsme čerpali nové 

poznatky. 

 

Začátkem loňského roku jsme se zúčastnili setkání pečujících osob se zástupci neziskovek, 

které pořádala Unie pečujících na Městském úřadu v Třeboni. Na konferenci s názvem 

Úskalí pečujících se diskutovalo o problematice pečujících osob, o možnostech zastřešit 

tuto skupinu neformálních pečujících a zejména o podpoře a pomoci pro tyto osoby. Mezi 

účastníky byli i zástupci městského úřadu.  Závěrem proběhla vzájemná výměna informací, 

zkušeností a názorů na danou problematiku. 

Manipulativní chování klienta občas zaznamená každý sociální pracovník. Rozpoznat 

a pracovat s takovýmto klientem nebývá jednoduché. Úskalí této problematiky řešil 

akreditovaný kurz v březnu loňského roku v Táboře. Pořádala ho Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb. 
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Školící akce Manipulace s nepohyblivým klientem se uskutečnila na jaře  v prostorách 

českobudějovického pracoviště firmy DMA a byla určena pracovníkům Jihočeského centra 

pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., a to sociálním pracovníkům, osobním asistentům 

a pracovnicím půjčoven. Mgr. Marcela Kryski, ergoterapeutka a skvělá lektorka, ukázala, jak 

zvládat péči o tělesně postiženého a imobilního člověka. Upozornila na několik zásadních 

pravidel, která jsou důležitá při manipulaci s takto nemocným jedincem. Předvedla praktické 

ukázky usnadňující přesun a polohování pacienta s využitím správně zvolených pomůcek i 

správné postoje pečující osoby zajišťující manipulaci a případnou spolupráci samotného 

pacienta. 

 

GDPR v sociálních službách bylo téma školící akce pro 

osvojení důležitých pravidel, legislativy a písemností 

souvisejících s ochranou osobních údajů uživatelů 

i zaměstnanců JCZPS o.p.s., která se uskutečnila na jaře. 

 

 

Kongres poskytovatelů sociálních služeb, který se koná každoročně v prvních 

říjnových dnech v Táboře je příležitostí seznámit se s novinkami v sociálních službách i 

v kompenzačních pomůckách, získat přehled o důležitějších pohledech do světa sociálních 

služeb, získání nových kontaktů a poznatků.  

V loňském roce se konal ve dnech 11. a 12. října a byl další vzdělávací aktivitou pro vedoucí 

služby našeho pracoviště.  
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Skupinová supervize, která proběhla dvakrát ročně v Prachaticích, je nedílnou součástí 

vzdělávání a zároveň se jedná o podporu a sebereflexi sociálního pracovníka. Usnadňuje 

zvládnout psychickou zátěž a nalézt vhodné relaxační metody. Podporuje rozvoj 

profesionálních znalostí a dovedností.  
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Celoroční činnost v číslech 

Kontakty celkem 

 

Služba/činnost Počet kontaktů 

Poradenství 424 

Půjčování kompenzačních pomůcek 106 

Další činnost – drobný prodej přísl. ke sluchadlům, akce a besedy 
spojené s prezentací pracoviště 

750 

 

 

 
 

 

 

 

Poradenství 

Uživatelé Muž Žena Celkem Z toho nad 65 let 

 187 237 424 140 

     

Způsob 

kontaktu osobně telefonicky 

 308 116 
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Náklady a příjmy 

 

  

NÁKLADY 557 013 

spotřeba materiálu 10 724 

energie a ost. služby /supervize, revize, zprac. mezd. a 
účetnictví, propagace aj./ 17 783 

mzdové nákl.vč. odvodů 387 461 

ostatní náklady 141 045 

 

   

  

  

 

 

 PŘÍJMY    484 918 

dotace MPSV 324 000 

dotace měst a obcí 46 000 

sponzorské dary 15 000 

tržby z doplňkové činnosti 99 918 
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Poděkování 

 

Vážíme si pochopení všech, kteří nás podpořili. Město Jindřichův Hradec 

spolufinancovalo naši sociální službu, kterou je odborné sociální poradenství. 

Dotacemi nás podpořilo také město Nová Bystřice a obec Kunžak. Příspěvek 

na provoz pracoviště jsme obdrželi od obce Člunek a dalších fyzických 

i právnických osob. 

Děkujeme za podporu a pomoc: 

o Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

o Úřadu práce ČR – kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec 

o Městu Jindřichův Hradec  

o Městu Nová Bystřice 

o Obci Kunžak 

o Obci Člunek 

o Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 

o MUDr. Ludmile Leitgebové 

o Jaromilu Ledeckému 

 

 

Naše velké poděkování dále patří spolupracujícím organizacím, hostům a účastníkům všech 

pořádaných akcí, neboť i to je podpora, které si vážíme a povzbuzuje nás do další práce.  

 

 

 

 

 

 


