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ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  ssppoolleeččnnoossttii  

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (dále jen JCZPS o. p. s.) je 

obecně prospěšnou společností, která poskytuje na osmi pracovištích po celém Jihočeském 

kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory 

a jejich rodiny. 

 

Společnost v loňském roce tvořilo osm pracovišť v těchto městech Jihočeského kraje 

v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, 

Strakonicích, Táboře a Vlachově Březí. 

 

 

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 a 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 z. s. 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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ÚÚvvoodd  

Vážení kolegové, přátelé, partneři, donátoři, klienti, uživatelé služeb, 

 

rok 2020 byl v mnoha směrech jedinečný a náročný. Téměř vše se odehrávalo na pozadí 

pandemie onemocnění Covid-19 a s ní souvisejícími mimořádnými opatřeními, které 

ovlivnily veškerou činnost naší společnosti. 

Museli jsme hledat nové a bezpečnější způsoby poskytování registrovaných sociálních 

služeb. Sociální pracovníci z poraden pro zdravotně postižené a seniory hledali nové 

metody práce s uživateli – omezení osobní sociální práce s uživateli, nastavení co nejlepší 

práce z domova, používání ochranných pomůcek a desinfekce. 

Ještě náročnější situace byla u terénní osobní asistence, kdy jsme hledali bezpečnější 

způsoby práce pro pracovníky v přímé péči v terénu a poskytovali nezbytné úkony i 

pozitivně testovaným uživatelům. Pracovníci se učili správně používat ochranné pomůcky, 

používat bezpečné metody přímé práce s důrazem na desinfekci osob i věcí. 

I naše doplňkové služby pocítily výrazné omezení. Půjčovny kompenzačních pomůcek často 

fungovaly v nouzovém režimu (zkrácení provozní doby, více desinfekce, omezení osobního 

kontaktu s veřejností). Nejvíce omezení pocítil náš Prachatický dobročinný obchůdek, 

který patří do sektoru maloobchod. Několik týdnů musel být obchůdek kvůli mimořádným 

opatřením zcela uzavřen, a pokud byl maloobchod povolen v některé z výjimek, tak jsme se 

snažili sortiment obchůdku těmto výjimkám přizpůsobit. Nově jsme začali prodávat 

desinfekční a ochranné prostředky, galanterii a zdravotní pomůcky. 

Bezpečnostní opatření v zájmu ochrany života a zdraví našich pracovníků, uživatelů, 

zákazníků i klientů byla spojena s velkým navýšením nákladů. U sociálních služeb tyto 

náklady byly kompenzovány mimořádnými dotačními řízeními MPSV, ale doplňková 

činnost byla plně hrazena z našich rezerv, které se koncem roku téměř vyčerpaly. 

Doufám, že rok 2021 bude pro nás ve znamení lepších zpráv a možnosti poskytování všech 

našich služeb v plném rozsahu. 

 

S přáním všeho dobrého 

 
 
 
 
 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS o. p. s. 
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OO  nnááss  

SSttrruuččnněě  zz  hhiissttoorriiee  

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 Jihočeského 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.).  

 

 

CCííllee  JJCCZZPPSS  oo..  pp..  ss..  

 

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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HHllaavvnníí  ppřřeeddmměětt  ččiinnnnoossttii  aa  sslluužžeebb  ssppoolleeččnnoossttii  
 

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.  

 

ČČlleennssttvvíí  vv  oorrggaanniizzaaccíícchh  aa  aassoocciiaaccíícchh  

 

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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HHllaavvnníí  ččiinnnnoosstt  vv  rrooccee  22002200  

Všechna pracoviště JCZPS o. p. s. kromě pracoviště v Českých Budějovicích provozují 

poradny pro zdravotně postižené, seniory a jejich rodinné příslušníky. Pracoviště 

ve Strakonicích navíc poskytuje terénní osobní asistenci. 

 

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 15 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 400 uživatelů služeb. Převažující cílovou skupinou jsou 

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

 

 

 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. 
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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 pracovišti 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.  

 

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. 
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VVeeddlleejjššíí  ddooppllňňkkoovváá  ččiinnnnoosstt  aa  sslluužžbbyy  vv  rrooccee  

22002200  

Nejvýznamnější vedlejší doplňkovou službou je půjčování kompenzačních a 

rehabilitačních 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. Pracoviště v Prachaticích a 

Strakonicích nabízejí i rehabilitačních pomůcky – motomedy a motodlahy. V roce 2020 jsme 

se zaměřili na obnovu stávajících pomůcek. 

Za rok 2020 všechny naše půjčovny zapůjčily 360 pomůcek. 

 

V našich půjčovnách si pomůcky můžete nejen zapůjčit, ale i vyzkoušet, vyzvednout na 

poukaz nebo zakoupit. 

 

I v roce 2020 pokračovala čtyři naše pracoviště (Č. Budějovice, Č. Krumlov, J. Hradec a 
Prachatice) v poskytování služeb pro osoby se sluchovým postižením, zejména 
nedoslýchavé. Poskytovala poradenství k péči o naslouchadla. Jak často měnit vodící 
hadičku, kdy je vhodné použít odvlhčovací tablety, jak pečovat o naslouchadlo v době, 
kdy ho nepoužívám, kdy mám nárok na nové naslouchadlo či novou tvarovku, kdy je 
vhodné měnit filtry a mnoho dalších odpovědí na otázky, se kterými se na našich 
pracovištích setkáváme. Tato pracoviště prodávají příslušenství k naslouchadlům pro 

sluchově postižené (různé druhy baterií do naslouchadel, hadičky či další komponenty). 

Velký zájem je o výměny vodících hadiček závěsných naslouchadel a čištění ušních 
tvarovek v ultrazvukové čističce. 
 
 

V Prachaticích již šest let provozujeme Prachatický dobročinný obchůdek, který je 

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

a dobrovolníci všech věkových kategorií. Zboží pochází výhradně z darů fyzických i 

právnických osob. 

 

 

Všechna pracoviště Jihočeského centra vydávaly i v roce 2020 Euroklíče, speciální klíče, 

kterými je možné odemknout místa osazená Eurozámkem. Tyto klíče zajišťují lidem se 

sníženou schopností pohybu lepší dostupnost bezbariérových toalet a technických 

kompenzačních zařízení na celém území České republiky i na mnoha místech v Evropě. 

Počet míst osazených Eurozámkem se v České republice i v Evropě neustále zvyšuje. Dalším 

výdejním místem je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s. v Českých 

Budějovicích. Za rok 2020 se jich vydalo celkem 219 kusů. 

 

Rok 2020 byl druhým rokem fungování dopravy pro občany se zdravotním postižením a 

seniory na našem strakonickém pracovišti. Pokud je volná kapacita, tak kromě osob 

přepravujeme i kompenzačních pomůcky z půjčovny ke klientům. 
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SSttaattuuttáárrnníí  oorrggáánnyy  oobbeeccnněě  pprroossppěěššnnéé  

ssppoolleeččnnoossttii  
 

Statutární orgán – ředitelka 

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

 

 

Správní rada 

 

V průběhu roku 2020 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 2019 sešla na dvou zasedáních. 

 

Zasedání dne 7.5.2020 

Správní rada projednala následující body jednání: 

 zprávu ředitelky o činnosti společnosti od posledního zasedání SR 

 informaci o finančním zajištění registrovaných sociálních služeb v roce 2020 

 schválení výsledku hospodaření společnosti za rok 2019 

 schválení plánu práce a rozpočtu na rok 2020 

 projednání návrhu výroční zprávy za rok 2019 a po zapracování připomínek její 

schválení 

 

Zasedání dne 1.12.2020 

Správní rada projednala následující body jednání: 

 jmenování členů správní rady na další tříleté období 

 

 

Dozorčí rada 

 

V průběhu roku 2020 pracovala dozorčí rada ve složení: 

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

 

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

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

 

Zasedání dne 7.5.2021 

Dozorčí rada společnosti projednala: 

 informaci o finančním zajištění registrovaných sociálních služeb v roce 2020 

 výsledky hospodaření společnosti za rok 2019 s tím, že doporučila správní radě ke 

schválení 

 projednání návrhu plánu a rozpočtu společnosti na rok 2020 

 projednání návrhu výroční zprávy společnosti za rok 2019 s tím, že doporučila její 

dopracování ve smyslu diskuze na tomto jednání 
 

Zasedání dne 1.12.2020 

Dozorčí rada společnosti projednala: 

 jmenování členů dozorčí rady na další tříleté období 

 

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. 
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PPrraaccoovvnníí  ttýýmm  JJiihhooččeesskkééhhoo  cceennttrraa  pprroo  

zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennéé  aa  sseenniioorryy  oo..  pp..  ss.. 

 

Pracoviště 

České Budějovice 

Vedoucí: Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

Pracovník půjčovny: Jiří Furch 

 

Český Krumlov  

Vedoucí a sociální pracovník: Jana Ihnatoliová, DiS. 

Administrativní pracovník: Dita Čadová, DiS. (do 19.10.2020), 

                                             Bc. Hana Malinovská, DiS. (od 1.10.2020) 

  

Jindřichův Hradec  

Vedoucí a sociální pracovník: Bc. Miroslava Ferdanová 

Administrativní pracovník: Dita Čadová, DiS. (do 19.10.2020), 

                                             Bc. Hana Malinovská, DiS. (od 1.10.2020) 

Pracovník půjčovny: Petra Auředníková 

 

 

Písek  

Vedoucí a sociální pracovník: Mgr. Tereza Marková 

Administrativní pracovník: Dita Čadová, DiS. (do 19.10.2020), 

                                             Bc. Hana Malinovská, DiS. (od 1.10.2020) 

 

Prachatice   

Vedoucí a sociální pracovník: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.,  

Administrativní pracovník: Dita Čadová, DiS. (do 19.10.2020), 

                                             Bc. Hana Malinovská, DiS. (od 1.10.2020) 

Pracovník půjčovny: Alena Bláhová, DiS. 

 

Strakonice 

Vedoucí a sociální pracovník: Jana Horvátová, DiS. 

Sociální pracovník: Mgr. Hana Holubová 

Administrativní pracovník a pracovník půjčovny: Martina Božková 

Osobní asistenti: Jaroslava Brejchová, Zdeňka Čapková 

 

Tábor  

Vedoucí a sociální pracovník: Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS. 

Administrativní pracovník: Dita Čadová, DiS. (do 19.10.2020), 

                                             Bc. Hana Malinovská, DiS. (od 1.10.2020) 
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Detašované pracoviště ve Vlachově Březí 

Vedoucí a sociální pracovník: Dita Čadová, DiS. (do 19.10.2020), 

                                                  Alena Bláhová, DiS. (od 19.10.2020) 

 

 

Supervizoři 

PhDr. Miroslav Frnoch                                            Mgr. Květa Kadlecová 

 

                                                
 

Externí firmy pro zpracování účetnictví 

A.P.S.A. – Ing. Květoslav Janoušek (do 31.5.2020) 

Jana Šmídová (od 1.6.2020) 

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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  VVzzdděělláávváánníí  ssoocciiáállnníícchh  pprraaccoovvnnííkkůů    

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. 

 

Virtuální realita – demence 

Jedná se o unikátní aplikaci z Austrálie, která byla upravena do českého jazyka. Díky ní 

můžeme na vlastní oči vidět svět člověka s demencí. Lépe tím pochopíme, co tento člověk 

prožívá. Můžeme tak lépe identifikovat jeho potřeby a poskytnout adekvátní podporu 

v domácím prostředí i v zařízení sociálních služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální služby odborně 

Projekt Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (dále APSS), který se 

zaměřuje na komplexní podporu rozvoje kvality a standardizace sociálních služeb a sociální 

práce členů APSS. Klíčové aktivity se zaměřují na podporu zavádění procesů rozvoje kvality, 

metodickou podporu, analýzu předpokladů a potřeb odborného personálu a doplňkově i na 

vzdělávání sociálních pracovníků. 

 

Manipulace s nepohyblivým klientem 

Školící akce se začátkem září uskutečnila na našem pracovišti ve Strakonicích. Lektorka 

prakticky ukázala způsoby polohování klienta, přesun nepohyblivého klienta z lůžka na vozík 

a zpět či zvedání nepohyblivého klienta z lůžka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Výroční zpráva za rok 2020                                                                                                    15 

 

PPoorraaddyy  vveeddoouuccíícchh  aa  ssoocciiáállnníícchh  pprraaccoovvnnííkkůů  

Každý měsíc se konají porady vedoucích a sociálních pracovníků na našem 

českobudějovickém nebo prachatickém pracovišti. Velice často je spojujeme s návštěvou 

hostů, lektorů nebo obchodních partnerů. 

 

 

SSuuppeerrvviizzee  pprraaccoovvnnííkkůů  vv  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžbbáácchh  

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 

2x ročně se sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách účastní skupinové 

supervize a dle individuálních potřeb a aktuální situace i individuální supervize s Mgr. 

Květou Kadlecovou. Druhým našim supervizorem za účelem poskytování skupinové 

a individuální supervize pro pracovnice osobní asistence je PhDr. Miroslav Frnoch. 

 

 

 



 

 

Výroční zpráva za rok 2020                                                                                                    16 

 

VVeeřřeejjnnéé  ssbbíírrkkyy  vvee  pprroossppěěcchh    

pprraaccoovviiššttěě  vvee  SSttrraakkoonniiccíícchh  

 

Veřejná sbírka ve prospěch půjčovny 
Od roku 2014 má pracoviště Strakonice povolení pořádat veřejnou sbírku za účelem 

financování půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. V roce 2020 byl výnos 

sbírky 4tisíce, které byly použit na nákup ochranných povlaků na matrace k elektricky 

polohovatelným postelím. 

Tato sbírka probíhá formou kasiček, které jsou umístěny v prodejnách COOP Jednota ve 

Volyni a COOP v ulici Čelakovského ve Strakonicích.  

 

  

  

Veřejná sbírka na provoz osobního automobilu 
V roce 2019 zahájilo strakonické pracoviště novou sbírku, jejímž účelem je shromažďování 

finančních prostředků na provoz osobního automobilu pro osobní asistenci a další doplňkové 

služby organizace. Výnos této sbírky v roce 2020 byl 22tisíc, které byly použity na opravy 

automobilu, zákonné a havarijní pojištění a pohonné hmoty. 

Sbírková kasička pro sbírku na provoz osobního automobilu je vyvěšena v prodejně COOP 

Terno v ulici Volyňská ve Strakonicích. 
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PPřřeehhlleedd  ččlleenněěnníí  nnáákkllaaddůů  aa  vvýýnnoossůů  ssppoolleeččnnoossttíí  

zzaa  rrookk  22002200  

  

NÁKLADY   

Hlavní činnost 5.331.730,61 

Vedlejší činnost 1.041.747,23 

Správní činnost 209.886,03 

CELKEM NÁKLADY 6.583.363,87 

 

 

 

 

PŘÍJMY   

Hlavní činnost 5.235.651,27 

Vedlejší činnost 1.273.075,54 

Správní činnost 0 

CELKEM PŘÍJMY 6.508.726,81 
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ZZpprráávvaa  nneezzáávviissllééhhoo  aauuddiittoorraa  kk  úúččeettnníí  uuzzáávvěěrrccee  

ssppoolleeččnnoossttii  zzaa  rrookk  22002200  
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PPoodděěkkoovváánníí  

V roce 2020 mělo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. opět možnost 

spolupracovat s celou řadou partnerů, donátorů a výjimečných fyzických osob, externích 

odborníků a poradců.  

 

 

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

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

poděkování. 

 

 

NAŠI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PARTNEŘI A DONÁTOŘI V ROCE 2020: 

 
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTA A OBCE Z CELÉHO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO 

KRAJE. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za rok 2020 schválila správní rada na svém zasedání dne 23.6.2021.  

 

 

Výroční zprávu za rok 2020 vydalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené o. p. s., se 

sídlem v Prachaticích dne 29.6.2021. 


