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Slovo úvodem 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory je obecně prospěšnou společností (JCZPS 

o.p.s.). Společnost v loňském roce tvořilo osm pracovišť v těchto městech Jihočeského kraje: 

• České Budějovice 

• Český Krumlov 

• Jindřichův Hradec  

• Písek 

• Prachatice 

• Strakonice 

• Tábor 

• Vlachovo Březí 

Zakladatelem společnosti se stala Národní rada osob se zdravotním postižením České 

republiky, z. s. Statutární zástupce a sídlo organizace je v Prachaticích. 

Prvním krokem sociálního působení byla Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci 

při Sdružení zdravotně postižených v České republice. Postupem času vznikla současná 

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

statutárního zástupce a sídla organizace.  

Jindřichohradecké pracoviště má jednu registrovanou sociální službu, a tou je odborné sociální 

poradenství. Je provozováno ambulantní formou, stejně jako další naše aktivity, které volně 

navazují na tuto základní činnost. 

                                                                                        Bc. Miroslava Ferdanová 

 vedoucí pracoviště 
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Statutární orgány společnosti 

 

Správní rada  předseda:  Vencl Jiří 

   členové:  Mgr. Dvořák Michal, Rabenhauptová Hana 

 

Dozorčí rada  předseda:  Mgr. Hříbek Pavel 

   členové:  Ing. Pupíková Jaroslava, DiS., Horvátová Jana, DiS. 

 

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:    Petra Auředníková  
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Naše činnost 

 

• Poskytování odborného sociálního poradenství v Poradně pro osoby 

se zdravotním postižením a seniory  

 

• Půjčování kompenzačních pomůcek 

 

• Distribuce Euroklíčů 

 

• Zajištění drobného prodeje pomůcek k naslouchadlům, baterií 

do glukometrů a pomůcek pro sebeobsluhu 

 

• Pořádání prezentačních a informačních akcí nejen pro naše uživatele 

sociální služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komu jsou naše služby určeny: 

• Osobám se zdravotním postižením 

 

• Seniorům 

 

• Osobám pečujícím a osobám blízkým  
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Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

Odborné sociální poradenství je poskytováno pouze ambulantní formou v souladu s registrací 

a Pověřením Jihočeského kraje.   

Služba je bezplatná a profesionální. Důraz klademe na osobnost, požadavky a potřeby 

uživatele. 

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. 

Poskytujeme orientaci v oblasti mobility a pomůcek, sociálních dávek, daňových úlev, 

opravných prostředků, poskytování péče v domácím prostředí, sociálního a zdravotního 

pojištění.  Pomáháme s navazováním prvního kontaktu v sociálních a zdravotních službách, 

při jednání s úřady pro vyřízení osobních záležitostí.   

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 zasáhla celý svět pandemie, zaviněná virovým onemocněním covid-19. 

Ovlivnila veškeré naše činnosti a aktivity. Ačkoli jsme provoz fakticky nepřerušili, občas jsme 

byli nuceni omezit kontakt na telefon a e-mail.  Víme, že přímý kontakt s klientem se tímto 

nedá nahradit, ale šlo především o zdraví. Samozřejmě klesl počet uživatelů na 296 osob 

a dalších cca 500 lidí využilo naše ostatní služby.   
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna kompenzačních pomůcek poskytne okamžitou pomoc při zajištění pomůcky. Správně 

zvolená kompenzační pomůcka je velkým pomocníkem pro osobu, která ji používá. Zajistí 

snazší život osoby se zdravotním postižením a usnadní péči o osobu blízkou. Nahrazuje vlastní 

rozbitou pomůcku po dobu její opravy, usnadní život osobě po úrazu, před získáním pomůcky 

na poukaz a v dalších obdobných situacích.  

V Jindřichově Hradci půjčovna nabízí:  

• elektrická polohovací lůžka,  

• mechanické vozíky,  

• chodítka různých typů,  

• hrazdy k lůžku, 

• stolky k lůžku 

• toaletní a sprchovací židle, 

• sedačky na vanu,  

• francouzské hole a berle.  

Půjčování kompenzačních pomůcek je zpoplatněno dle platného ceníku na dané období.  
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Distribuce Euroklíče 

Euroklíč je klíč, který je určen pro rychlé zpřístupnění sociálního a technického zařízení 

se speciálním zámkem, tj. Eurozámkem. V Jihočeském kraji je pro osoby se zdravotním 

postižením zajištěna distribuce regionálním pracovištěm Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR a jednotlivými pracovišti Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s.  

Získat tento klíč mohou osoby s trvalým bydlištěm v ČR: držitelé TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, 

stomici, onkologičtí pacienti, osoby s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 

Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi, nespecifickými střevními záněty, ulcerózní 

kolitidou, cystickou fibrózou, močovými dysfunkcemi. 

Bezplatné zapůjčení Euroklíče mohou využít osoby pečující o děti do tří let na krajských 

pracovištích Sítě pro rodinu, z.s. 

 

Prodej kompenzačních pomůcek 

Drobný prodej zahrnuje dva druhy pomůcek: 

• pomůcky k naslouchadlům vč. baterií do sluchadel i glukometrů 

• pomůcky pro sebeobsluhu 

Tyto naposledy jmenované pomůcky jsou určeny osobám s menší pohyblivostí, s poruchami 

motoriky, mobility a motility. Pomůcky usnadňují oblékání, stravování, hygienické úkony 

a domácí rehabilitaci. Doplňková činnost je velmi často spojena s poradenstvím, které se 

nejčastěji vztahuje ke kompenzačním pomůckám a specializovaným pracovištím.  
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Další aktivity 

Rok 2020 nebyl příznivý pro pořádání jakýchkoli aktivit, jak bylo již řečeno. Den otevřených 

dveří, který každoročně pořádáme v prvním říjnovém týdnu, jsme z důvodů covid-opatření 

neuskutečnili a stejně tomu bylo i s několika dalšími akcemi, které jsme odložili na příznivější 

období. 

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

přijalo pozvání na Týden evropské mobility v srdci České Kanady, v obci Kunžak.  Probíhal 

tradičně napříč celou Evropou v týdnu od 16. září. Velmi rádi jsme podpořili tuto kampaň a 

umožnili žákům Základní školy Sira Nicholase Wintona v Kunžaku, aby si vyzkoušeli pomůcky, 

které usnadní mobilitu osobám se zdravotním handicapem a seniorům.  

Mechanický vozík lákal žáky nejvíce.  Vyzkoušeli si jízdu po rovném povrchu, ale i přes kovovou 

mříž či malý schůdek.  S chodítkem si děti uvědomili, jak nesnadné může být vstup do úzkých 

dveří nebo zdolávání malého schůdku. 

Chůze s šátkem na očích pouze s bílou holí budila z počátku nedůvěru. Ale po objasnění, jak 

využít přirozené nebo umělé vodící linie si žáci rádi vyzkoušeli chůzi kolem budovy, 

po chodníku, po schodech apod.  Přirozenou linií může být obrubník nebo stěna budovy. Umělá 

linie je všem dobře známý pás reliéfní dlažby na chodnících. Pohyb nevidomého bez doprovodu 

není jednoduchý a v případě překážek na chodníku někdy i nebezpečný. Překážka 

se skrývá např. v podobě reklamní tabule, stojanu na kola, dětské hračky. 

Podavač předmětů s magnetem se na první pohled jeví jako hračka nebo pomůcka na úklid 

ulic. Ovšem když si uvědomíme, že jedinec, který podavač používá je bez možnosti 

se předklonit či si dřepnout, tak sbírání drobných předmětů /propiska, klíče, dopis/ není 

pro něho ani v nejmenším zábavnou činností.  

Na malý okamžik se všem přiblížil svět zdravotního handicapu, uvědomili si, že naučit 

se správně používat pomůcku není vůbec jednoduché. 
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Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. je dané další vzdělávání sociálních 

pracovníků.  A proto připomínáme i tyto aktivity, ze kterých jsme čerpali nové poznatky 

pro svou další práci.  

Sociální pracovnice absolvovala seminář Zdravotnická péče v Jihočeském kraji ve vztahu 

k osobám se zdravotním postižením, akreditovaný seminář Vedení rozhovoru jako zvyšování 

kompetencí klienta, kurz Sociální služby odborně, školící akci Manipulace s nepohyblivým 

klientem a skupinové supervize. 
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124; 42%

172; 58%

počet mužů

počet žen

Celoroční činnost v číslech 

 

Kontakty celkem 

Služba/činnost Počet kontaktů 

Poradenství 296 

Půjčování kompenzačních pomůcek 56 

Další činnost – drobný prodej pomůcek  469 

 

 

 

Přehled uživatelů vzhledem k pohlaví a formy kontaktu 
 

Uživatelé Muž Žena Celkem Z toho nad 65 let 

 124 172 296 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kč296,00 ; 38%

Kč56,00 ; 7%

Kč429,00 ; 55%

Poradenství

Půjčování kompenzačních
pomůcek

Další činnost – drobný prodej 
pomůcek 
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Náklady
50%

Příjmy
50%

Náklady

Příjmy

Náklady a příjmy 

 

Náklady            616 618,00 Kč  

spotřeba materiálu              26 210,00 Kč  

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

             87 592,00 Kč  

mzdové náklady vč. odvodů            459 216,00 Kč  

ostatní náklady              43 600,00 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy            610 860,00 Kč  

dotace MPSV            451 484,00 Kč  

dotace měst a obcí              43 000,00 Kč  

sponzorské dary              11 000,00 Kč  

tržby z doplňkové činnosti            105 376,00 Kč  
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Poděkování 

 

Děkujeme za podporu a pomoc při realizaci našich služeb.   

 

Dotace na sociální službu: 

• Jihočeský kraj 

•  MPSV 

• Město Jindřichův Hradec 

• Obec Kunžak 

 

Dary a příspěvky na činnost: 

• Obec Člunek 

• MUDr. Ludmila Leitgebová 

 

Celoročně spolupracujeme také s Úřadem práce ČR  

– kontaktním pracovištěm Jindřichův Hradec. 

 

Naše poděkování patří také všem spolupracujícím organizacím a distributorům 

kompenzačních pomůcek. 


