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Úvodem 

 

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé a naši příznivci, vážení uživatelé, 

 

ráda bych Vás v této výroční zprávě seznámila s činností našeho centra v roce 

2020. 

 

Naše organizace poskytuje odborné sociální poradenství již od roku 1992, kdy 

bylo vytvořeno Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci. Od té doby se 

postupně měnil nejen název společnosti, ale i její právní forma.  V současné 

době funguje organizace jako obecně prospěšná společnost s názvem Jihočeské 

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

 

Mgr. Tereza Marková 

Vedoucí pracoviště 

  



 

3 

 

Statutární orgány  

Správní rada 

Jiří Vencl 

 Hana Rabenhauptová 

 Mgr. Michal Dvořák 

Dozorčí rada 

 Mgr. Pavel Hříbek 

 Ing. Jaroslava Pupíková, DiS. 

 Jana Horvátová, DiS. 

Statutární zástupce – ředitelka 

 Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

 

Kontaktní údaje pracoviště 

Adresa: Nádražní 2129, 397 01 Písek 

Telefon: 382 212 343  Mobil: 722 922 397 

IČ: 26594463   DIČ: nejsme plátci DPH 

E-mail: pisek@jczps.cz 

Webové stránky: www.jczps.cz 

Bankovní spojení: 2500582798/2010 

mailto:pisek@jczps.cz
http://www.jczps.cz/
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Kde nás najdete? 

 

 

 

Zakladatel: 

Zakladatelem je Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR z.s. se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 

Praha 7, www.nrzp.cz 

 

Personální zajištění 

Vedoucí pracoviště a sociální pracovnice 

Mgr. Tereza Marková 

 

http://www.nrzp.cz/
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Hodiny pro veřejnost 

Mimo tyto hodiny si lze sjednat schůzku. 

Pondělí:  7:00 – 11:30  12:30 – 16:00 

Úterý:    Zavřeno 

Středa:  7:00 – 11:30 12:30 – 16:00 

Čtvrtek:  7:30 – 11:30 12:30 – 14:00  

Pátek:   7:00 – 11:30    

 

 

Poradna pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory 

 

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu, informaci, 

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

ohroženi z důvodu svého věku nebo zdravotního postižení.   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.  

 

Cílem odborného sociálního poradenství je klient, který bude prostřednictvím 

odborné rady, pomoci a podpory informován o svých právech a povinnostech a bude lépe 

zorientovaný ve své životní situaci a v možnostech jejího řešení, a motivovaný k řešení své 

nepříznivé situace vlastními silami. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady.   
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Oblasti poradenství: 

 Podpora uživatelů v obtížné životní, resp. sociální situaci – 

informace, rada nebo podpora směřující k řešení nepříznivé sociální situace uživatele 

prostřednictvím vhodné sociální služby nebo dávky, poradenství při podávání žádostí 

o příspěvek na péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením, podpora a 

doprovod při komunikaci s úřady, informace, rada a podpora členům rodiny, 

pečujícím o závislou osobu atd. 

 

 Ochrana práv uživatelů sociálních služeb – zprostředkování navazujících 

služeb a potřebných kontaktů, poradenství při formulování potřeb a výběru vhodné 

sociální služby v regionu, poradenství a doprovod při jednání s poskytovatelem 

sociální služby, specifická podpora uživatelů při pochopení smyslu a textu smlouvy o 

poskytování sociální služby, poradenství při řešení neshod a konfliktů mezi uživatelem 

a poskytovatelem sociální služby, poradenství ohledně výše plateb za sociální službu a 

platebních podmínek, poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování služby 

s fyzickou osobou – neregistrovaným poskytovatelem sociální služby, možnosti 

využití dávek státní sociální podpory či dávek hmotné nouze. 

 

 Podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti osob se 

zdravotním postižením – ochrana práv uživatelů, informace v oblasti 

způsobilosti k právním úkonům, hmotně právní a procesně právní aspekty, práva a 

povinnosti opatrovníka a postavení osoby zbavené /omezené/ způsobilosti k právním 

úkonům, možnosti řešení případů diskriminace občanů se zdravotním postižením 

s využitím příslušné legislativy, doporučení na instituce a organizace, které se podílejí 

na ochraně lidských práv občanů se zdravotním postižením, informace o lidských 

právech a ochraně lidských práv včetně informací o platných mezinárodních 

dokumentech. 

 

 Podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a 

seniorů – předávání informací o možnostech vzdělávání občanů se zdravotním 

postižením v regionu, informace o možnostech celoživotního vzdělávání osob se 

zdravotním postižením, informace o dalším vzdělávání pro seniory. 
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  Podpora nezávislého života a mobility osob se 

zdravotním postižením a seniorů – poradenství při výběru vhodné 

rehabilitační nebo kompenzační pomůcky, poradenství při nákupu vhodné 

kompenzační pomůcky – v zájmu uživatele, zprostředkování kontaktu na půjčovnu 

kompenzačních pomůcek. 

 

 Ochrana práv spotřebitele se zdravotním postižením a seniorů – 

pomoc při uplatňování reklamací u výrobků a produktů určených pro osoby se 

zdravotním postižením, prevence komerčního zneužívání osob se zdravotním 

postižením – podomní prodej, výjezdní prodejní akce, neinformované změny 

dodavatelů energií, telekomunikačních služeb nebo zdravotního a jiného pojištění, 

informace o rizikových nabídkách tzv. výhodných nákupů, služeb či úvěrů. 

 

Zásady poskytované sociální služby: 

 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 
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Statistika uživatelů služeb za rok 

2020 

 

Úkon poradenství Počet  

Sociálně terapeutické činnosti 293 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 13 

Pomoc při prosazování práv 16 

 

 

Celkový počet uživatelů v roce 2020 byl 302. Větší část našich uživatelů již tradičně tvoří 

ženy, konkrétně nás v roce 2020 navštívilo 190 žen a 115 mužů. Našich služeb využívají více 

osoby se zdravotním postižením než senioři a nejčastějším způsobem kontaktu je osobní 

kontakt, avšak přeci jen rok 2020 byl specifický. Kvůli pandemii koronaviru jsme určitou část 

roku pracovali na homeoffice a s uživateli řešili, co nejvíce to šlo, jejich záležitosti 

telefonickým způsobem.   
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Vzdělávání pracovníků v roce 2020 

I v roce 2020 jsme absolvovali různá vzdělávání. Avšak pandemie koronaviru zasáhla i oblast 

vzdělávání, a proto jeho podoba byla někdy odlišná, než jak jsme byli doposud zvyklí. 

Některá školení probíhala v online podobě, některé akce se vůbec nekonaly a některá školení 

jsme zvládli v podobě fyzické. 

 

Vzdělávání akreditované MPSV ČR 

Základní informace o bazální stimulaci 

8 hodinové akreditované vzdělávání, které proběhlo v listopadu roku 2020. Toto 

vzdělávání probíhalo online formou prostřednictvím MS Teams a dozvěděli jsme se o 

konceptu bazální stimulace, který může být při práci se seniory a zdravotně 

postiženými lidmi velice prospěšný. 

 

Školící akce 

Zdravotnická péče v Jihočeském kraji ve vztahu k osobám se zdravotním postižením  

Tato 3 hodinová akce proběhla začátkem března v budově Krajského úřadu 

Jihočeského kraje. Dozvěděli jsme se více o paliativní péči v našem kraji, o reformě 

péče o duševní zdraví, nebo např. o digitálním čtecím zařízení, které zpřístupňuje svět 

lidem se zrakovým postižením. 
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Manipulace s nepohyblivým klientem 

8 hodinové školení, které proběhlo začátkem září na pracovišti JCZPS o.p.s. ve 

Strakonicích. Zkušená lektorka Mgr. Marcela Kryski nám ukázala, jak správně 

polohovat nepohyblivého klienta, jak s ním bezpečně manipulovat a také jak vypadají 

přesuny např. z lůžka na vozík a naopak. 
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Pomůcky při inkontinenci 

V polovině září proběhla školící akce v rozsahu dvou hodin na téma Pomůcky při 

inkontinenci. Od školitelky Moniky Horejšové ze společnosti Hartmann jsme se 

dozvěděli, jaké jsou novinky v této oblasti, jak správně vybrat vhodné pomůcky a co 

může klientovi předepsat lékař.  

 

Školení BOZP a PO  

V listopadu jsme se jako každý rok ve dvou hodinách proškolili v rámci bezpečnosti 

práce a požární ochrany. 

 

Supervize  

Supervize s Mgr. Květou Kadlecovou jsou pravidelná setkání s kvalifikovanou a 

zkušenou supervizorkou. Naštěstí jsme se mohli setkat osobně a ve dvou 3 hodinových 

setkáních mohli probrat a vyřešit tak své pracovní problémy a potřeby, které se 

v průběhu roku naskytly.  
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Z naší činnosti 

S ohledem na pandemii koronaviru jsme odstoupili od realizace plánovaných akcí, abychom 

snížili možnost rizika nákazy na minimum. Jediná pořádaná akce, která se v roce 2020 na 

našem pracovišti uskutečnila, byl Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. 

 

Dne 8. října 2020 jsme uspořádali před naším pracovištěm Den otevřených dveří. Akce se 

konala za protiepidemiologických podmínek – jednalo se pouze o venkovní akci, všichni 

zúčastnění měli roušky a použité pomůcky byly pravidelně desinfikovány.  

Účastnící si u nás mohli vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, aby pochopili, jaké to je žít 

se zdravotním postižením. Největší zájem byl o mechanické vozíky, chodítka, ale také o 

pomůcky pro denní potřebu, které účastníci doposud neznali. Jedná se např. o podavače 

předmětů, navlékače ponožek či zapínač knoflíků. 
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Další služby JCZPS o.p.s., 

pracoviště Písek 

poskytované v roce 2020 

 

Euroklíč je klíč, který téměř třicet let po celé Evropě zajišťuje rychlou a důstojnou 

dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. WC, sprch, 

ale i výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. 

Euroklíč může u nás či Národní rady osob se zdravotním postižením ČR z.s. zdarma získat: 

každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící 

roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou (chronické zánětlivé 

onemocnění trávicího ústrojí), močovými dysfunkcemi, a který má bydliště v Jihočeském 

kraji. 

Na pracovišti v Písku bylo v roce 2020 vydáno 3 ks  Euroklíčů. 
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Provozní náklady pracoviště za rok 

2020 

 

 

 

PŘÍJMY Kč 
Dotace na sociální službu 566 312,- 

Dotace měst a obcí 30 000,- 

Dary od měst, obcí a fyzických osob 17 200,- 

Příjmy z vlastní činnosti 34 080,- 

PŘÍJMY CELKEM 647 592,- 

  

 NÁKLADY  Kč 

Osobní náklady 519 961,21,- 

Kancelářské potřeby, drobná režie, DHIM 28 316,41,- 

Spotřeba energie 16 227,32,- 

Cestovné 2 745,- 

Poštovné 1 608,29,- 

Telefonní poplatky 11 739,90,- 

Rozhlasové poplatky 675,- 

Zpracování účetnictví a mezd 25 143,85,- 

Supervize 971,14,- 

Nájemné 26 880,- 

Ekonomické služby - audit 1 714,29,- 

Školení, vzdělávání, poradenství 2 666,71,- 

Daně a poplatky 107,- 

Ostatní náklady 8 359,07,- 

Jiné provozní náklady 986,- 

NÁKLADY CELKEM 648 101,19,- 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Za finanční i jinou podporu na poskytování služeb  

a realizaci projektů v roce 2020 tímto děkujeme  

následujícím partnerům, donátorům a podporovatelům: 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

 

 

Jihočeský kraj 

 

 

 

Město Písek 
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Obec Albrechtice nad Vltavou 

 

Obec Čížová 

 

Obec Mišovice 

 

Obec Olešná 

 

Obec Ostrovec 

 

Obec Rakovice 

 

Obec Vlastec 

 

Obec Žďár 

 

Dále bych chtěla poděkovat všem našim uživatelům, příznivcům a podporovatelům, 

kteří tu nejsou jmenovitě vyjmenovaní za projevení podpory, pomoci a přízně. 

 

Jménem Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. z plného srdce 

všem děkuji. 

Mgr. Tereza Marková 


