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OO  nnááss  
 
 

Název: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. 
   pracoviště Prachatice 
 
Sídlo společnosti i pracoviště Prachatice: SNP 559, 383 01 Prachatice 
 
Telefon: 388 316 009, 721 001 422 
 
IČ: 26594463  DIČ: nejsme plátci DPH 
 
Webové stránky: www.jczps.cz  E-mail: prachatice@jczps.cz 
 
 
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. 
 

Zakladatel: 
Zakladatelem je Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR z. s. se sídlem 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, 
www.nrzp.cz. 
 

 
 

SSttaattuuttáárrnníí  oorrggáánnyy  oobbeeccnněě  pprroossppěěššnnéé  ssppoolleeččnnoossttii  
 
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. 

http://www.jczps.cz/
mailto:prachatice@jczps.cz
http://www.nrzp.cz/
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UUmmííssttěěnníí  ppoorraaddnnyy  pprroo  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennéé  aa  sseenniioorryy  
 
Poradna a sídlo společnosti pracoviště Prachatice je umístěna v dobře přístupném, 
bezbariérovém objektu nedaleko centra města. Objekt je zároveň domem 
s pečovatelskou službou Na Sadech. Vlastníkem objektu je Město Prachatice. 
Prostory pracoviště Prachatice se nacházejí v přízemí u hlavního vchodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUmmííssttěěnníí  PPrraacchhaattiicckkééhhoo  ddoobbrrooččiinnnnééhhoo  oobbcchhůůddkkuu  
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek a Prachatický dobročinný obchůdek se nacházejí 
200 metrů od centra města Prachatice a 200 metrů od sídla společnosti, na adrese 
Zlatá Stezka 133, Prachatice. Prostory se skládají ze dvou samostatných provozoven. 
Majiteli objektu jsou soukromé osoby. 
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PPeerrssoonnáállnníí  zzaajjiiššttěěnníí  pprraacchhaattiicckkééhhoo  pprraaccoovviiššttěě  
 
Personální zajištění Poradny pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich 

rodinné příslušníky 
 
Vedoucí pracoviště Prachatice                                    Administrativní pracovník: 
a sociální pracovník:                                                               (do 19.10.2020) 
Mgr. Hana Vlasáková, DiS.                                                Dita Čadová, DiS. 
 
 
 
Administrativní pracovník                                                   Pracovník půjčovny 
(od 1.10.2020)                                                                             
Bc. Hana Malinovská, DiS.                                                     Alena Bláhová, DiS. 
 
 
 

 
Personální zajištění Prachatického dobročinného obchůdku: 

 
Pracovníci obchůdku: 
Lenka Laštovičková  Anděla Váchová 

       
 
 
 
 
 
Všem dobrovolníkům za jejich činnost, kterou vykonávají bezplatně, děkujeme. 
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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 

 
 

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.  

 
Zástupci JCZPS o. p. s. se podílejí na činnosti v následujících pracovních 
skupinách a orgánech: 
 

 Školská rada SPgŠ a VOŠ sociální Prachatice 

 Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů města Prachatice 

 Poradní sbor ředitele úřadu práce v Prachaticích 

 Odborná pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci Úřadu práce 

v Prachaticích 
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PPoorraaddnnaa  pprroo  oossoobbyy  ssee  zzddrraavvoottnníímm  ppoossttiižžeenníímm,,  

sseenniioorryy  aa  jjeejjiicchh  rrooddiinnnnéé  ppřříísslluuššnnííkkyy  

PORADNA PRACHATICE 
 
Odborné sociální poradenství je registrovaná sociální služba dle § 37 zákona 
o sociálních službách v platném znění. 
 
Číslo registrace: 9171996 

Adresa poradny: SNP 559, 383 01 Prachatice 

Vedoucí poradny:  
Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 
 
Sociální pracovník: 
Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 
 
Administrativní pracovník: 
Dita Čadová, DiS, (do 19.10.2020) 
Bc. Hana Malinovská (od 1.10.2020) 
 
Služby poskytujeme v následujících hodinách pro veřejnost: 
 
Ambulantní poradenství: 
pondělí a středa 7.30 – 11.00      12.00 – 17.00 hodin 
čtvrtek a pátek 7.30 – 11.30 hodin 

Mimo tyto hodiny si lze sjednat schůzku. 
 

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.  
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Základní okruhy odborného sociálního poradenství 
 
1. Podpora uživatelů v obtížné životní, resp. sociální situaci  
 
2. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb  
 
3. Podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti osob se zdravotním 
postižením  
 
4. Podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a seniorů  
 
5. Podpora nezávislého života a mobility osob se zdravotním postižením a seniorů  
 
6. Ochrana práv spotřebitele se zdravotním postižením a seniorů  
 
7. Možnosti nápravy nesprávných rozhodnutí či postupů  
 
8. Poradenství v oblasti pandemie COVID-19 
 
 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. 
 

 
Statistika poskytnutých úkonů odborného sociálního poradenství  

poradna Prachatice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelé našeho odborného sociálního poradenství jsou zejména ženy, kterých bylo 
v roce 2020 – 278, mužů bylo 164. Celkem našich poradenských služeb v roce 2020 
využilo 442 občanů. Služeb využívají více občané se zdravotním postižením cca 
70%než senioři. Nejčastějším způsobem kontaktu je osobní kontakt. Průměrná doba 
trvání kontaktu s uživatelem je cca 55 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úkon poradenství Počet kontaktů 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 52 

Poradenství ve výše uvedených oblastech 497 

Pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání 
osobních záležitostí 

24 

CELKEM 573 
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DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ VE VLACHOVĚ BŘEZÍ 
 
Ve čtvrtek 3. května 2018 otevřelo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o. p. s. nové Detašované pracoviště ve Vlachově Březí. Poradna pro osoby 
se zdravotním postižením, která je financována z Evropského sociálního fondu 
v rámci Operačního programu Zaměstnanosti. Klienti poradnu najdou v přízemí 
městského úřadu ve Vlachově Březí.  
 

Číslo registrace: 9171996 

Adresa poradny: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí 

 
Vedoucí poradny a koordinátor projektu:  
Dita Čadová, DiS. 
 
Sociální pracovník: 
Dita Čadová, DiS. 
 
Ambulantní poradenství: 
Úterý a čtvrtek 7.00 – 11.30     12.00 – 15.30 hodin 

 

Cílová skupina 

 
Poradenství je zaměřeno na osoby se zdravotním postižením. Orientuje se i na 
rodinné příslušníky a další osoby, které o osoby se zdravotním postižením 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.  
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Statistika poskytnutých úkonů odborného sociálního poradenství poradna 
Vlachovo Březí 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poradenských služeb vlachovobřezské poradny v roce 2020 využilo 22 uživatelů.  
Uživatelé našeho odborného sociálního poradenství jsou zejména ženy, kterých bylo 
v roce 2020 – 12, mužů bylo 10. Nejčastějším způsobem kontaktu je osobní kontakt. 
Průměrná doba trvání kontaktu s uživatelem je cca 70 minut. 
 

Úkon poradenství Počet kontaktů 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1 

Poradenství ve výše uvedených oblastech 24 

Pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání osobních 
záležitostí 

6 

CELKEM 31 
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PPůůjjččoovvnnaa  kkoommppeennzzaaččnníícchh  aa  rreehhaabbiilliittaaččnníícchh  

ppoommůůcceekk  
 
Cíl půjčovny 
 

 Cílem půjčovny pomůcek je zabezpečit dostupnost široké nabídky 
kompenzačních, popřípadě rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, kteří se nacházejí v obtížných a krizových životních 
situacích a rozhodnou se svou situaci řešit s využitím služeb půjčovny.  

 Půjčování pomůcek dále přispívá k odborné informovanosti uživatelů 
o moderních kompenzačních pomůckách a jejich používání. 

 
Účel půjčovny 
 
Půjčovna již od roku 2004 slouží k zapůjčení pomůcky občanům s krátkodobým 
postižením (např. po úrazu či operaci) nebo osobám, především seniorům při 
přechodném zhoršení zdravotního stavu, zdravotně postiženým občanům, kteří 
čekají na předepsání pomůcky lékařem, k zapůjčení náhradní pomůcky při opravě či 
úpravě vlastní pomůcky. Osoby se zdravotním postižením a senioři využívají 
zapůjčení pomůcky při návštěvě příbuzných a známých mimo místo pobytu, za 
účelem turistiky, výletů, návštěv u lékaře. Půjčovna je také místem, kde je možné 
vyzkoušet si vhodnou pomůcku dříve, než je předepsána odborným lékařem.  
 
Další služby spojené s půjčováním kompenzačních pomůcek: 
 

 poradenství ohledně používání pomůcek a zácvik obsluhy v jejich užívání  

 poradenství ohledně úpravy prostředí  

 poradenství jak a kde pomůcku získat, včetně příslušného kódu zdravotní 
pojišťovny 

 zprostředkování kontaktu s firmami a servisy, které kompenzační pomůcky 
nabízejí a provádějí jejich odborný servis 

 zprostředkování zapůjčení pomůcek z jiných půjčoven 

 
V roce 2020 je evidováno 55 smluv o zapůjčení kompenzačních pomůcek.  
 
Úhrada za půjčování pomůcek 
Půjčování pomůcek je placenou službou. Půjčovné je hrazeno dle platného ceníku 
pro daný rok.  
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PPrraacchhaattiicckkýý  ddoobbrrooččiinnnnýý  oobbcchhůůddeekk  
 
Doba je těžká pro nás pro všechny a omezení kvůli pandemii covid-19 jsou veliká. Dopadla i 

na chod našich dobročinných obchůdků v Českých Budějovicích a Prachaticích, které byly po 

určitou dobu z důvodu vládních nařízení zavřeny. 

Při fungování dobročinných obchůdků se hlásíme k naplňování environmentálního principu 

sociálního podnikaní. Všechno zboží, které v dobročinných obchůdkách prodáváme, pochází 

výhradně z darů fyzických i právnických osob, tyto věci by jinak skončily v odpadu nebo ve 

sběrném dvoře a my jim dáváme nový život a šanci na další využití. V obchůdkách 

používáme i darované igelitové a papírové tašky. Třídíme odpad, kterého je ale velmi málo. 

Textilní věci, které v obchůdku neprodáme, darujeme dál do textilních kontejnerů na další 

zpracování. 
Prachatický dobročinné obchůdek, který slouží občanům z Prachatic a okolí již od roku 2014 

si s různými omezeními a zákazy prodeje poradil. Nabízí jen to, co je povolené a rozšiřuje 

sortiment, abychom svým stálým zákazníkům mohli nabídnout, co právě potřebují a přilákali i 

nové zákazníky. V Prachaticích jsme koncem roku 2020 nově začali prodávat galanterii, 

roušky, desinfekční prostředky a kompenzační pomůcky. 

Význam dobročinných obchůdků v současné nelehké době velmi stoupá, vzhledem 

k širokému sortimentu (domácí potřeby, oblečení, hračky, bižuterie, knihy atd.), který nabízí a 

symbolickým cenám, což je důležité pro osoby, které kvůli pandemické situaci a jejím 

následkům ztratili příjem a potřebují si nakoupit základní potřeby. Dlouhodobě jsou našimi 

stálými zákazníky osoby, které jsou v nějaké těžké životní situaci a nemají dostatek 

finančních prostředků na nové zboží, klienti různých sociálních služeb nebo rodiče 

samoživitelé. 
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DDaallššíí  sslluužžbbyy  ppoosskkyyttoovvaannéé  vv  rrooccee  22002200  
 

Výdejní místo Euroklíčů 
 
Speciální klíč, kterým je možné odemknout místa osazená Eurozámkem má zajistit 
lidem se sníženou schopností pohybu lepší dostupnost veřejných sociálních 
i technických kompenzačních zařízení na celém území České republiky i na mnoha 
místech v Evropě.  
Eurozámkem se osazují různá místa (bezbariérové toalety, výtahy apod.) především 
proto, aby nedocházelo k jejich zneužívání lidmi bez zdravotního postižení, případně 
aby nedocházelo k poškozování prostor vandaly. Někde jsou proto Eurozámkem 
osazeny i schodišťové plošiny či výtahy. Počet míst osazených Eurozámkem se 
v České republice i v Evropě neustále zvyšuje. 
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, držitel wc 
karty nebo i osoba s jiným postižením vyžadující tuto službu (diabetik, stomik, 
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 
Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou či močovými dysfunkcemi), která má 
trvalé bydliště v ČR. 
Prachatické centrum je jedním z výdejních míst.  
Za rok 2020 se jich zde vydalo 28 kusů. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů 
 
Komunitní centrum je místem či klubovnou pro setkávání nejen organizace 
sdružující osoby se zdravotním postižením a seniory. Zřizovatelem tohoto prostoru 
je Město Prachatice a JCZPS o. p. s., pracoviště Prachatice zde funguje jako správce. 
Prostor Komunitního centra je zcela bezbariérový. 
Komunitní centrum v roce 2020 využívalo pravidelně i nepravidelně 6 neziskových 
organizací sdružujících hlavně občany se zdravotním postižením a seniory. Pořádají 
se tu pracovní schůzky a jednání, výborové schůze, kurzy, přednášky a besedy, 
konference. 
 
 

 
 



 

13 
 

Komise pro vyhrazená parkovací místa pro těžce zdravotně postižené občany 
 

Mezi Městem Prachatice a JCZPS o. p. s., pracoviště Prachatice je uzavřena dohoda 
o spolupráci při spravování vyhrazených parkovacích míst pro těžce zdravotně 
postižené občany. Místa jsou v majetku města Prachatice a Jihočeské centrum má na 
starost jejich spravování a evidenci. Na spravování míst se dále podílí komise, která 
se schází dle potřeby a několikrát za rok kontroluje i stav míst přímo v terénu. 
Držitelé míst mají povinnost informovat Jihočeské centrum o všech změnách, které 
v souvislosti s parkovacím místem proběhnou – např. nahlásit státní poznávací 
značku při koupi nového automobilu, přestěhování, udržovat v dobrém stavu 
dopravní značení. To vše členové komise průběžně kontrolují. 
Komisi pro vyhrazená parkovací místa zřídilo JCZPS o. p. s., pracoviště Prachatice. 
Spravuje 55 vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně postižené občany na území 
města Prachatice. Jejich počet se od roku 2003 nezměnil. Komise je pětičlenná. 
Garantem komise je slečna Barbora Poštová. 
Místa jsou určena pro občany s těžkým tělesným postižením, kteří jsou držiteli 
průkazu ZTP nebo ZTP/P. Parkovací karty pro uživatele vyhrazených míst pro těžce 
zdravotně postižené občany se vydávají vždy s platností na jeden rok a nové si 
mohou současní držitelé přijít vyměnit dubnu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Potravinový sklad 
 
Potravinová pomoc je určená a dostávat ji mohou pouze osoby se zdravotním 
postižením, senioři nebo v zastoupení jejich rodinní příslušníci, kteří jsou klienty 
některé ze služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., 
pracoviště Prachatice nebo na doporučení odboru sociálních věcí města Prachatice.  
Výdej potravin nebo drogerie je realizován po předchozí domluvě ohledně množství 
zboží a době odběru.  
Výdej ze skladu potravin mají na starost dobrovolníci, se kterými je uzavřena 
dobrovolnická smlouva.  
Činnost potravinového skladu byla k 31.12.2020 ukončena. 
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AAkkccee  aa  pprroojjeekkttyy  rreeaalliizzoovvaannéé  vv  rrooccee  22002200  

  
Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme 

- Podpora Prachatického dobročinného obchůdku 
 

Prachatický dobročinný obchůdek funguje již pět let. Veškeré prodávané zboží je z 
darů, jedná se o věci, které by jinak často skončili na skládkách či v tříděném odpadu. 
Díky tomu obchůdek nabízí svým zákazníkům velice nízké ceny. Již od začátku 
rovněž podporuje sociálně slabé rodiny, kterým věnuje dětské oblečení. Zaměstnává 
dvě osoby se zdravotním postižením a dalších 9 dobrovolníků zde nepravidelně 
vypomáhá. Výtěžek sice pokrývá běžné provozní náklady, ale neumožňuje větší 
investici. 
Při svém otevření v září 2014 byl obchůdek zařízen převážně z darů, starších věcí, 
které se postupem času stávali nevyhovující. Z projektu Tesca „Vy rozhodujeme, my 
pomáháme“ jsme v roce 2020 zakoupili nové vybavení pro pracovníky, dobrovolníky 
i zákazníky. Pracovníci a dobrovolníci dostali novou židli a ochrannou přepážku. 
Zákazníci se těší z nových regálů na sklo, porcelán a keramiku, ze štendrů na 
oblečení a nového madla u vstupu do obchůdku. Novinkou je také figurína na 
oblečení.  
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FFiinnaannččnníí  rroozzvvaahhaa  pprraaccoovviiššttěě  vv  PPrraacchhaattiiccíícchh  

zzaa  rrookk  22002200  
 
 
 

NÁKLADY  KČ 

Personální náklady 668.826,- 

Kancelářské potřeby, drobná provozní režie a 
občerstvení 

128.896,- 

Elektrická energie, plyn, teplo a voda 43.408,- 

Cestovné 4.657,- 

Opravy a udržování 8.240,- 

Telefony, internet, rozhlasové poplatky, poštovné 27.155,- 

Vzdělávání, supervize, poradenství 7.910,- 

Propagace, reklama 1.026,- 

Nákup kompenzačních pomůcek 47.666,- 

Zpracování účetnictví a personalistiky 31.445,- 

Nájem 27.500,- 

Daně  4.420,- 

Ostatní náklady 51.107,- 

CELKEM PŘÍJMY 1.052.256,- 

 
 
 

PŘÍJMY  Kč 

Dotace na sociální služby  673.930,- 

Dotace, příspěvky a dary měst a obcí 50.000,- 

Příjmy z dobročinného obchůdku 172.994,- 

Příjmy z půjčovného 41.819,- 

Sponzorské dary právnických a fyzických osob 34.700,- 

Dary pro obchůdek 64.500,- 

Ostatní příjmy 5.134,- 

Příspěvky nadací 30.000,- 

CELKEM PŘÍJMY 1.073.077,- 
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PPoodděěkkoovváánníí  
  

ZZaa  mmoorráállnníí  ii  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu    

ppřřii  rreeaalliizzaaccii  nnaaššiicchh  pprroojjeekkttůů  aa  ppoosskkyyttoovváánníí  sslluužžeebb  vv  rrooccee  22002200  

DDĚĚKKUUJJEEMMEE  

nnáásslleedduujjííccíímm  ppaarrttnneerrůůmm,,  ddoonnááttoorrůůmm  aa  ppooddppoorroovvaatteellůůmm::  

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Krajský úřad – Jihočeský kraj 

 
Městu Prachatice 

Městu Netolice 
Městu Vimperk 
Městu Volary 

Obci Borová Lada 
Obci Bošice 

Obci Budkov 
Obci Buk 

Obci Bušanovice 
Obci Čkyně 

Obci Hracholusky 
Obci Husinec 

Obci Chroboly 
Obci Chvalovice 
Obci Chlumany 

Obci Ktiš 
Obci Lenora 
Obci Lhenice 

Obci Malovice 
Obci Mičovice 
Obci Němčice 

Obci Radhostice 
Obci Stachy 
Obci Stožec 

Obci Strážný 
Obci Šumavské Hoštice 

Obci Těšovice 
Obci Zdíkov 

Obci Žernovice 
 

Poděkování také patří individuálním dárcům kompenzačních pomůcek pro půjčovnu 
pomůcek a zboží do Prachatického dobročinného obchůdku. 

 
Za pomoc při realizaci jednotlivých projektů děkujeme dobrovolníkům, externím 

odborníkům, lektorům a poradcům. 
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