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Základní údaje 
 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 

 

Sídlo organizace: SNP 559, 383 01 Prachatice 

IČ: 26594463  

Statutární orgán: Mgr. Hana Vlasáková, DiS. – ředitelka  

Kontakt: tel. 388 316 009, 721 001 422 

e-mail: reditelka@jczps.cz, web: www.jczps.cz 

 

 

Zakladatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. 

Sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

IČ: 70856478 

 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. je obecně prospěšná 

společnost, která na osmi pracovištích po celých jižních Čechách poskytuje registrované 

sociální i doprovodné služby pro osoby zdravotně postižené, seniory a jejich rodinné 

příslušníky.  

Hlavním předmětem činnosti organizace 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, tedy v Českých 

Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích, 

Táboře a Vlachově Březí. 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. bylo dne 11. 9. 2013 zapsáno 

do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých 

Budějovicích. 

mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.jczps.cz/
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Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 

pracoviště Tábor 

 

Adresa:   Vančurova 2904, 390 01 Tábor    Bankovní spojení:    2700843091/2010 

Telefon:   381 254 240, 702 281 480                    Vedoucí pracoviště a sociální pracovnice:    

E-mail:     tabor@jczps.cz    Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS. 

    

Hodiny pro veřejnost ambulantní služby: 

 

                  
 

 

 

(jinak dle dohody) 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor se nachází 

ve Vančurově ul., ve Společenském centru Univerzita, naproti hotelu Palcát. Poradna se 

nachází přímo v centru města, čímž je pro uživatele dobře dostupná. Jsme v této lokalitě 

jedinou poradnou pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Poradenství se tedy může 

více zaměřit na osoby se sluchovým či zrakovým postižením a tím i zvýšit návštěvnost 

poradny. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pondělí 7.30 – 12.00 12.30 – 16.30 

Úterý – –  

Středa 7.30 – 12.00 12.30 – 16.30 

Čtvrtek 7.30 – 12.00 12.30 – 14.30 

Pátek 7.30 – 12.00 – 

mailto:tabor@jczps.cz
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Poskytované služby 
 

Sociální poradenství 
JCZPS o.p.s., pracoviště Tábor poskytuje od roku 2003 registrovanou sociální službu 

odborné sociální poradenství. Cílovou skupinou pro oblast poradenství jsou osoby se 

zdravotním postižením a senioři. Poradenství je poskytováno také jejich rodinným 

příslušníkům či osobám, které o tyto lidi pečují.  

Hlavním posláním poradenství je poskytnout radu, informaci, podporu a pomoc 

uživatelům, kteří se ocitli v obtížné a nepříznivé životní situaci nebo jsou touto situací 

ohroženi z důvodu svého postižení či věku a nejsou sami schopni tuto situaci vyřešit ani za 

pomoci rodinných příslušníků.  

Sociální poradenství má za cíl nalézt vhodné řešení nepříznivé sociální situace, má 

pomoci uživatelům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, má přispívat ke 

zlepšení jejich kvality života a aktivizovat je k řešení své nepříznivé sociální situace vlastními 

silami. 

 

Sociální poradenství zahrnuje: 

 Základní sociální poradenství 

– poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 

sociální služby, 

– poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob 

a o jiných formách pomoci, např. o dávkách v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, 

– poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména 

v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně 

dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na 

sociální službě,  

– poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 

spolupodílejí na péči o osobu. 

 

 Odborné sociální poradenství, které je poskytováno v těchto oblastech: 

o Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
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– předání kontaktu a informací o navazujících či alternativních sociálních službách 

v daném regionu, volnočasových a zájmových aktivitách,  

– zprostředkování pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s 

příslušnými úřady a jinými subjekty. 

 

o Sociálně terapeutická činnost 

– sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením a seniory (příspěvek na péči, 

dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, příspěvek na mobilitu, na zvláštní 

kompenzační pomůcky, průkazy TP, ZTP a ZTP/P, parkovací karty), 

– zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (smlouvy o poskytování sociálních 

služeb, úhrada za služby aj.), 

– sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění (jednotlivé dávky 

nemocenského pojištění, typy důchodů, nároky na jednotlivé dávky a důchody), 

– řešení mobility a soběstačnosti (základní informace o kompenzačních pomůckách, 

pomoc při výběru vhodné pomůcky, předání kontaktů na prodejny a další půjčovny, 

informace o získávání pomůcek a příspěvky na pomůcky), 

– pracovněprávní problematika (zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zákoník 

práce, zákon o zaměstnanosti, nezaměstnanost, pracovní rehabilitace), 

– poradenství v oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením a další vzdělávání 

seniorů, 

– poradenství při odstraňování architektonických bariér (úpravy vnitřních prostor, 

vstupy do budov, přechody pro chodce, vyhrazená parkovací místa pro osoby se 

zdravotním postižením, úprava komunikací), 

– daňové a poplatkové úlevy pro osoby se zdravotním postižením (úlevy od 

rozhlasových a televizních poplatků, úlevy od správních poplatků), 

– způsobilost k právním úkonům (pomoc při vyřízení zbavení či omezení způsobilosti 

k právním úkonům, práva a povinnosti opatrovníků aj.). 

 

o Pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a podpora uživatelů v obtížné životní 

situaci 

– informace, rada a podpora při řešení nepříznivé sociální situace uživatele,  

– pomoc při sepisování tiskopisů, formulářů a žádostí o sociální dávky,  

– doprovod a podpora při vyřizování záležitostí na úřadech,  

– pomoc při výběru vhodného poskytovatele, 
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– pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí, námitek či správní žalobě. 

 

Všechny služby jsou poskytovány bez ohledu na věk, národnost, náboženské vyznání, 

sexuální orientaci, politickou příslušnost, typ a rozsah zdravotního postižení. Pokud si to 

uživatel přeje, je odborné sociální poradenství poskytováno anonymně.  

 

Zásady poskytování odborného sociálního poradenství: 

 bezplatnost, 

 individuální přístup, 

 dodržování a respektování práv uživatelů, 

 dobrovolnost, 

 otevřená komunikace, 

 anonymní poskytování služby, 

 rovnoprávnost, 

 informovanost. 

 

 

Statistika uživatelů odborného sociálního poradenství v roce 2020: 

V roce 2020 bylo celkem 367 uživatelů odborného sociálního poradenství, z toho 154 mužů 

a 213 žen, celkem 386 kontaktů. Z celkového počtu uživatelů bylo 195 osob se zdravotním 

postižením a 132 seniorů.  

V roce 2020 bylo nejvíce poskytnuto poradenství z oblasti sociálně terapeutické činnosti 

(celkem 359). V této oblasti poradenství převládaly kompenzační pomůcky – základní 

informace o pomůckách, informace o půjčovnách kompenzačních pomůcek, příspěvky na 

pomůcky, pomoc s výběrem správného typu kompenzační pomůcky a s vyřízením vlastní 

pomůcky přes zdravotní pojišťovnu.  
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Doplňková činnost   
 

   Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je doplňkovou 

činností organizace a je určena zejména lidem s krátkodobým postižením 

(např. po operaci či po úrazu) a lidem, zvláště seniorům, při zhoršení 

jejich zdravotního stavu. Půjčovnu také využívají osoby, které čekají na 

předepsání dané kompenzační pomůcky svým lékařem nebo si chtějí 

pomůcku nejdříve vyzkoušet a poté si jí nechají předepsat. 

V půjčovně je možné zapůjčit si berle, francouzské hole, mechanické vozíky, polohovací 

lůžka s matrací a hrazdou, různé druhy chodítek, nástavec na wc, toaletní židli, sprchovací a 

toaletní křeslo, sedačku na vanu i do vany, antidekubitní polštář do mechanického vozíku či 

antidekubitní podložku s kompresorem do postele, která zabrání vzniku proleženin. Všechny 

tyto pomůcky je možné zapůjčit si na kratší i delší dobu. 

Za půjčení se hradí poplatek za každý započatý den a jeho výše se odvíjí od cen v místě a čase 

obvyklých. 

 

Statistika uživatelů půjčovny 

V roce 2020 bylo sepsáno 109 smluv o zapůjčení kompenzační pomůcky, bylo tedy 

zapůjčeno 109 pomůcek. Nejčastěji byla zapůjčena polohovací lůžka s příslušenstvím, 

mechanické vozíky, chodítka s podpůrnou deskou a chodítka rolátory. 

 

 

 

 

  

 Distribuce 

Euroklíčů 
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Projekt Euroklíče v Jihočeském kraji pokračoval i v roce 2020. 

Tento projekt realizuje od února 2015 Národní rada osob se 

zdravotním postižením ČR, z.s. pod záštitou Ministerstva dopravy 

ČR a za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR. 

JCZPS, o.p.s., pracoviště Tábor distribuuje tyto euroklíče a 

během celého roku 2020 vydalo celkem 21 euroklíčů. Mezi zájemci 

jsou zejména držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé 

s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou a další osoby, které 

trpí nespecifickými střevními či močovými dysfunkcemi.  

Do konce roku 2020 byla v Táboře 4 místa, kde lidé mohli použít euroklíč. Jsou to 3 

veřejné toalety na Křižíkově náměstí, na autobusovém nádraží a toalety na vlakovém nádraží 

a dále pak toalety v hypermarketu Kaufland v Táboře, v Soběslavské ulici. V nejbližším okolí 

jsou ještě eurozámkem osazeny veřejné toalety v Sezimově Ústí, a to u autobusové zastávky 

Kovosvit. 
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Vzdělávání 
 

 

Semináře akreditované MPSV ČR: 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školící akce: 

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce: 

 Supervize s Mgr. Květou Kadlecovou  

I v roce 2020 jsme se supervizorkou společně a otevřeně řešili pracovní problémy a 

záležitosti, se kterými jsme se během roku setkali při práci s uživateli. 
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Akce JCZPS, o.p.s., pracoviště Tábor 
 

 Představení naší organizace a poskytovaných služeb v obci Roudná 

Zájemci byli seznámeni  s činností centra a informováni o všech registrovaných i 

doplňkových službách, které centrum nabízí. Dále byly představeny některé kompenzační a 

rehabilitační pomůcky a pomůcky pro sebeobsluhu a přítomní se dozvěděli, jak tyto pomůcky 

získat přes zdravotní pojišťovnu, který lékař může napsat poukaz nebo jak si je vypůjčit 

v půjčovně.   
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Přehled příjmů a výdajů v roce 2020 
 

Příjmy v roce 2020 

Dotace MPSV na registrovanou soc. službu 565 648,- 

Dotace od měst a obcí na registrovanou soc. 

službu 
25 000,- 

Dotace, příspěvky a finanční dary od měst a 

obcí na činnost 
43 000,- 

Sponzorské dary od fyzických osob 6 340,- 

Tržby za vlastní výkony a zboží (půjčovné, 

provize, prodej zdravot. pomůcek) 
105 570,- 

Celkem 745 558,- 

 

 

 

 

Výdaje v roce 2020 

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění) 578 683,- 

Nájem, energie a další služby 53 564,- 

Spotřeba materiálu 39 981,- 

Cestovné 9 188,- 

Vzdělávání, školení, supervize 4 250,- 

Ostatní služby (poštovné, poplatky za 

telefon, opravy, revize, reklama, účetnictví) 
50 892,- 

Ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění 

majetku, poskytnuté příspěvky) 
5 032,- 

Celkem 741 590,- 
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Poděkování 
 

Na závěr bych velice ráda poděkovala za finanční podporu Jihočeského centra pro zdravotně 

postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor v roce 2020, a to především: 

 

 

                            Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  

 

                                      Jihočeskému kraji 

 

                                        Městu Tábor   

 Městu Sezimovo Ústí 

Městu Planá nad Lužnicí 

Městu Chýnov 

Městysu Malšice 

Obci Hlavatce 

Obci Klenovice 

Obci Košice 

Obci Meziříčí 

Obci Opařany 

Obci Radimovice u Želče 

Obci Svrabov 

Obci Turovec 

Obci Želeč 

 

                                        Firmě DMA Praha, s.r.o.   

 

 

 

 

Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS. 

vedoucí JCZPS, o.p.s., pracoviště Tábor 

 


