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

sídlo společnosti:    SNP 559, 381 01 Prachatice 

IČ:      265 94 463 

statutární zástupce:   Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS o. p. s. 

telefon:    721 001 422 

email:     reditelka@jczps.cz,  

zakladatel:  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z. s.  

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

email: nrzp@nrzp.cz, www.nrzp.cz 

 

 

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

(dále jen JCZPS o. p. s.) bylo dne 11. 9. 2013 zapsáno do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích. Registrované sociální                     

i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny poskytujeme 

na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji Pracoviště JCZPS o. p. s. se nacházejí 

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

Strakonicích a Táboře. 

 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižení a seniory o. p. s. 
pracoviště  Český Krumlov  

 
kontaktní adresa   Za Tiskárnou 588, 381 01 Český Krumlov 

telefon:     380 711 764, 602 177 402 

e-mail:     ceskykrumlov@jczps.cz,  

www stránky:    www.jczps.cz 

číslo účtu:    263 861 558/0300  

vedoucí JCZPS, sociální pracovník: Jana Ihnatoliová, DiS. 

 

 

Objekt se nachází nad autobusovým nádražím, naproti nemocnici Český Krumlov a je viditelný 

nápisem sídla České spořitelny.  

mailto:reditelka@jczps.cz
mailto:nrzp@nrzp.cz
http://www.nrzp.cz/
mailto:ceskykrumlov@jczps.cz
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Do poradny je možné přijít po schodech přímo nad autobusovým nádražím nebo je možné 

budovu obejít po chodníku kolem hlavní silnice (Nemocniční) cca 20 m, vyjít schodištěm na 

pravé straně a vrátit se rovnoběžně s hlavní silnicí zpět k budově. 

Poradna se nachází v přízemí budovy, z druhé strany než je Česká spořitelna. Přístup do 

budovy a celá budova je bezbariérová. V prostorách před JCZPS, které slouží jako čekárna, 

jsou dostupné 

informační materiály 

z různých okruhů 

problematiky života občanů se zdravotním 

postižením. Vedle poradny se nachází 

toalety, kam je bezbariérový vstup. Kolem 

budovy je možné zaparkovat jen omezeně, 

jedno místo pro ZP je k dispozici u vchodu do 

České spořitelny. 

 

Poskytované služby 
JCZPS o. p. s. pracoviště Český Krumlov poskytuje svým uživatelům: 

 odborné sociální poradenství  

 doplňkové služby (půjčování kompenzačních pomůcek, vzdělávací aktivity, prodej 

drobných kompenzačních pomůcek pro sluchově a tělesně postižené a mnoho dalších. 

JCZPS o. p. s. funguje jako výdejní místo kompenzačních pomůcek firem DMA Praha, 

Ortoservis s. r. o. Praha). 
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Hodiny pro veřejnost: 

Ambulantní poradenství: 

Pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30 

Úterý  Zavřeno 

Středa  7:00 – 11:30 12:00 – 16:30 

Čtvrtek 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30 

Pátek  7:00 – 12:00 

Mimo tyto hodiny si lze sjednat schůzku osobně nebo telefonicky. 

 

Odborné sociální poradenství 
Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat radu, informaci, pomoc                       

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

z důvodu svého postižení či věku. 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. 

Naším uživatelem v nepříznivé sociální situaci je osoba, která se: 

nedokáže zorientovat v systému sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb a organizacích, 

neumí se orientovat v dávkovém systému, nemůže si najít práci s ohledem na svůj zdravotní 

stav, nemá dostatečné zkušenosti ohledně péče v domácím prostředí, neorientuje se v oblasti 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, výběru vhodného bezbariérového bydlení, úpravy 

bytu/domu apod. 

 

Zásady poskytování služeb v JCZPS o. p. s. 

 používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů, jak ve vztahu 

k uživatelům, tak mezi pracovníky, 

 jednat v pracovním týmu s respektem a úctou a vytvářet dobré pracovní prostředí, 

 poskytovat podporu a služby v prostředí přirozeném pro uživatele, 

 vycházet při plánování podpory a služeb z individuálních přání a potřeb uživatele. 
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Cílem služeb JCZPS o. p. s. je kvalitní život, osobní růst a co největší nezávislost osob se 

zdravotním postižením a seniorů. Vybavit je takovými dovednostmi a informacemi, aby byli 

schopni v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získat potřebné 

sebevědomí a zaměřit se na možnosti svého dalšího rozvoje. Podporovat u svých uživatelů 

převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu. Ve vztahu ke zdravé veřejnosti 

je cílem vybavit ji takovými dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a dále 

nevytvářet nové architektonické a mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly již tak 

složitou situaci osob se zdravotním postižením.  

 

 

Přehled statistiky uživatelů sociálních služeb za rok 2021 

V roce 2021 využilo odborného sociálního poradenství 397 osob, z toho 169 mužů a 228 žen. 

Převážně to byli občané se zdravotním postižením (277 osob), 52 seniorů a 68 rodinných 

příslušníků. V roce 2021 jsme nejvíce poskytovali poradenství týkající se výběru vhodné 

kompenzační pomůcky, příspěvku na pomůcky, získání kompenzační pomůcky, poskytovali 

jsme základní informace o pomůckách, kontakty na prodejny a půjčovny. V návaznosti na tuto 

oblast směřovalo poradenství také na péči v domácím prostředí, zvládání běžných úkonů, 

hrazenou domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu a její poskytované služby. Dále jsme 

řešili získání příspěvku na péči, především vyřízení žádosti, jak a kde požádat, jak dále 

postupovat, ale i samotnou pomoc při sepisování žádosti. Pomohli jsme s dotazy týkající se 

průkazů TP, ZTP, ZTP/P, parkovacích 

průkazů, dálničních známek pro OZP a 

příspěvku na mobilitu. Uživatelé se na 

nás obraceli o pomoc i v oblasti 

důchodového, nemocenského, 

zdravotního a sociálního pojištění.  

 

 

 

Doplňkové služby 

Půjčovna kompenzačních 
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pomůcek  

Půjčování kompenzačních pomůcek je doplňkovou službou k odbornému sociálnímu 

poradenství. Půjčovna je vybavena pomůckami, které byly zakoupeny z darů a příspěvků obcí 

a měst našeho regionu a také z Nadačního fondu Tesco.  

Cílem půjčovny pomůcek je zabezpečit dostupnost široké nabídky kompenzačních 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. 

 

Kompenzační pomůcky k zapůjčení: 
 

 elektrická polohovací lůžka 

s antidekubitní matrací, stolky k lůžku 

 mechanické vozíky, antidekubitní 

sedáky do vozíku 

 chodítka opěrná vysoká a nízká 

 toaletní židle, nástavce na WC,  

 sedáky do vany a sprchových 

koutů 

 hrazdy k polohování 

 francouzské hole, berle 

 

Půjčovna 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. Půjčovna je také místem, kde je 

možné vyzkoušet si vhodnou pomůcku dříve, než je předepsána odborným lékařem. 

Pokud chcete mít jistotu, že pomůcku, kterou si potřebujete zapůjčit, bude na skladě, je lepší si 

jí dopředu rezervovat. Za půjčení se hradí poplatek za každý započatý den a jeho výše se odvíjí 

od cen v místě a čase obvyklých. Naše centrum nezajišťuje dopravu. Ceník půjčovného je ke 

stažení na našich stránkách pod názvem Ceníky služeb.  

 

Další služby spojené s půjčováním kompenzačních pomůcek: 
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 poradenství ohledně používání pomůcek a zácvik obsluhy v jejich užívání 

 poradenství ohledně úpravy prostředí 

 poradenství o vhodnosti té které pomůcky dle postižení, jak a kde pomůcku získat, 

včetně příslušného kódu zdravotní pojišťovny 

 zprostředkování kontaktu s firmami a servisy, které kompenzační pomůcky 

nabízejí, provádějí jejich odborný servis 

 zprostředkování zapůjčení pomůcek z jiných půjčoven 

 

 

V roce 2021 byl zájem o poradenství v oblasti mobility a soběstačnosti opět velký, 

služeb půjčovny využilo 192 uživatelů, kteří si pomůcku buď zapůjčili, nebo 

potřebovali poradit, kde a jak ji mohou získat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuce Euroklíčů 
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JCZPS o. p. s. ve spolupráci s NRZP ČR vydává Euroklíče držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, 

diabetikům, stomikům, onkologickým pacientům, lidem trpících roztroušenou sklerózou, 

Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi, totální endoprotéza 

kyčelního kloubu. Klíč vydáme zdarma po předložení občanského průkazu a průkazu TP, ZTP, 

ZTP/P nebo pokud tento průkaz nevlastníte, bude Vám klíč vydán na základě čestného 

prohlášení, které je součástí Evidenční karty Euroklíče. Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou 

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

schodišťové plošiny apod.).  

V roce 2021 byly vydány 2 euroklíče. 

 

Místa osazená Euroklíčem v Českém Krumlově: 

 WC (1E) Veřejné WC, Horní 163, 381 01 Český Krumlov 

 WC (1E) Veřejné WC u parkoviště P1 -„Jelení zahrada“, Chvalšinská, 381 01 Č. Krumlov 

 WC (1E) Veřejné WC u parkoviště P2 -„Pod poštou“, Pivovarská, 381 01 Č. Krumlov 

 WC (1E) Veřejné WC u parkoviště P3 -„Městský park“, Linecká, 381 01 Č. Krumlov 

 WC (1E) Veřejné WC, autobusová zastávka Špičák, 381 01 Č. Krumlov 

 WC (1E) Hypermarket Kaufland Český Krumlov, Urbinská 236, 381 01 Č. Krumlov 

 WC (1E) Železniční stanice Český Krumlov, Třída Míru 1, 381 01 Č. Krumlov 

 WC (1E) Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další doplňkové služby  
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Další službou JCZPS je prodej příslušenství 

k naslouchadlům pro sluchově postižené osoby. Jedná 

se především o různé druhy baterií do naslouchadel, 

hadičky či další komponenty. Dále zprostředkujeme 

kontakty na odborné lékaře a servisy sluchadel.  

 

Spolupracujeme s firmou DMA Praha, Panter Praha             

a firmou Hartmann. Touto cestou chceme posunout 

služby uživatelům co nejblíže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostory JCZPS jsou také místem setkávání 

osob se zdravotním postižením a 

seniorů. Nejvíce tuto službu využívají členové Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých (SONS), která se v centru schází každý druhý čtvrtek v měsíci.  

 

Vzdělávání sociálních pracovníků  
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 Péče o vlastní pohybový aparát se zaměřením na pracovníky soc. služeb 

 Aby záda nebolela! aneb pohybové zásady pro pracovníky soc. služeb 

Současná doba přináší pro pracovníky soc. služeb nové výzvy a samozřejmě 

také nové nároky. Pracovní zátěž se zvyšuje a to klade značné nároky nejenom 

na pohybový aparát, ale narůstá i míra stresu. Náplň kurzu byla zaměřena na 

aspekty týkající se péče a pohybových zásad zaměřených na horní polovinu 

lidského těla. Teoretické 

poznatky a návody jsme 

si vyzkoušeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výzvy, kreativita a 

úspěch v sociální práci (online konference) 

 Den hospicové péče (online konference) 

 Supervize – 6 hodin 

Každý rok v  červnu a v září se 

scházíme v našem centru v 

Prachaticích na supervizích, které vede 

lektorka, paní Mgr. Květa Kadlecová. 

Čerpáme na nich nové síly do další 

práce, ale především pečujeme o své 

tělo i duši. 
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 Školení BOZP a PO – 2 hodiny 

 

Provozní náklady pracoviště Český Krumlov v roce 2021 

 

Příjmy  

Dotace MPSV 674 665 Kč 

Dotace (města, obce, nadace) 47 000 Kč 

Dary od měst a obcí 49 500 Kč 

Tržby z vlastní činnosti 77 447 Kč 

Celkem 848 612 Kč 

  

Výdaje  

Osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a pojištění, DPP) 628 163 Kč 

Režijní náklady (nájem, voda, elektřina, teplo) 89 615 Kč 

Kancelářské potřeby  2 348 Kč 

Provozní náklady (poštovné, telefony, internet, rozhlas, propagace) 16 537 Kč 

Cestovní náklady 4 155 Kč 

Školení a kurzy 2 664 Kč 
Ostatní náklady (revize, opravy, zpracování mezd, účetnictví, audit, 
apod.) 45 809Kč 

Nákup DHIM  31 998 Kč 

Jiné provozní náklady 29 207 Kč 

Celkem 850 496 Kč 
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Činnost JCZPS o. p.  s. ,  pracoviště v  Českém Krumlově potřebuje podporu   

a pochopení, bez které by nebylo možné sociální  služby i ostatní aktivity 

kvalitně poskytovat.  

Tímto děkuji za dotace, finanční i ostatní podporu:  

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  

 

 

 

 

 

 

Jihočeskému kraji  

 

 

 

 

 

Městu Český Krumlov  

Městu Velešín  

Městu Větřní  

Městu Vyšší Brod  

Obci Černá v Pošumaví  

Obci Dolní Dvořiště  

Obci Chvalšiny  

Obci Kájov  

Obci Malonty 

Obci Mirkovice  

Obci Přední Výtoň  

Obci Srnín  

Obci Střítež  

Obci Zlatá Koruna  

Nadačnímu fondu Tesco  

Každou pomoc chápeme jako mot ivující pro další práci a zavazu jící vůči 

našim  uživatelům sociální služby i široké veřejnosti.   

Děkuji  všem, kteří nás podporují .  
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Výroční zprávu zpracovala:   Jana Ihnatoliová, DiS. ,  vedoucí  JCZPS 

pracoviště Český Krumlov  


