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Charakteristika společnosti a pracoviště 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené je obecně prospěšná společnost 

s působností v Jihočeském kraji. 

Zakladatelem je Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. 

Společnost má sídlo v Prachaticích. 

Vrcholným orgánem je Správní a Dozorčí rada, statutárním orgánem je ředitelka 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

▪  

Jindřichohradecké pracoviště se nachází v budově Úřadu práce ČR. 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením i půjčovna jsou zcela bezbariérové. 

Poskytujeme odborné sociální poradenství.  

Provozujeme také doplňkové služby, které volně navazují na sociální službu.  

Sociální pracovnice se aktivně účastní komunitního plánování v ORP Jindřichův 

Hradec.  

Spolupracuje s Úřadem práce ČR na kontaktním pracovišti v J. Hradci, je členkou 

poradního sboru a skupiny pro pracovní rehabilitaci. 
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Kontaktní údaje pracoviště                                                    

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 

Administrativní práce:     Mgr. Tereza Fidlerová 

                                                                                                 

Odborné sociální poradenství 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory poskytuje ambulantně 

registrovanou sociální službu 

v Jindřichově Hradci. 

Cílovými skupinami jsou: 

▪ osoby se zdravotním 

postižením, 

▪ senioři, 

 včetně osob blízkých a pečujících. 

Poradenství je bezplatné, profesionální a podle přání klienta může být anonymní.  

Důraz klademe na osobnost, požadavky a potřeby uživatele. 

Službu poskytujeme při řešení nepříznivých životních situací spojených 

se zdravotním stavem, stářím a jejich následky.  

Cílem odborného poradenství je plně orientovaný uživatel v možnostech řešení své 

životní situace a správně motivovaný k řešení i vlastními silami. 
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Doplňkové činnosti 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Služba zajišťuje rychlou pomoc v podobě kompenzační pomůcky při:  

▪ úrazu, 

▪ zhoršení zdravotního stavu, 

▪ opravě vlastní pomůcky apod. 

Půjčení kompenzační pomůcky: 

▪ usnadňuje život osoby 

se zdravotním postižením 

či seniora, 

▪ podporuje samostatnost 

a velmi často mobilitu handicapované osoby, 

▪ ulehčuje péči osobám blízkým 

a pečujícím,  

▪ usnadňuje výběr vhodné 

pomůcky před jejím získáním. 
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Distribuce Euroklíčů 

Centrálním distributorem se stala 

Národní rada osob se zdravotním         

postižením ČR. 

Zajišťujeme distribuci Euroklíče 

osobám se zdravotním postižením 

v okrese Jindřichův Hradec. 

Tento speciální klíč pomáhá 

zpřístupnit sociální a technická 

zařízení osobám se zdravotním 

postižením. 

Zdarma mohou Euroklíč získat:  

▪ držitelé průkazů TP, ZTP, 

ZTP/P, 

▪ držitel WC karty, 

▪ onkologický pacient, 

▪ diabetik, 

▪ stomik, 

▪ a lidé s některými vybranými diagnózami (roztroušená skleróza, 

Parkinsonova choroba, cystická fibróza, nespecifické střevní záněty, 

močové dysfunkce, porucha autistického spektra). 

 

Drobný prodej  

▪ První nabídku tvoří 

příslušenství k naslouchadlům: 

- baterie 

k naslouchadlům 

a do glukometrů, 

-  krytky 

do naslouchadel,  
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- odvlhčovací tablety, 

- hadičky, 

- štětečky, 

- čistící tyčky 3 v 1, 

- tyčky s magnetem,  

- tester baterií, 

- profukovací balonek apod. 

 

 

 

▪ Druhou nabídkou jsou 

pomůcky pro snazší 

soběstačnost:  

- kartáč s prodlouženou 

rukojetí, 

- kartáč na mytí nohou, 

- podsedák, 

- multiotvírák, 

- kuchyňské prkénko 

ergonomické, 

- půlič a drtič prášků, 

- elastické tkaničky, 

- masážní míčky aj. 
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Doplňující komentář  

Začátek loňského roku byl opět ve znamení opatření a doporučení týkající se virové 

pandemie, které jsme velmi přísně dodržovali, neboť naši uživatelé patří 

do rizikových skupin obyvatelstva. 

Celý rok probíhala spolupráce s distributory kompenzačních pomůcek, ovšem 

plánované akce pro veřejnost jsme byli nuceni omezit.  

V provozu zůstalo výdejní místo pomůcek od firem:  

▪ DMA kompenzační pomůcky, 

▪ Ortoservis.  

Vzdělávání sociálních pracovníků 

proběhlo z větší části formou 

webinářů. V létě se uskutečnila 

pravidelná osobní setkání 

na skupinových supervizích, které 

významným způsobem přispívají 

k rozvoji osobnosti, sebereflexi 

a prevenci profesního vyhoření.  

Stavební práce u vchodu do poradny 

a půjčovny byly důvodem dočasného omezení provozu půjčovny kompenzačních 

pomůcek. Poradna pro osoby 

se zdravotním postižením a seniory 

se přestěhoval na pět týdnů 

do náhradních prostor poskytnutých 

kontaktním pracovištěm Úřadu 

práce v Jindřichově Hradci.  

Opětovné vysoké počty nemocných 

virovým onemocněním ovlivnili 

stejně jako předloni naše každoroční 

podzimní aktivity i počty klientů. 
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Celoroční činnost v číslech 

Statistické údaje 

Služba Počet osob 

Odborné sociální poradenství                                                 313 

Půjčování kompenzačních pomůcek - počet kontaktů  155 

Ostatní činnost - drobný prodej, distribuce Euroklíčů                                            318 

 

*  

 

Přehled uživatelů podle pohlaví a cílových skupin 
 

Uživatelé Muž Žena Celkem Z toho OZP Senioři 
Pečující 

osoby 

  156 157 313   188 102 23 

 

  

313

155

310 Odborné sociální
poradenství

Půjčování kompenzačních
pomůcek - počet kontaktů

Ostatní činnost- drobný
prodej

156157

Muž Žena

188

102

23

OZP Senioři Pečující
osoby
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Náklady a příjmy 
 

Náklady                 709 824,00     

spotřeba materiálu                   70 229,00     

energie a ost. služby /supervize, revize, 
zprac. mezd. a účetnictví, propagace aj./                   88 036,00     

mzdové náklady vč. odvodů                 515 421,00     

ostatní náklady                   36 138,00     
 

 
 

Příjmy                 702 250,00     

dotace MPSV                 525 737,00     

dotace měst a obcí                   66 000,00     

finanční dary                   13 770,00     

tržby z doplňkové činnosti                   96 743,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

709 824,00    ; 
50%

702 250,00    ; 
50%

Náklady

Příjmy
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Poděkování 

Děkujeme za finanční podporu, bez které by nebylo možné realizovat naše služby.   

 

Dotace MPSV tvořila největší část finančních prostředků.  

 

Město Jindřichův Hradec spolufinancovalo naši sociální službu 

a půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

Dotacemi na poradenství nás podpořilo město Nová Bystřice 

a obec Kunžak.  

Finanční dar poskytli našemu pracovišti: 

▪ Jednota, spotřební družstvo Jindřichův Hradec, 

▪ MUDr. Ludmila Leitgebová. 

Děkujeme za výpůjčku prostor a celoroční spolupráci Úřadu práce ČR – 

kontaktnímu pracovišti Jindřichův Hradec. 

Velmi si vážíme i podpory od našich klientů, proto jim děkujeme za vstřícnost 

a pochopení. 

Poděkování patří spolupracujícím organizacím, distributorům 

kompenzačních pomůcek a ostatním, kteří naší práci projevují sympatie. 

 

 

  

 

 

 

 

 


