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Vážení a milí, 

Rok se s rokem sešel, a opět stojíme na začátku nového roku. Opět 

poznamenaného nejen post-covidovými dopady, ale mnoha společenskými a 

ekonomickými změnami, se kterými se musíme vypořádat. 

Nicméně, pokud mám zhodnotit minulý rok, zvládli jsme ho, museli jsme se, 

bohužel, rozloučit s některými dlouholetými uživateli osobní asistence i 

dlouholetou kolegyní. Ale je to život, je to smysl naší práce… Ani minulý rok nám 

nepřál, co se společenských a kulturních akcí týče, ale podařilo se uskutečnit náš 

tradiční den otevřených dveří ve spolupráci se střední školou ve Volyni.  

Věřím, že tento rok už se snad přiblíží „normálnosti“, na kterou jsme byli zvyklí a 

opět budeme moci připravovat různé akce. A přes všechna úskalí, se kterými se 

sociální služby musí denně potýkat, nám zůstává jediné. Nadále věřit, že veškeré 

zákonné změny i ty společenské a ekonomické, nám nezabrání pokračovat v naší 

práci stejně dobře jako doposud.  

Děkuji ze  všem svým kolegyním za skvělou spolupráci, podporu a oporu.  
Jana Horvátová
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 Právní forma: JCZPS je od 11. září 2013 obecně prospěšnou společností, jejíž hlavním cílem je nadále přispívat ke zkvalitňování života občanů se zdravotním postižením k jejich integraci do společnosti, pomáháme seniorům a všem, kteří navštíví naše pracoviště při řešení jejich životní situace. 
Zřizovatelé: Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR, z. s. 
Statutární orgán: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
Statutární zástupce: Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka 
Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice 
Správní rada: Jiří Vencl, Hana Rabenhauptová, Mgr. Michal Dvořák (do 11.11.2021),  Ing. Et Mgr. Petr Běhunek (od 12. 11. 2021) 
Dozorčí rada: Mgr. Pavel Hříbek, Ing. Jaroslava Pupíková, DiS., Jana Horvátová, DiS. 
 

Historie: Dne 1. ledna 1992 bylo vytvořeno Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci při Sdružení zdravotně postižených v ČR ve všech okresních městech.  V roce 2000 došlo ke změně názvu na Centrum služeb pro zdravotně postižené.  V roce 2003 proběhla transformace na Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o. s.  K 1. lednu 2003 bylo vytvořeno jeho 7 pracovišť v bývalých okresních městech a jedním z nich je i pracoviště ve Strakonicích. Poslední změna byla odpovědí na novelu občanského zákoníku. Dne 11. září 2013 jsme se stali Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice. Zůstali i další pracoviště (Písek, Prachatice, Č. Budějovice, Tábor, Č. Krumlov, J. Hradec). 
  

Základní údaje 
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Adresa: Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 
Telefon:   383 321 931, 724 707 312 
E-mail:   strakonice@jczps.cz 
Web:    www.jczps.cz 
IČ:    265 944 63 
Číslo účtu: 2902011349/2010 Fio banka  

Náš pracovní tým 
vedoucí služby a sociální pracovnice:  Jana Horvátová, DiS. 
sociální pracovnice:   Mgr. Hana Holubová (do 8/2022)        Bc. Pavla Petráňová 
osobní asistentka:     Zdeňka Čapková 
osobní asistentka:    Jaroslava Brejchová 
osobní asistentka DPP   Ilona Pechlátová  

Kontakty 
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Zakladatel společnosti 

Dozorčí rada  předseda + 2 členové Správní rada  předseda + 2 členové 
Statutární zástupce ředitel 

Externí odborníci, Supervizor, právník Externí účetní firmy, auditor Zástupce ředitele 

Administrativní pracovníci, provozní pracovníci Pracovníci půjčovny kompenzačních pomůcek a dobročinného obchůdku 

Vedoucí 7 pracovišť 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

Organizační struktura 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu. 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 prostřednictvím rady, pomoci a 
podpory bude informován o svých právech a povinnostech a bude: - lépe zorientovaný ve své životní situaci a v možnostech jejího řešení; - motivovaný k řešení své nepříznivé situace vlastními silami. 
Cílová skupina 

 osoby se zdravotním postižením Upřesnění: Naší cílovou skupinou jsou i rodinní příslušníci této cílové skupiny a další osoby, které o osoby se zdravotním postižením pečují. 
 senioři - osoby starší 65 let se zdravotním postižením i bez něj Upřesnění: Naší cílovou skupinou jsou i rodinní příslušníci této cílové skupiny a další osoby, které o seniory pečují 

Zásady 
 odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady 
 profesionální a individuální přístup pracovníků k uživatelům 
 pracovníci podporují uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace 
 způsob řešení nepříznivé sociální situace si uživatel vybírá sám nebo na základě nabídnutých možností 

Poskytované služby 
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 Uživatel je informován o možnosti zachování anonymity, pokud si to přeje a pokud je to s ohledem na složitost jeho problému možné 
Odborné sociální poradenství poskytujeme v následujících oblastech: 
 Dávky pro OZP, příspěvek na péči, průkaz osoby OZP 
 Dávky SSP, Hmotné nouze, důchodové pojištění aj. 
 Podpora nezávislého života a mobility OZP a seniorů  
 Ochrana práv uživatelů sociálních služeb  
 Podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti OZP  
 Podpora dalšího vzdělávání OZP a seniorů  
 Ochrana práv spotřebitele se zdravotním postižením a seniorů  
 Možnosti nápravy nesprávných rozhodnutí či postupů 
Rozbor poskytovaného poradenství  Poradenství zahrnuje jak základní, tak odborné sociální poradenství a je poskytováno ambulantně i v terénu. V loňském roce jsme se nejvíce věnovali oblasti dávek pro osoby zdravotně znevýhodněné (příspěvek na péči, průkazy OZP) a poradenství ohledně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (výběr vhodné pomůcky, získání vlastní).   
Uživatelé 

Muž Žena 

Cílová skupina 

  Celkem 
klientů 

ZP S 
Neformální 
pečovatel 

154 274 197 155 76 

428 
Ambulantní 
výkony * 

Intervence 
/výkonů Počet hodin Kontakt Počet hodin 

474 533,61 3 0,83 *výkonem se rozumí oblast poradenství, u jednoho klienta může být dva a více výkonů 
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Osobní asistence 

Posláním služby osobní asistence je pomáhat dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům ze Strakonic zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně. Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti. 
Cílová skupina 
osoby od 19 let a výše 
 osoby s tělesným postižením  
 osoby se zrakovým postižením  
 osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s kombinovaným postižením – mimo duálního postižení zraku a sluchu  
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 senioři  
Cíle služby 
 setrvat v přirozeném domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl  
 dosáhnout soběstačnosti uživatelů služby s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav  
Cíle pro období 2020- 2023 
 udržet stávající kapacitu sociální služby, 
 spolupráce s místními médii, prezentovat činnost a aktivity organizace (kabelová televize, místní tisk), 
 propagace sociální služby v široké veřejnosti (distribuce letáků u lékařů, městské a obecní úřady, zdravotnické zařízení a schránky obyvatel města Strakonice), 
 získat financování pro hlavní činnosti i provoz osobního automobilu, fungování sbírek 
Zásady služby osobní asistence 
 individuální přístup – respektujeme jedinečnost a specifika každého uživatele a poskytujeme službu podle jeho potřeb, jeho možností a očekávání, které jsou uvedeny a rozpracovány v individuálním plánu 
 poskytovat podporu nikoli péči – snažíme se působit aktivně na rozvoj a samostatnost uživatele, aby služba vzhledem k možnostem a zdravotnímu stavu 
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uživatele nevedla k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace  
 nestrannost - službu poskytovat bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení uživatele 
 podporovat samostatnost a vlastní vůli uživatele - průběh i obsah služby si určuje uživatel sám, služba má posílit samostatnost a odpovědnost uživatele (co zvládne uživatel sám, neděláme za něj) 
Výše úhrady za službu 

Pondělí až pátek od 07:00 do 16.30 hod. 100,-Kč od 16:30 do 20:00 hod.  130,-Kč 
Sobota a Neděle  od 07:00 do 20:00 hod. 130,- Kč   
Státní a jiné svátky Od 7:00 do 20:00 hod. 130,-Kč 

Doprovod na procházku je jedním z častých 
úkonů naši osobní asistence. Zde náš bývalý 

uživatel pan J. s H. Holubovou 
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Poskytované činnosti 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 pomoc při osobní hygieně 
 pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

Statistické údaje za rok 2021 Našim uživatelům pomáháme především v domácnosti (běžné úklidy, doprovody na nákupy), doprovod na procházky, pochůzky na úřad a pomoc při osobní hygieně. Službu uživatelé využívají i ve večerních hodinách,  v sobotu i v neděli odpoledne, včetně svátků.  Níže uvádíme přehled poskytnutých hodin v loňském roce.  
 

 

 

 

 
 

Počet hodin/rok Počet kontaktů/den 

2021 1 686 1 745 
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Půjčovna kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek 
Cílem půjčovny je pomoci těm, kteří čekají na předepsání pomůcky, či ji potřebují pouze 
krátkodobě zapůjčit (operace, dojít k lékaři…), nebo nesplňují zdravotní indikaci pro získání vlastní pomůcky od pojišťovny. 
Výše úhrady za službu Od 5,- do 30,- Kč dle Ceníku pro zapůjčování pomůcek. Nevybíráme žádné kauce ani zálohy. 
Čas poskytování služby 

Pondělí až pátek na základě telefonické domluvy 

Půjčujeme: 

 elektricky polohovatelné lůžko 
 chodítka 
 wc křeslo 
 mechanický vozík 
 hrazda k lůžku samostojná 
 motomomed Viva 2 pro ruce a nohy 
 pomůcky pro polohování 
 antidekubitní matrace 
 motodlaha 
 kyslíkový koncentrátor  V loňském roce bylo uzavřeno 58 smluv.  

Další aktivity 
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Automobil – a jeho využití 
Oficiální provoz byl zahájen od ledna 2019.  Zejména jej využíváme pro cesty mezi uživateli osobní asistence, dále nejvíce na dovoz pomůcek – elektricky polohovatelných lůžek nebo pro potřeby uživatelů osobní asistence pro nákupy, dopravu k lékaři apod.   Provoz (údržba a pohonné hmoty) je zcela hrazen ze sbírky, kdy kasičku  máme umístěnou v Jednotě COOP Terno v ulici Volyňská ve Strakonicích. 
   
  

Zde je naše uživatelka paní J. s osobní 
asistentkou při nákupech. 
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Veřejné sbírky 
Naše kasičky najdete v provozovnách COOP Jednota ve Strakonicích na ul. 
Volyňské, Čelakovského.  

Ve Volyni je to v prodejně COOP Jednota v ulici Hrdinů.  

Máme s těmito prodejnami navázanou spolupráci a lepší zabezpečení kasiček 

Velice děkujeme i jednotlivcům, kteří nám přispěli 
přímo na účet. 

Máme registrované dvě veřejné sbírky na: 

 Financování nákupu kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek 

Celkem se vybralo za rok 2021 – 3 271 Kč. 

 

 

 

 

 Shromáždění finančních prostředků na provoz osobního automobilu pro 
terénní službu Osobní asistence, dovoz pomůcek a dopravu pro seniory a 

zdravotně postižené 

 

Celkem se vybralo za rok 2021           
18 263Kč 

  

Kasička ve Volyni 

Kasička ve Strakonicích, ulice Volyňská 
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Den otevřených dveří 
Po roční „covidové“ odmlce jsme se opět zapojili i my 5. října 2021 do 
celostátního Týdne sociálních služeb ČR naším Dnem otevřených dveří. 
Veřejnosti jsme se chtěli přiblížit s naší 
činností a umožnit jim se zeptat na 
cokoliv, co je zajímá ze sociální oblasti a 
z naší praxe. 

V dopoledních hodinách jsme se zejména 
věnovali studentům SŠ a JŠ ve Volyni 
oboru sociální činnosti 1. a 2. ročník, 
celkem tedy 54 studentů. Snažíme se 
ukázat praktickou stránku sociální práce, 
pomůcky si prohlédnout, osahat a hlavně 
vyzkoušet. Naučit se obsluhovat 
mechanický vozík a bezpečně na něm 
přepravit senior či zdravotně 
postiženého.  

Jako odpoledního hosta jsme měli Mgr. Kamilu Podlahovou z organizace 
Strážný anděl, která nám představila Tísňovou službu a SOS tlačítko. Názorně 
všem ukázala různé typy tlačítek pro seniory. 
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Finanční zpráva 

Náklady Kč 

Spotřebované nákupy (drobná režie, kancelářské potřeby) 104 063 

Služby (pošta, cestovné, telefony) 25 894 

Nájem 85 707 

Školení, supervize 12 999 
Ostatní náklady (licence, lékařské prohlídky, inzerce, 
revize, BOZP, PO) 64 686 

Mzdy 2 106 737 

Zpracování účetnictví, mezd 48 072 

Nákup DHIM 18 252 

Auto (provoz, pohonné hmoty) – hrazeno ze sbírky a darů 18 589 

Reklama, propagace 10 579 
  

Celkem 2 467 705 
  

Výnosy Kč 

Tržby z osobní asistence 185 099 

Dotace MPSV 1 872 605 

Dotace JčK 180 000 

Město Strakonice 37 000 

Provize 535 

Propagace, reklama 17 000 

Auto - doprava 11 725 

Výnosy celkem                     2 303 964 
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Děkujeme všem sponzorům, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať 
to bylo, je či bude cestou materiální či finanční podpory. Bez Vás by nebylo možné 
dále pomáhat. 

(dle abecedního pořádku) 

Fyzickým a právnickým osobám 

 
Jihočeský kraj 

 
 
 

MPSV 
 
 
 

Městu Strakonice 
 
 
 

Agra Group Střelské Hoštice 
 
 

Alva Strakonice 
 
 

ZZN Strakonice, a. s. 

Sponzoři 
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Obcím ve Strakonickém okrese: 
Čejetice 

 
Městys Čestice 

 
Pracejovice 

 
Osek u Strakonic 

 
Město Strakonice 

 
Třešovice 

 
Volenice 

 

Město Volyně 

 

 

Všichni, kteří nás podpořili ve veřejné sbírce 
v prodejnách COOP Jednoty Volyně 

 
 
 
 
Zpracovala: Jana Horvátová, DiS., vedoucí pracoviště Strakonice 


