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ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  ssppoolleeččnnoossttii  

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (dále jen JCZPS o. p. s.) 

je obecně prospěšnou společností, která poskytuje na sedmi pracovištích po 

celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se 

zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny. 

 

Společnost v loňském roce tvořilo 7 pracovišť v těchto městech 

Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově 

Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře  

 

 

Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice 

 

IČ: 26594463 DIČ: Nejsme plátce DPH. 

 

Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz 

 

Bankovní spojení: 2700487189/2010 Fio banka 

 

Datová schránka: d228fxh 

 

Datum vzniku organizace: 30. 5. 2002. 

 

Datum vzniku obecně prospěšné společnosti: 11. 9. 2013.  

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. je zapsáno v rejstříku 

obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl O, vložka 320. 

 

Zakladatel: 

Zakladatelem je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z. s. se 

sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, www.nrzp.cz. 

 

http://www.jczps.cz/
mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.nrzp.cz/
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ÚÚvvoodd  

Vážení kolegové, přátelé, partneři, donátoři, klienti, uživatelé služeb, 

již druhý rok našich soukromých i pracovních životů byl poznamenán opatřeními 

v rámci tzv. covidové pandemie. Museli jsme se opět vypořádat s novými 

společenskými a ekonomickými změnami. Zvýšenou psychickou zátěží při 

poskytování ambulantních, terénní i doplňkových služeb. Po zkušenostech z roku 

2020 jsme omezili naši další činnost a akce pro veřejnost. Také mně i moje kolegyně 

opět zatížila další a další administrativa, která byla mnohdy zbytečná a duplicitní. 

Ale rok 2021 měl i mnoho pozitiv, podařilo se nám získat finanční prostředky 

z nadací a nadačních fondů na nákup nových kompenzačních, rehabilitačních a 

zdravotních pomůcek. 

Také poradny pro zdravotně postižené a seniory zaznamenaly nové výzvy - na 

základě požadavků zájemců o naše služby jsme rozšířili naši poradenskou činnost o 

nové oblasti poradenství, více nás vyhledávají pečující osoby a podařilo se nám 

natočit i videospot o našich poradnách. 

Prostřednictvím videospotů jsme našim klientům přiblížili i činnost našich osobních 

asistentek, půjčoven pomůcek a Prachatického dobročinného obchůdku. 

Děkuji ze srdce všem svým kolegyním za skvělou spolupráci, podporu a oporu. Opět 

jsme to zvládly, protože jsme to zvládnout prostě musely. 

 

S přáním všeho dobrého 

 

 

 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS o. p. s. 
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OOO   nnnááásss   
SSttrruuččnněě  zz  hhiissttoorriiee  

1. 1. 1992 bylo vytvořeno Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci (SPSR) při 

Sdružení zdravotně postižených v ČR ve všech okresních městech.  

V roce 2000 došlo ke změně názvu ze SPSR na Centrum služeb pro zdravotně 

postižené (CSZP). 

K 1. 1. 2003 došlo k transformaci na Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského 

kraje (CZP JK). CZP JK bylo občanským sdružením, které se v průběhu roku 2013 

změnilo na obecně prospěšnou společnost Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené a seniory o. p. s. (JCZPS o. p. s.).  

 

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 
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HHHlllaaavvvnnnííí   čččiiinnnnnnooosssttt   vvv   rrroooccceee   222000222111   
Všechna pracoviště JCZPS o. p. s. kromě pracoviště v Českých Budějovicích provozují 

poradny pro zdravotně postižené, seniory a jejich rodinné příslušníky. 

Pracoviště ve Strakonicích navíc poskytuje terénní osobní asistenci. 

 

Poradny pro osoby se zdravotním postižením, seniory a 

jejich rodinné příslušníky 

V poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory je poskytováno odborné 

sociální poradenství, které je registrovanou sociální službou podle zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.  

 

Poradenské služby poskytuje všech sedm pracovišť JCZPS o. p. s. Jsme jediný 

poskytovatel v jižních Čechách, který má poradenskou síť a zaměřuje se na osoby se 

zdravotním postižením jako hlavní cílovou skupinu. Žádný jiný poskytovatel, který by 

měl síť poraden a tradici delší než 20 let, na jihu Čech není. 

 

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. 

 

Počet uživatelů služeb 

Jednu poradnu za rok navštíví cca 400 uživatelů služeb. Převažující cílovou skupinou 

jsou osoby se zdravotním postižením, tvořící 60 – 80 % všech uživatelů. 
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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 

– 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 
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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.), 

– podpora občanů se zdravotním postižením, seniorů a jejich rodinných 

příslušníků v době epidemie onemocnění COVID-19 (informace o aktuálních 

mimořádných opatřeních a nařízeních). 

 

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, 

– 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.  
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Zásady poskytování odborného sociálního poradenství: 

 individuální přístup, 

 dodržování a respektování práv uživatelů, 

 dobrovolnost, 

 otevřená komunikace, 

 anonymní poskytování služby, 

 rovnoprávnost, 

 informovanost. 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. 

 

NAŠI PORADCI: 
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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 
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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 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) 

 

Doba poskytování služby a výše úhrady za služby 

Pondělí až pátek 

od 07:00 do 16.30 hod. 100,-Kč 

od 16:30 do 20:00 hod. 130,-Kč 

 

Sobota, neděle, státní a jiné svátky 

od 07:00 do 20:00 hod. 130,- Kč 
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VVVeeedddllleeejjjšššííí   dddoooppplllňňňkkkooovvvááá   čččiiinnnnnnooosssttt   aaa   sssllluuužžžbbbyyy   

vvv   rrroooccceee   222000222111   
Půjčovny kompenzačních, rehabilitačních a zdravotních 

pomůcek 

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, kolečková, bez koleček, vnitřní, venkovní 

 toaletní židle a křesla, nástavce na WC,  

 sedáky do vany a sprchových koutů 

 schodolezy pro mechanický vozík 

 motomedy a motodlahy 

 kyslíkové koncentrátory 

 

Půjčovny 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. 
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Další doplňkové služby pro občany se zdravotním postižením 

a seniory 

 

I v roce 2021 pokračovalo pět našich pracovišť (Č. Budějovice, Č. Krumlov,  

J. Hradec, Písek a Prachatice) v poskytování služeb pro osoby se sluchovým 

postižením, zejména nedoslýchavé. Poskytovala poradenství k péči o naslouchadla. 

Jak často měnit vodící hadičku, kdy je vhodné použít odvlhčovací tablety, jak pečovat 

o naslouchadlo v době, kdy ho nepoužívám, kdy mám nárok na nové naslouchadlo či 

novou tvarovku, kdy je vhodné měnit filtry a mnoho dalších odpovědí na otázky, se 

kterými se na našich pracovištích setkáváme. Tato pracoviště prodávají 

příslušenství k naslouchadlům pro sluchově postižené (různé druhy baterií 

do naslouchadel, hadičky či další komponenty). Velký zájem je o výměny vodících 

hadiček závěsných naslouchadel a čištění ušních tvarovek v ultrazvukové čističce. 

 

V Prachaticích již šest let provozujeme Prachatický dobročinný obchůdek, který 

je sociálním podnikem, kde našli uplatnění osoby se zdravotním postižením, senioři 

a dobrovolníci všech věkových kategorií. Zboží pochází výhradně z darů fyzických i 

právnických osob. 

 

Všechna pracoviště Jihočeského centra vydávala i v roce 2021 Euroklíče, speciální 

klíče, kterými je možné odemknout místa osazená Eurozámkem. Tyto 

klíče zajišťují lidem se sníženou schopností pohybu lepší dostupnost bezbariérových 

toalet a technických kompenzačních zařízení na celém území České republiky i na 

mnoha místech v Evropě. Počet míst osazených Eurozámkem se v České republice i v 

Evropě neustále zvyšuje. Dalším výdejním místem je Národní rada osob se 

zdravotním postižením ČR, z. s. v Českých Budějovicích. Za rok 2021 se jich vydalo 

celkem 80 kusů. 
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Doprava pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

 

Rok 2021 byl třetím rokem fungování dopravy pro občany se zdravotním 

postižením a seniory na našem strakonickém pracovišti. Pokud je volná 

kapacita, tak kromě osob přepravujeme i kompenzační pomůcky z půjčovny ke 

klientům. Automobil využívají i osobní asistentky pro služební cesty ke klientům. 
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SSStttaaatttuuutttááárrrnnnííí   ooorrrgggááánnnyyy   ooobbbeeecccnnněěě   ppprrrooossspppěěěšššnnnééé   

ssspppooollleeečččnnnooossstttiii   
 

Statutární orgán – ředitelka 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS. (od 11. 9. 2013) 

 

Správní rada 

V průběhu roku 2021 pracovala správní rada ve složení: 

předseda: Jiří Vencl (od 11. 9. 2013) 

 

členové: Hana Rabenhauptová (od 11. 9. 2013) 

               Mgr. Michal Dvořák (od 11. 9. 2013 – 11. 11. 2021) 

               Ing. et Mgr. Petr Běhunek (od 12. 11. 2021) 

 

Správní rada společnosti se v průběhu roku 2021 sešla na dvou zasedáních. 

 

Zasedání dne 23.6.2021 

Správní rada projednala následující body jednání: 

 zprávu ředitelky o činnosti společnosti od posledního zasedání SR 

 informaci o finančním zajištění registrovaných sociálních služeb v roce 2021 

 schválení výsledku hospodaření společnosti za rok 2020 

 schválení plánu práce a rozpočtu na rok 2021 

 projednání návrhu výroční zprávy za rok 2020 a po zapracování připomínek 

její schválení 

 

Zasedání dne 27.11.2021 

Správní rada projednala následující body jednání: 

 zprávu ředitelky o činnosti společnosti od posledního zasedání SR 

 informaci o finančním výhledu do konce roku 2021 a příprava rozpočtu pro 

rok 2022 
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Dozorčí rada 

 

V průběhu roku 2021 pracovala dozorčí rada ve složení: 

předseda: Mgr. Pavel Hříbek (od 11. 9. 2013) 

 

členové: Ing. Jaroslava Pupíková, DiS. (od 11. 9. 2013) 

 Jana Horvátová, DiS. (od 23. 11. 2017) 

 

Dozorčí rada společnosti se sešla na dvou zasedáních.  

 

Zasedání dne 23.6.2021 

Dozorčí rada společnosti projednala: 

 informaci o finančním zajištění registrovaných sociálních služeb v roce 2020 

 výsledky hospodaření společnosti za rok 2020 s tím, že doporučila správní 

radě ke schválení 

 projednání návrhu plánu a rozpočtu společnosti na rok 2021 

 projednání návrhu výroční zprávy společnosti za rok 2020 s tím, že doporučila 

její dopracování ve smyslu diskuze na tomto jednání 

 

Zasedání dne 27.11.2021 

Dozorčí rada společnosti projednala: 

 zprávu ředitelky o činnosti společnosti od posledního zasedání DR 

 informaci ředitelky o finančním výhledu do konce roku 2021 

 

Členové správní a dozorčí rady vykonávali svoje funkce bez jakékoliv finanční nebo 

jiné odměny. 

 

Originály zápisů ze správní a dozorčí rady jsou uloženy v sídle společnosti. 
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PPPrrraaacccooovvvnnnííí   tttýýýmmm   JJJiiihhhooočččeeessskkkéééhhhooo   ccceeennntttrrraaa   ppprrrooo   

zzzdddrrraaavvvoootttnnněěě   pppooossstttiiižžžeeennnééé   aaa   ssseeennniiiooorrryyy   ooo...   ppp...   sss...   
 

České Budějovice 

Vedoucí: Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

Pracovník půjčovny: Jiří Furch 

 

Český Krumlov  

Vedoucí a sociální pracovník: Jana Ihnatoliová, DiS. 

Administrativní pracovník: Bc. Hana Malinovská, DiS.  

  

Jindřichův Hradec  

Vedoucí a sociální pracovník: Bc. Miroslava Ferdanová 

Administrativní pracovník: Bc. Hana Malinovská, DiS.  

Pracovník půjčovny: Tereza Fidlerová 

 

Písek  

Vedoucí a sociální pracovník: Mgr. Tereza Marková (Bubeníčková)/  

                                                    Jaroslava Houzimová, DiS. 

Administrativní pracovník: Bc. Hana Malinovská, DiS. 

 

Prachatice   

Vedoucí a sociální pracovník: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.,  

Administrativní pracovník: Bc. Hana Malinovská, DiS. 

Pracovník půjčovny: Alena Bláhová, DiS. 

 

Strakonice 

Vedoucí a sociální pracovník: Jana Horvátová, DiS. 

Sociální pracovník: Mgr. Hana Holubová/Květoslava Apolínová, DiS./ 

                                       Bc.  Pavla Petráňová, DiS. 

Administrativní pracovník a pracovník půjčovny: Martina Božková 

Osobní asistenti: Jaroslava Brejchová, Zdeňka Čapková, Ilona Pechlátová 
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Tábor  

Vedoucí a sociální pracovník: Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS. 

Administrativní pracovník: Bc. Hana Malinovská, DiS.  

 

 

Supervizoři 

PhDr. Miroslav Frnoch                                            Mgr. Květa Kadlecová 

 

                                                

 

 

Externí firmy pro zpracování účetnictví 

Jana Šmídová  

Věra Jandlová 

 

 

 

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

děkuje všem zaměstnancům, spolupracovníkům, 

dobrovolníkům, partnerským a dalším spolupracujícím 

organizacím, které se podílejí na realizaci a implementaci 

jednotlivých služeb a projektů. 
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DDDaaalllšššííí   čččiiinnnnnnooosssttt   
  

PPoorraaddyy  vveeddoouuccíícchh  aa  ssoocciiáállnníícchh  pprraaccoovvnnííkkůů  

Každý měsíc se konají porady vedoucích a sociálních pracovníků na našem 

českobudějovickém nebo prachatickém pracovišti. Velice často je spojujeme 

s návštěvou hostů, lektorů nebo obchodních partnerů. 

 

 

SSuuppeerrvviizzee  pprraaccoovvnnííkkůů  vv  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžbbáácchh  

Supervize podporuje sociální pracovníky v rozvoji profesionálních znalostí 

a dovedností. Přispívá k vytvoření určitého nadhledu, usnadňuje zvládnout 

psychickou zátěž a pomáhá při sebereflexi. Spolu se vzděláváním se dotýká všech 

aspektů sociální práce. Minimálně 2x ročně se sociální pracovníci a pracovníci 

v sociálních službách účastní skupinové supervize a dle individuálních potřeb a 

aktuální situace i individuální supervize s Mgr. Květou Kadlecovou. Druhým 

našim supervizorem za účelem poskytování skupinové a individuální supervize pro 

pracovnice osobní asistence je PhDr. Miroslav Frnoch. 
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   VVVzzzddděěělllááávvvááánnnííí   vvv   rrroooccceee   222000222111   
 

Nouzový plán péče  - školící akce 

V březnu nám byl představen systém Nouzového plánu péče, který představila 

organizace Diakonie a její služba Pečuj doma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Den hospicové péče – odborná konference 

Další konferencí, která nám rozšířila znalosti, byla ve znamení témat: Spiritualita 

v péči o terminálně nemocné, Logoterapie v hospicové péči, Hospicová péče u 

pacientů s demencí, Smysl terminální sedace, Poradenství pro pozůstalé, 

Komunikace s pacienty a jejich rodinami a vzhledem k epidemiologické situaci jsme 

se jí v dubnu zúčastnili on-line. 
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Péče o vlastní pohybový aparát 

Na online kurzu jsme získali informace o základních anatomických a pohybových 

vlastnostech lidského těla. Získali jsme návod pro získání zdravotně nezávadného 

pohybového vzorce a úpravu stávajícího, což jsme upevnili prostřednictvím 

praktického výcviku.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Konference: Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci 

Tuto dvoudenní online konferenci pořádalo MPSV ke Světovému dni sociální práce. 

Konference se zaměřila na změny v oblasti sociální práce a v sociálních službách 

v době pandemie. Konference se zúčastnilo mnoho významných hostů z ČR i ze 

zahraničí, kteří sdíleli jejich zkušenost s pandemií v sociální práci v jejich zemi. 

V rámci konference bylo předána ocenění „Gratias“ – sociální pracovník roku 

v kategoriích sociální služba, veřejná správa, zdravotnická zařízení, za významný 

přínos v sociální práci a nově i studentovi sociální práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výroční zpráva za rok 2021                                                                                                    22 

 

 

Kasička ve Strakonicích, ulice 

Volyňská 

VVVeeeřřřeeejjjnnnééé   sssbbbííírrrkkkyyy   vvveee   ppprrrooossspppěěěccchhh      

ppprrraaacccooovvviiiššštttěěě   vvveee   SSStttrrraaakkkooonnniiicccíííccchhh   
 

Veřejná sbírka ve prospěch půjčovny 

Od roku 2014 má pracoviště Strakonice povolení pořádat 

veřejnou sbírku za účelem financování půjčovny 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. V roce 2020 byl 

výnos sbírky 4tisíce, které byly použity na nákup ochranných 

povlaků na matrace k elektricky polohovatelným postelím. 

Tato sbírka probíhá formou kasiček, které jsou umístěny v 

prodejnách COOP Jednota ve Volyni a COOP v ulici 

Čelakovského ve Strakonicích.  

 

   

Veřejná sbírka na provoz osobního automobilu 

V roce 2019 zahájilo strakonické pracoviště novou sbírku, jejímž účelem je 

shromažďování finančních prostředků na provoz osobního automobilu pro osobní 

asistenci a další doplňkové služby organizace. Výnos této sbírky v roce 2020 byl 

22tisíc, které byly použity na opravy automobilu, zákonné a havarijní pojištění a 

pohonné hmoty. 

Sbírková kasička pro sbírku na provoz osobního automobilu je vyvěšena v prodejně 

COOP Terno v ulici Volyňská ve Strakonicích. 
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DDDeeennn   ooottteeevvvřřřeeennnýýýccchhh   dddvvveeeřřřííí   vvveee   SSStttrrraaakkkooonnniiicccíííccchhh   
 
Po roční „covidové“ odmlce jsme se opět zapojili i 

my 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 věnovali zejména 

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 seniora 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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PPPřřřeeehhhllleeeddd   čččllleeennněěěnnnííí   nnnááákkklllaaadddůůů   aaa   vvvýýýnnnooosssůůů   

ssspppooollleeečččnnnooossstttííí   zzzaaa   rrroookkk   222000222111   

  

  

NÁKLADY  

Hlavní činnost 5.923.661,70 

Vedlejší činnost 1.194.181,05 

Správní činnost 230.179,08 

CELKEM NÁKLADY 7.348.021,83 

 

 

PŘÍJMY  

Hlavní činnost 5.722.507,63 

Vedlejší činnost 1.484.383,05 

Správní činnost 0 

CELKEM PŘÍJMY 7.206.890,68 
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ZZpprráávvaa  nneezzáávviissllééhhoo  aauuddiittoorraa  kk  úúččeettnníí  

uuzzáávvěěrrccee  ssppoolleeččnnoossttii  zzaa  rrookk  22002211  
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PPPoooddděěěkkkooovvvááánnnííí   
V roce 2021 mělo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. opět 

možnost spolupracovat s celou řadou partnerů, donátorů a výjimečných fyzických 

osob, externích odborníků a poradců.  

 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přeměně naší společnosti, či s námi 

realizovali různé aktivity, projekty nebo využívali našich služeb, patří naše upřímné 

poděkování. 

 

NAŠI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PARTNEŘI A 

DONÁTOŘI V ROCE 2021: 

 

 

 

               

 

 

 

 

 
  

 

                                                           

 

 

 

 

 

MĚSTA, MĚSTSY A OBCE Z CELÉHO ÚZEMÍ 

JIHOČESKÉHO KRAJE. 
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Výroční zprávu za rok 2021 schválila správní rada na 

svém zasedání dne 22. 06. 2022. 

 

 

Výroční zprávu za rok 2021 vydalo Jihočeské centrum pro 

zdravotně postižené o. p. s., se sídlem v Prachaticích dne 

23. 06. 2022. 


