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Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, 

 

přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2011 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ Plzeňského kraje. 

CZP PK má v současné době 7 členů a to: 

- Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

- Svaz tělesně postižených ČR 

- Český klub nedoslýchavých HELP 

- Společnost pro podporu osob s mentálním postižením ČR 

- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR 

- Plzeňská unie neslyšících 

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR 

 

CZP PK je členem České rady  humanitárních organizací a Rady seniorů. 

 

  Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás v naší práci podpořili nejen finančně a materiálně, ale 

také těm, kteří nemalým objemem dobrovolné práce obětavě zajišťovali volnočasové aktivity 

zdravotně postižených. 

 

S úctou                                                    Mgr. Petra Bednářová 

                                                                ředitelka CZP PK 
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Poslání organizace 

Přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich inkluzi do společnosti je 

hlavní myšlenkou CZP PK. CZP PK působí jako poradenské a kontaktní místo pro zdravotně 

postižené občany, jejich rodiny a blízké, kontaktní místo pro právnické osoby které pracují ve 

prospěch zdravotně postižených, dále jako zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné sociální 

situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu a 

v neposlední řadě jako obhájce práv zdravotně postižených. 

Všem klientům CZP PK je garantována dostupnost, odbornost a profesionalita poskytovaných 

služeb a to bez ohledu na druh nebo rozsah postižení, členství v organizacích zdravotně 

postižených nebo bez ohledu na situaci, ve které se klient nachází, nebo kterou je výhledově 

ohrožován.  

Koterovská 134, 326 00 Plzeň 

IČO :  265 94 382           

číslo účtu: ČSOB Plzeň     189222255 / 300 

tel+fax. - 377 440 854,    e-mail – plzen@czppk.cz      www.czppk.cz  

 

ředitel: Mgr, Petra Bednářová, tel. 377 440 854, 775 786 000, mail bednarova@czppk.cz   

předseda Výkonného výboru: ing. Zdeněk Kašpar, tel. 377 420 933 

 

 

 

 

Registrované sociální služby dle zák. 108/2006 Sb. 

Odborné sociální poradenství –č.reg. 7077483 

Osobní asistence – č.reg. 6306865 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – č.reg. 9466711 

 

 

 

 

 

 

mailto:plzen@czppk.cz
http://www.czppk.cz/
mailto:bednarova@czppk.cz
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1. Odborné sociální poradenství 

Cíl sociálního poradenství 

poskytování rad, informací, pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením a seniorům, 

kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožováni, a kteři nejsou 

schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. 

Cílové skupiny 

 Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení 

 Senioři 

 Rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením a seniorů 

 Opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům 

 Právnické osoby pracující ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů 

Oblasti pomoci a podpory:  

 Informace, podpora a pomoc při řešení nepříznivé životní situace seniorů a osob se 

zdravotním postižením 

 Zprostředkování navazujících služeb 

 Poradenství týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi 

 Poradenství týkající se příspěvku na péči 

 Informace týkající se postupu při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby 

 Pomoc při zpracování žádosti, podání a odvolání určených poskytovatelům sociálních 

služeb a orgánům veřejné správy ve věcech sociálních služeb a sociálního zabezpečení 

 Informace a rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek 

 Konzultace při řešení bezbariérovosti bytů pro klienty s omezenou možností pohybu. 

Externí konzultant CZP PK navštíví klienty přímo v jejich domově. 

 Spolupráce a poradenství ostatním organizacím pracujícími s osobami se zdravotním 

postižením a seniory. 

Součástí služby OSP je i provoz půjčoven kompenzačních pomůcek. Půjčovna neslouží k 

trvalému zapůjčení pomůcek. Pomůcky jsou určeny pro klienty CZP PK, které pomůcku 

potřebují, ale ještě nemají svou vlastní nebo potřebují pomůcku pouze dočasně. Jedná se o lidi po 

úrazech a operacích, nemocné, seniory a osoby se zdravotním postižením. V roce 2011se nám 

podařilo díky finančním příspěvkům obnovit a rozšířit vybavení našich půjčoven. 
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 Tato služba je poskytována na pracovištích: 

CZP PK Domažlice, Msgr. Staška 265, 344 01 Domažlice, tel.fax. 379 724 387 

mob. 775 786 002, mail. domazlice@czppk.cz; chmelikova@czppk.cz 

soc. pracovnice – Bc. Andrea Chmelíková   

 

CZP PK Plzeň, Koterovská 134, 326 00 Plzeň, tel.fax. 377 440 854, mob. 775 786 001 

mail. plzen@czppk.cz; hrdlickova@czppk.cz 

soc. pracovnice – Marie Hrdličková  

 

CZP PK Rokycany, Masarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany, tel.fax. 371 723 759,           

mob. 775 786 004 , mail. rokycany@czppk.cz; rubasova@czppk.cz  

soc. pracovnice – Renata Rubášová 

 

CZP PK Tachov, Bělojarská 1451, 347 01 Tachov, tel.fax.374 722 189 

mob. 775 278 505, mail. tachov@czppk.cz; machanova@czppk.cz   

soc. pracovnice: Bc. Monika Holečková Machanová 

 

Počty kontaktů v roce 2011:  

počet setkání v minutách 

<15 538 

<30 759 

<60 782 

<90 699 

<120 271 

>120 7 

celkem 3056 

 

Největší množství dotazů klientů směřovalo do oblasti problematiky příspěvku na péči, dále pak 

průkazu mimořádných výhod. 

 

Statistika využití půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2011  

Půjč.dní Muži Ženy Klienti 

11257 47 31 78 

 

mailto:domazlice@czppk.cz
mailto:chmelikova@czppk.cz
mailto:plzen@czppk.cz
mailto:hrdlickova@czppk.cz
mailto:rokycany@czppk.cz
mailto:rubasova@czppk.cz
mailto:tachov@czppk.cz
mailto:machanova@czppk.cz
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2. Osobní asistence 

Cíl osobní asistence 

Zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a co nejdelší 

setrvání v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Cílové skupiny 

 Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení 

 

CZP PK poskytuje služby řízené osobní asistence. Osobní asistence je poskytována seniorům a 

osobám se zdravotním postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde klient žije a při 

činnostech, které osoba potřebuje.  

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.  

Služba probíhá podle uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Tato služba je 

poskytována za úhradu ve výši 70,-Kč za hodinu a zajišťuje ji celkem 5 osobních asistentek – 1x 

Tachov, 4x Rokycany. 

Tato služba je poskytována na pracovištích: 

CZP PK Rokycany, Masarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany, tel.fax. 371 723 759,           

mob. 775 786 004 , mail. rokycany@czppk.cz; rubasova@czppk.cz  

soc. pracovnice – Renata Rubášová 

 

CZP PK Tachov, Bělojarská 1451, 347 01 Tachov, tel.fax.374 722 189 

mob. 775 278 505, mail. tachov@czppk.cz; machanova@czppk.cz   

soc. pracovnice: Bc. Monika Holečková Machanová  

 

Počet klientů v roce 2011: 

pohlaví  

z toho  
do 18 
let 

muž 3 1 

žena 16 1 

celkový počet 
hodin setkání 4229 

počet setkání 1347 

 

mailto:rokycany@czppk.cz
mailto:rubasova@czppk.cz
mailto:tachov@czppk.cz
mailto:machanova@czppk.cz
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3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Cíl sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Zabránění sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností a pomocí 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Cílové skupiny 

 Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení 

 Senioři 

V rámci SAS jsou pořádány počítačové kurzy, ergoterapeutická dílna a odborné přednášky. 

Počítačová učebna - učebna CZP PK je bezbariérová jednak svým vstupem, ale je vybavena i 

speciálními stolky pro vozíčkáře, speciální klávesnicí pro osoby se zrakovým postižením a osoby 

s poruchami motoriky. Dále je místnost vybavena indukční smyčkou, kterou využijí osoby se 

sluchovým postižením. Lektor se vždy věnuje maximálně pěti osobám, což zajišťuje individuální 

přístup ke každému z nich. Cílem kurzů je naučit zájemce s přihlédnutím k jejich možnostem 

pracovat s počítačem, naučit je pracovat se základními programy – Word, Excel a získat přístup k 

informacím na internetu, které jsou pro osoby se zdravotním postižením velmi potřebné. Po 

osvojení práce s internetem získá uživatel přístup k informacím, které může využít při hledání 

pracovního místa nebo možnostem strávení volnočasových aktivit. Naučí se elektronické 

komunikaci, práci s e- podatelnou a vyplňování elektronických formulářů. Pokud má klient 

zájem, má možnost i individuálních konzultací. Kurzy jsou sestaveny tak, že plně respektují věk i 

postižení uživatelů. Klienti s poruchou pohyblivosti horních končetin si díky osvojení práce s 

počítačem mohou napsat text, což by se jim při psaní rukou nepodařilo.  

  Ergodílna – v rámci činnosti ergodílny jsou uplatňovány různé kreativní techniky jako 

malování, šití, pletení, paličkování. Tyto techniky jednak napomáhají udržovat rozsah kloubní 

pohyblivosti, ale také mají příznivý vliv na psychiku. Vytvořené výrobky byly prezentovány na 

výstavách, které proběhly u příležitosti různých významných období – velikonoce, Den dětí, 

Vánoční svátky. Klientky též ušili panenky, které byly zaslány na UNICEF a následně vydraženy 

a z výnosu bylo uhrazeno očkování dětem ze zemí třetího světa. Nově v roce 2011 se začalo 

spolupracovat i s o.s. Nedoklubko a neonatologickým oddělením FN Plzeň a dále pokračuje 

spolupráce s Kojeneckým ústavem v Plzni, kam z dílny odešlo několik sad pletených věcí pro 

miminka – svetříky, čepičky, bačkůrky, ale i hračky.  
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Trénování paměti- Trénink paměti patří mezi velmi vyhledávanou aktivitou CZP PK. Klienti se 

často vrací nejen na pokračovací kurzy. Vysoce hodnotí i možnost setkání s novými lidmi. 

V současné době jsou v organizaci 1certifikovaný trenér paměti – Mgr. Bednářová.  

 

Tato služba je poskytována na pracovištích: 

 

CZP PK Plzeň, Koterovská 134, 326 00 Plzeň, tel.fax. 377 440 854, mob. 775 786 001 

mail. plzen@czppk.cz; hrdlickova@czppk.cz 

soc. pracovnice – Marie Hrdličková  

 

 

 

V roce 2011 proběhlo:  

počet setkání v minutách 

<15 0 

<30 85 

<60 322 

<90 63 

<120 28 

>120 12 

celkem 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plzen@czppk.cz
mailto:hrdlickova@czppk.cz
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4. Další činnosti 

 

Kromě standardních činností se v roce 2011 na jednotlivých pracovištích  uskutečnily různé 

akce, jejichž realizátorem bylo CZP PK, nebo se na jejich přípravě a realizaci podílelo s jinými 

spolupracujícími organizacemi. 

Jednalo se např. o tyto akce: 

Domažlice – návštěva výstavy Handicap Praha, Seminář o připravovaných změnách v sociální 

oblasti JUDr. Hutař (květen), mapování bezbariérovosti ve spolupráci s VOŠ Domažlice (srpen), 

Den pro zdraví (září), Seminář o bezbariérovosti (říjen), Seminář Bezpečnost seniorů ve 

spolupráci s PČR (listopad) 

 

Plzeň - návštěva výstavy Handicap Praha, tradiční výstavy prací klientů ergodílny – velikonoční 

a vánoční, Den otevřených dveří – ukázkové hodiny Tréninku paměti a Kurzu PC 

 

Rokycany - návštěva výstavy Handicap Praha, Kuželkářský turnaj pro ZP (březen -25 osob), 

Rekondiční pobyt v Exodu pro děti a mládež (duben 19 osob), Rekondiční pobyt Podhájska 

(květen 33 osob), Deseti boj v přírodě (červen 20 osob), Rekondiční pobyt Podhájska (září 35 

osob), Desetiboj v Gymnáziu (říjen 60 osob), Výstava kompenzačních pomůcek (listopad), 

Bowlingový turnaj (prosinec 35 osob) 

 

Všechny sociální pracovnice jsou členkami poradních sborů Úřadů práce v Domažlicích, Plzni, 

Rokycanech a Tachově a spolupracují s dotčenými obcemi v oblasti Komunitního plánování 

sociálních služeb. 
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Finanční zajištění činností 

poskytovatel 
dotace 

výše 
dotace určení vratka 

MPSV 1246000 POR 0 

MPSV 770000 OA 0 

MPSV 285000 SAS 0 

Krajský úřad (PM) 168100 OA 0 

Krajský úřad (RO) 180000 
Rekondiční 
pobyty 0 

ÚMO 2 15000 SAS 0 

MMP(magistrát 
města Plzně) 123000 POR 2684 

nadace čez 40000 

vybavení 
kanceláře pro 
Svazy ZP 0 

obce Plzeňského 
kraje 281754 CZP PK 0 

celkem 3108854   

 

Náklady dle jednotlivých služeb: 

účet   POR OA  SAS REKO 
501 materiálové nákl. 98566,4 13348 3479 491 

502 energie 72868,55 3968 14054 7123,52 

511 opravy 2649 0 0 0 

512 cestovné 18300 23914 0 0 

513 reprezentace 1880 0 0 0 

518 spoje 105799,5 22439 12121,31 0 

518 nájemné + služby 38375,6 576 12482 876,48 

518 školení, semináře 13899 0 0 16302 

518 
ekon. a právní 
servis 69133 26703 21542 0 

518 DNH 0 0 0 0 

518 ostat.služby 27081,47 8889 222 407608 

521 mzdové náklady 828440 856167 187847 35000 

521 OON 0 0 0 0 

524 odvody zam. 278287 281781 63867 0 

527 Zák. soc.náklady 0 0 0 0 

538 ost.daně a popl. 110 0 190 0 

549 bankovní popl. 9753 0 0 0 

549 pojistné 9480 4691 1132 0 

549 ostatní  náklady 5575,5 0 0 0 

celkem 1580198 1242476 316936,3 467401 
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Výčet položek                   Název, sídlo, právní forma a   

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., Výkaz zisku a ztráty   
předmět činnosti účetní 

jednotky 

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb 
v zjednodušeném rozsahu   

CZP Plzeňského 

kraje 
                  občanské sdružení 

      ke dni   31.12.2011   Koterovská 134 

      (v tisících Kč)   326 00  Plzeň 

                  ............................... 

                IČ       ............................... 

          26 59 43 82       ............................... 

                    

                

              Činnosti 

Název položky hlavní hospodářská 

         1 2 

A. NÁKLADY                 

I. Spotřebované nákupy celkem         214   

II. Služby celkem             831   

III. Osobní náklady celkem           2531   
IV. Daně a poplatky 
celkem               

V. Ostatní náklady celkem           31   

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem       

VII. Poskytnuté příspěvky celkem             

VIII. Daň z příjmů celkem               

Náklady celkem             3607   

B. VÝNOSY                 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem     335   

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem       

III. Aktivace celkem                 

IV. Ostatní výnosy celkem           298   

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem       

VI. Přijaté příspěvky celkem         171   

VII. Provozní dotace celkem         2938   

Výnosy celkem             3742   

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    135   

D. Výsledek hospodaření po zdanění     135   
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Výčet položek               Název, sídlo, právní forma   

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,         a předmět činnosti účetní jednotky 

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. 
Rozvaha (bilance)     

CZP Plzeňského 

kraje   

      

v zjednodušeném 
rozsahu   občanské sdružení   

                Koterovská 134   

      ke dni   31.12.2011   326 00  Plzeň   

      (v tisících Kč)   ..................................   

                ..................................   

        IČ           

        26 59 43 82           

                      

           

AKTIVA 

Stav k prvnímu Stav k posled. 

dni účet. období dni účet. období 

A. Dlouhodobý majetek celkem           

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem           

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem       50 50 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem           

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem       -50 -50 

B. Krátkodobý majetek celkem           894 1107 

I. Zásoby celkem                 

II. Pohledávky celkem             60 50 
III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem             812 1027 

IV. Jiná aktiva celkem             22 30 

AKTIVA CELKEM             894 1107 

PASIVA     

A. Vlastní zdroje celkem             596 731 

I. Jmění celkem             559 596 

II. Výsledek hospodaření celkem             37 135 

B. Cizí zdroje celkem              298 376 

I. Rezervy celkem                 

II. Dlouhodobé závazky celkem             

III. Krátkodobé závazky celkem             214 351 

IV. Jiná pasiva celkem             84 25 

PASIVA CELKEM             894 1107 
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