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„Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiní tento zákon, jeden, aby hned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy 

nezapomněl, co dostal. Chraňme důstojnost každého člověka.“  
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  Poskytování sociálních služeb je dáno zákonem o sociálních službách  
č. 108/2006 Sb. a pro naplnění kvality slouží takzvané Standardy kvality 
sociálních služeb, které zaručují, že je  zajištěna potřebná kvalita, že poskytování 
služeb probíhá dle nastavených pravidel a nedochází k porušování platných 
zákonů, následně poškození klientů a zneužívání pravomocí. 
     Sociální pracovník musí dle zákona o sociálních službách splňovat předepsané 
vzdělání, pravidelně si doplňovat znalosti formou celoživotního vzdělávání.  
Musí být příjemný, milý, chápající, vstřícný a vždy připraven pomoci uživateli.     
     Mohu zodpovědně říci, že při poskytování potřebných kvalifikovaných rad a 
informací občanům se zdravotním postižením jsou naše poradenské služby 
dostatečně zabezpečeny, a to jak počtem profesionálních sociálních pracovníků, 
tak i počtem zařízení, která tyto služby poskytují. 

Na zajištění propagace a informovanosti jsou každoročně vynakládány nemalé finanční prostředky a nemělo 
by se již stávat, aby se o nich potřební občané nedozvěděli. 
     Často podstupujeme boj o přežití, když se nám pod nohama ztrácí finanční zázemí. Za léta naší 
existence jsme se nejednou dostali na tenký led, jinak řečeno do existenčních potíží. Odborné sociální 
poradenství je ze zákona poskytováno bezplatně a tak sháníme každoročně finanční zdroje na nákup dalších 
tolik potřebných kompenzačních pomůcek, na zajišťování aktivit pro zdravotně postižené, které jsou pro ně 
mnohdy jediným kontaktem se společenským prostředím. 
Opravdovou odměnou a důvodem k dalšímu snažení  je poděkování nesmělého člověka, který se bojí  
o cokoli požádat. 
Nemluvím o vině úřadů, ale o empatii člověka k člověku, o nastavené dlani a uklidňujícím stisku, 
o otevřených dveřích a podpoře a povzbuzení.    
     Vděk rodinných příslušníků, kteří si udělali na výstavě kompenzačních pomůcek představu o pomoci 
svému nejbližšímu a o překonání bariér. 
Vděk maminky, jejímuž zraněnému dítěti jsme poskytli kompenzační pomůcku bez průtahů. A tak bojujme 
proti bariérám všeho druhu, je jich tolik, až to zamrazí. 
     Naším cílem je i nadále budovat  a rozvíjet dobře fungující centra (poradny), kde je každý vyslechnut 
s maximální empatií a diskrétností. Kde je s každým uživatelem individuálně  pracováno a hledáno 
konkrétní řešení právě pro něj a dle jeho představ, možností, tak aby se necítil se svými potížemi sám.  
     Místo, kde je možné se vzájemným pochopením hledat cestu pro kohokoli. 
     Závěrem chci poděkovat zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, externím 
spolupracovníkům, a všem těm, kteří nám pomáhají v naplňování našich cílů. 
 
Alena Pytlíková   
Ředitelka CZP kraje Vysočina 
 
 
 

 
 
 

Úvodní slovo ředitelky 
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POSLÁNÍ 
Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina je prostřednictvím odborného sociálního 
poradenství zvyšovat informovanost osob se 
zdravotním postižením, podporovat jejich 
nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke 
zvýšení či udržení kvality života.  
 
 
Cíl a cílová skupina uživatelů 
ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ PORADENSTVÍ 
Cíl služby: 
Zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální 
situace. 
Poskytovat informace o způsobech a možnostech 
řešení obtížné sociální situace uživatele  
a o subjektech, které mohou poskytovat uživateli 
odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové 
služby.  
Cílová skupina: 
-osoby se zdravotním postižením, jejich příbuzní či 
blízcí, kteří se obrátí na Centrum o radu či pomoc 
s řešením problému( v důsledku zdravotního 
postižení). 
 
 
Cíl a cílová skupina 
PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
Cíl služby:  
Cílem poskytované služby je co nejvíce přispět 
k nezávislosti a soběstačnosti osob vymezených 
v cílové skupině. 
Cílová skupina:  

1. osoby, které jsou držiteli rehabilitační či 
kompenzační pomůcky, ale v důsledku 
opravy stávající pomůcky potřebují  
na přechodnou dobu zapůjčit pomůcku  

2. osoby, které žádají o finanční příspěvek  
na pomůcku (na VZP, na MÚ)  

3. osoby, které vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu potřebuji kompenzační či 
rehabilitační pomůcku na nezbytně nutnou 
dobu a nemají na ni nárok od VZP ani MÚ 
(např. při doléčení po úrazu apod.) 

4. spádovost bydliště – kraj Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cíl a cílová skupina 
TERÉNNÍ A KONTAKTNÍ PRÁCE 
Cíl služby: 
Zlepšit dostupnost odborného sociálního poradenství 
a ostatních sociálních služeb poskytovaných 
Centrem pro osoby se zdravotním postižením v kraji 
Vysočina prostřednictvím osobních návštěv 
v přirozeném domácím prostředí uskutečněných  
na základě telefonické žádosti uživatele. 
Cílová skupina: 
- osaměle žijící osoby se zdravotním postižením, 

kteří mají bydliště na území kraje Vysočina  
a kterým nedovoluje zdravotní stav zajistit  
si službu osobně na Centru  

           nebo 
- osoby se zdravotním postižením žijící na území 

kraje Vysočina, které mají špatné rodinné 
vztahy a zdravotní stav jim nedovoluje  
si zabezpečit službu osobně na Centru 

 
 
ZÁSADY poskytování služby  
Profesionalita -  individuální podpora a přístup                             
podpora klientů k nezávislosti  a soběstačnosti                             
partnerství a komunikace ve vztazích mezi poradci  
a uživateli, partnerství a komunikace vztahy uvnitř 
organizace, respektování vzájemných hranic  
a osobních cílů uživatele. 
Bezplatnost – poradenské služby jsou klientům 
poskytovány bezplatně. 
Anonymita -   poradenství lze poskytovat  
na požádání též  anonymně. 
Důstojnost -   dodržování lidských práv uživatelů, 
důraz je kladen na rovný přístup ke všem skupinám 
potencionální i stávajících uživatelů, podpora klientů 
v nezávislosti   a soběstačnosti. 
Diskrétnost – právo uživatele na zachování 
soukromí v průběhu i po skončení poskytované 
služby. 
Respektování potřeb - objektivně jsou 
vyhodnocovány potřeby uživatelů a poradenství je  
zaměřeno na jejich naplňování, pružné 
přizpůsobování se potřebám uživatele. 
Nezávislost – služba je nezávislá na subjektech, 
které se dále podílejí na řešení soc.situace 
uživatelů. Princip nezávislosti je realizován  
i ve vztahu k uživateli služby. 
 
 
 

Poslání, cíle a zásady 
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Organizační struktura 
 

 
 
 
Personální údaje 
 
Valná hromada zřizovatelé CZP kraje Vysočina 
Výkonný výbor předseda-Oldřich Čenkovic, Jiřina Kocmanová, Ing. Petr Běhunek, Pavel Hegner , 

Ing.Vladimír Birčák  
Statutární zástupce Oldřich Čenkovic, Alena Pytlíková 
Ředitelka centra Alena Pytlíková 
Ekonom (účetní) Ing. Vladimír Kabát 
Personální práce Marie Kabátová 
Vedoucí center  

Havlíčkův Brod Bc. Alena Škarková 
Jihlava Miloslav Stránský 

Pelhřimov Dagmar Vaněčková, DiS. (Mgr.Lucie Šolcová – mateřská dovolená)  
Třebíč Martina Zimolová 

Žďár nad Sázavou Květoslava Růžičková 
Sociální pracovníci Jana Rajská, Bc. Petra Slavíková Rychlá 
Odborný pracovník pro 
osoby se ZP 

Bc. Eliška Polívková – mateřská dovolená 

Dobrovolníci Ivana Blažková, Romana Pernikářová, Eva Hošková, Martin Kubát, Aneta 
Vopálenská, Renata Makovičková, Pavlína Větrovská, Zuzana Kupcová, Klára 
Prokůpková a Tereza Vávrů, Alena Nováčková 

Externí pracovníci Mgr. Jaroslava Jesenská, JUDr. Jan Hutař, JUDr. František Sochor, Jaroslav Dokulil, 
Ing. Ludvik Kouřil, JUDr. Zdeněk Sochor, JUDr. Věra Dreslerová, MUDr. Michal Valík, 
Ing. Zdeněk Kašpar, Ludmila Neugebauerová 
 

 
 
 

Orgány centra 

Valná hromada 

Výkonný výbor 

Statutární zástupce organizace 
 

Ředitelka centra 
 

Vedoucí center Ekonom, personální práce 
 

Sociální pracovníci 

Dobrovolníci 

Externí pracovníci 

Organizační struktura a personální údaje 
k 31.12.2009
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Základní údaje o organizaci 
Název organizace: Centrum pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina 
Právní forma: Občanské sdružení 
Sídlo: Vrchlického  2497/57, Jihlava, 586 01 
Jihlava 1 
Tel./Fax: 568 841 034, Mobil: 732 702 777 
Email: szdptr@volny.cz 
Web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 
IČ: 26594706 
Číslo účtu: 179133355/0300 (ČSOB) 
Statutární orgány: 
Ředitelka – Alena Pytlíková 
Předseda výkonného výboru – Oldřich Čenkovic 
Počet pracovníků v roce 2010: 9 
Územní působnost: kraj Vysočina 
Registrace:30.5. 2002 Ministerstvo vnitra 
Registrace:10.8.2007 Krajský úřad kraje Vysočina 
Datum vzniku, založení: 30.5. 2002 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, 
terénní 
 
 

 
Pracoviště CZP kraje Vysočina 
 
CZP Havlíčkův Brod  
580 01, Dobrovského 2915, 569 427 614  
CZP Jihlava   
586 01, Vrchlického 57, 567 303 685  
CZP Pelhřimov  
393 01, Na Obci 1768, 565 324 806  
CZP Třebíč  
674 01, Komenského nám. 12, 568 841 034  
CZP Žďár nad Sázavou  
691 01, Komenského 1, 566 625 703  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled poskytovaných dílčích služeb 
 Základní sociální poradenství - prvotní 

informace pro všechny klienty (např. kontakt 
na lékaře, ostatní NNO, státní správu ....)  

 Odborné sociální poradenství - informace 
o příspěvcích a dávkách státní sociální 
podpory pro osoby se ZP (průkazy TP, ZTP a 
ZTP/P), poradenství pro uživatele sociálních 
služeb (příspěvek na péči), poradenství při 
výběru a možnostech získání vhodné 
kompenzační pomůcky aj.  

 Půjčovna kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek   

 Prodej drobných kompenzačních 
pomůcek (baterie do sluchadel, tvarovky, 
čistící tablety aj.)   

 Poskytování individuálních rad, organizace 
cílené pomoci, pomoc se sepisováním 
různých písemností (odvolání, žádosti  
o příspěvky nejrůznějšího charakteru ...), 
vyjednávání v zájmu klienta  

 Terénní práce –předcházení krizí a zhoršení 
kvality života zejména u osamělých zdrav. 
postižených osob  

 Informace o dalších občanských sdruženích  
 Tiskoviny pro zdravotně postižené - Sociálně 

právní minimum, Vozíčkář, Skok do reality.  
 Kontaktní práce – mimo sídlo poradny - 

zaměřuje se na ty zdravotně postižené, kteří 
nemohou nebo nechtějí vyhledat standardní 
institucionální pomoc  

 Informace o přístupnosti budov a objektů 
veřejného a kulturního charakteru  

 Klíček – klub pro děti a mládež se zdravotním 
postižením a jejich rodiče 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní údaje       
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CZP Havlíčkův Brod 
Dobrovského 2915, 580 01  Havlíčkův Brod 
Tel./Fax: 569 427 614 
Email: czphbrod@volny.cz 
Vedoucí: Bc. Alena Škarková 
Návštěvní hodiny: 
Po  8.00. – 12.00, 13.00 – 14.30 
Út  13.00 – 14.30 
St  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
Čt  8.00 – 12.00 
 
Výstava rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 2010 
Tradiční zářijovou akcí je pro Havlíčkův Brod 
výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
která se každým rokem koná v prostorách 
Městského úřadu – zasedací místnosti v ulici 
V Rámech. V tomto roce připadl její termín na 15. 
září od 9:00 do 15:00 hodin. Příjemně nás překvapil 
počet lidí, kteří výstavu navštívili. Návštěvníci 
nepřišli jen z oblasti odborné (letos se neúčastnili 
studenti SŠ a VOŠ zdravotní), ale mohli jsme na 
výstavě uvítat zejména občany s konkrétní potřebou 
a poptávkou po určité pomůcce. Letos výstavu 
navštívili i žáci s pedagogem ze speciální školy 
z Havlíčkova Brodu. Celkový počet těchto 
návštěvníků byl 76. Potěšilo nás, že mnozí výstavu 
ocenili a odešli s informací, která jim pomohla 
postupovat dál při opatření žádané pomůcky. 
Vystavovateli byli v roce 2010 Poradenské centrum 
Pardubice pro sluchově postižené občany 
zastoupené odborným pracovníkem panem 
Jindřichem Sochou,  Tyfloservis o.p.s. Jihlava, 
Spektra v.d.n., Krajská knihovna Vysočiny – odd. 
specializovaných služeb. Bohužel tento rok se 
z vážných osobních důvodů nemohla zúčastnit firma 
Meyra, která nabízí pomůcky pro tělesně postižené. 
Lidem, kteří měli o tyto pomůcky zájem, dostali na 
firmu Meyra kontakt a propagační materiály. Samy 
se s firmou spojili a ta jim individuálně nabídla 
konzultace o pomůckách pro lidi s tělesným 
postiženým. V Roce 2011 se firma Meyra znovu 
účastní výstavy rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek v Havlíčkově Brodě. S pořádáním a 
organizací výstavy významně pomohli zástupci 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
o.p. HB. Nejvíce projevili návštěvníci zájem o 
pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé, dále pak 
také o pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Na rok 
2011 znovu plánujeme výstavu kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek, která se těší čím dál větší 
oblibě u lidí z Havlíčkobrodska. 

 
Tyfloservis o.ps. Jihlava             Spektra v.d.n       

 
Poradenské centrum     Krajská knihovna Vysočiny -     
Pardubice pro                odd. specializovaných  
sluchově postižené        služeb 
občany 
 
Jóga prstů 
Společně se Svazem pro sluchově postižené – 
Havlíčkův Brod jsme uspořádali dvě  zajímavé 
přednášky na téma Jóga prstů. Setkání proběhla 1. 
a 15. listopadu 2010 v Domově pro seniory 
v Havlíčkově Brodě. Na těchto setkáních se 
představovala technika Jóga prstů, která 
pravidelným cvičením pomáhá při velkém množství 
zdravotních neduhů – hučení v uchu, potíže se 
zrakem, při různých bolestech a onemocněních.  
Jednalo se spíše o praktická cvičení, kde jsme cviky 
názorně ukazovali. Následně po skončení mohli 
návštěvníci obdržet materiály s jednotlivými cviky 
na určitá onemocnění, která se jich přímo dotýkala. 
Technika je sice nenáročná, ale vyžaduje 
každodenní pravidelné cvičení a trpělivost. Může být 
pro Vás velice prospěšná. Potěšilo nás, že o tyto 
přednášky byl značný zájem. Na obou setkáních se 
zúčastnilo 61 zájemců o tuto zajímavou techniku.  
Velmi rádi bychom přednášky Jóga prstů zopakovali 
i v následujícím roce 2011. 
 
Klub Klíček 
V letošním roce jsme začali pracovat na obnovení 
Klubu Klíček. Jedná se o sociálně-terapeutickou 
činnost pro děti se zdravotním postižením a jejich 
rodiče. Klub Klíček při Centru pro zdravotně 
postižené fungoval od roku 2003 do roku 2006. Od 
ledna 2011 se ho pokusíme obnovit. V listopadu 
2010 začínáme s propagací Klubu Klíček, abychom 
informovali širokou veřejnost a zjistili, jaký bude  
o něj zájem.  
Klub Klíček bude nabízet pravidelná setkání 1x14 
dní v našich prostorách. Dále zde bude možnost 
návazných aktivit (vzdělávací akce, sportovní akce, 
přednášky, výlety…). Především se zde zaměříme 
na výtvarnou činnost, navazování nových kontaktů, 
posílení sociálních dovedností a také na odborné 
sociální poradenství. Klub Klíček bude bezplatný. 
 
Děkujeme za spolupráci 
Fokusu Vysočina HB, Charitě HB, městským  
a obecním úřadům v regionu, odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Vysočiny, Oddělení 
specializovaných služeb Krajské knihovny Vysočiny, 
Okresní správě sociálního zabezpečení Havlíčkův 
Brod, Rosce HB, Sjednocené organizaci nevidomých 
a slabozrakých, Sociálním službám města Havlíčkův 
Brod, Svazu tělesně postižených HB, Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých OV, Tyfloservisu 
Jihlava, Úřadu práce Havlíčkův Brod,  společnostem 
Auris, Meyra ČR s.r.o., Medicco – Vašíček s.r.o., 
Spektra v.d.n., Poradenskému centru Pardubice pro 
sluchově postižené občany. 
 
Děkujeme za finanční podporu 
MPSV ČR, Kraji Vysočina, Městům, Světlá n. S., 
Ždírec n. Doubravou a ostatním obcím. 

      

CZP Havlíčkův Brod      
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CZP Jihlava 
Vrchlického 57, 587 25  Jihlava 
Tel./Fax: 567 303 685 
Email: cszp.ji@centrum.cz 
Vedoucí: Miloslav Stránský 
Sociální pracovnice: Bc.Petra Slavíková Rychlá 
Návštěvní hodiny:  
Po, St 7.30 –12.00, 13.00 – 17.00      
Út  7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00    
Čt  7.30 –12.00, 13.00 – 15.00 
Pá  7.30 - 12,00 
 
Novinky a akce v roce 2010 
 
21.4.2010 - „Výstava kompenzačních a     

 rehabilitačních pomůcek fa MEYRA ČR“ 
16.9.2010  -  účast na akci Magistrátu města         
                  Jihlavy „Evropský týden mobility“  
5.10.2010  - zahájení činnosti klubu Klíček - první           
                   setkání „Klíčku“ 
11.10.2010 - „Výstava kompenzačních a  
                   rehabilitačních pomůcek fa Medicco“  
23.11.2010  - „Konzultační den s pracovníkem  
                   Rané péče Třebíč“ na CZP JI 
14.12.2010  - Klub Klíček navštívil Kouzelník Merlin 
 
Výstavy kompenzačních pomůcek 
I v roce 2010 byly uspořádány dvě výstavy 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (duben, 
říjen). Byly prezentovány výrobky firem Meyra a 
Medicco v prostorách nové nemocnice v Jihlavě. Dle 
presenčních listin je navštívilo 99 uživatelů. Tyto 
akce se stávají tradicí, jež získala značné obliby u 
seniorů a občanů se zdravotním postižením 
z Jihlavska.      
 

   
Evropský týden mobility 
Již opakovaně se každým rokem účastníme akce 
pořádané Magistrátem města Jihlavy. Součástí byla 
prezentace kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek firmy Medicco. 
 

  
 
Klíček 
V říjnu 2010 vznikl z iniciativy rodičů dětí a mládeže 
se zdravotním postižením a po zmapování lokality  

 
na území města Jihlavy Klub klíček. 
Činnost Klíčku: 
Klíček zahrnuje pravidelná 
setkání  a nepravidelné akce. 
Pravidelná setkání probíhají 
v prostorách CZP kraje 
Vysočina. Pravidelná setkání 
jsou v úterý 14.30 - 16 hodin 
1x 14 dní,a to v podobě 
„Tvořivých dílen“ a „sociální 
rehabilitace“. Tvořivé dílny 
jsou zaměřeny na motoriku, 
zručnost, procvičení paměti, 
představivost. Soc. 
rehabilitace je zaměřena na 
různé druhy terapií dle 
požadavků rodičů byla do 
programu na rok 2011 
zařazena canisterapie a 
muzikoterapie. Klíček je pro 
děti a mládež se zdravotním 
postižením zejména 
bezpečným místem pro 
setkávání, smysluplné 
trávení volného času a 
předávání informací a 
praktických zkušeností. 
Program je sestavován na 
základě požadavků a přání 
přihlášených osob. Dotazník 
„Přání a požadavky“ je 
součástí vyplněné přihlášky 
jednotlivých účastníků.   

Projekt „klub Klíček“  je zakotven  jako 
jedna ze služeb CZP kraje Vysočina v zákoně 
č.108/2006Sb., o sociálních službách. Klíček je 
jednou ze tří základních činností sociálního 
poradenství, a to sociálně terapeutickou činností, 
dle §37, odst.4, písm. b) zákona č.108/2006Sb., o 
sociálních službách.  
 
„Konzultační den s pracovníkem Rané péče 
Třebíč“ 
 V rámci týdne rané péče a navázání spolupráce 
s CZP JI – Klubem Klíček se uskutečnil nejen pro 
stávající klienty na našem pracovišti konzultační 
den. (Ranou péči v Jihlavě neposkytuje doposud 
žádná organizace.)  
Děkujeme za spolupráci 
ŽIVOTu 90, Oblastní charitě Jihlava, Městským a 
obecním úřadům v regionu, Magistrátu města 
Jihlavy, Krajskému úřadu kraje Vysočina, 
Zdravotnímu ústavu a Nemocnici Jihlava, Okresní 
správě sociálního zabezpečení Jihlava, Tyflo 
Vysočina, Tyfloservisu Jihlava, Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých Jihlava, Úřadu práce Jihlava, Meyra 
ČR s.r.o., Medicco s.r.o., Hospicovému hnutí 
Vysočina, Vydavatelství ZK,s.r.o. – Brno, Home 
care, Heva s. s r.o. Třešť a Jihlava, Potraviny 
Antonín Hradecký-Batelov, REJOICE s.r.o.Batelov, 
Royal Crystal s.r.o., Mgr.Blanka Časová-Lékárna 
Třešť, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR,… 
Děkujeme za finanční podporu 
MPSV ČR, Kraji Vysočina, Magistrátu města Jihlavy,  
Obci Cejle, Obci Hybrálec, Obci Krahulčí, Obci 
Mirošov a Obci Radkov. MEDIMAT s.r.o. Alena 
Chromá, Jihlava, Peter Kaščák, Jan Adamec 
Znojmo-Kouzelník Merlin.  

      

CZP Jihlava       

 

 
5.10.2010 

19.10.2010 
 

 

 
14.12.2010 
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CZP Pelhřimov 
Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov 
Tel./Fax: 565 324 806, 733 255 149 
Email: czp.pe@centrum.cz 
Vedoucí: Dagmar Vaněčková, DiS. 
Návštěvní hodiny:  
Po, St  8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00,  
Út 8.00 – 11.30, 12,30 – 14.30*, 
Čt 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.30, 
Pá 8.00 – 11.30*  
*pro objednané klienty, terénní práce 
 
 
 
Služby pro uživatele sluchadel a půjčovna 
kompenzačních pomůcek jsou hojně využívány 
Pro zájemce jsou připraveny k zapůjčení 

kompenzační a rehabilitační pomůcky 
podporující samostatnost, mobilitu i 

sebeobsluhu 
(mechanické vozíky, 
schodolez, chodítka, 
toaletní křesla, 

nástavce na WC, sedačky do vany, 
stoličky do sprchy, skluzné prkno pro 
přesun např. z vozíku, osobní zesilovač CLA a 
zesilovač na Tv značky Sennheiser SET 830 Tv.  
 
Osobám se sluchovým postižením nabízíme prodej 

drobných kompenzačních 
pomůcek - baterie do sluchadel, 
náhradní ušní tvarovky, hadičky, 
čistící tablety, filtry, odvlhčovací 
sady aj. za cenu nižší, než je 
tomu u ostatních prodejců. Tyto 
služby jsou navíc rozšířeny o 

výměnu hadiček u závěsných typů sluchadel a 
poradenství při údržbě sluchadla. Tato služba je 
občany se sluchovou vadou velice oceňována.  
 
 
 
Půjčovna časopisů a nabídka volnočasových 
aktivit – Klub Pohoda a Počítačový klub 
Již několikátým rokem nabízíme našim klientům 
možnost bezplatného zapůjčení  časopisů Vozíčkář, 
Vozka, Ema a Zora, Gong, Dia život, Roska či 
Noviny pro každého Můžeš.  
Druhým rokem se aktivní ženy (nejen) se 
zdravotním postižením 1x za měsíc scházely a 
věnovaly se drobným ručním 
pracem, kreativním technikám a 
výrobě dekoračních předmětů. 
Počítačový klub mohli využít 
všichni občané se zdravotním 
postižením, kteří se chtěli naučit 
základům práce s počítačem a s internetem. Pro 
děti se zdravotním postižením jsou k dispozici 
speciální výukové programy občanského sdružení 
PETIT.  
 

Mimořádné konzultační dny v Humpolci jsou 
stále oblíbené  
CZP Pelhřimov uspořádalo v Humpolci v průběhu 
roku 2010 3 mimořádné konzultační dny a jednu 
výstavu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
pro osoby se sluchovou vadou. Tamější občané se 
zdravotním postižením mohli využít služeb CZP buď 
na městské radnici, v Denním centru Astra nebo si 
objednali konzultaci přímo v domácnosti.   
 
 
Děti z Klubu Klíček zažily v roce 2010 spousty 
úžasných zážitků 

CZP opět uspořádalo s Klubem Klíček během 
roku 2010 spoustu 
zajímavých aktivit pro 
zdravotně postižené děti a 
jejich rodiče. Kromě již  
tradičních aktivit 
(karneval,besídky) 
můžeme jmenovat i 
mimořádné aktivity, mezi které jistě patří květnová 
oslava 5. výročí založení Klubu Klíček, „Klíčkův 

pochod do světa a zase 
zpátky“, fotbalové utkání 
„Klíček Cup 2010“a 
navštívíli jsme 
Prehistorický park ve 
Chvalovicích u Znojma. 
Rodiny se ZTP dětmi 

strávili společný víkend v rekreačním zařízení 
v blízkosti Štoků u Havlíčkova Brodu.  
 Jeden ze členů Klubu Klíček se zúčastnil 
celostátní výtvarné 
soutěže talentovaných lidí  
s handicapem „Nad oblaky 
aneb Každý může být 
hvězdou“, kde získal Josef 
Prokůpek krásné druhé 
místo.  
 
 
Děkujeme za spolupráci 
Městskému úřadu v Pelhřimově, Městskému úřadu 
v Humpolci; Úřadu práce v Pelhřimově; Městské 
knihovně v Pelhřimově, Místní odbočce nevidomých 
a slabozrakých v Pelhřimově, Dobrovolnickému 
centru v Pelhřimově, Dennímu centru Astra 
Humpolec, Dennímu centru Lada v Pacově, 
Dennímu a týdennímu stacionáři Jihlava, o.s. 
Hodině H, SEV Mravenec, Agentuře podporovaného 
zaměstnávání v Pelhřimově, oddělení ORL a 
oddělení DRJ pelhřimovské nemocnice, Ing. 
Kašparovi z fi Interhelp-Anticer, Rekreačnímu 
středisku Želivka, redakci Pelhřimovských novin, 
Týdnu na Pelhřimovsku a Pelhřimovskému Deníku.  
 
 
Děkujeme za finanční podporu 
MPSV ČR, kraji Vysočina, Rozvojovému fondu města 
Pelhřimova, Nadaci O2, Městům Pelhřimov, 
Humpolec a Počátky, obcím Pavlov, Proseč pod 
Křemešníkem, Horní Rápotice, fi KOS servis s. r. o. 
 
 
 
 
 

      

CZP Pelhřimov       

 

Korálkové stromečky 

Klíček Cup 2010 

Návštěva 
prehistorického parku 
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CZP Třebíč 
Komenského nám. 12, Třebíč 
Tel./Fax: 568 841 034 
Email:  czp.tr@volny.cz  
Vedoucí: Martina Zimolová 
Návštěvní hodiny:  
Po,St     8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00  
Út*,Čt   8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30  
*úterý dopoledne pro objednané klienty,    
  terénní a kontaktní práce 

   
Výstava kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek  
Již tradičně se v červnu uskutečnila ve spolupráci 
s firmou Medicco Brno výstava rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným 
postižením. Na soukromém parkovišti v blízkosti 
autobusového nádraží, kde výstava probíhala, si 
mohli zájemci vyzkoušet kompenzační pomůcky 
určené pro pohyb venku, např. jízdu na elektrickém 
skútru nebo na elektrickém vozíku. Někteří vozíčkáři 
využili této možnosti a v rámci akce si nechali od 
servisního technika firmy Medicco zkontrolovat 
technický stav svého invalidního vozíku. 
S novinkami v této oblasti se přišli seznámit také 
pracovníci sociálního odboru města Třebíče a 
pracovníci z rehabilitačních zařízení. 
    

 
 

Rozšíření půjčovny o nové kompenzační a 
rehabilitačníé pomůcky 
V tomto roce se nám opět podařilo získat finanční 
prostředky na nákup dalších kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek k rozšíření sortimentu 

půjčovny. Zakoupili jsme vysoké 
chodítko, o které projevovali naši 
klienti již delší dobu zájem, 
invalidní vozík s přídavnými 
brzdami s vyšší nosností a 
nástavec na WC. 
 

Zdravé město Třebíč 
CZP Třebíč se i v tomto roce zapojilo do grantového 
programu Zdravého města Třebíč. Finančně 
podpořen byl projekt z programu sociální služby 
„Půjčovna a servis kompenzačních pomůcek“. 
V říjnu jsme ze zúčastnili akce pořádané Zdravým 
městem Třebíč „Dny zdraví“, kde jsme veřejnost 
informovali o  našich službách. 
               

Výroba vánočních svícnů 
V prosinci mohly 
osoby se  zdravotním 
postižením  strávit na 
našem pracovišti 
hezké odpoledne 
s vánoční atmosférou, 
při které si vyrobily 
pro sebe, či své 
blízké, vánoční svícny. 
Účastníci se nemuseli na akci nijak finančně podílet, 
neboť se nám podařilo získat sponzory na úhradu 
použitého materiálu.  
 
  
 

 

 
 

Účast na výročních schůzích organizací ZP 
V rámci informovanosti osob ze zdravotním 
postižením jsme se zúčastnili v roce 2010 sedmi 
výročních schůzí organizací ZP – Svazu tělesně 
postižených, Svazu postižených civilizačními 
chorobami a  Občanského sdružení zdravotně 
postižení Jaroměřice n./Rok. Všem zúčastněným 
byly předány informace o změnách v zákonech 
týkající se výhod určených osobám se ZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za spolupráci 
Okresní správě sociálního zabezpečení Třebíč, 
Městskému úřadu Třebíč odboru sociálních věcí,  
Úřadu práce Třebíč, místní organizaci Svazu tělesně 
postižených Třebíč, základní organizaci Svazu 
postižených civilizačními chorobami Třebíč, Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých Třebíč, Svazu 
diabetiků, občanskému sdružení VIOLKA, 
občanskému sdružení zdravotně postižení 
Jaroměřice nad Rokytnou, cvičiteli Jarku Dokulilovi a 
Ludmile Neugebauerové společnostem Auris, 
Interhelp Anticer Plzeň, Meyra ČR s.r.o., Medicco 
s.r.o. 
 
Děkujeme za finanční podporu  
MPSV ČR, Kraji Vysočina, městům Třebíč,  
Moravské Budějovice, městysu Okříšky, obci 
Bransouze, Dukovany, firmám HUHTAMAKI ČR, 
a. s.  Přibyslavice a WATT, s. r. o. Krahulov. 
 
 
 
 

      

CZP Třebíč       
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Žďár nad Sázavou 
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Tel./Fax: 566 625 703 
Email: czp.zdar@volny.cz 
Vedoucí: Květoslava Růžičková 
Návštěvní hodiny:  
Po, St 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00  

Út, Čt 7.30 – 12.00, 12.30 – 14.00 
Pá      7.30 – 11.00  objednaní klienti    
 
CZP se podařilo v letošním roce zajistit pro naše 
klienty psychologa pana Mgr. Novotného. Na CZP 
byl od května do listopadu 2010, každý týden nebo 
dle domluvy s klienty. 

 
 
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek… Za pomoci sponzorů a finančních 
příspěvků z obecních úřadů se nám podařilo 

v letošním roce zakoupit schodolez a 
pojízdnou sedačku pro zdravotně 
postižené děti. Klienti si u nás mohou 
zapůjčit pomůcky na přechodnou dobu. 
Spolupracujeme s prodejci a výrobci 
pomůcek. Klientům se snažíme předat 
informace o tom, kde nejlépe 
potřebnou pomůcku získají.   
 

Výstava rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za spolupráce s firmou DMA Praha jsme uspořádali  
výstavu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
venku na prostranství před žďárskou radnicí a 
v jejím vestibulu. I v letošním roce se ukázalo, že 
pořádání výstavy je velkým 
přínosem pro mnoho občanu, 
kteří si chtějí nebo potřebují 
opatřit pomůcku. Všichni 
návštěvníci mohli s pracovníkem 
firmy DMA  konzultovat vhodnost  
pomůcek a použít jeho 
doporučení. Příjemně nás 
překvapil počet lidí, kteří výstavu 
navštívili. Na výstavě jsme uvítali 
nejen ZP občany, ale přišli také návštěvníci z oblasti 
odborné (sociální pracovníci Městských úřadů a 
různých pobytových zařízení pro seniory) Celkový 
počet účastníků byl 50.    
 
Zájezd k moři Každoročně pořádáme  rehabilitačně 
ozdravný zájezd k moři. Jezdíme do městečka  
Bibione v Itálii.  

Celý tento zájezd zařizuje vedoucí centra paní 
Růžičková. Díky  jejímu  úsilí se podařilo, aby tento 
pobyt byl finančně i mobilně dostupný každému 
zdravotně postiženému. Velikou výhodou 
je ubytování přímo u pláže, v luxusních  4. 
lůžkových apartmánech s balkonem a výhledem na 
moře. Pláž je písčitá s pozvolným vstupem do moře. 
Najdete zde dlouhou promenádu s nejrůznějšími 
obchůdky, restaurace s italskou kuchyní, půjčovny 
kol, lunapark, akvapark a úterní velké trhy. Možnost 

dokoupení výletů do 
Benátek a přilehlých 
ostrovů lodí, Terstu 
s půvabným zámkem či 
kouzelné Verony a 
mnoho dalších. Všichni 
účastníci zájezdu byli 

velice spokojeni. 
Besedy pro zdravotně postižené V rámci pomoci 
zdravotně postiženým jsme uspořádali několik 
besed, o činnosti CZP a službách, které 
poskytujeme. Nedílnou součástí těchto setkání byly 
odborné přednášky přispívající k informovanosti o 
příspěvcích a výhodách pro zdravotně postižené, 

informace o 
kompenzačních 

pomůckách. Pracovnice 
CZP se účastní výročních 
schůzí základních 
organizací: MO Svazu 
postižených civilizačními 

chorobami ve Velké Bíteši, Velkém Meziříčí a 
Herálci, MO Svazu tělesně postižených, Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých, Svazu 

neslyšících a 
nedoslýchavých Žďár 
n/Sáz, , Občanské sdružení 
Klub endoprotéz Žďár 
n/Sáz., ROSKA Žďár 
n/Sáz., Klub respirik Žďár 

n/Sáz. Pracovnice centra informují na členských 
schůzích o  činnosti a akcích CZP, dále pak  
změnách v sociální oblasti, výhodách pro zdravotně 
postižené. 
Vánoční výzdoba  
Ve spolupráci se základními 
organizacemi zdravotně 
postižených se uskutečnila 
akce  výroba vánočních 
dekorací z chvojí, vánočních 
zlatých i barevných ozdob 
ze skelného roztoku, pletení 
zvonků z papíru a jejich barvení. Někteří zdravotně 
postižení zde předvedli ukázky své práce a výtvorů. 
Každý si mohl sám vyzkoušet  jak udělat 
jednoduchou výzdobu.  
Spolupracujeme s okolními městy, obecními úřady 
a institucemi. Právě Městské a obecní úřady nám 
velice pomáhají v posílení naší snahy informovat 
spoluobčany. Na všechny tyto úřady posíláme 
pravidelně informace o besedách, výstavách, 
akcích, které pořádáme. 
Děkujeme za podporu Centrum pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina ve Žďáru nad Sázavou 
děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na fungování naší organizace a tím pomohli našim 
klientům.Velice děkujeme našim příznivcům a 
sponzorům za finanční příspěvky, kterými pomohli 
rozšířit a zkvalitnit  poskytování služeb v roce 2010. 

      

CZP Žďár nad 
Sázavou 
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Fotografie některých pomůcek, které je možné zapůjčit 
 

_______________________________________________________________________ 
Podmínky zapůjčení pomůcky 

- sepsání písemné Smlouvy o zapůjčení kompenzační či rehabilitační pomůcky 
- předložení občanského průkazu 

 
Seznam pomůcek, které je možné zapůjčit  

 
Pracoviště Havlíčkův Brod (HB), Jihlava (JI), Pelhřimov(PE), Třebíč (TR), Žďár nad Sázavou (ZR).  
 
Název pomůcky Cena pomůcky*  Pracoviště, kde se pomůcky nachází 
Mechanický vozík 3-10 HB,JI,PE,TR,ZR 
Mechanický vozík dětský 3-10 JI,ZR 
Rehabilitační kočárek 4-10 HB,JI 
Chodítko pevné/čtyřbodové 3 HB,JI,PE,ZR 
Chodítko pevné malé 3 HB 
Chodítko kráčející 3 HB,JI,PE,TR,ZR 
Chodítko dvoukolové 3 TR 
Chodítko procházkové/čtyřkolové 3-4 HB,JI,PE,TR,ZR 
Chodítko podpažní dětské 3 JI 
Chodítko podpažní 5-10 HB,JI,PE,TR,ZR 
Toaletní židle pevná 3-4 HB,JI,PE,TR,ZR 
Toaletní židle pojízdná 3-5 JI,PE,TR,ZR 
Sedačka do vany 3 JI,PE,TR 
Stolička do sprchy 3 HB,PE,TR 
Nástavec na WC 3 HB,JI,PE,TR,ZR 
Nástavec na WC s poklopem 3 HB,PE,TR 
Berle 3 PE,ZR 
Skládací hůl, hůl obyčejná 3 HB,JI,PE,ZR 
Sluchadlo 3-5 TR,ZR 
Skluzné prkno 3 PE 
Schodolez 15+10 JI,PE,TR,ZR 
Rampa teleskopická 5 TR 
Osobní zesilovač (zesilovač na TV, vhodný i na koncerty) 4 PE,TR 
Sennheiser (zesilovač na TV) 4 PE 
Servírovací stolek na lůžko 3 ZR 
 
Poznámka: sortiment na daných pracovištích je dle podmínek a zájmu uživatelů. Je možné zapůjčit i pomůcku 
z jiného pracoviště než má uživatel trvalé bydliště v rámci kraje Vysočina. 
* Cena je stanovena dle pořizovací hodnoty pomůcky. 
 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  
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Tabulka č.1: Počet kontaktů všech Center pro zdravotně postižené kraje Vysočina za rok 2010 
 

1056

840

401

381

679

878

1111

4792

Fakultativní činnosti

Zájmové aktivity

Výstavy,prezentace,propagace

Terénní práce

Ostatní služby pro ZP

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Skupinové poradenství

Sociální poradenství

 
 
 
 
 
Tabulka č.2: Počet kontaktů dle typu služby – rok 2010 
 
 CZP HB CZP JI CZP PE CZP TR CZP ZR 
Kontakty za rok 2010 celkem 1036 1735 1886 2016 3053 
Intervence 587 1144 588 637 1607 
Sociální poradenství 515 1339 419 539 1980 
Půjčovna KP 146 204 153 170 205 
Skupinové poradenství 0 9 57 606 439 
Ostatní služby pro ZP 157 75 118 67 262 
Terénní práce 64 60 68 31 158 
Výstavy,prezentace,propagace CZP 80 106 37 28 150 
Zájmové aktivity 0 46 776 9 9 
Fakultativní činnosti 138 18 326 566 8 

 
 
 
 
 
Tabulka č.3: Průměrné počty kontaktů za rok 2010 
 
Kontakty v roce 2010  
Pracovní dny 251 
Kontakty celkem  9726 
Pracovišť 5 
Průměrně kontaktů na pracoviště 1945,2 
Průměrně kontaktů na den 38,75 
Průměrně kontaktů na pracoviště a den 7,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statistika 
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  Zpráva o hospodaření 

 

 

Centrum vede podvojné účetnictví řádně a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky získalo převážně z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR  a Krajského úřadu kraje Vysočina, grantů městských a obecních úřadů, příspěvků magistrátu města 

Jihlavy a sponzorů. Tyto  prostředky byly řádně a pravidelně vyúčtovány dle požadavků jednotlivých subjektů.  

Celá neinvestiční dotace poskytnutá MPSV prostřednictvím kraje Vysočina byla účelová  

a to na poskytování sociálních služeb, konkrétně na sociální poradenství. Dotace byla použitá na pokrytí 

mzdových nákladů pracovníků Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, kteří se podíleli na realizaci 

výše uvedeného projektu. 

Dotace kraje Vysočina byla použita dle předloženého projektu tj. na provozní náklady center služeb, 

telefonní poplatky, mzdy zaměstnanců včetně odvodů, nákup drobného materiálu, cestovné, služby atd. 

 

Výkaz zisku a ztráty za rok 2010  

 
             Celkem            ZISK  (-ztráta)                                                                                 -7 792,64                                        -7 792,64 
                                     RENTABILITA   (zisk / náklady)                                                     - 1,74                                              - 1,74% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Účet Název                                                            V období                   Konečný stav 
Náklady 
501        Spotreba materiálu                                        22 692,00 22 692,00 
501/00   Spotreba materiálu                                        9 092,00 9 092,00 
501/10   DDHM do 40 tis.Kc                                         13 600,00 13 600,00 
504        Prodané zboží                                                9 865,26 9 865,26 
512 Cestovné                                                      7 672,00 7 672,00 
518 Ostatní služby                                               93 590,58 93 590,58 
518/00 Ostatní služby                                               41 441,39 41 441,39 
518/10 Telefony                                                       25 931,16 25 931,16 
518/20 Poštovné                                                      1 263,00 1 263,00 
518/30 Pojištení                                                       1 938,63 1 938,63 
518/40 Ekonomické a právní služby                           23 016,40 23 016,40 
521 Mzdové náklady                                           225 723,40 225 723,40 
524 Zákonné sociální pojištení                             77 106,20 77 106,20 
524/10 Zákonné sociální pojištení                             56 790,80 56 790,80 
524/20 Zákonné zdravotní pojištení                          20 315,40 20 315,40 
527 Zákonné sociální náklady                              12 326,00 12 326,00 
542 Ostatní pokuty a penále                                                         44,20 44,20 

Celkem (Náklady)                                                                       449 019,64                         449 019,64 

602       Tržby z prodeje služeb                                 20 376,00 20 376,00 
604       Tržby za prodané zboží                                31 851,00 31 851,00 
682       Prijaté príspevky (dary)                               63 700,00 63 700,00 
682/23  Prijaté príspevky (dary) OÚ                         29 000,00 29 000,00 
682/29  Prijaté príspevky (dary) ostatní                   34 700,00 34 700,00 
691  Provozní dotace                                         325 300,00 325 300,00 
691/10  Provozní dotace MPSV                                295 000,00 295 000,00 
691/21  Provozní dotace KÚ                                    30 300,00 30 300,00 

Celkem (Výnosy)                              
                              

441 227,00 441 227,00 
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Finanční zdroje rok 2010 – jednotlivá pracoviště 
____________________________________________________________________________________     
pracoviště HAVLÍČKŮV BROD 
 

         

79%

10%
8% 1%

2% MPSV
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Magistrát,obec

Sponzorské dary

Příjmy od klientů

Kraj Vysočina-klub Klíček

Fond Vysočina-Volný čas 2010

Nadace

             
____________________________________________________________________________________   
pracoviště JIHLAVA  
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Sponzorské dary

Příjmy od klientů

Kraj Vysočina-klub Klíček

Fond Vysočina-Volný čas 2010

Nadace

                                   
____________________________________________________________________________________ 
pracoviště PELHŘIMOV  
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___________________________________________________________________________________   
pracoviště TŘEBÍČ  

             

73%
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____________________________________________________________________________________   
pracoviště ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

                         

71%
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Sponzorské dary
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____________________________________________________________________________________   

Financování služeb CZP kraje Vysočina rok 2010 
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  Závěr 
 
 

 
 
 
 

Na začátku roku 2010 jsme provedli dotazníkové šetření mezi představiteli měst a obcí v kraji 
Vysočina. Cílem šetření bylo odpovědět na tyto otázky: 

• Jak jsou informováni o činnosti poraden Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina? 
• Jsou spokojeni se službami, které poskytujeme jejich občanům? 
• Jsou spokojeni s komunikací, která probíhá mezi nimi a námi? 
• Informují o nás své občany? 

S ohledem na tyto cíle byl vytvořen dotazník, který byl na všechny obce na Vysočině zaslán elektronicky. Zpět 
se vrátilo celkem 77 vyplněných dotazníků.  
 
Níže uvádíme některé z výstupů. Podrobné informace naleznete ve Zprávě o výsledcích dotazníkového šetření 
mezi představiteli měst a obcí, která je volně přístupná všem našim uživatelům a zájemcům. 
 
 
Tabulka 1: Služby, o kterých jsou informováni 
Informovanost o službách počet voleb v % 
Poradenství 55 71,43 
Půjčovna 59 76,62 
Drobný prodej 34 44,16 
Terénní práce 29 37,66 
Všechny zmiňované služby 17 22,08 
celkem respondentů 77 100 
 
 
Tabulka 2: Povědomí o našich webových stránkách 
Povědomí o webových stránkách počet voleb v % 
Ano 45 58,44 
Ne 32 41,56 
celkem respondentů 77 100 
 
 
Tabulka 3: Povědomí o sídle nejbližší poradny 
Povědomí o sídle poradny počet voleb v % 
Ano 50 64,94 
Ne 27 35,06 
celkem respondentů 77 100 
 
 
Tabulka 4: Spokojenost se službami 
Spokojenost se službami počet voleb v % 
Ano 23 29,87 
Spíše ano 19 24,68 
Spíše ne 1 1,30 
Ne 1 1,30 
Nevím 33 42,86 
celkem respondentů 77 100 
 

 
 

Zdroj: Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření- mezi představiteli měst a obcí 2010.Vypracovala: Bc.Eliška Polívková 
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Poděkování    
 
 

Děkujeme za významnou pomoc a podporu materiální, finanční i lidskou všem organizacím, 

institucím a sponzorům, kteří se podíleli na realizaci našeho projektu „Center služeb pro osoby se  

zdravotním postižením v kraji Vysočina.“ 

 

Alena Pytlíková                                                                                                      
ředitelka CZP kraje Vysočina 
 
 

 
 
 

 
                                              

 
                                               

                                                                              
 
 
 

                                                                                            
   

                                          
         
 
 
Děkujeme firmě Tisk Hermann a spol. za finanční podporu při tisku této Výroční zprávy.  



 

www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 
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