Služby centra pro zdravotně postižené a seniory
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (dále jen JCZPS o.p.s.) již 15 let
provozuje v Prachaticích Poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory na adrese
SNP 559 (dům s pečovatelskou službou Na Sadech). Kromě poradenství si v kanceláři centra
mohou občané se zdravotním postižením vyzvednout zdarma euroklíče, speciální klíče,
kterými lze odemknout toalety osazené eurozámky. Klíče fungují po celé EU.
13 let poskytuje centrum svým klientům službu půjčování kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek. Půjčovna sídlí na Zlaté stezce 133 a v současnosti nabízí více než 150 pomůcek pro
tělesně postižené. Mezi nimi jsou mechanické vozíky, chodítka, berle a hole, toaletní
a hygienické pomůcky, mechanicky i elektricky polohovatelné postele včetně antidekubitních
matrací a stolů k lůžkům. Půjčovna disponuje i speciálními pomůckami jako jsou pásové
schodolezy pro mechanický vozík nebo rehabilitačními pomůckami jako je motomed pro ruce
i nohy nebo motodlaha pro domácí rehabilitaci kyčelní a kolenních kloubů.
Zájemci mají možnost si pomůcky vypůjčit na jeden den, až na dobu celého roku. Ceny za
zapůjčení pomůcek se pohybují od 1,- Kč za den. Výhoda půjčovny spočívá především v tom,
že si klienti zde mohou vyzkoušet velké množství druhů i typů kompenzačních pomůcek před
jejich případným zakoupením nebo předepsáním lékařem.
Nově si zde lze pomůcky (chodítka, vozíky, sedačky na vanu, nástavce na WC atd.) zakoupit
nebo objednat na lékařský poukaz. Zatím prodáváme a vydáváme pomůcky firmy DMA.
Kromě půjčování kompenzačních pomůcek půjčovna nabízí i další doprovodné služby jako je
prodej baterií a příslušenství do naslouchadel, prodej pryžových násadců na hole, berle
a chodítka a čištění brýlí a tvarovek do naslouchadel v ultrazvukové čističce.
Další službou, kterou půjčovna nabízí je prodej pomůcek pro nedoslýchavé od firmy Panter
značky Sennheiser. Jedná se o různé druhy bezdrátových zesilovačů zvuku k televizorům,
které umožňují uživateli poslouchat televizi či hudbu v domácím prostředí, aniž by rušil
hlasitým zvukem své okolí.
Další projektem centra je Prachatický dobročinný obchůdek, který funguje třetím rokem.
Obchůdek je prvním sociálním podnikem v Prachaticích, a proto zaměstnává osoby se
zdravotním postižením, účel obchůdku má charitativní ráz a výtěžek jde na financování
sociálních služeb. Obchůdek funguje tak, že lide nám darují věci, které již doma nepotřebuji
(oblečení, sklo, porcelán, knihy atd.) a v obchůdku se za velice přijatelné ceny prodají.
Nic z toho by ale nemohlo existovat a fungovat bez dárců z řad obcí a měst, nadací, firem
a fyzických osob. Za to jim náleží naše velké poděkování.
O fungování půjčovny a aktualitách se dále můžete dovědět na webových stránkách:
www.jczps.cz
Kontakty poradna telefon 388 316 009, půjčovna 723 602 337.
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