
 

 
 
 
  

 

 
Představujeme Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s. 
 
Cílem Centra pro zdravotně postižené je poskytovat individuální pomoc osobám se 
zdravotním postižení při zmírňování a překonávání potíží, které je v důsledku jejich 
zdravotního stavu postihují.  
V praxi to znamená, že poskytujeme informace a rady z oblasti příspěvku na péči, příspěvku 
na mobilitu a na zvláštní pomůcku, dávek státní sociální podpory, invalidních důchodů, slev 
a výhod pro osoby se zdravotním postižením. Informujeme o výhodách souvisejících 
s průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P a souvisejících změnách. Pomáháme s výběrem sociální 
služby a s orientací v sociální reformě platné od 1.1.2012. Nabízíme pomoc se sepisováním 
žádostí, podáváním námitek nebo odvolání a jsme schopni zapůjčit na nezbytnou dobu také 
kompenzační pomůcky, jako jsou schodolez, vanová sedačka nebo třeba chodítko. V poslední 
době je také velmi žádané pracovním poradenstvím, v rámci kterého poskytujeme zejména 
pomoc s napsáním životopisu, vyhledáváním pracovních nabídek, eventuálně výuku práce 
na počítači a zprostředkováním informací z oblasti pracovního práva.  
Mezi naše zásady patří bezplatnost, individuální přístup, anonymita a profesionalita. Naše 
služby jsou určeny nejen osobám se zdravotním postižením, ale také jejich blízkým 
a seniorům.   
Druhou významnou službou, kterou centrum poskytuje, je osobní asistence. Tato služba má 
v systému sociálních služeb své nezastupitelné místo. Osobní asistence spočívá v pravidelné 
docházce osobního asistenta za klientem. Služba je určena pro osoby se zdravotním 
postižením a pro seniory. Osobní asistent pomáhá uživateli zvládat běžné denní úkony 
a aktivity jako třeba oblékání, hygiena, polohování, přesuny, dohled, doprovody k lékaři, 
na úřady, příprava jídla nebo péče o domácnost. Od letošního roku služba nabízí řešení také 
pro ty, kteří potřebují individuální bezbariérovou dopravu např. k lékaři, do školy, za svými 
koníčky nebo kamkoliv jinam.  
 
Centrum pro zdravotně postižené sídlí na ulici Liptovská 21 v Opavě-Kylešovicích. 
Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky na čísle 553 734 109 nebo elektronicky: 
czp.opava@czp-msk.cz. Další informace naleznete na webových stránkách www.czp-msk.cz. 
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