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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,
potřetí v tomto roce vám 
prostřednictvím tohoto 
zpravodaje chceme přiblížit 
aktuální dění na našich 
pracovištích. 

Z mnoha článků, příspěvků 
a aktuálních informací si v tomto letním čísle 
přečtete například o zapojení naší Občanské 
poradny v Novém Jičíně a Kopřivnici do projektu 
„Spotřebitelské poradenství“, navazujeme také 
na informace z minulého čísla o projektu „Koučování 
jako cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně 
postižených osob na trhu práce“, s jehož realizací
jsme započali 1. července na našich pracovištích 
v Ostravě a Frýdku-Místku.

V části věnované poradenství bych Vaši pozornosti
doporučila článek věnovaný změnám v zákoně 
o pomoci v hmotné nouzi. Mnohé z vás jistě zaujme 
také článek o výhodách elektronické zdravotní 
knížky.

Toto číslo je opět zdarma k dispozici všem 
návštěvníkům našich poraden. Imobilním občanům, 
pokud o to požádají, rádi zasíláme aktuální číslo 
poštou. Pokud máte přístup k internetu, aktuální 
číslo naleznete vždy i na našich webových 
stránkách www.czp-msk.cz. 

Věřím, že i tentokrát naleznete ve zpravodaji mnoho 
zajímavých a užitečných informací. 

Přejeme vám příjemné čtení a pohodové letní dny.

Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště Opava

Terénní sociální služby – zvýšení mobility
Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje 
dne 23. 6. 2010 rozhodlo 
o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na rok 2010) na realizaci našeho projektu Terénní 
sociální služby – zvýšení mobility.  

Cílem projektu je zkvalitnění již poskytovaných 
sociálních služeb a přiblížení sociálních služeb 
většímu počtu uživatelů a žadatelů o osobní 
asistenci i na místech s obtížnou dostupností 
za pomoci osobního automobilu. 

Jedná se jak o zajištění dopravy 
osobních asistentů ke klientům, 
tak o zajištění dopravy klientů 
např. k lékaři, do školy nebo pro 
vyřízení svých osobních 
záležitostí. Vozidlo, bude rovněž 
využíváno k dopravě 

kompenzačních pomůcek z naší nabídky.

Změny v dávkách od ledna 2011
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek 
slibuje první změny v sociálním systému už v září. 
Dávky se ale začnou snižovat až od ledna. 
Na sociálních výdajích chce budoucí vláda ušetřit 
až 11 miliard korun. 

MF Dnes, 12. 7. 2010 

Podrobný přehled vládních záměrů:

1. Snížená nemocenská

Dlouhodobá nemocenská bude stejně jako letos 
snížená. Jde o prodloužení opatření protideficitního 
balíčku končícího ministra Janoty. Zatímco ještě loni 
byli dlouhodobě nemocní (přes 2 měsíce) 
zvýhodněni (dostávali 69 % denního vyměřovacího 
základu), od letoška už délka nemoci nehraje roli 
(všichni dostávají 60% denního základu).

2. Zaměstnavatel zaplatí více na nemocenské

Firmy převezmou od státu více povinností 
při placení nemocenské zaměstnancům. Místo 
2 pracovních týdnů budou hradit 3, navíc jim stát 
nebude polovinu těchto peněz vracet jako dosud. 
I nadále bude platit, že první 3 pracovní dny 
nedostane nemocný nic. 

3. Zruší se sociální příplatek

Dávku dostávají chudé rodiny s dětmi, které mají 
příjmy pod dvounásobek životního minima (např. 
rodina se 2 dospělými a 1 malým dítětem s příjmem 
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do 7 080 Kč má nárok na 800 Kč příplatku). Stát tak 
ušetří téměř tři miliardy korun.

4. Porodné jen pro chudší rodiny

Jednorázový příspěvek ve výši 13 tisíc korun budou 
dostávat jen rodiny, které mají dohromady 
maximálně 2,4násobek životního minima, a jen 
na první dítě. Loni se v Česku narodilo 118 tisíc 
dětí, přičemž zhruba ve třetině případů šlo o druhé 
dítě. Do rodin s nízkými příjmy přitom spadá zhruba 
čtvrtina nezaopatřených dětí. Čistě teoreticky by tak 
stát mohl ušetřit zhruba 1,5 miliardy korun.

5. Méně výhodná delší mateřská

Přestane být výhodné zůstávat s dítětem dlouho 
na rodičovské dovolené. Maminky, které zůstanou 
doma 4 roky, totiž dostanou za celou dobu o 3,5 
tisíce korun více než ty, které jdou po dvou letech
do práce. Navíc za ně stát déle platí sociální 
a zdravotní pojištění. 

6. Nižší příjmy pro ozbrojené složky

Příslušníci ozbrojených sborů dostanou méně –
vojáci, policisté a celníci budou muset zdanit své 
výsluhy a navíc se jim o 36 % sníží příspěvek 
na bydlení. Stát tím ušetří miliardu korun.

7. Nižší příspěvek na péči pro postižené

Starým a tělesně postiženým lidem v takzvaném 
prvním stupni závislosti se zkrátí měsíční příspěvek 
na péči z dnešních dvou tisíc na 800 korun. 
Ve druhé skupině postižených se uvažuje, že by se 
část příspěvku (4 000 Kč) převedla do formy 
poukázek. Velká část peněz totiž nejde na sociální 
služby, na které je určena, ale na běžnou spotřebu.

8. Dávky jen za školní docházku

Kdo neposílá děti do školy, nedostane dávky. Týká 
se to jen těch, které nejsou určené pro děti, takže 
se to nedotkne rodičovské nebo dětských přídavků. 
Na druhou stranu bude část peněz pro děti 
vyplácena v poukázkách (nebo na elektronické 
kartě), aby je rodiče nemohli propít nebo prohrát 
na automatech. Už dnes vyplácejí dávky pomoci 
v hmotné nouzi některé obce zejména na severu 
Čech v poukázkách.

9. Dlužníci přijdou o část dávek

Z dávek se bude moci strhávat nájemné a pokuty. 
Příjemci dávek zůstane životní minimum, zbytek 
půjde na úhradu dluhů.

10. Méně peněz pro ty, kdo nehledají práci

Kdo odmítne veřejnou službu, nedostane plnou 
podporu v nezaměstnanosti. Dnes už to podobně 
funguje u dávek vyplácených obcemi. „Mnohým 
nezaměstnaným kvůli tisícovce nestojí za to jít 
pracovat, žijí i z jiných dávek,“ upozorňuje starosta 
Litvínova Daniel Volák. Souhlasí s tím, aby se nůžky 

mezi těmi, kdo veřejně pracují, a těmi, kteří 
to odmítají, rozevřely ještě víc.

Zdroj: MPSV

Elektronická zdravotní knížka
Poradny pro osoby se zdravotním postižením 
Centra pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.s. v okresních 
městech se připravují na spolupráci při distribuci  
Elektronické zdravotní knížky (EZK) !

Co je to elektronická zdravotní knížka ?

Jedná se o zabezpečený souhrn zdravotních 
informací pacienta v elektronické podobě přístupný 
24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň 
je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele 
zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. 
Slouží k předávání zdravotních informací mezi 
lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, 
v nouzových případech může pomoci zachránit 
život. Její vedení i zřízení je zdarma pouze 
pro pojištěnce VZP ČR.

Princip EZK spočívá ve smysluplném sdílení 
nejaktuálnějších informací o Vašem zdravotním 
stavu zdravotnickými pracovníky, kterým 
to umožníte. Výhodou IZIP (Internetový Přístup 
ke Zdravotním Informacím Pacienta) i Elektronické 
zdravotní knížky, která je i nespornou výhodou pro 
Vás je, že lékař bude mít vždy v pravý čas 
k dispozici Vaši kompletní zdravotní historii, kterou 
s Vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální 
zdravotní záznamy. Taková výhoda může 
i zachránit život. Lékaři totiž ušetříte čas, který 
pro správné rozhodnutí potřebuje.

Kde pro informace a registraci ?

Registrace bude od října 2010 možná 
i v Poradnách pro osoby se zdravotním 
postižením, které provozuje naše organizace 
v okresních městech Bruntál, Opava, Ostrava, 
Frýdek-Místek a Nový Jičín. Pracoviště budou 
označeny a k dispozici budou pracovníci, kteří Vám 
poskytnou potřebné informace. 

Podmínky jsou jednoduché. Je potřeba mít s sebou 
platný doklad totožnosti a platný průkaz pojištěnce 
VZP a potom jen vyplnit jednoduchý dotazník. 
Po registraci obdržíte doporučeně poštou 
do vlastních rukou přístupové údaje do systému 
IZIP i Elektronické zdravotní knížky. Tyto údaje 
budete znát jen Vy. Ihned po prvním přihlášení 
budete moci Elektronickou zdravotní knížku 
používat – číst v ní, nebo si zapisovat poznámky.

Více o výhodách systému IZIP na straně 9, nebo 
na http://www.izip.cz
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. 
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

 tel.: 554 718 068

XXVI. Den zdravotně postižených
V sobotu 19. června Občanské sdružení zdravotně 
postižených regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov, 
pořádalo celo-okresní soutěž zdravotně postižených 
družstev a jednotlivců v Turistcentru ve Dvorcích. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 20 družstev 
po čtyřech závodnících v 10-ti disciplínách. 
3 disciplíny byly znalostní (testy ze sociální, 
dopravní a zdravotní oblasti) a 7 sportovních (hod 
míčkem do kbelíku, hod granátem, šipky, shazování 
plechovek, hod míčku do krabice, hod míčku 
do koše, hod kroužkem). První místo obsadilo 
družstvo žen z Lichnova, druhé místo smíšené 
družstvo z Krnova  a třetí smíšené družstvo 
z Horního Města. Z jednotlivců byl nejlepší soutěžící 
z družstva Břevenec, pan Radomír Křístek.

Detašované pracoviště Bruntál děkuje pořadatelům 
Občanskému sdružení zdravotně postižených 
regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov za pozvání 
a za možnost se spolupodílet na tvorbě 
a vyhodnocování testů. 

Přehled prezentací ve spolupracujících organizacích 
za první pololetí roku 2010:

 STP v ČR, o.s., místní org. Rýmařov
 STP v ČR, o.s.,  místní org. Krnov

 OSZP regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov –
místní org. Vrbno pod Pradědem

 OSZP regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov –  
místní org. Dvorce

 SZP občanů města Bruntál
 Klub seniorů Bruntál
 Klub seniorů Hynčice

Prezentace byly připraveny na předem dohodnutá
témata (změny v sociální oblasti v roce 2010, 
výhody pro zdravotně postižené nad rámec zákona, 
apod.)

Děkujeme předsedům jednotlivých organizací 
za jejich laskavé pozvání. 

MĚSTO BRUNTÁL POŘÁDÁ
VI. ROČNÍK  VELETRHU  POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A ZDRAVÍ
  
                        Kde: Společenský dům Bruntál 
                        Kdy: sobota 25. září 2010 od 9:00

                        Bohatý kulturní program, velký počet
                             prezentujících.  
                            Srdečně zvou pořadatelé!

Nový web komunitního plánování města 
Bruntál
Nové stránky http://www.komplanbruntal.cz/ jsou 
přístupné veřejnosti a všem, kteří by chtěli 
nahlédnout a seznámit se s problematikou sociální 
oblasti. Webové stránky jsou rozděleny do šesti 
pracovních skupin, a to  podle cílových skupin 
KPSS – senioři, zdravotně postižení, menšiny, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež, 
rodina a sociální prevence. V každé z těchto sekcí 
uživatel nalezne aktuality, pozvánky na pracovní 
skupiny, zápisy, ale také fotogalerii, knihovničku, 
a audiovizuální reportáže, které byly natočeny 
v neziskových organizacích.

Rovněž je zde možnost seznámit se s aktuálními 
dokumenty – II. komunitním plánem sociálních 
služeb 2009-2011, mapou sociálních služeb 
a katalogem sociálních služeb. Stránky jsou zčásti 
interaktivní, aby se i samotní zástupci organizací 
mohli aktivně zapojit a vkládat potřebné informace 
jak o své organizaci, tak o činnosti. 

Web je vytvořen tak, by se v něm orientovali také 
lidé, kteří příliš neovládají práci s počítačem.  

(zdroj www.mubruntal.cz). 

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště
BRUNTÁL
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Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
 tel.: 558 431 889

Aktivní uplatnění na trhu práce
Projekt: „Koučování jako cesta k aktivnímu uplatnění 
zdravotně postižených osob na trhu práce.“

Tento projekt Centra pro zdravotně postižené má 
za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním 
postižením a najít těmto osobám uplatnění na trhu 
práce.

Projekt je určen osobám se zdravotním postižením 
z řad zájemců o zaměstnání z okresu Ostrava 
a Frýdek – Místek.

Projekt probíhá od 1.7.2010 do 31.12.2011. 
Zájemce o projekt se může kdykoliv v tomto období 
přihlásit.

Kontakt:
Bc. Petra Moškořová
Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek - Místek
Tel. 558 431 889
Email: moskorova@czp-msk.cz

Akce ve Frýdku-Místku a okolí
Svaz důchodců ČR Frýdek-Místek organizuje 
společenské, kulturní a sportovní akce pro seniory. 
Seznam všech pořádaných akcí naleznete na www 
stránkách: http://www.frydek-mistek.cz/cz/o-meste/
kultura/0681760-informator-c-9.html.

Výběr některých programů na měsíc září:

1. Vycházky za zdravím
8.9. – AN 7.35 hod. – Papežov – Lysá Hora –
Ostravice
22.9. – ČD 7.32 hod. – Jablunkov – Kozubová –
Košařiska (rozcestí) – Bystřice

2. Divadlo
neděle 19.9. – odjezd od OVS v 15 hod. – Divadlo 
J.Myrona – PRODANÁ NEVĚSTA (v 16 hod.)

3. Zájezdy
čtvrtek 16.9. (přeloženo ze 17.5.) – Vídeň – odjezd 
v 5.00 hod. od OVS Místek, cena 500,- Kč, 
předpokládaný návrat ve 21.00 hod., vedoucí 
p.Škarabelová
čtvrtek 23.9. – Ružomberok „Ružomberská Lýra“ –
odjezd od OVS Místek v 6.00 hod., (cena 150,- Kč)

4. Bazén
Pondělí 6.9. od 15 do 16 hod. 
Středa 15.9. od 16 do 17 hod.

5. Jóga
škola KARAKAL Frýdek – cena 250,- Kč. Termín 
zahájení 13.9. (každé pondělí), čas bude upřesněn!

Na měsíc říjen se připravuje:

2.10. – Ostrava ČEZ Aréna – koncert souboru 
Alexandrovci, cena 440,- Kč za dopravu a vstupné, 
odjezd od OVS Místek v 17.30 hod. (prodej 
v červnu)

říjen – Olomouc – Kopeček u Olomouce, vedoucí 
p.Škarabelová

říjen – Maďarské termální lázně – víkendový pobyt, 
vedoucí p. Kinclová

V případě účasti či zrušení zájezdu se obracejte 
vždy na konkrétního vedoucího zájezdu.

Více informací je možno získat na tel. 736 620 467 
(infostředisko Ještěr) nebo emailu seniori.fm@
seznam.cz.

Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek pořádá v září 
a říjnu následující akce:

12.9. „Pasování nových členů klubu“ na hradě 
Helfštýn. Určeno pro všechny, kteří by se chtěli 
zapojit do činnosti klubu. Svůj zájem potvrďte 
na: skvfm@skvfm.com.

18.9. „Sejdeme se na hoře“ – turistický výšlap 
na nejvyšší kopeček MS Beskyd. Určeno pro rodiny 
s ZTP dětmi, vozíčkáře. Svůj zájem potvrďte 
na: mmedduza@seznam.cz.

8.10. – 10.10. „Drakiáda“ v Hodoňovicích –
základna Salesiánů dona Boska. Určeno pro rodiny 
se ZTP a zdravými dětmi, cena 550,- Kč, pro děti 
do 6 let 300,- Kč. Svůj zájem potvrďte 
na: mmedduza@seznam.cz.

Pro více informací o akcích klubu vozíčkářů 
naleznete na: http://www.skvfm.com

Bc. Petra Moškořová
sociální pracovnice

Detašované pracoviště 
FRÝDEK-MÍSTEK
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Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

Občanská poradna je zapojena do projektu 
,,Spotřebitelské poradenství“

Tento projekt je realizován 
za finanční podpory Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR a jeho 
hlavním garantem je Asociace 
občanských poraden.

Mezi hlavní cíl projektu patří posílení informovanosti 
občanů o svých právech a povinnostech při nákupu 
zboží a služeb. Nástrojem pro dosažení 
je poskytování kvalitního spotřebitelského 
poradenství v rámci sítě vybraných občanských 
poraden v ČR. 

Jak můžeme v rámci tohoto projektu pomoci? 

V naší každodenní praxi se s problémy, spadajícími 
do oblasti tohoto poradenství setkáváme téměř 
každý den. Naši klienti bývají v rámci 
tzv. ,,předváděcích akcí“ velmi často 
zmanipulováni různými nástrahami obchodníků, 
k zakoupení zpravidla nekvalitního zboží za nemalé 
finanční prostředky. Tuto realitu si ovšem vlivem 
,,šikovného“ působení obchodníků uvědomí 
až po nějaké době. 

Můžeme tedy klientům poskytnout informace, rady 
i aktivní pomoc v těchto oblastech: odstoupení 
od spotřebitelských smluv, vymáhání uhrazených 
finančních prostředků před soudem, napojení klienta 
v případě potřeby na advokáty, možnosti reklamace 
zakoupeného zboží, apod. 

Statistické údaje občanské poradny
Občanskou poradnu v Novém Jičíně 
a Kopřivnici v prvním pololetí tohoto 
roku navštívilo 902 uživatelů, kteří 
vznesli celkem 1008 dotazů. 

Dotazy nejčastěji spadaly do oblasti finanční 
a rozpočtové problematiky, řízení před soudem 
a rodiny a mezilidských vztahů. 

V poslední době velmi narůstá zájem o problematiku 
oddlužení (laicky známo pod pojmem ,,osobní 
bankrot“). Vzhledem k dnešní socioekonomické 
situaci se není co divit. Lidé si v době trvání 
pracovního poměru naberou půjčky, které však 
v případě ztráty zaměstnání nejsou schopni splácet. 
Občanská poradna pak může být pro tyto klienty 
účinným pomocníkem.  

Pozvání na ,,Den sociálních služeb“ 
v Novém Jičíně
Akce je pořádána městem Nový Jičín dne 2.9.2010 
od 10.00 do 16.30 na náměstí v Novém Jičíně 
a je příležitostí k seznámení občanů s jednotlivými 
poskytovateli sociálních služeb. 

Průběh celé akce bude řídit moderátor Martin 
Jakůbek, všichni poskytovatelé sociálních služeb 
zde budou mít svůj stánek, rovněž veřejně vystoupí 
se svými příspěvky. Návštěvníci se ale mohou těšit 
i na kulturní vystoupení skupin Jumping drums 

a Stanley´s dixie street band.   

Srdečně Vás tedy zveme na tuto zajímavou akci, 
na které nebude chybět ani naše Novojičínské 
pracoviště.

Úpravy pracoviště v Novém Jičíně jsou 
úspěšně dokončeny 
V termínu od 31.5.2010 do 4.6.2010 proběhly 
na pracovišti úpravy spočívající ve výměně linolea, 
vymalování a zvukové izolaci poradenské místnosti. 

Vedoucí detašovaného pracoviště v této souvislosti 
děkuje předsedovi okresního výboru SPCCH panu 
Antonínu Pernickému a jeho kolegům, kteří přišli 
pomoci při stěhování nábytku.      

Prezentace pro osoby se zdravotním 
postižením

Naše pracoviště nabízí 
organizacím, svazům, asociacím,
aj.,  prezentace vztahující 
se k osobám se zdravotním 
postižením a seniorům. 

V praxi se může jednat o tyto 
oblasti: sociální služby, příspěvek 

na péči, státní sociální podpora, invalidní důchody, 
mimořádné výhody, kompenzační pomůcky, apod. 

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
NOVÝ JIČÍN
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Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel.: 553 734 109

Rozvoj individuální dopravy pro osoby 
se zdravotním postižením na Opavsku

Cílem nového projektu, který 
realizujeme s podporou 
Moravskoslezského kraje, je 
zvýšit mobilitu osob
na Opavsku, které jsou 
odkázány při dopravě 

na pomoc rodinných příslušníků, známých, nebo 
nemají svá vlastní vozidla. 

Individuální doprava je určena zdravotně 
postiženým občanům, zejména osobám s tělesným 
a kombinovaným postižením. Vozidlo umožňuje 
zároveň převoz dalších dvou osob jako doprovodu 
a kompenzační pomůcky (např. mechanický 
invalidní vozík). Nelze zajistit přepravu elektrických 
invalidních vozíků.

Cena za službu je stanovena takto:
・ 7,- Kč/km ujetý s klientem

・ 60,- Kč/h za osobní asistenci, která se účtuje 
podle skutečně spotřebovaného času. Tedy 
od výjezdu asistenta ke klientovi, včetně pobytu 
s klientem a čekání na klienta, až do dovozu 
na cílové místo a vyložení klienta. V období 
od 1. 7. - 30. 11. 2010 bude cena snížena 
na 30 Kč/h.

Tato služba navazuje na naše další služby, zejména 
osobní asistenci, půjčovnu kompenzačních 
pomůcek a poradnu pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Osobní asistence je služba, 

při které osobní asistent 
pomáhá uživateli zvládat 
běžné denní úkony a aktivity, 
které vzhledem 

ke svému zdravotnímu 
postižení sám nedokáže. Jedná se zejména 
o pomoc s oblékáním, hygienou, přípravou jídla, 

péčí o domácnost. Osobní asistence rovněž 
napomáhá uživatelům dělat aktivity podle jejich 
individuálních zájmů – návštěva divadla, procházka, 
předčítání, společenské hry, popovídání si, apod. 

V rámci půjčovny kompenzačních 
pomůcek nabízíme pomůcky 
pro krátkodobou výpůjčku 
ve chvíli, kdy ještě nemáte
k dispozici vlastní pomůcku 
či Vaše pomůcka byla 

poškozena či zničena. Nabídka je také určena pro 
ty, kteří potřebují určitou pomůcku (např. schodolez) 

pouze nárazově v návaznosti 
na aktuální situaci. 

Centrum nabízí také bezplatné 

odborné sociální poradenství, 
zejména v oblasti sociálních 
dávek a příspěvků, 
důchodového pojištění, výběru 

kompenzačních pomůcek a pracovního uplatnění. 

Jak nás můžete kontaktovat?
・ na telefonní lince 553 734 109 
・ e-mailem na adrese czp.opava@czp-msk.cz 
・ osobně v sídle organizace na adrese Liptovská 

21, 747 06 Opava
・ písemnou formou (viz výše)

Návštěvní hodiny:
・ Pondělí 8-12, 13-17 pro objednané
・ Úterý 8-12, 13-16
・ Středa 8-12, 13-16
・ Čtvrtek 8-12, 13-15 pro objednané

Bližší informace k nabízeným službám se dozvíte 
i na webových stránkách www.czp-msk.cz.

Naši hlavní partneři:

Den sociálních služeb 
Statutární město Opava zve 
všechny občany na 5. ročník 
Dne sociálních služeb, který 
se uskuteční ve středu 
8. září na Horním náměstí.

Na akci se můžete seznámit s organizacemi, které 
poskytují sociální služby a související aktivity. 
Chráněné dílny a řada dalších organizací představí 
své výrobky. Součástí Dne sociálních služeb bude 
také pestrý kulturní program.

Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
OPAVA
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Bieblova 3, 702 00 Ostrava
tel.: 596 115 318

Naše pracoviště uvítalo nové pracovnice
Po ukončení studia na VOŠS a VŠS jsme byly 
na základě zaslaného životopisu pozvány 
na výběrové řízení do Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Po písemných znalostních a osobnostních testech 
následoval osobní pohovor. Výsledkem tohoto 
procesu bylo sepsání pracovní smlouvy.

Postupně jsme se začaly seznamovat s činnostmi 
a chodem organizace. Vřelé přijetí a ochota 
budoucích kolegyň přispěly ke zmírnění obav 
z nového povolání a postupnému začleňování 
do pracovního kolektivu.

První kontakty a práce s uživateli nás inspirují 
a motivují k dalším aktivitám směřujícím k pomoci 
řešit a překonávat problémy a překážky, které sebou 
přináší nepříznivý zdravotní stav.

Budeme se na Vás těšit v Centru pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.s., v Ostravě 
a Frýdku-Místku. 

Jana Kupčoková, Martina Fojtíková (Ostrava),
Petra Moškořová (Frýdek-Místek)

Prezentace pro Vaši informovanost
Během dubna a března se uskutečnily další naše 
prezentace, kterými se nám podařilo informovat 
další řadu členů Svazů o námi poskytovaných 
službách a naší nabídce pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory.

V Ostravě - Porubě jsme se Svazem důchodců 
seznamovali s tzv. „první pomocí sociální“, tedy, 
co je možné dělat, když člověk slábne díky svému 
zdravotnímu stavu, není zajištěn osobami blízkými 
a sám se již nedokáže o sebe dostatečně postarat.

Následně jsme se setkali se Svazem neslyšících 
a nedoslýchavých, také v Ostravě – Porubě, 

kde jsme se společně zabývali změnami, které nám 
přinesl rok 2009. Členové spolupracují s organizací 
Česká unie neslyšících a zároveň zjistili, 
že se mohou zajímat o informace a své potřeby 
také u nás v Centru pro zdravotně postižené.

Společně se členy Svazu 
tělesně postižených v ČR 
v Moravské Ostravě, 
jsme se setkali, abychom 
jim poskytli informace 
o sociálních službách, 
příspěvku na péči 
a mimořádných výhodách, 
v neposlední řadě 
i o systému státní sociální 
podpory.

Pokud máte zájem 
dozvědět se více informací z nějaké sociální oblasti, 
neváhejte a kontaktujte  nás na našich ostravských 
kontaktech, rádi Vás navštívíme a o informace 
obohatíme.

Akce konce léta v Ostravě
Středisko volného času Ostrava – Zábřeh pořádá výlety 
pro aktivní seniory, jejich doprovod a příbuzné.

Dne 13. 8. 2010 bude výšlap na Lysou Horu
a 24. 8. 2010 se navštíví Dlouhé stráně. Doprava 
je zajištěna, cena se pohybuje od 50 do 100 Kč. 
Více informací na www.svczabreh.cz
a tel.: 596 746 062.

Dne 6. 9. pořádá planetárium v Ostravě přednášky
pro seniory – Nebezpečná planeta, začátek 

je od 13.00 hod., doprava od VŠB zajištěna. 
1. 11. proběhne další na téma Poetika velkého 
vozu, od 13.00 hod., doprava od VŠB. Více 
informací na planetárium.vsb.cz/seniori 
a tel. 596 994 950.

Další akce:

14. 9. - 17. 9. Divadelní pouť bez barier                     
www.dlo-ostrava.cz, tel. 596 114 884

17. 9. - 19. 9. Třebovický koláč - folklorní festival 
www.trebovickykolac.com, tel. 604 319 708, 
603 556 548

18. 9. Den pro seniory v ZOO Ostrava                        
www.zoo-ostrava.cz, tel. 596 241 269, 596 243 316

17. 9. - 19. 9. Den NATO                                                
www.dny-nato.cz, tel. 597 479 208

30. 10. Lampiónový průvod v ZOO                              
www.zoo-ostrava.cz, tel. 596 241 269

Mgr. Veronika Vyletělková
Sociální pracovnice

Detašované pracoviště 
OSTRAVA
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PORADNA

Zmírnění podmínek pro získání příspěvku 
na péči z důvodu celiakie a diabetes 
mellitus

Změnou vyhlášky č. 505/2006 
Sb., ze dne 17. května, kterou 
se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, 
byly vyslyšeny prosby mnoha 
osob s celiakií či diabetes 

mellitus a rodičů takto postižených dětí.

Pro získání příspěvku na péči se posuzují úkony 
soběstačnosti a péče o vlastní osobu. Dle počtu 
úkonů, které osoba závislá není schopna 
samostatně zvládnout se poté stanovuje stupeň 
závislosti a tedy i příspěvku na péči. Změna 
vyhlášky č. 505/2006 Sb. přinesla několik nových 
úkonů, které se budou hodnotit.

Při posuzování úkonů péče o vlastní osobu se nově 
hodnotí schopnost samostatného stanovení 
jídelního plánu s každodenním podáváním stravy 
zvláštního složení, množství nebo četnosti, 
popřípadě léčebných nutričních doplňků. Tento úkon 
se hodnotí již u dětí od 1 roku věku. Dále se pak 
v rámci posuzování provádění jednoduchého 
ošetření přidává kromě měření tělesné teploty také 
měření glykosurie a ketolátek v moči. V rámci 
dodržování léčebného režimu se nově posuzuje, 
kromě schopnosti aplikace injekcí, také měření 
glykémie a stanovení aktuální dávky inzulínu.

Při posuzování úkonů soběstačnosti se přidává 
do úkonů týkajících se uspořádání času a plánování 
života nově schopnost přizpůsobení denního 
a nočního režimu potřebám léčby a ošetřování.

Lucie Marková
Zdroj: http://vozickar.com

Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi
Ředitel Legislativního odboru 
Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR upozorňuje, že dne 
1. června 2010 nabyl účinnosti 
zákon č. 141/2010 Sb., kterým 
se mění zákon č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi v platném znění.

Na podnět NRZP ČR byl přijat pozměňovací návrh, 
který mění § 24 odst. 1. zákona o hmotné nouzi. 
Původní diskriminační ustanovení stanovilo 
osobám, které byly uznány invalidní ve 3. stupni 
a nebyl jim přiznán invalidní důchod, nárok 
na příspěvek na živobytí pouze v částce 
existenčního minima, to je 2 020 Kč bez jakékoli 
možnosti navýšení.

Od 1. června 2010 je možné u těchto osob přiznat 
příspěvek na živobytí až do výše životního minima, 
to je do částky 3 126 Kč. U osob, kterým byl přiznán 
stupeň invalidity v 1. a ve 2. stupni, a které pobírají 
či budou pobírat příspěvek na živobytí po dobu delší 
než 6 měsíců, odpadá podmínka výkonu 
dobrovolnické nebo veřejné služby v rozsahu 
alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci, bez jejíhož 
splnění nebylo možné zvýšit částku příspěvku 
na živobytí nad 2 020 Kč.

Pro všechny osoby, které byly uznány invalidní 
v 1., ve 2. nebo 3. stupni a pro další osoby uvedené 
v § 24, odst. 1, zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné 
nouzi, se umožňuje zvýšení částky na živobytí 
z důvodů potřeby dietního stravování.

JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru
Zdroj: NRZP

Jednorázový příspěvek na opatření 
zvláštních pomůcek
Pomůcky by měly pomáhat odstraňovat, zmírňovat 
nebo překonávat následky postižení. Tělesně 
postiženým občanům mohou obce s rozšířenou 
působností poskytnout příspěvek na pomůcku, která 
jim umožní sebeobsluhu, samostatný pohyb, popř. 
na pomůcku nutnou k přípravě a realizaci 
pracovního uplatnění. Podmínkou přiznání 
příspěvku je, že pomůcku plně nehradí 
ani nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna. 
Výčet pomůcek, na něž se příspěvek poskytuje, 
a jeho maximální výši (příspěvek může být i nižší), 
tvoří přílohu č. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Jedná 
se o tyto pomůcky:

100% z ceny

 polohovací zařízení do postele
 přenosný WC
 přenosná rampa (pro vozíčkáře)
 zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu
 zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu

individuální úpravy automobilu (vše, co nesouvisí 
s řízením)

 šikmá schodišťová plošina
 nájezdové lyžiny pro vozíčkáře

80% z ceny

 signalizační pomůcka Sym-Blik

50% z ceny

 obracecí postel
 vodní zvedák do vany
 psací stroj se speciální klávesnicí
 motorový vozík pro invalidy
 židle na elektrický pohon
 dvoukolo
 koupací lůžko
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Žádá se na sociálním odboru obce s rozšířenou 
působností.

Srovnatelné pomůcky

Pokud jste pomůcku, kterou potřebujete, ve výčtu 
nenašli, nezoufejte a zkuste o příspěvek zažádat. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž s ohledem 
na rychlý technický pokrok v oblasti kompenzačních 
pomůcek doporučuje úřadům, aby některé 
pomůcky, které nejsou v tabulce, považovali 
za srovnatelné a příspěvek na takovou pomůcku 
přiznali. Toto doporučení je uvedeno v § 33 v odst. 6 
a konkrétní příklady uvádí komentář MPSV 
č. 4/2000.

Polohovací zařízení do postele - lze ho srovnat 

s rehabilitačním lůžkem výškově nastavitelným 
pomocí kličky (vhodné pro Vojtovu metodu, cena 
je cca 14 000 Kč).

Vodní zvedák do vany - je srovnatelný se stropními 

bytovými zvedáky, tj. systémy pro zvedání 
a přepravu osob. Současně lze za tyto systémy 
v individuálních případech uznat i zařízení 
pro přesun vozíčkáře do automobilu. S vodním 
zvedákem do vany je možné srovnat i elektrický 
vakový zvedák Trixie (tento zvedák má tři vaky, 
které suplují vodní zvedák do vany, přenosné WC 
a zařízení pro přesun vozíčkáře do auta, tudíž tento 
zvedák je srovnatelný i s jinými pomůckami z přílohy 
č. 4 - přenosným WC a zařízením pro přesun 
do auta).

Přenosný WC - za něj lze uznat individuálně vyráběné 
podložky a podstavce k WC míse, dále nástavec pro 
spastické děti s upínacími popruhy. Za srovnatelné 
lze vzít i sprchové a toaletní vozíky.
Psací stroj se speciální klávesnicí - za srovnatelný 
lze uznat osobní počítač v případě, že počítač bude 
používán k přípravě budoucího povolání nebo 
k pracovní činnosti. V případě potřeby lze přispět 
i na pořízení speciálních úprav ovládacích prvků 
počítače.

Motorový vozík pro invalidy - za srovnatelnou 

pomůcku lze považovat jakoukoli tříkolku a čtyřkolku 
poháněnou pomocí spalovacího nebo elektrického 
motoru. Dále jsou to přídavná zařízení s elektrickým 
nebo spalovacím motorem k mechanickému vozíku.
Dvoukolo - je srovnatelné s rehabilitačními 
pomůckami pro udržování a rozvoj hybnosti 
a pro posilování postižených částí organismu. Jsou 
to pohybové trenažéry, speciální individuálně 
upravené tříkolky pro děti i dospělé, chodítka 
(Rehatom DRP1, Moto-med, Holly Bike).
Šikmá schodišťová plošina - s ní je srovnatelný 
výtah nebo schodolez.

Signalizační pomůcka SYM-BLIK - místo ní je možné 
přispět na signalizační pomůcky, které v krizové 
situaci umožní přivolat pomoc, předat zprávu 
(bezdrátový domácí telefon, hlasový telefon, Medick 

alarm, Voice transmiter). Pozor – za srovnatelnou 
pomůcku se nepovažuje mobilní telefon.

Výběr pomůcky

Důležitý je výběr pomůcky. Mějte vždy na paměti, že 
sociální odbor vám nemůže vybrat firmu, která vám 
pomůcku dodá. To je vaše právo. Je dobré oslovit 
minimálně dvě firmy, které pomůcky dodávají, 
nechat si udělat nabídku a zvolit tu, která vám bude 
více vyhovovat. Dalším důležitým faktorem je platba 
firmě. Neschvalujte odeslání peněz na účet firmy 
před dodáním a vyzkoušením pomůcky! Z praxe 
jsou známé případy, kdy firma dostala zaplaceno 
předem a pomůcku nedodala či dodala nevyhovující 
zařízení. Potom jste v neřešitelné situaci, kdy jste 
bez pomůcky, sociální odbor po vás chce zpět 
příspěvek, ale vy ho nemůžete vymoci zpět od firmy. 
A nový příspěvek můžete dostat až po vrácení toho 
původního.

Zdroj: Liga vozíčkářů

Výhody systému IZIP
Elektronická zdravotní knížka (EZK) obsahuje 
pohotovostní sadu dat, která jsou důležitá pro 
záchranu pacientova života. Lékař se dozví hlavní 
údaje jako krevní skupina, očkování proti tetanu, 
rizikové faktory, alergie a trvale užívané léky. Knížka 
umožňuje také sdílení informací mezi pacientem 
a lékařem nebo mezi lékaři navzájem. Je trvale 
dostupná přes internet z kteréhokoli místa. Pacient 
může data poskytnout ošetřujícím lékařům, vyhne 
se tak například nevhodným kombinacím léků nebo 
zbytečnému opakování vyšetření.

Knížka zahrnuje osobní účet pojištěnce s přehledy 
péče, kterou lékaři vykázali jeho zdravotní 
pojišťovně, a zprávy o případných nedoplatcích 
na pojistném. Může sloužit i jako manažer zdraví, 
upozorní lékaře i pacienta na preventivní prohlídky 
či očkování.

Výhody systému IZIP pro klienta

- klient je informován o zdravotní péči a má přehled 
o výsledcích vyšetření i léčbě

- klient se aktivně sám stará o své zdraví - na 
základě dohody s ošetřujícími lékaři jim umožňuje 
přístup k informacím v elektronické zdravotní knížce

- zlepšuje se komunikace mezi klientem a lékařem

- klient se stává informovaným a sebevědomým 
účastníkem zdravotnického systému a vlastní léčby, 

- klient může předejít opakování stejných vyšetření,

- klient se vyhne zbytečnému užívání léků různých 
názvů, ale se stejným účinkem, které mohou 
ve velkém množství organizmu uškodit, 

- zrychluje se stanovení diagnózy a léčba 
je zahájena bez zbytečných odkladů

Zdroj: http://www.izip.cz
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PORADNA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

Jedná se o registrovanou sociální službu, poskytovanou bezplatně prostřednictvím odborných 
sociálních pracovníků. Služba je poskytována na všech našich pracovištích. Můžeme Vám 
nabídnout pomoc a podporu v oblastech:

 státní sociální podpory, související s přídavkem na dítě, rodičovským příspěvkem, 
sociálním příplatkem a příspěvkem na bydlení;

 sociální péče, zejména s vyřízením příspěvků na opatření zvláštních pomůcek 
a příspěvků souvisejících s průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P;

 sociálních služeb a zákona o sociálních službách, včetně podmínek vyřízení příspěvku 
na péči a výběru vhodné sociální služby;

 výhod a slev mimo zákonem stanovené oblasti. Například slevy mobilních operátorů, 
slevy energie a plynu, apod.;

 invalidních důchodů;

 zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vyhledávání pracovních příležitostí, 
zprostředkování údajů o rekvalifikačních programech a jiných možnostech usnadnění 
vstupu do zaměstnání;

 kompenzačních pomůcek

Pro koho je poradna určena

 zdravotně postiženým občanům, seniorům a jejich blízkým, bez ohledu na rozsah a druh 
zdravotního postižení. Minimální věk uživatele je 15 let.

Poslání poradny 

Posláním je poskytovat odbornou pomoc a podporu občanům se zdravotním postižením, 
a přispívat tak k řešení jejich nepříznivé situace. 

Cíle poradny

 podávání kvalifikovaných a odborných informací

 podpora v orientaci v systémech sociální podpory, sociální péče a sociálních služeb

 zprostředkovat kontakt s veřejnou správou a navazujícími službami

 rozšířit vědomí klientů o svých právech, povinnostech a oprávněných zájmech

 podpora při uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce a jiných zájmových 
a společenských aktivitách

Kde získat více informací

Na pracovištích Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
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OSOBNÍ ASISTENCE

Jedná se o registrovanou sociální službu, která je poskytována terénní formou školenými 
asistenty v přirozeném prostředí uživatelů. Osobní asistenci částečně hradí uživatelé 
z příspěvku na péči. Její náplní je:

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, při 
oblékání a svlékání, samostatném pohybu při přesunu na lůžko nebo vozík);

 pomoc při osobní hygieně (použití WC, holení nebo česání, případně dohled při těchto 
činnostech);

 pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití;
 pomoc při zajištění chodu domácnosti, (s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 

nákupy a běžné pochůzky);
 výchovné, aktivizační a vzdělávací činnosti, (v péči o dítě, s přípravou do školy, 

s přípravou do zaměstnání);
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (doprovázení do školy, 

do zaměstnání, k lékaři, na volnočasové aktivity, na instituce poskytující veřejné služby);
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je osobní asistence určena
 zdravotně postiženým občanům a seniorům, bez ohledu na  rozsah a druh zdravotního 

postižení. Minimální věk uživatele služby je 6 let.

Okruh osob, kterým není služba určena
 imobilním osobám, pokud není zajištěna spolupráce nebo kompenzační pomůcky.

Cena
 50-80 Kč/h dle platného ceníku.

Poslání osobní asistence

Posláním je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat 
jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo věkem, a to 
prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho 
přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit 
do běžného života.

Cíle osobní asistence

 umožnit uživatelům služby žít v přirozeném prostředí a oddálit tak ústavní péči,

 poskytnout pomoc a podporu se zvládáním běžných každodenních dovedností a úkolů, 
které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení,

 pomoct překonávat osamělost a navazovat společenské kontakty.

Kde získat více informací

Na pracovištích Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Tuto službu poskytujeme nad rámec základních činností stanovených zákonem o sociálních 
službách. Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek, slouží k zapůjčení kompenzačních 
pomůcek na nezbytně nutnou dobu, než uživatel (nájemce) získá svou pomůcku hrazenou 
z příspěvku. 

Pomůcka Pracoviště Kč/den kauce
jednorázový 

poplatek

Pichtův slepecký psací stroj Bruntál 10 500 0

Křeslo el.polohovací a stavěcí IBC - 9000 Bruntál 8 500 200

Vanová sedačka Bruntál, Opava, Ostrava 5 0 0

Biotronová lampa Frýdek-Místek 5 0 0

Masážní lehátko - jen ambulantně na 1h Frýdek-Místek 8 0 0

Mechanický invalidní vozík
Frýdek-Místek, Nový 
Jičín, Ostrava

8 500 0

Francouzské hole Opava 5 0 0

Sprchová sedačka Opava, Ostrava 5 0 0

Toaletní židle Opava 5 0 0

Nájezdová rampa teleskopická 2dílná 
(190cm)

Opava 8 500 0

Toaletní nástavec na WC Opava 5 0 0

Schodolez pásový (jen pro přímá 
schodiště)

Opava 30 3 000 100

Chodítko Na všech pracovištích 5 0 0

Vanový el. zvedák s naklápěním (fy 
MEYRA)

Ostrava 8 500 0

Ve výjimečných případech můžeme zajistit dopravu kompenzační pomůcky na adresu určenou 
nájemcem. Cena za dopravu je 7 Kč/km. Uživatel (nájemce) hradí cenu za km z pracoviště, kde 
je pomůcka k dispozici do místa, které je uvedeno ve smlouvě. 

Ve výjimečných případech můžeme zajistit převoz kompenzační pomůcky mezi svými 
detašovanými pracovišti. Cena za převoz mezi sousedními pracovišti (okresy) pak činí 60 Kč. 
Cena za dovoz mezi ostatními pracovišti činí 120 Kč. 

Kde získat více informací

Na pracovištích Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Poděkování

Významně se na rozvoji půjčovny kompenzačních pomůcek podílely Nadace OKD a Nadační 
fond J & T. Děkujeme!
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DOPRAVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
NA OPAVSKU

Individuální doprava je určena zdravotně postiženým občanům, 
zejména osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Tuto službu 
poskytujeme v roce 2010 nad rámec základních činností stanovených 
zákonem o sociálních službách. Doprava je zajišťována sériovým 
(neupraveným) vozidlem Škoda Roomster nebo Citroen Berlingo.

Okruh osob, kterým je služba určena

1. Osobám, které mají přiznaný invalidní důchod ve 2. nebo 3. stupni nebo jsou držitelé 
průkazu ZTP, ZTP/P.

2. Doprava bude poskytována i osobám, které se stanou imobilními krátkodobě např. 
v důsledku úrazu, choroby, nebo jiným způsobem.

Dopravu nelze poskytnout

1. Nelze zajistit přepravu elektrických invalidních vozíku.

2. Osobám mentálně či duševně postiženým bez doprovodu zákonného zástupce.

3. Osoby mladší osmnácti let mohou být přepravovány jen s doprovodem zákonného zástupce, 
nebo po uzavření písemné smlouvy svým zákonným zástupcem.

4. Přepravovaná osoba musí být alespoň částečně soběstačná a pokud se neobejde bez 
speciální pomoci, musí ji mít sama zajištěnu (např. svým doprovodem, osobní asistentkou).

5. Dětem do 24kg nebo mladším 8 let. (V návaznosti na předpisy v dopravě, kdy děti 
nesplňující tuto hranici by musely být přepravovány ve speciálních autosedačkách).

Cena za služby

7,- Kč za km ujetý s klientem. 

60,- Kč/h za osobní asistenci, která se účtuje podle skutečně spotřebovaného času. Tedy 
od výjezdu asistenta ke klientovi, včetně pobytu s klientem a čekání na klienta, až do dovozu 
na cílové místo a vyložení klienta. V období od 1. 7. - 30. 11. 2010 je cena snížena na 30 Kč/h. 
Při opakovaných cestách (např. do školy a zpět) může být cena ve smlouvě stanovena pevně.

Podmínky/rozsah dopravy

1. Nahlásit nejméně deset pracovních dní předem zájem o přepravu koordinátorovi, který 
se zájemce dohodne čas a další podmínky přepravy pro přípravu smlouvy.

2. Přeprava je možná jen v rámci okresu Opava. Ve výjimečných případech může koordinátor 
umožnit dopravu i do okolních okresů Moravskoslezského kraje. 

3. Dopravní služba je provozována jen v pracovní dny (pondělí až pátek).

4. Výjimečně, se souhlasem koordinátora a za souhlasu řidiče/asistenta, je možné vozidlo 
použít i v době pracovního klidu, nebo si jej může objednat jiná organizace poskytující služby 
osobám se zdravotním postižením – toto musí být dohodnuto nejméně 14 dní předem.

5. Službu bude možno využít od 8:00 do 14.30 hodin. V jiných časech jen dle dohody 
s koordinátorem osobní asistence.

6. Další podmínky dopravy upravuje provozní řád dopravy.

Kde získat více informací a aktuální provozní řád dopravy

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Detašované pracoviště Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava 6

Telefon: 553 734 109, e-mail: czp.opava@czp-msk.cz, ÚTERÝ  a STŘEDA 9 – 12h,  13 – 16h
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“Aktivní uplatnění na trhu práce“

motivační program ke zvýšení zaměstnatelnosti osob 
se zdravotním postižením

Nabídka aktivit:

Poradenský program

Poskytneme Vám podporu a spolupráci v aktivním vyhledávání zaměstnání a orientaci 
na portálech práce a zároveň Vám nabídne zapojení do aktivity „Aktivní uplatnění na trhu 
práce“, který Vám pomůže formou dramaterapie natrénovat vedení osobního jednání, 
výběrového řízení nebo pracovního pohovoru. Po absolvování Poradenského programu 
může, na doporučení sociálního pracovníka, následovat některá z dalších, níže uvedených 
programových aktivit. Podmínkou v jejich účasti je rovněž akceptace pravidel formulovaných 
v DOHODĚ O ÚČASTI V PROJEKTU.

Pracovní a bilanční diagnostika

Bilanční a pracovní diagnostika Vám pomůže obnovit orientaci v možnostech dalšího 
profesního vývoje.

Rekvalifikační kurzy

Pokud se naleznete v situaci, že Vaše dosavadní kvalifikace již nebude na trhu práce žádaná, 
může Vám pomoci rekvalifikační kurz, který zvýší Vaše šance v uplatnění se na trhu práce.

Odborná praxe

Jedná se o pracovní uplatnění na zkoušku v přímém provozu. Zájemce o práci se zdravotním 
omezením může vyzkoušet pracovní podmínky zaměstnání a zjistit, jak mu zvolená profese 
vyhovuje. Zároveň si obnoví řadu pracovních návyků a díky této praxi může přesvědčit 
zaměstnavatele, že i přes svá omezení je schopen svědomité práce.

Komu je motivační program určen

Program je určen osobám se zdravotním postižením z řad zájemců o zaměstnání z okresu 
Ostrava a Frýdek – Místek, kteří jsou jako zájemci o zaměstnání evidováni na ÚP, nebo 
nejsou v evidenci ÚP, ale mají zájem nalézt pracovní uplatnění, ať už na chráněném 
pracovišti nebo volném trhu práce.

Jak se lze do motivačního programu nebo jednotlivých aktivit 
přihlásit?

Zájemce o účast v projektu nás může kontaktovat osobně nebo písemně prostřednictvím 
přihlašovacího formuláře.

Kontakty

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Detašované pracoviště Ostrava, Bieblova 3, 702 00, telefon: 596 115 318

Detašované pracoviště Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01, telefon: 558 431 889

Na stejných kontaktech získáte i bližší informace o celém programu




