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1. Úvodní slovo  
 

 Vážení přátelé, 
 
předkládáme Vám výroční zprávu k seznámení se s činností a hospodařením Centra 

pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje za rok 2003. 

 
Rok 2003 se nesl v duchu zviditelňování handicapovaných občanů a organizací, které 

se jim věnují v očích širší veřejnosti, neboť tento rok byl Evropskou unií vyhlášen 

Evropským rokem osob se zdravotním postižením. V jeho rámci probíhala po celé 

Evropě, ale také v České republice, řada aktivit mezi něž patřilo setkání občanů 

města Havířova se svými handicapovanými spoluobčany, které pod záštitou tamního 

magistrátu zajistilo naše Havířovské pracoviště a akce pod názvem „I my jsme mezi 

Vámi“, kterou uspořádala Moravskoslezská krajská rada zdravotně postižených                 

pod záštitou ing. Tošenovského, hejtmana Moravskoslezského kraje. 

 
Nové územně-správní uspořádání státu a s tím související změna ve finančních 

tocích (oslabování či zánik centrálního financování, zvyšování váhy kraje a obcí) 

vytváří pro naši činnost nové podmínky. Toto postupné omezování státní dotační 

politiky zvyšuje nároky na vyhledávání a zabezpečování alternativních zdrojů 

financování našich aktivit. V roce 2003 byla ještě hlavním zdrojem našich příjmů 

dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky zavedenému systému dotačního 

řízení se však o její výši dovídáme nejdříve v polovině února a první zálohy nám jsou 

poukazovány na účet koncem prvního čtvrtletí. Jako většina neziskových organizací 

po tuto dobu fungujeme víceméně „na dluh“ a v nejistotě, v jakém rozsahu bude 

stanovené cíle možno uskutečnit vzhledem k výši státní dotace. 

 
Hodnotíme-li rozsah a kvalitu služeb, které jsou obsaženy v následujících kapitolách, 

konstatujeme, že Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje plní své 

poslání a vytváří dobré podmínky k uspokojování potřeby služeb pro občany se 

zdravotním postižením. Pozitivních výsledků v rozvoji sociálních služeb bylo navíc 

dosaženo v době, kdy jsme v souvislosti s transformací Sdružení zdravotně 

postižených a vznikem samostatných krajských Center pro zdravotně postižené                      

k 1.1.2003 tvořili novou organizační strukturu.  

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje je nástupnickou 

organizací, která staví na dosavadních úspěších. Vývoj kolem nás však jde rychle 

dopředu, a tak je třeba rozvíjet nové formy práce, předkládat nové projekty a být 

aktivnější v regionální spolupráci. 
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2. Vznik organizace a její poslání 

 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje /CZP/ je občanským 

sdružením ustaveným dle zákona č. 83/1990 Sb.  

Sdružení vzniklo 13.6.2002 a stanovy organizace jsou registrovány u MV ČR pod 

číslem jednacím VS/1-1/50493/02-R. 

 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje je sdružením právnických 

osob (zakladatelů), kterými jsou: 

• Národní rada zdravotně postižených ČR 

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR (ze svazku zakladatelů vystoupil      

k 10.12.2002) 

• Svaz tělesně postižených v ČR 

• Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR 

 

Dne 25.11.2002 CZP uzavřelo „Dohodu o právním nástupnictví a jeho podmínkách“ 

se Sdružením zdravotně postižených v ČR, Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8 a 

převzalo provozování sítě odborných pracovišť na území Moravskoslezského kraje 

s účinností od 1.1.2003. Dohodou byly převzaty pohledávky a závazky vzniklé 

činností Sdružení zdravotně postižených v ČR na těchto odborných pracovištích 

k 31.12.2002. 

 

Dne 10.2.2003 byla podepsána mezi Sdružením zdravotně postižených v ČR a 

Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje „Smlouva o bezúplatném 

převodu majetku č. 13/2003“, kterou byly bezúplatně převedeny finanční prostředky a 

movitý majetek na pracovištích. 

 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje plní roli: 

• kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké 

• kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch 

zdravotně postižených 

• informačního a poradenského centra 

• zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a 

kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu 

• obhájce práv zdravotně postižených 
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3. Základní informace 
 
 

• Název:   CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ  
    MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  

 
• Sídlo:   Bieblova 3 

      702 00 Ostrava 
 

• Telefon/fax:  596 115 318 
 
• E-mail:   centrumzpov@razdva.cz 
 
• Právní statut:  občanské sdružení 

 
• IČ:   26593548 

 
• DIČ:   388-26593548 

 
• Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 

 
• Číslo účtu:  86-5222870207/0100 

 
• Statutární zástupci: Jiří MYŠKA, ředitel 

      Bieblova 3 

      702 00 Ostrava  

      tel./fax: 596 115 318 

      e-mail:  centrumzpov@razdva.cz  

       
      Jana KUBICOVÁ, předsedkyně výkonného výboru 

      Nádražní 110 

      702 00  Ostrava 

      tel./fax: 596 111 539 

      e-mail:  centrum.sp@volny.cz 

 
 
3.1 Prostorové zázemí 
 
 

Služby zajišťované Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje jsou 

realizovány na 6 pracovištích, většinou se sídlem v bývalých okresních městech 

(Bruntál, Frýdek-Místek, Havířov, Nový Jičín, Opava a Ostrava). Prostorová zázemí 

center jsou bezbariérová, s optimálním řešením prostor k poskytovaným službám. 

Před těmito pracovišti jsou vyhrazená parkovací místa pro zdravotně postižené 

občany a všechny jsou v blízkosti zastávek MHD. V objektech sídlí také zájmové a 

společenské organizace zdravotně postižených.  
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3.2 Detašovaná pracoviště – kontakty, návštěvní hodiny 
 
  
 BRUNTÁL   
 Dukelská 2, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 718 068 

 Pondělí /1. a 3. po/ 09:30-15:30  poradní den v Krnově  
   /4. po/  10:00-14:00  poradní den v Krnově  

 Úterý  /1. út/  10:00-14:00  poradní den v Rýmařově  
   /2. a 4. út/ 09:30-15:30  poradní den v Rýmařově  
 Středa    08:00-17:00  Bruntál 
 Čtvrtek  /1., 2. a 4. čt/ 08:00-12:00  Bruntál  
  
 
 FRÝDEK-MÍSTEK  
 Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek, tel./fax: 558 431 889 

 Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 
 Úterý  8:00-12:00 13:00-15:00  střídavě Třinec a Jablunkov 
 Středa  8:00-12:00 13:00-17:00  
 
 
 HAVÍŘOV  
 Lipová 15, 736 01 Havířov, tel./fax: 596 811 287 

 Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 
 Úterý  8:00-12:00 13:00-15:00 
 Středa  8:00-12:00 13:00-17:00 
  
 
 NOVÝ JIČÍN  
 Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 556 709 403 

 Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 
 Úterý  8:00-12:00 13:00-16:00 
 Středa  8:00-12:00 13:00-17:00 
 
 
 OPAVA    
 Liptovská 21, 747 06 Opava 6, tel./fax: 553 734 109 

 Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 
 Úterý  8:00-12:00 13:00-16:00 
 Středa  8:00-12:00 13:00-17:00 
  
 
 OSTRAVA  
 Bieblova 3, 702 00 Ostrava, tel./fax: 596 115 318 

 Pondělí 8:00-12:00 13:00-17.00 
 Úterý  8:00-12:00 13:00-14:00 
 Středa  8:00-12:00 13:00-17:00 
 Čtvrtek  8:00-12:00 13:00-14:00 
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4. Poskytované služby 
 

• Sociálně právní poradenství  

včetně pomoci při sepisování žádostí a odvolání, doprovodu na úřady, vyřizování 
v zájmu zdravotně postižených občanů a ochrany jejich práv  

 

• Právní poradna   

ve spolupráci s externími odborníky 
 

• Služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené                    

pro dospělé v domácím prostředí, pro děti ve škole 
 

• Poradenství při výběru  kompenzačních pomůcek  

pro různé druhy zdravotního postižení včetně výběru vhodné firmy  
 

• Doporučování přednostního a zvýhodněného zřízení telefonních stanic  

pro těžce zdravotně postižené, včetně doporučování speciálních telefonních 
zařízení pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených  

 

• Pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť  

pro tělesně postižené občany  

 

• Nabídka klubové a sportovní činnosti 

aktivační činnosti v rámci určité skupiny zdravotně postižených 
 

• Skupinové sociální poradenství  

v rozsáhlé síti organizací Svazu tělesně postižených, Svazu postižených 
civilizačními chorobami aj. 

 

• Informace  

o ozdravných, relaxačních a rehabilitačních pobytech, kurzech, rehabilitačním 
plavání a cvičení 

 

• Zprostředkování  

odborných konzultací v oblasti životního prostředí zdravotně postižených 
(stavební úpravy bytů apod.) – spolupráce s externími odborníky 

 

• Pomoc při zabezpečování  

společenských a kulturních akcí zdravotně postižených 
 

• Vydávání zpravodajů a prodej publikací s tématikou zdravotně postižených 
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5.  Stručný obsah zajišťovaných projektů 

 
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje zajišťuje tyto projekty: 

• Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 

• Služby osobní asistence těžce zdravotně postiženým občanům 

Uvedené projekty jsou realizovány hlavně díky finanční podpoře Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR v rámci dotačního programu „Program podpory sociálních služeb 

na místní úrovni“. 

 

5.1       Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 

 

A.  Cíle projektu 

Cílem poskytovaných služeb je podávání kvalifikovaných informací osobám se 

zdravotním postižením o jejich právech, oprávněných zájmech a potřebách, společné 

hledání možností řešení jejich problémů a situací.  

 
Komplex služeb se skládá především z:  

• poskytování informací,  

• pomoci při prosazování práv, zájmů a potřeb,  

• výchovné, vzdělávací a aktivační služby,  

• sociální a psychosociální terapie,  

• sociální intervence,  

• organizování a koordinace služeb osobní asistence,  

• specifického poradenství při využití, servisu a zácviku do rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených.  

 
Výsledkem působení služeb poskytovaných v Centru pro zdravotně postižené je 

podpora integrace osob s těžkým zdravotním postižením do běžného života, jejich 

seberealizace a nezávislost.  

 

B.  Personální zajištění 

Zajišťování sociálních služeb CZP provádějí kvalifikovaní pracovníci, kteří vedle 

požadované odbornosti a využitelné předchozí praxe, absolvovali navíc 

specializovaný kvalifikační kurs, akreditovaný od roku 1995 MŠMT ČR. Jedná se 

o kvalifikační kurs v rozsahu 200 výukových hodin. Další odborná příprava 

pracovníků je zajišťována formou účasti na různých vzdělávacích akcích, seminářích 

a supervizních skupinách. 
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Realizaci projektu zajišťuje  sedm odborných pracovníků,  jejichž mzda je hrazena 

ze státní dotace a část prací s méně odbornou náročností zajišťuje pracovnice, jejíž 

mzdu v rámci programu na vytvoření společensko-účelného pracovního místa 

refunduje Úřad práce v  Opavě.  

Při zajišťování některých odborných služeb spolupracujeme s externími odborníky 

jako např. právníky, psychology, konzultanty pro životní prostředí zdravotně 

postižených, audiotechniky apod. Při organizaci pomoci osamělým těžce zdravotně 

postiženým občanům na venkově, úzce spolupracujeme s dobrovolníky – 

sociálními referenty organizačních složek Svazu tělesně postižených a Svazu 

postižených civilizačními chorobami. Podmínkou této spolupráce je nezbytné, 

průběžně seznamovat dobrovolníky s novými právními předpisy. 

  

• Ředitel:      Jiří MYŠKA 

• Vedoucí detašovaných pracovišť: 

� Bruntál     Miroslav PALÁNEK 
� Frýdek-Místek    Anna VÍTEČKOVÁ 
� Havířov     Iveta LINDOVSKÁ 
� Nový Jičín     Jiří MYŠKA 
� Opava     Dagmar SLANINOVÁ 
� Ostrava     Anna KOČÍ 
 

• Sociální pracovnice:    Antonie MUŘÍNOVÁ 
         Veronika VAJDOVÁ DiS. 
 

• Právní poradenství:    JUDr. Miloslav ŠIMALJÁK 
        JUDr. Milan MISAŘ 
        JUDr. Jarmila PROKOPIUSOVÁ 
 
• Supervize:     Mgr. Janka HAJDOVÁ 

 

C. Kvantitativní údaje o poskytnutých službách 
 

POČET EVIDOVANÝCH KLIENTŮ V ROCE 2003                                                                
(dle evidence na jednotlivých detašovaných pracovištích) 
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POČET EVIDOVANÝCH KONTAKTŮ V ROCE 2003 
(dle evidence na jednotlivých detašovaných pracovištích) 

 
Detašovaná pracoviště CZP  

Specifikace 
služeb 

 

B
ru

nt
ál

 

Fr
ýd

ek
-M

ís
te

k 

H
av

ířo
v 

N
ov

ý 
Ji
čí

n 

O
pa

va
 

O
st

ra
va

  
C

el
ke

m
 

 

Základní sociálně právní poradenství 1754 948 2774 1700 932 2471 10579 

Právní poradenství 61 30 50 40 64 52 297 

Individuální pomoc (sepsání žádosti, 
odvolání aj.) 1010 20 30 121 107 329 1617 

Pomoc při řešení zaměstnání 29 15 50 20 14 12 140 

Poradenství při výběru 
kompenzačních pomůcek 43 724 70 65 237 45 1184 

Pomoc při zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa 114 9 134 75 23 95 450 

Doporučení zvýhodněné telefonní 
stanice 82 358 144 101 87 491 1263 

Zprostředkování odborných 
konzultací v oblasti životního 
prostředí ZP 

31 158 68 87 71 403 818 

Nabídka aktivačních činností v rámci 
určité skupiny zdravotně postižených 75 874 30 45 981 1403 3408 

Poskytování všeobecných informací, 
telefonické dotazy a ostatní služby 4000 1184 0 2417 1597 3851 13049 

Celkem 7199 4320 3350 4671 4113 9152 32805 

počet intervencí (nad 30 min.) 1221 1088 677 1113 918 1304 6321 

z 
to

ho
 

počet kontaktů 5978 3232 2673 3558 3195 7848 26484 

 

Hlavním hlediskem plnění cílů projektu a jeho efektivity je zájem o služby, které jsou 

jeho prostřednictvím poskytovány. I když s platností od 15.10.2003 již společnost 

Český Telecom a.s., nevyžaduje „Doporučení“ místně příslušného Centra pro 

zdravotně postižené v případech uplatnění požadavku osob se zdravotním 

postižením na zvýhodnění telefonní stanice a poskytnutí speciálního koncového 

telefonního zařízení, bylo v roce 2003 zaznamenáno celkem 32 805 kontaktů a 

intervencí s 21 714 klienty. Ve srovnání s rokem 2002 jde jen o nepatrné snížení 

těchto počtů. 
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje zajišťuje své služby 

převážně ambulantní formou, a to na svých detašovaných pracovištích v Bruntále, 

Frýdku-Místku, Havířově, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě. Na základě potřeb 

uživatelů služeb (především dopravní problémy při dojíždění) byly v posledních letech  

zajišťovány poradní dny i mimo bývalá okresní města, a to převážně v prostorech 

obecních úřadů. V roce 2003 byly tyto poradní dny zajišťovány v Krnově, 

Rýmařově, Třinci a Jablunkově (viz kapitola 3.2). Finanční prostředky na tyto 

aktivity jsou získávány většinou z regionálních zdrojů.  

Individuální pomoc, a to také formou osobních návštěv u imobilních osob – většinou 

na základě předběžného objednání, je poskytována i mimo návštěvní hodiny. V roce 

2003 bylo zaznamenáno celkem 711 osobních návštěv u klientů doma.  

Ze strany základních a místních organizací Svazu tělesně postižených, Svazu 

postižených civilizačními chorobami a Svazu neslyšících a nedoslýchavých 

zaznamenáváme dlouhodobě veliký zájem o skupinové poradenství. V roce 2003 

jsme proto zajistili celkem 131 přednášek a besed, kterých se zúčastnilo téměř 10 

tisíc osob se zdravotním postižením. Veškeré poskytované služby jsou zdarma. 

 

D.  Finanční zajištění 

Projekt Center pro zdravotně postižené je kontinuální projekt, financovaný od roku 1992 

z prostředků MZ ČR a od roku 1994 z prostředků MPSV ČR. 

Smlouvou o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č. S 0747/001 byla na tento projekt     

v roce 2003 poskytnuta celková státní dotace ve výši 1.339.000 Kč, což představuje 

snížení dotace oproti roku 2002 o částku 52.000 Kč. Z tohoto důvodu nebylo možno 

v celém rozsahu původní rozpočet dodržet (např. počet odborných školení). Následné 

přehodnocení rozpočtu po této redukci bylo provedeno tak, aby se snížení dotace 

neprojevilo na množství a kvalitě poskytovaných služeb. Z dotace MPSV ČR byly 

hrazeny mzdové náklady sedmi pracovníků (ředitele a vedoucích detašovaných 

pracovišť v Bruntále, Frýdku-Místku, Havířově, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě), dále 

pak náklady na vedení mzdové agendy, vedení podvojného účetnictví a pojištění. 

Zbývající část dotace MPSV byla rozdělena šesti detašovaným pracovištím na ostatní 

provozní náklady související s realizací projektu (á 18.000 Kč na pracoviště). 

Ostatní prostředky na provoz (cca 30% z celkového rozpočtu projektu) byly zajištěny 

hlavně od magistrátních, městských a obecních úřadů, méně již od právnických a 

fyzických osob. 
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5.1 Služby osobní asistence těžce zdravotně postiženým občanů 

 

Projekt je realizován prostřednictvím Center pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku, Havířově, Opavě a Ostravě. 

 

A. Cíle projektu 

Cílem poskytování osobní asistence je umožnit těžce zdravotně postiženým občanům 

zůstat v domácím prostředí, chodit do školy, do zaměstnání, za kulturou, začlenit se 

do společenství, žít samostatnější a perspektivnější život. 

Klient sám určuje, kdy a jakou službu potřebuje, v jakém rozsahu a na jakém místě 

(zpravidla ve vlastní domácnosti).  

Podstatou služby je pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a 

úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo těžké zdravotní 

postižení. Zvláštní úkoly mají osobní asistenti těžce zdravotně postižených dětí – 

pomoc při zajištění aktivit spojených se vzděláváním, využíváním volného času a 

s rozvojem zájmů dítěte a dalších činností.  

Hlavním cílem osobní asistence je napomoci těžce zdravotně postiženému člověku 

zůstat ve vlastním domácím prostředí a umožnit mu i rovnocenné pracovní 

společenské kontakty jako mají zdraví lidé.  

 

B.  Hlavní okruhy náplně práce osobních asistentů 

• Zabezpečení základních životních potřeb včetně pomoci při fyziologických 

záležitostech 

• Schopnost asistenta samostatného nácviku v základních úkonech sebeobsluhy a 

soběstačnosti včetně užívání kompenzačních a pracovních pomůcek 

• Pomoc při domácích pracích – úklid, vaření, nákupy, pomoc při vedení 

domácnosti, pomoc v zařizování oprav a úprav bydlení apod. 

• Zajištění mobility – doprovod na nejrůznější instituce, do vzdělávacích zařízení, 

na pracoviště, za aktivitami ve volném čase apod. 

• Pomoc a spolupráce při řešení sociálních, osobních a sociálně právních potřeb 

umožňujících zdravotně postiženému vstup a co nejširší zapojení do běžného 

společenského života 

• Pomoc a spolupráce při studijních a pracovních potřebách, které umožní 

zdravotně postiženému další vzdělávání a zapojení do pracovního procesu 

• U dětí jde o zajištění aktivit spojených se školním vzděláním, využíváním volného 

času a rozvoj jejich zájmů 
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C.  Personální zajištění 

Výběru vhodných osobních asistentů je věnována velká pozornost. Je kladen důraz 

na jejich morální a sociální cítění, mravní a občanskou bezúhonnost. Pokud si klient 

nevybere osobního asistenta sám, doporučíme mu vhodného osobního asistenta se 

zdravotním nebo sociálním vzděláním, popř. praxí v pečovatelské či asistenční 

službě. V roce 2003 se na realizaci projektu podílelo celkem 34 pracovníků                

(4 koordinátoři a 30 osobních asistentů). Pracovní poměr s těmito pracovníky je 

uzavírán zásadně na dobu určitou (do konce kalendářního roku). Tato nutnost 

vychází ze způsobu financování projektu. Další velký nedostatek spatřujeme v tom, 

že vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků nejsme schopni dostatečně 

finančně ocenit náročnou a zodpovědnou práci osobních asistentů. 

 
• Koordinátoři služeb osobní asistence:   

� Frýdek-Místek  Anna VÍTEČKOVÁ 

� Havířov   Iveta LINDOVSKÁ 

� Opava   Dagmar SLANINOVÁ 

� Ostrava   Anna KOČÍ 

 
• Osobní asistenti:   

� Frýdek-Místek  Ludmila Beránková, Mária Brezinová, 

     Božena Válková, Dagmar Golová, 

      Renáta Dámková 

� Havířov   Dagmar Masařová, Emanuela Řeháková 

� Opava   Kamila Bartůšková, Ludmila Bortlová, 

   Hana Deutschová, Radka Fojtíková, 

      Daniela Karasová, Bohumila Kociánová, 

      Jana Lojkásková, Petra Matschinová, 

      Jiří Rak, Jaroslav Repta 

� Ostrava   Markéta Adamová, Helena Ferencová, 

     Karina Friedlová, Lenka Grešáková, 

      Milada Charvotová, Jiřina Krayzlová, 

      Tomáš Křivan, Blanka Obalová, 

      Markéta Pizurová, Zuzana Šimíková, 

      Ing. Eva Theimerová, Irma Zelinová, 

      Jana Zielonková 

 
• Supervize:   Mgr. Janka HAJDOVÁ 
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D.  Kvantitativní údaje o poskytnutých službách 

Služby osobní asistence byly v roce 2003 poskytovány celkem 44 klientům. Z tohoto 

počtu bylo 9 dětí a 35 dospělých. Přitom stále existuje vysoká převaha poptávky nad 

možnostmi službu poskytovat všem zájemcům. 

 

 

POČET KLIENTŮ  
SLUŽEB OSOBNÍ ASISTENCE TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM 

 (dle jednotlivých detašovaných pracovišť) 

 
 
 
E.   Finanční zajištění 

Ze strany klientů je o služby osobní asistence zájem, který se bohužel díky 

finančnímu omezení nedaří plně uspokojovat. Smlouvou o poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu č. S 0747/002 byla na tento projekt  v roce 2003 poskytnuta celková 

státní dotace ve výši 743.000 Kč. Dalšími významnými zdroji příjmů byly poskytnuté 

granty magistrátních úřadů v Ostravě a Opavě a příspěvky úřadů práce v Havířově, 

Frýdku-Místku a Ostravě.  

 

Od klientů je vybírán příspěvek ve výši 10 - 20 Kč za jednu hodinu poskytnutých 

služeb. Při výši tohoto příspěvku je brán zřetel na tíživou finanční situaci těžce 

zdravotně postižených i rodin, ve kterých žijí.  

 
Ve srovnání s úkony pečovatelské služby dle vyhl. č. 182/91 Sb. a ústavy sociální 

péče je zajišťování asistentských služeb výrazně ekonomicky výhodnější. V žádném 

případě se ale ekonomicky nedá vyčíslit skutečnost, že zdravotně postižený občan 

může žít v domácím prostředí a tím se jeho život stává kvalitnější. 

 
 

5
2

8

29

Frýdek-Místek

Havířov

Opava

Ostrava
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6. Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy 

 

Základním předpokladem kvalitního a efektivního poskytování služeb zdravotně 

postiženým klientům v obtížné sociální situaci je úzká spolupráce CZP se sociálními 

odbory magistrátních, městských a obecních úřadů. Významná část uživatelů totiž do 

CZP přichází právě na doporučení pracovníků státní správy a obecní samosprávy, 

pracovníků pečovatelských služeb, léčebných, rehabilitačních a zdravotnických 

zařízení. Spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy je možno 

dokumentovat i na zájmu těchto úřadů, aby vedoucí CZP působili v jejich odborných 

komisích jako např.  
• sociální komisi Magistrátu města Havířova, Městského úřadu Příbor 

• komisi pro komunitní plánování městských úřadů v Bruntále a Frýdku-Místku, 

magistrátních úřadů v Havířově a Ostravě 

• poradním sboru ředitele ÚP v Novém Jičíně  

 

7. Spolupráce s občanskými sdruženími zdravotně postižených 

 

Díky společnému prostorovému zázemí s většinou okresních organizací Sdružení 

zdravotně postižených /SZdP/, Svazu tělesně postižených /STP/, Svazu postižených 

civilizačními chorobami /SPCCH/, Svazu neslyšících a nedoslýchavých /SNN/, 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí /ARPZPD/ a Sdružení pro životní 

prostředí zdravotně postižených /SŽPZP/ v kraji je spolupráce s občanskými 

sdruženími, které zajišťují spolkovou a zájmovou činnost pro občany se zdravotním 

postižením velmi intenzivní. 

Podpora činnosti občanských sdružení zdravotně postižených se podle místních 

podmínek v roce 2003 soustřeďovala zejména do těchto oblastí: 

• informování klientů CZP o spolkové a zájmové činnosti pro zdravotně postižené 

• poskytování administrativní pomoci okresním organizacím SZdP, STP, SPCCH, 

SNN, ARPZPD a SŽPZP 

• organizační a technická pomoc při zajišťování akcí pro osoby se zdravotním 

postižením 

• vydávání zpravodajů o aktuálním dění v organizacích zdravotně postižených 

v daném regionu a novinkách týkajících se sociálně právního zabezpečení 

zdravotně postižených – tyto občasníky jsou zdarma na centrech v Bruntále, 

Frýdku-Místku, Novém Jičíně a Opavě 

• zajišťování přednášek a besed 
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8. Finanční hospodaření 

  
Účetnictví CZP MSK bylo v roce 2003 vedeno dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro 
nevýdělečné organizace. 
 

PŘÍJMY PODLE ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY V TIS. KČ 

1. Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 2 082 

2. Příspěvky měst a obcí 612 

3. Příspěvky úřadů práce 243 

4. Příspěvky fyzických osob 124 

5. Příspěvky podnikatelů 130 

6. Příspěvky klientů 277 

7. Bezúplatně převedené prostředky z ústředí 543 

8. Vyúčtování služeb ústředí 82 

9. Ostatní výnosy organizace 83 

FINANČNÍ PŘÍJMY CELKEM 4 176 

VÝDAJE PODLE ROČNÍ UZÁVĚRKY V TIS. KČ 

1. DHM bezúplatně převzatý 1 214 

2. DHM pořízený 60 

3. Ostatní spotřeba materiálu 151 

4. Spotřeba energie 115 

5. Prodané zboží 12 

6. Opravy a udržování 8 

7. Cestovné 35 

8. Služby 611 

9. Mzdové náklady 1 826 

10. Sociální a zdravotní pojištění 608 

11. Stravování 15 

12. Ostatní daně a poplatky 3 

13. Dary 40 

14. Převzaté závazky 157 

15. Jiné ostatní náklady 35 

16. Odpisy DHM a DDHM 57 

17. Likvidace DHM a DDHM 152 

CELKOVÉ NÁKLADY  5 099 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 923 

 
Audit roční závěrky provedla Auditorská společnost Ostrava s.r.o. a dne 23. června 
2004 vydala výrok bez výhrad. 
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A. ROZVAHA K 31.12.2003 

AKTIVA v tis. Kč 

A. Dlouhodobý majetek celkem 89 
  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 146 
   Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 146 
  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -57 
   Samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -57 
B. Krátkodobý majetek celkem 864 
  Zásoby celkem 17 
   Zboží na skladě a v prodejnách 17 
  Pohledávky celkem -125 
   Odběratelé 6 
   Poskytnuté provozní zálohy 58 
   Pohledávky za zaměstnanci 1 
   Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem -183 
   Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků -7 
  Krátkodobý finanční majetek celkem 959 
   Pokladna 35 
   Ceniny 3 
   Bankovní účty 921 
  Jiná aktiva celkem 13 
   Náklady příštích období 6 
   Příjmy příštích období 7 

AKTIVA CELKEM 953 

PASIVA v tis. Kč 

A. Vlastní zdroje celkem 591 
  Jmění celkem 1512 
   Vlastní jmění 1512 
  Výsledek hospodaření celkem -921 
   Účet hospodářského výsledku -923 
   Nerozdělený zisk, neuhrazena ztráta minulých let 2 
B. Cizí zdroje 362 
  Dlouhodobé závazky celkem 48 
   Dohadné účty pasivní 48 
  Krátkodobé závazky celkem 259 
   Dodavatelé 3 
   Zaměstnanci 6 
   Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 85 
   Ostatní přímé daně 17 
   Jiné závazky 148 
  Jiná pasiva celkem 55 
   Výdaje příštích období 55 

PASIVA CELKEM 953 
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B. Provozní náklady podle projektů v % 

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

50%

17%
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4%
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4%

3%
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3%

1%

6%

1%

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Vybavení DHM
Kancelářské potřeby
Spotřební materiál
Opravy a údržba
Energie
Nájemné
Vzdělávání pracovníků
Ekonomický a právní servis
Pojištění
Ostatní služby
Cestovné
Telekomunikace
Poštovné

 
Celkové náklady projektu  1 947 268 

Čerpáno z dotace MPSV ČR  1 339 000 

Podíl dotace k celkovým nákladům 69 % 

SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE TĚŽCE ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝM OBČANŮM

62%

21%
0%

1%

0%
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0%

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Kancelářské potřeby

Spotřební materiál

Energie

Ekonomický a právní servis

Pojištění 

Ostatní služby

Cestovné

Telekomunikace

Poštovné

 
Celkové náklady projektu  1 129 676 

Čerpáno z dotace MPSV ČR  743 000 

Podíl dotace k celkovým nákladům 66 % 



19 19 

9. Poděkování  

     

Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně, svými schopnostmi anebo jinou formou 

podpořili naši činnost. Jedná se zejména o: 

 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

• Úřady práce: Havířov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, Ostrava 

• Magistráty: Havířov, Opava, Ostrava 

• Městské úřady: Bruntál, Krnov, Rýmařov, Břidličná, Moravský Beroun, Vrbno pod 

Pradědem, Albrechtice, Frýdek-Místek, Jablunkov, Frýdlant n.O., Vratimov, 

Třinec, Nový Jičín, Hlučín, Ostrava - Jih a Pustkovec 

• Obecní úřady: Slezské Rudoltice, Razová, Dívčí Hrad, Ludvíkov, Oborná, 

Úvalno, Andělská Hora, Sosnová, Dvorce, Brantice, Mrezina, Bílčice, Jindřichov, 

Malá Štáhle, Huzová, Čeladná, Sviadnov, Morávka, Baška, Nošovice, Palkovice,  

Nýdek, Holasovice, Strahovice, Štáblovice, Uhlířov, Velké Heraltice 

• OV SZdP: Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava 

• OV SPCCH: Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava  

• OV STP: Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava  

• OV SŽP ZP: Bruntál 

• ZO SPCCH: Frýdek-Místek, Frýdlant n.O. - Onko, Třinec - kardiaci, Vítkov, Dolní 

Benešov 

• MO STP: Frýdek-Místek, Frýdlant n.O., Bystřice n.O., Dobrá, Vratimov, Opava 1, 

Opava 5, Kobeřice, Štěpánkovice 

• Firmy: Isolit Bravo, Eli Lilly ČR, Osram Bruntál, Hydrospol Staré město, Jistota 

KB, Sazková kancelář CHANCE, Distep a.s. Frýdek-Místek, IVAX CR Opava-

Komárov, Agromarket H+B, Plaváček s.r.o.  

• paní Aloisie Kalužová z Jablunkova 

• a mnoho dobrovolníků z řad občanských organizací zdravotně postižených, 

kteří se zcela nezištně podílejí na plnění našeho poslání.  

 

Výroční zpráva je vhodnou příležitosti říci zase jednou nahlas:  

DĚKUJEME! 

 

Děkujeme Vám všem za to, že díky Vaší přízni 

můžeme pomáhat potřebným. 

*** 
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