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1. Úvodní slovo 

Vážení přátelé,

rok 2005 byl již třetím rokem existence našeho občanského sdružení, které 
navazuje na Sdružení zdravotně postižených v ČR v oblasti regionálně
poskytovaných sociálních služeb pro zdravotně postižené občany.  

Hodnotíme-li aktivity organizace z pohledu stanovených cílů, považujeme 
tento rok za úspěšný. Spektrum mnoha aktivit, činností a cílů Centra pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje je podrobně popsáno v následujícím 
textu. Z hlediska naplnění veřejně prospěšného poslání organizace jistě patří mezi 
důležité výsledky zejména to, že se podařilo posílením pracovního týmu rozšířit 
nabídku služeb pro občany a organizace.

Naše aktivity přispívají k celkovému začlenění lidí s postižením do 
běžné společnosti a my jsme rádi, že jsme se mohli při tomto úsilí „opřít“ o celou 
řadu partnerů. Tato výroční zpráva je věnována především Vám, našim 
donátorům, dárcům, odborníkům „po boku“ a dalším spřízněným přátelům. 
Vaše pomoc, především věnované prostředky, poskytnutý volný čas a odborné 
rady nás nejen těší, ale i zavazují do budoucnosti. Věříme, že Vás následující 
text přesvědčí, že toto společné úsilí nebylo vynaloženo nadarmo.
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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

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Svaz tělesně postižených v ČR

Dne 25. 11. 2002 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

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: +420 596 115 318

E-mail: centrumzpov@razdva.cz

Právní statut: občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.

IČ: 26593548

DIČ: CZ26593548

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., divize Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 195882225/0300

Statutární zástupci: Mgr. Martina SALAMONOVÁ, ředitelka
Bieblova 3
702 00 Ostrava 
tel./fax: +420 596 115 318
e-mail:  centrumzpov@razdva.cz 

Dalibor PŘEČEK, předseda výkonného výboru
Ostrčilova 4
702 00  Ostrava
tel./fax: +420 599 444 023
e-mail:  stpvcr@centrum.cz

3.1 Prostorové zázemí

Služby zajišťované Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje jsou 

realizovány na pěti pracovištích, a sice v Bruntále, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, 

Opavě a Ostravě). Prostorová zázemí všech pracovišť jsou bezbariérová, 

s optimálním řešením prostor k poskytovaným službám. V jejich blízkosti jsou 

parkovací místa vyhrazená pro zdravotně postižené občany a všechny jsou v blízkosti 

zastávek MHD. 



6

3.2 Detašovaná pracoviště – kontakty, návštěvní hodiny

BRUNTÁL 
Dukelská 2, 792 01 Bruntál, tel.: 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

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 

Všeobecná 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 

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, Svazu neslyšících a nedoslýchavých aj.

Informace 
o ozdravných, relaxačních, životosprávných a rehabilitačních pobytech, kurzech, 
rehabilitačním plavání a cvičení, zvláštních službách a výhodách pro zdravotně 
postižené 

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

Služby dle místních podmínek
výuka znakového jazyka, měření tlaku krve, opravy sluchadel, prodej a servis 
kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené aj.

Vydávání zpravodajů a prodej drobných kompenzačních pomůcek a publikací 
s tématikou zdravotně postižených

Poskytované služby, s výjimkou osobní asistence a výuky znakového jazyka, 
jsou zdarma.
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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 byly v roce 2005 realizovány hlavně díky finanční podpoře 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a grantů magistrátních a městských úřadů, 

méně již podnikatelských subjektů a fyzických osob.

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. 

Jedná se o kontinuální projekt, který prostřednictvím vybudované sítě regionálních 

pracovišť zajišťuje od roku 1991 komplex služeb pro zdravotně postižené občany,              

a to zejména v těchto aspektech:

poskytování informací

pomoc při prosazování práv, zájmů a potřeb

výchovné, vzdělávací a aktivační služby

sociální a psychosociální terapie 

sociální intervence 

organizování a koordinace služeb osobní asistence

specifické 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. 

Za zásadní problémy zdravotně postižených považujeme:

nízké právní vědomí a nedostatečnou právní orientace ve změti předpisů 
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upravujících podmínky života zdravotně postižených

podstatně nižší možnosti a přístup ke vzdělání a rekvalifikacím, které 

znesnadňují zaměstnávání zdravotně postižených

obtížnou dostupnost institucionálně poskytovaných služeb

malou informovanost o možnostech kompenzace zdravotního postižení pomocí 

moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek včetně možností jejich 

obstarání

obtížnou sociální situace s ohledem na vysoké životní náklady (kompenzační 

pomůcky, léky, osobní asistence apod.)

nedostatek aktivit, které napomáhají integraci, společenskému, kulturnímu, 

sportovnímu a jinému vyžití zdravotně postižených

B. Personální zajištění

Na realizaci projektu se v roce 2005 podílel tým šesti odborných pracovníků, kteří 

samostatně zajišťovali jednotlivé činnosti na daných pracovištích a společně řešili 

koncepční a metodické otázky. Vedoucí všech detašovaných pracovišť, vedle 

požadované odbornosti a využitelné předchozí praxe, absolvovali navíc specializovaný 

kvalifikační kurs, akreditovaný MŠMT ČR. Další odborná příprava pracovníků je

zajišťována formou účasti na různých vzdělávacích akcích, seminářích a supervizních 

skupinách. 

Na realizaci projektu se dále významně podílejí externí spolupracovníci, kteří 

zajišťují:

právní poradenství

výuku znakového jazyka

poradenství, prodej a servis kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené

konzultační činnost v oblasti životního prostředí zdravotně postižených

supervizi

metodickou pomoc 

další specifické služby

Při organizaci místní pomoci a depistáže osamělých těžce zdravotně postižených 

občanů v sociální nouzi spolupracujeme s dobrovolníky – sociálními referenty 

organizačních jednotek Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními 

chorobami, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a Svazu neslyšících a 

nedoslýchavých. 
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Ředitelka: Mgr. Martina SALAMONOVÁ

Vedoucí detašovaných pracovišť:

� Bruntál Miroslav PALÁNEK

� Frýdek-Místek Anna VÍTEČKOVÁ

� Nový Jičín Jiří MYŠKA

� Opava Dagmar SLANINOVÁ

� Ostrava Anna KOČÍ

Právní poradenství: JUDr. Miloslav ŠIMALJÁK

JUDr. Milan MISAŘ

JUDr. Jarmila PROKOPIUSOVÁ

Supervize: PhDr. et Mgr. Jana HAJDOVÁ

C. Kvantitativní údaje o poskytnutých službách

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

jeho prostřednictvím poskytovány. 

POČET EVIDOVANÝCH KLIENTŮ V ROCE 2005                                                             

  

                                                                                                

V roce 2005 využilo služeb CZP celkem  19 174 klientů, s nimiž bylo zaznamenáno

celkem 26 543 kontaktů a intervencí. Na meziročním snížení kontaktů s klienty o 9,5

% se projevil přechod jednoho z detašovaných pracovišť CZP pod Magistrát města 

Havířova, ke kterému došlo k 1. 7. 2004.
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STATISTIKA KLIENTELY 

PODLE DRUHU POSKYTNUTÉ SLUŽBY 

ZA ROK 2005

Detašovaná pracoviště CZP

Specifikace
služeb

B
ru
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l
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rý
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ek

-
M

ís
te

k

N
o

v
ý

 
J

ič
ín

O
p

a
va

O
s

tr
av

a

C
e

lk
e

m

Základní sociálně právní 
poradenství

1508 1620 1900 1416 1445 7889

Právní poradenství 481 318 53 64 32 948

Sepsání žádostí, odvolání aj. 749 25 110 87 10 981

Pomoc při řešení zaměstnání 345 5 15 14 9 388

Poradenství při výběru 
kompenzačních pomůcek

559 48 80 133 63 883

Pomoc při zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa

136 4   67 0 15 222

Prodej drobných 
kompenzačních pomůcek, 
odborných brožur atd.

0 972 75 48 0 1095

Zprostředkování odborných 
konzultací v oblasti životního 
prostředí ZP

113 178 135 42 380 848

Nabídka aktivačních činností 
pro zdravotně postižené

0 10 40 676 195 921

Administrativní pomoc malým 
občanským sdružením ZP

0 420 60 351 111 942

Poskytování všeobecných 
informací, telefonické dotazy a 
ostatní služby

2834 1380 3265 1812 2135 11426

CELKEM 6725 4980 5800 4643 4395 26543

počet intervencí 899 687 1150 912 1389 5037

z 
to

h
o

počet kontaktů 5826 4293 4650 3731 3006 21506
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Aktivity dle místních podmínek:

Bruntál poradní dny v Krnově a Rýmařově (viz kapitola 3.2), 

měření tlaku krve, 

vydávání zpravodaje (2 vydání, náklad 100 ks)

Frýdek-Místek poradní dny v Třinci a Jablunkově (viz kapitola 3.2), 

vydávání zpravodaje (5 vydání, náklad 400 ks)

Nový Jičín vydávání zpravodaje (2 vydání, náklad 300 ks)

Opava výuka znakového jazyka (2krát týdně 2 hodiny),

vydávání zpravodaje (4 vydání, náklad 800 ks)

Centrum zajišťuje své služby převážně ambulantní formou. Další kontakty s klienty 

mají charakter terénní služby, tj. poskytování služeb buď v bytě klienta nebo jeho okolí.

V roce 2005 jsme zaznamenali celkem 648 návštěv v domácím prostředí klientů. 

V souvislosti s dlouhodobě velkým zájmem ze strany základních a místních organizací 

Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami a Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých o skupinové poradenství, bylo v roce 2005 zajištěno

celkem 83 přednášek a besed, kterých se zúčastnilo téměř 6,5 tisíce osob se 

zdravotním postižením. 

Nejvíce dotazů se týká:

příspěvků podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

možnosti výdělečné činnosti při částečném a plném invalidním důchodu, 

správních poplatků, daní, 

zvláštních služeb a výhod pro zdravotně postižené (Český Telecom, Česká 

pošta a další). 

Časté jsou také dotazy vztahující se k občanskému právu, zejména k bydlení, 

zaměstnávání zdravotně postižených osob a problémům se zaměstnavateli.



13

5.1 Služby osobní asistence těžce zdravotně postiženým občanů

Projekt byl realizován prostřednictvím Center pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku, Opavě a Ostravě.

A. Cíle projektu

Cílem poskytování služeb 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. Je mu tak 

umožněno rozhodovat samostatně o svém životě, potřebách, zájmech, neboť on sám 

je nejlepším odborníkem na svůj život. Osobní asistent tak může nahradit klientovi 

nejen absenci rodinných příslušníků, ale také samotné umístění v ústavu, které často 

bývá jediným řešením pro těžce zdravotně postiženého odkázaného na pomoc druhé 

osoby. 

Služba osobní asistence je určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy, zejména 

v oblastech osobní péče a péče o domácnost, kteří žijí samostatně v běžném 

prostředí. Podstatou služby je pomoc se zvládnutím běžných každodenních 

dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo jeho těžké 

zdravotní postižení. 

Osobní asistence se stala jednou z forem péče, která napomáhá co nejdéle odsouvat 

ústavní péči a překlenout čekací dobu na ústavní umístění. Napomáhá taktéž 

překlenout nejtěžší období rekonvalescence po náhlých mozkových či srdečních 

příhodách, frakturách apod. Výhodou služeb je okamžitá reakce na vzniklou potřebu.

B. 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 2005 se na realizaci projektu podílelo celkem 46 pracovníků (42 osobních 

asistentů, 3 koordinátoři a supervizorka). 
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Pracovní poměr s těmito pracovníky je uzavírán zásadně na dobu určitou (do konce 

kalendářního roku). Tato nutnost vychází ze způsobu financování projektu. 

Koordinátoři služeb osobní asistence:

 Frýdek-Místek Anna VÍTEČKOVÁ

 Opava Dagmar SLANINOVÁ

 Ostrava Anna KOČÍ

Osobní asistenti:

 Frýdek-Místek Ludmila Beránková, Jaenetta Konarská,

Dagmar Křížková, Ilona  Magdoňová, 

Ing. Olga Omelková, Marcela Tichopádová, 

Ctibor Žák

 Opava Danka Benšová, Ludmila Bluchová,

Magda Konečná, Mgr. Miloslava Kumová,

Alena Lihotská, Květa Musilová, 

Libuše Pavelková, Jiří Rak, 

Jaroslav Repta, Petr Suchomel, 

Libuše Valečková

 Ostrava Jana Bubelová, Mgr. Martina Bergerová,

Marcela Černá, Helena Ferencová,

Karina Friedlová, Tereza Havránková,

Dagmar Heřmanová, Milada Charvotová, 

Jiřina Krayzlová, Jana Kročilová, 

Hana Ličková, Jana Mac-Linksová, 

Dagmar Maliníková, Blanka Obalová, 

Věra Pavelková, Markéta Pizurová, 

Marie Polášková, Věra Stuchlíková, 

Jana Šamalová, Jana Šubjáková, 

Irena Teslíková DiS., Marta Wimmerová, 

Irma Zelinová, Věra Zimová

Supervize: PhDr. et Mgr. Jana HAJDOVÁ

C. Hlavní okruhy náplně práce osobních asistentů

zabezpečení základních životních potřeb včetně pomoci při fyziologických 
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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

D. Kvantitativní údaje o poskytnutých službách

Služby osobní asistence byly poskytovány jen malé skupině klientů, protože institut 

osobní asistence nebyl doposud uzákoněn a hledání zdrojů financování osobní 

asistence je proto velmi obtížné. V roce 2005 jsme z finančních prostředků, které se 

nám podařilo opatřit především od Krajského úřadu MSK, Magistrátu města Ostravy a 

Statutárního města Opavy, poskytovali osobní asistenci celkem 68 klientům, kterým 

bylo poskytnuto celkem 24 043 hodin těchto služeb. I když se počet našich klientů 

využívajících služeb osobní asistence v roce 2005 meziročně zvýšil o 17 %, stále

existuje převaha poptávky nad možnostmi službu poskytovat všem zájemcům.

POČET KLIENTŮ 

SLUŽEB OSOBNÍ ASISTENCE TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM

 (dle jednotlivých detašovaných pracovišť)

26

12

30

Frýdek-Místek

Opava

Ostrava
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POČET POSKYTNUTÝCH HODIN 

SLUŽEB OSOBNÍ ASISTENCE TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM

(dle jednotlivých detašovaných pracovišť)

Od klientů je vybírán příspěvek ve výši 5 - 25 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.

Za mimořádnou obětavost, pracovitost, takt a porozumění převzala jedna 

z našich osobních asistentek, paní Irma Zelinová, ocenění

„Pečovatelka roku 2005“.

Cenu, kterou vyhlásila Diakonie ČCE ve spolupráci s Asociací pečovatelské 

služby, převzala dne 30. listopadu 2005 z rukou paní Livie Klausové

 na Novoměstské radnici v Praze.

4525,5
5685

13301

Frýdek-Místek

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 Městského úřadu Příbor

komisi pro komunitní plánování městských úřadů v Bruntále, Krnově, Frýdku-

Místku a Novém Jičíně, Magistrátu města Ostravy

poradním sboru ředitele Úřadu práce v Novém Jičíně 

odborné pracovní skupině pro posuzování vhodné pracovní rehabilitace 

osob se zdravotním postižením při úřadech práce v Bruntále, Frýdku-Místku, 

Novém Jičíně, Opavě a Ostravě
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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 2005 soustřeďovala zejména do těchto oblastí:

informování klientů CZP o spolkové a zájmové činnosti pro zdravotně 

postižené a výhodách, jež občanská sdružení zdravotně postižených nabízejí 

svým členům (slevy na technické prohlídky a opravy vozidel, masáže, plavání, 

návštěvy divadelních představení, koncertů apod.)

poskytování administrativní pomoci okresním organizacím Sdružení zdravotně 

postižených, Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními 

chorobami, Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí a Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených

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

přednášky a besedy na členských schůzích místních organizací Svazu tělesně 

postižených, základních organizacích Svazu postižených civilizačními chorobami

a Svazu neslyšících a nedoslýchavých
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8. Finanční hospodaření

  A.   Příjmy v tis. Kč

Z toho:
PŘÍJMOVÁ POLOŽKA

Celkem 
v tis. Kč Centrum 

pro ZP
Osobní 

asistence

1. Dotace Moravskoslezského kraje 2080 1255 825

2. Příspěvky měst a obcí 1181 446 735

3. Příspěvky úřadů práce 346 68 278

4. Příspěvky fyzických osob a podnikatelů 57 57 0

5. Příspěvky klientů 342 0 342

6. Ostatní výnosy organizace 169 169 0

CELKEM 4 175 1 995 2 180

B.   Výdaje v tis. Kč

Z toho:
NÁKLADOVÁ POLOŽKA Celkem 

v tis. Kč Centrum 
pro ZP

Osobní 
asistence

1. Spotřebované nákupy 320 311 9

1.1 Spotřeba materiálu 117 108 9

- Spotřeba kancelářských potřeb 80 74 6

- Knihy, časopisy, odborné texty, učebnice 10 10 0

z 
to

ho
:

- Ostatní 27 24 3

1.2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 86 86 0

1.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 25 0

1.4 Spotřeba energie 92 92 0

- Spotřeba elektrické energie 22 22 0

- Vodné, stočné 4 4 0

z 
to

ho
:

- Spotřeba plynu, tepla, TUV 66 66 0

2. Služby 626 559 67

2.1 Oprava a udržování 13 12 1

2.2 Cestovné 39 38 1

2.3 Ostatní služby 574 509 65

- Telefony – hovorné 123 113 10

- Školení 9 9 0

- Pronájem nebytových prostor 55 55 0z 
to

ho
:

- Ostatní 387 332 55

3. Osobní náklady 3217 1216 2001

- Mzdy a platy 2285 858 1427

- Zákonné odvody z mezd 802 300 502

z 
to

ho
:

- Dohody konané mimo pracovní poměr 130 58 72

4. Jiné náklady 61 52 9

CELKEM 4224 2138 2086
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C.   Provozní náklady podle projektů v %

Celkové náklady projektu 2 138 405 100 %

Čerpáno z dotace KÚ 1 254 800 58,7 %

SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 
TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM

72%

24%

4%

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Celkové náklady projektu 2 086 199 100 %

Čerpáno z dotace KÚ 824 700 39,5 %

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

43%

14%

5%

5%

4%

1%

2%

5%
3%

18%
Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Vybavení DDHM a DDNM

Spotřební materiál

Energie

Opravy a udržování

Cestovné

Telefony - hovorné

Nájemné

Ostatní náklady
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9. Poděkování 

    

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

podpořili naši činnost. Jde zejména o:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Úřady práce: Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek

Magistráty: Ostrava, Opava 

Městské úřady: Ostrava Jih, Nový Jičín, Příbor, Frýdek-Místek, Třinec, Frýdlant 

n.O., Jablunkov, Vrbno pod Pradědem, Krnov, Rýmařov, Bruntál, Břidličná

Obecní úřady: Holasovice, Uhlířov, Štáblovice, Baška, Čeladná, Nošovice, 

Nýdek, Morávka, Ludvíkov, Václavov, Dívčí Hrad, Úvalno, Huzová, Dětřichov, 

Oborná, Slezské Rudoltice, Mezina, Dvorce, Býkov-Láryšov, Andělská Hora, 

Razová, Dolní Moravice, Sosnová, Malá Štáhle, Valšov, Jindřichov, Horní Město, 

Heřmanovice

Firmy: Ivax Pharmaceuticals s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 

Chance, ČSOB a.s., Isolit Bravo, Osram, Eli Lilly ČR s.r.o., Hydrospol, Horymas 

s.r.o.

Fyzické osoby: pí Hana Bambušková z Opavy

Občanská sdružení zdravotně postižených: MěV SPCCH Ostrava, SŽP ZP

Ostrava, OV SPCCH Frýdek-Místek, MO STP Dobrá, MO STP Morávka-Pražmo, 

OV STP Frýdek-Místek

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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