29. srpen 2014

Poradna pro osoby se zdravotním postižením
Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku a tím
za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. služba je poskytována bezplatně,
odbornými poradci.
Cíle služby
zvyšovat orientaci uživatelů v systémech státní sociální podpory, sociální péče a sociálních
služeb,a tím zvyšovat schopnost řešit svou obtížnou sociální situaci, prosazovat svá práva,
dostat svým povinnostem
zvyšovat schopnost uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce
zvyšovat schopnost překonávat fyzické bariéry pomocí půčovny kompenzačních pomůcek

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba je určená osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci z důvodu zdravotního
postižení nebo vysokého věku.Minimální věk uživatele služby je 15 let.
Principy služby
Nezávislost
Respektování uživatelů
Partnerství a komunikace
Individuální přístup
Profesionalita
Anonymita

Přehled nabízených činností
Sociální poradenství v oblastech:
systému státní sociální podpory
dávek pro osoby se zdravotním postižením
systému sociálních služeb a zákona o sociálních službách
invalidních důchodů
dávky pomoci v hmotné nouzi
poradenství v oblasti omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
zaměstnávání osob se zdravotním postižením

vzdělávací činnost
poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
poskytování informací
zprostředkování odborných konzultací

Cílová skupina

Potřeby

• Osoby zdravotně postižené
• Senioři

• Info

Forma poskytování

Věkové skupiny

• přijdu do zařízení

• 15-26 let mladí dospělí
• 27-64 produktivní věk
• 65-84 senioři
• 85+ senioři nad 85 let

Registrační služba

Bezbariérovost

ANO

ANO

Cena služby
bezplatná

Otvírací doba
Služba je poskytována v těchto časech:
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00, pro
objednané Úterý: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00, pro
objednané

Kontakt provozovatele
Název: Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČO: 26593548
DIČ: CZ26593548
Sokolovaká 9
Nový Jičín 741 01
Tel.:556709403
Mobil: 777735555
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
Web: http://czp-msk.cz
www: zdroj

