
  
 

 

 
 

 
 
 

 
Jsme poradna pro zdravotně  
postižené občany, jejich příbuzné,  
osoby bez ohledu na věk,  
druh a rozsah zdravotního postižení 

                           
Posláním Centra je prostřednictvím 
poskytovaných služeb zvyšovat informovanost 
osob se zdravotním postižením, podporovat jejich 
nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke 
zvýšení či udržení kvality života. 

 
Zprostředkujeme pomoc občanům při 

řešení obtížné sociální situace a 
zajišťování životních potřeb 

 
Prosazujeme práva a zájmy ZP 

 

Najdete nás: Žďár n/Sázavou 
Komenského 1, PSČ 591 01, 

:566 625 703, mob: 605353612 
 e – mail: czp.zdar@volny.cz  
vedoucí : Růžičková Květoslava          

 

PORADENSKÉ DNY 

PONDĚLÍ 730 - 1200    1300 - 1700 

ÚTERÝ 730 - 1200    1230 - 1400 

STŘEDA 730 - 1200    1300 - 1700 

ČTVRTEK      730 - 1200    1230 - 1400 

PÁTEK 730 - 1100   objednaní klienti 

 
 

 
 
 

 
 

Poradíme a poskytneme Vám tyto služby: 
 

Odborné sociální poradenství   
 

➢ mimořádné výhody pro zdravotně postižené 
občany    

➢ platnost průkazů TP, ZTP, ZTP/P 

➢ výhody průkazů ZTP, ZTP/P  

➢ parkovací průkaz (označení vozíčkáře) 
➢ příspěvek na mobilitu (provoz auta)  

➢ příspěvek na pořízení vozidla  

➢ příspěvek na zvláštní pomůcku 

➢ smlouva s asistenty sociální péče 
(osobou blízkou)   

➢ příspěvek na péči, jeho využití, jak žádat a 
kde žádat 

➢ sociální služby v regionu, jejich výběr  

➢ smlouva o poskytování sociální služby 

➢ hodnocení a posuzování úkonů péče  

➢ životní a existenční minimum 

➢ změna invalidních a starobních   důchodů  

➢ možnost podání námitky proti rozhodnutí 

➢ pomoc při výběru vhodné kompenzační 

pomůcky a postupu k jejímu získání 

➢ individuální pomoc – např. se sepisováním 

různých písemností (žádostí, odvolání, 

smlouvy atd.  

 

 

 

 

Všeobecné informace 

poskytování individuálních rad, cílené   

pomoci nejrůznějšího charakteru),    

vyjednávání v zájmu klienta 

 

Psychologická poradna  

Pedagogicko-psychologickou poradna  

pro dospělé a děti s různým onemocněním.  
 

Právní poradna právní poradenství  

(zdravotní postižení, nemoc,  oblast sociální.  

Služby těchto poraden jsou pro naše klienty 

poskytovány zdarma. 

 

 

 

                        Na CZP lze na přechodnou dobu zapůjčit  

následující kompenzační pomůcky.  

Půjčovné se dle ceníku pohybuje  

ve výši od 5 – 15 Kč za 1 den.  
 

✓ Mechanické invalidní vozíky 

✓ Toaletní křesla 

✓ Toaletní křeslo kolečkové 

✓ Chodítka – pevné, skládací, podpažní 

✓ Nástavce na WC   

✓ Schodolezy 

✓ Polohovací postel  

✓ Berle, hole, slepecké hole  
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