
 

  

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. – 

pobočka Jablonec nad Nisou 

 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočka Jablonec nad Nisou, 

nabízí své služby klientům na území města Jablonec nad Nisou a v okolních obcích.  

Potřebujete pomoc v běžných denních činnostech? Potřebujete pravidelný doprovod k lékaři, 

do obchodů nebo na úřady? Chtěli byste chodit na procházky, ale nejste si při chůzi venku 

jisti? Potřebujete pomoci s péčí o Vaše zdravotně postižené blízké? Nechcete umístit své 

příbuzné do domovů pro seniory, ale zároveň nevíte, kdo by se o ně postaral v době Vaší 

nepřítomnosti?  Potřebuje Vaše dítě se zdravotním postižením pomoc ve škole nebo školce?  

Pak je tu pro Vás Centrum pro zdravotně postižené, které nabízí sociální službu osobní 

asistence a terénní odlehčovací služby. Tyto služby pomáhají žít lidem se zdravotním 

postižením a seniorům v jejich přirozeném prostředí a podporují je v jejich individuálním 

rozvoji. Osobní asistent se snaží vést klienta k co největší soběstačnosti a samostatnosti a vede 

ho k aktivní spolupráci. Služby jsou poskytovány dětem se zdravotním postižením od 3 let, 

dospělým se zdravotním postižením a seniorům.  

Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách se základní sazbou 100 Kč 

/1 h. poskytování služby, v případě využívání více hodin v kuse je cena za 1 h. nižší.  

Centrum pro zdravotně postižené dále poskytuje tlumočnické služby, odborné 

sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, poradnu pro sluchově 

postižené osoby, právní poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory, prodej 

baterií do naslouchadel. 

Od roku 2013 poskytuje organizace také službu Sociálně-právní ochrana dětí, kdy 

veškeré činnosti jsou vykonávány s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany v rámci 

projektu Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi 

v Libereckém kraji. Služba je určena pro rodiny s dětmi, které se ocitly nebo se mohou 

ocitnout v ohrožení. Vždy se jedná o rodiny v evidenci sociálně-právní ochrany dětí a sociální 

pracovníci Centra úzce spolupracují se sociálními pracovníky jednotlivých OSPODů na řešení 

problémů jednotlivých rodin.  

Ve spolupráci se Sdružením Artefaktum.cz pořádáme v rámci projektu „Tvoříme 

duší…“ několik prezentačních setkání osob se zdravotním postižením a jejich přátel. Setkání 

se konají na Státním zámku Zákupy, v interiérech Kulturního centra GOLF v Semilech 

„Semilské impulzy“ a v prostorách Spolkového domu v Jablonci nad Nisou a kostele Dr. 

Farského „Adventní setkání“. Každoročně se koná celostátní soutěž Modrý slon ve spolupráci 

s Libereckou zoologickou zahradou. Součástí všech setkání je prezentace nejen děl 

vystavujících tvůrců, ale také představení a nemalou součást tvoří i účast chráněných dílen 

z celého regionu. 

Veškeré informace o našich činnostech a akcích naleznete na webových stránkách 

www.czplk.cz.  

http://www.czplk.cz/


Najdete nás: ve Spolkovém domě v ulici E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou,  patro 2b 

v pondělí a středu v 8- 12 a 12:30 – 17 h. a v úterý a ve čtvrtek v 8-12 a 12:30 – 15 h.  

Kontaktní osoby: vedoucí centra – Eva Vítová, DiS., tel. 731 653 100,  

       sociální pracovnice -  Mgr. Žaneta Ryzková, tel. 731 653 053 

       vedoucí sociální pracovnice SPOD – Bc. Klára Topolová, tel. 731 653 101 

       vedoucí tlumočnických služeb – Bc. Karel Redlich, tel. 731 653 008 

E-mail:  jablonec@czplk.cz  
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