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Posláním CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. je umožnit lidem se zdravotním postižením a seniorům  
prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb plnohodnotný život v prostředí, na které jsou zvyklí 

Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje o.p.s. 

nabízí osobám se zdravotním postižením a seniorům odbornou, bezplatnou pomoc v sociální oblasti, 

a také pomoc s vyřizováním příspěvků pro osoby se zdravotním postižením nebo odvoláním proti 

rozhodnutí úřadu, či pomoci napsat odvolání nebo správní žalobu. Sociální poradenství je určeno pro 

osoby se zdravotním postižením, od 15 let věku, s možností zachování Vaší anonymity. 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. dále poskytuje pronájem 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, tlumočnické a aktivizační služby, poradenství pro osoby 

neslyšící a nedoslýchavé, prodej baterií do naslouchadel a bezplatnou právní poradu pro osoby se 

zdravotním postižením. 

Dále Vám nabízíme službu osobní asistence, u které si sami rozhodnete kde, kdy a při kterých činnostech 

Vám budeme napomáhat, abyste je zvládli sami. Také si sami určíte rozsah služby poskytovaných činnosti 

(osobní hygiena, oblékání, přesuny, příprava a podání stravy, doprovod na nákup, k lékaři či volnočasové 

aktivity.) Nabízíme také pečujícím osobám odlehčovací službu, abychom jim poskytli čas na odpočinek a 

realizaci vlastních potřeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou pečují, může nadále zůstat ve svém 

prostředí a zachovat si vlastní životní styl a důstojnost, který jí vyhovuje. Obě tyto služby poskytujeme 

osobám se zdravotním postižením od 3 let věku, v průběhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v přirozeném 

prostředí klienta. Služby je možné zajistit po předchozí dohodě, na základě Smlouvy o poskytování. 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ČESKÁ LÍPA 

Konopeova 812,  

470 01 Česká Lípa  

e-mail: czpcl@volny.cz, www.czplk.cz 

tel.: 731 653 009, 731 653 031, 487 853 781 
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