
Bankovní spojení:                                                         IČO                                                    tel/fax                                                  E-mail 
   179133355/300                                                      26594706                                            569 427 614                                   czphbrod@volny.cz 

1

                  Centrum pro zdravotně postižené 
                                  kraje Vysočina 

 
                                                           Pracoviště: 
                               Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915,  PSČ  580 01, tel. 569 427 614                                              
 

NOVINKY A INFORMACE Z CZP KRAJE VYSOČINA 
HAVLÍ ČKŮV BROD  ČERVENEC 2013 
 
Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě je 
prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním 
postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či 
udržení kvality života. 
 

Přehled činností CZP kraje Vysočina – pracoviště Havlíčkův Brod 

● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Poskytujeme informace o jiných neziskových organizacích, svazích a klubech, které sdružují 
osoby se zdravotním postižením. Informujeme o aktivitách CZP kraje Vysočina. Pořádáme 
výstavy kompenzačních pomůcek, prezentujeme a propagujeme CZP kraje Vysočina.  

● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

Pomáháme s vyplněním různých tiskopisů, se sepisováním odvolání, doprovázíme klienty na 
úřady. Jednáme v zájmu uživatele – objednáme klienta na úřad, k lékaři, zprostředkujeme mu 
opravu kompenzační pomůcky, vyřizujeme a zjišťujeme informace pro klienta na úřadech. 

● oblast orientace v sociálních systémech 

Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách (slevy na telefon, plyn, elektřinu) na 
které mají právo osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme informace o kompenzačních 
pomůckách. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky. Zapůjčujeme invalidní vozíky, nástavce 
na WC, toaletní křesla, židličky do sprchy, různé typy chodítek, sedačku do vany ad. Cena za 
zapůjčení pomůcky se pohybuje v rozmezí 3- 5 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky.   

● fakultativní činnosti  

Prodáváme drobné kompenzační pomůcky pro lidi se sluchovým postižením. V naší 
nabídce jsou baterie do sluchadel, hadičky, ušní tvarovky do sluchadel, tablety na čištění 
tvarovky, čistící štětečky. Zapůjčujeme zdarma tiskoviny pro lidi se zdravotním postižením    
(Vozka, Vozíčkář, Skok do reality, Mosty atd.). 

 
 
 
 
 

 
 CZP 
  kraje 
Vysočina 
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CZP nabízí novou službu – zprostředkování pomoci osobám poškozeným na zdraví při 
dopravních nehodách 
V rámci spolupráce se společností Votum nabízíme novou službu zprostředkování pomoci 
osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách. Pokud jste byli poškozeni na zdraví 
při dopravní nehodě jako řidič, spolujezdec, cestující, chodec nebo cyklista, pokud Vám 
pojišťovna zaplatila málo, nebo odškodnění snížila, pokud máte problém dostat se 
k odškodnění, na které máte ze zákona nárok, pokud se Vám stala nepříjemná nehoda 
v Česku, nebo v zahraničí, pokud potřebujete peníze na léčbu nebo na zmírnění následků 
souvisejících se zdravotním poškozením při nehodě obraťte se na nás. Zprostředkujeme Vám 
kontakt se společností VOTUM, která Vám se vším pomůže. První schůzka proběhne u nás 
v Centru, konzultace je bezplatná. Neplatíte nic předem, odměna za práci společnosti Votum 
bude uplatňována jen v případě získání odškodnění a to až tehdy, jakmile pojišťovna vyplatí 
odškodnění. Nemusíte platit právníky a nevznikají Vám taky žádné jiné náklady. Pokud Vás 
informace zaujala, či se týká přímo Vás nebo Vašich známých, obraťte se na nás, poskytneme 
Vám další informace. 
 
Centrum rozšířilo půjčovnu kompenzačních pomůcek 
Rozšířili jsme půjčovnu kompenzačních pomůcek o nové pomůcky. Z poskytnuté dotace od 
Charty 77 a sponzorského daru jsme pořídili toaletní křesla, invalidní vozík a procházková 
chodítka. O tyto pomůcky je největší zájem, proto bylo žádoucí je do půjčovny pořídit. Dále u 
nás zapůjčíte sedačku do vany, různé druhy chodítek, nástavce na WC, židličky do sprchy, 
skládací hůl a rehabilitační dětský kočárek. Na základě sepsané Smlouvy o zapůjčení 
kompenzační pomůcky Vám pomůcku zapůjčíme. Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje 
od 3-5 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky. 
 
Centrum se připojilo ke sbírce víček od PET lahví pro Davídka   
Připojili jsme se ke sbírce víček od PET lahví pro Davídka. Davídek potřebuje nákladnou 
léčbu, na kterou nemá jeho rodina peníze. Nejvíce by mu pomohl pobyt v ADELI centru v 
Piešťanech.  

Jeho maminka říká: „V říjnu 2011 se narodil Davídek. Od narození má bolestivé 
křeče, svalové napětí a epilepsii. Teď je Davídkovi 16 měsíců, nemůže sám sedět, ani se 
batolit jako jiné děti. Dalším problémem je u něj každodenní zvracení, které ho v mnoha 
směrech brzdí. Davídek bojuje ze všech sil, ale jeho tělo se brání. Tuto sbírku jsem založila 
proto, že Davídek potřebuje nákladnou léčbu, na kterou nemáme peníze. Nejvíce by mu 
pomohl pobyt v ADELI centru v Piešťanech, kde 3 týdenní léčebný pobyt stojí kolem 
100.000 Kč. Za každou Vaši pomoc budeme nesmírně rádi, ať už to budou víčka od PET 
lahví nebo peněžitá pomoc.“ 

Rozhodli jsme se, že Davídka také podpoříme a budeme sbírat pro něj víčka. Víčka 
můžete odevzdat přímo na Centru.  
 
Veletrh sociálních služeb a výstava kompenzačních pomůcek 
Už se připravuje třetí ročník Veletrhu sociálních služeb a výstava kompenzačních pomůcek. 
Tento Veletrh proběhne v rámci realizace Střednědobého plánu sociálních služeb města 
Havlíčkův Brod ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých 
a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina. Veletrh je plánovaný na 2.října 2013 
v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě. Představí se zde poskytovatelé sociálních služeb města 
Havlíčkův Brod a okolí, firmy kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým, sluchovým a 
tělesným postižením, další zajímavé doplňkové aktivity, bude zde zajímavý doprovodný 
program. Nyní se mohou přihlašovat zájemci, kteří by měli na Veletrhu zájem vystavovat. 
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Osvětové besedy  
V rámci realizace Střednědobého plánu sociálních služeb města Havlíčkův Brod probíhají 
besedy, které mají přiblížit široké veřejnosti specifika jednotlivých druhů zdravotních 
postižení a duševních nemocí. Těchto besed proběhne dohromady 12, konají se pravidelně 
jednou za tři měsíce v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Proběhly už dvě besedy, první 
beseda se konala v březnu a týkala se očních vad, druhá beseda proběhla v červnu a zabývala 
se duševními nemoci ve stáří. Další beseda je plánována na začátek října.  
 
Pořízení průkazů ZTP a následné výhody z něho vyplývající 
Od ledna 2012 byly nastaveny nové podmínky pro přiznání průkazu ZTP/P. Nyní nezáleží na 
samotné diagnóze (ani na výši invalidního důchodu). Teď záleží, zda jste schopen se o sebe 
postarat. Přiznaná invalidita nemá na získání průkazky žádný vliv. 
 Průkaz Vám bude přiznán pouze tehdy, bude-li uznáno, že nezvládáte alespoň jednu z 
následujících životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a 
obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o 
domácnost.  
Kritéria pro p řiznání průkazu jsou tedy dvojí: 
• Základní životní potřeby, kdy nezvládnutí mobility nebo orientace opravňuje k přiznání 
průkazu ZTP/P (s výjimkou sluchově postižených nad 18 let) a současně při opakovaném 
dopravování příspěvek na mobilitu (400 Kč/měsíčně) 
• Nezvládnutí 3-4 potřeb – průkaz TP  (současně příspěvek na péči v I.stupni – 800 Kč/měs.) 
• Nezvládnutí 5-6 potřeb – ZTP (současně příspěvek na péči ve II.stupni (4 000 Kč/měs.) 
• Nezvládnutí 7 a více potřeb – ZTP/P (současně příspěvek na péči v III. nebo IV. stupni – 8 
000 nebo 12 000 Kč/měs.) 
O průkaz se žádá na Úřadu práce ČR.  

Bude-li Vám přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, pak na obecním úřadu obce s 
rozšířenou působností (na sociálním odboru) můžete požádat o vydání parkovacího průkazu 
(O7). K vydání budete potřebovat občanský průkaz, pasovou fotografii a průkaz ZTP nebo 
ZTP/P. 

V Centru pro zdravotně postižené není možné průkazku ZTP vyřídit, ale v případě 
dotazů je občanům rádi zodpovíme, popřípadě pomůžeme s vyplněním žádosti atd. 
 
 
V případě zájmů o poskytnutí více informací můžete kontaktovat CZP kraje Vysočina – 
pracoviště Havlíčkův Brod. Rádi Vám poradíme. 
 
 

Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina – pracoviště Havlíčkův Brod, 
vedoucí CZP - Mgr. Alena Škarková , Dobrovského 2915, 580 01, Havlíčkův Brod, Tel.: 
569 427 614, E-mail: czphbrod@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 
 
 
Návštěvní hodiny: Po, St: 8:00 -12:00, 13:00 – 17:00, Út, Čt: 8:00 -12:00, 13:00 – 14:30, 
Pá: 8:00 – 11:30, v úterý a v pátek dopoledne – terén, objednaní klienti 


