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NOVINKY A INFORMACE Z CZP KRAJE
VYSOČINA,O.P.S.- HAVLÍČKŮV BROD DUBEN 2014
Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 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.
Jsme registrovaná služba dle zákona č.108/ 2006 Sb. sociální poradenství, která zahrnuje
základní a odborné sociální poradenství – její součástí je půjčovna kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek.
Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek
Rozšířili jsme půjčovnu kompenzačních pomůcek o nové pomůcky. Pořídili jsme schodolez a
toaletní křeslo. Schodolez jsme doposud neměli v naší nabídce půjčovny, věřím, že o něj bude
velký zájem z řad klientů. Dále u nás zapůjčíte invalidní vozíky, toaletní křesla, 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 3-15 Kč za den podle
pořizovací ceny pomůcky (např.: chodítko – 3 Kč/den, invalidní vozík 5 Kč/den, schodolez 15
Kč/den).
Poskytneme Vám i informace o možnostech pořízení vlastní pomůcky, můžeme
zprostředkovat objednání či opravu pomůcky.
Osvětové besedy – pozvánka na besedu „Dávky pro osoby se zdravotním postižením,
diskriminace OZP a jak se jí bránit – 16.4.2014
Město Havlíčkův Brod a Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. pořádají
besedu z cyklu „Spoluobčané s handicapem“ v rámci projektu „Implementace a
vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod.
Název besedy je Dávky pro osoby se zdravotním postižením, diskriminace OZP a jak se
jí bránit. Přednáší JUDr. Jan Hutař z Národní rady osob se zdravotním postižením
v ČR. Beseda se koná ve středu 16. dubna 2014 od 15:00 hodin v sále Staré radnice
v Havlíčkově Brodě. Všichni jsou srdečně zváni. „Chceme- li pomáhat, musíme poznávat.“
Dotazníková šetření
Během měsíce listopadu 2013 proběhlo na všech pracovištích Centra pro zdravotně postižené
kraje Vysočina, o.p.s. dotazníková šetření, jejichž cílem bylo zjistit, jak jsou klienti spokojeni
s poskytovanými službami. Toto šetření bylo zaměřeno na klienty, kteří využili sociálněporadenských služeb a klienty, kteří využili služeb v podobě zapůjčení rehabilitační nebo
kompenzační pomůcky. Klienti měli dotazníky vyplňovat anonymně. Klienti CZP –
pracoviště Havlíčkův Brod, kteří využili službu poradenství nebo zapůjčení kompenzační
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pomůcky byli podle dotazníkového šetření se službami velmi spokojeni. Podrobné výsledky
dotazníkových šetření jsou k dispozici na pracovišti CZP Havlíčkův Brod.
Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo pro osoby se zdravotním postižením
Držitelům průkazu ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P se vydává tzv.
parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Základní výhodou spojenou
s parkovacím průkazem je nárok parkovat na místech vyhrazených pro osoby se zdravotním
postižením. Nejste ale automaticky ze zákona osvobozeni od poplatku za parkování.
Informace o parkování zdarma je většinou umístněna na parkovacích automatech, případně
vám ji sdělí na úřadu dané obce. Vozidlo je možné označit parkovacím průkazem pro OZP
pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel tohoto průkazu. V zahraničí mohou
existovat odlišné podmínky silničního provozu. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU
především pro parkování, nicméně se doporučuje si před odjezdem do zahraničí přesně zjistit
podmínky v zemi, kam cestujete.
Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si
dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště. Je potřeba zažádat na obci
s rozšířenou působností na odboru dopravy. Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen
uhradit, ostatních poplatků (poplatek za užívání veřejného prostranství, za povolení ke
zřízení) je zproštěn. Vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete objednat u
soukromé firmy. K žádosti o vyhrazené parkovací místo by mělo být vyhověno vždy, pokud
tomu nebrání některé závažné důvody (nedostatečná kapacita parkovacích míst v dané lokalitě
atd.).
Sleva na telefon
Na slevu na telefon mají nárok držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty a držitelé průkazu ZTP/P, osoba , která má přiznaný příspěvek na péči ve II., III.
a IV. stupni a člověk, který vychovává nezletilou osobu, která vlastní průkaz ZTP
z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo průkaz ZTP/P.
Operátoři si mohou určit, v jaké formě zvýhodnění poskytnou, nabízejí tedy svým
zákazníkům spadajícím do výše uvedených skupin speciální tarify na pevnou i mobilní linku
(popř. internet). Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na jeho zřízení nárok
osoba, která je jeho zákonným zástupcem. Příspěvek nevyplácí krajské pobočky úřadu
práce, dostanete ho přímo od operátora prostřednictvím zvýhodněného tarifu. Úřady
práce Vám vydají případně potřebné potvrzení, které musíte doložit operátorovi.
S dalšími informacemi, či pomocí s vyplněním žádosti Vám pomůže Centrum, bude Vás i
informovat o dalších slevách a výhodách poskytovaných osobám se zdravotním postižením.
V případě zájmů o poskytnutí více informací můžete kontaktovat CZP kraje Vysočina, o.p.s.
pracoviště Havlíčkův Brod. Rádi Vám poradíme.
Kontakt:
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. – 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
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