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                  Centrum pro zdravotně postižené 
                                  kraje Vysočina, o.p.s. 

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

NOVINKY A INFORMACE Z CZP KRAJE 
VYSOČINA,O.P.S.- HAVLÍČKŮV BROD  ŘÍJEN 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, jako fakultativní činnost provozujeme pro naše 
klienty půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.  

Pomůžeme se Vám orientovat v sociálním systému – informace o dávkách, slevách a 
výhodách pro osoby se zdravotním postižením, informace o pořízení kompenzační pomůcky. 
Pomůžeme Vám s vyplněním žádostí, se sepsáním odvolání apod. Poskytneme Vám 
informace o jiných organizacích sdružující OZP. Zprostředkujeme Vám schůzku u lékaře 
apod. 

Naše doplňková činnost je prodej baterií a příslušenství ke sluchadlům (ušní tvarovky, čistící 
štěteček, šťourátko, hadičky, čistící tablety). 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
Můžete si u nás zapůjčit schodolez, invalidní mechanické 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. 
 
Dotazníková šetření 

Během měsíce října 2014 proběhne na všech pracovištích Centra pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, o.p.s. dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost klienta s poskytovanou 
službou. Dotazníky jsou k dispozici na pracovišti u pracovníka Centra v Havlíčkově Brodě. 

Den otevřených dveří – 8.10.2014  

V rámci týdnu sociálních služeb na našem pracovišti proběhne pro širokou veřejnost Den 
otevřených dveří. Akce se bude konat ve středu 8.října od 8:00 – 17:00 hodin. Budou zde 
představeny naše služby, proběhne ukázka kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
z půjčovny.  

 

 
CZP 
kraje 

Vysočina 
o.p.s. 
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Veletrh sociálních služeb a výstava kompenzačních pomůcek – 30.10.2014 
Už se připravuje čtvrtý ročník Veletrhu sociálních služeb a výstava kompenzačních pomůcek. 
Tento Veletrh proběhne v rámci Implementace a realizace Střednědobého plánu sociálních 
služeb města Havlíčkův Brod ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a 
slabozrakých a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.. Veletrh se uskuteční 
ve čtvrtek 30. října 2014 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. 
 
Slevy zemního plynu a elektrické energie 
Slevy zemního plynu a elektrické energie nejsou dány závazným právním předpisem. 
Poskytovatelé zemního plynu a elektrické energie si tedy mohou určit, zda a za jakých 
podmínek slevu poskytnou. 
 Slevy nabízí tyto společnosti: 

1.) ČEZ – sleva na odběr elektrické energie, pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P, osoby 
žijící s nimi ve společné domácnosti, výše slevy je 120 Kč bez DPH ročně 

2.) RWE – sleva na zemní plyn, pro držiele průkazu ZTP/P, osoby žijící ve společné 
domácnosti, výše slevy je 20Kč/MWh 

3.) Pražská Plynárenská, a.s. – sleva na zemní plyn, pro držitele průkazu ZTP/P, osoby 
žijící s nimi ve společné domácnosti, pro osoby starší 65 let, výše slevy je 65 Kč/MWh 

4.) Elimon, a.s. – sleva na plyn, pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P, osoby žijící s nimi 
ve společné domácnosti, výše slevy je 10Kč/MWh 
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 


