Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky - 182/1991 Sb., §33

Pomůcky by měly pomáhat odstraňovat, zmírňovat nebo překonávat následky postižení. Tělesně postiženým
občanům mohou obce s rozšířenou působností poskytnout příspěvek na pomůcku, která jim umožní
sebeobsluhu, samostatný pohyb, popř. na pomůcku nutnou k přípravě a realizaci pracovního uplatnění.
Podmínkou přiznání příspěvku je, že pomůcku plně nehradí ani nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna.
Výčet pomůcek, na něž se příspěvek poskytuje, a jeho maximální výši (příspěvek může být i nižší), tvoří přílohu
č. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Jedná se o tyto pomůcky:
a) 100% z ceny - polohovací zařízení do postele
- přenosné WC
- přenosná rampa (pro vozíčkáře)
- zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu
- zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu
- individuální úpravy automobilu (vše, co nesouvisí s řízením)
- šikmá schodišťová plošina
- nájezdové ližiny pro vozíčkáře
b) 80% z ceny - signalizační pomůcka Sym-Blick
c) 50% z ceny - obracecí postel
- vodní zvedák do vany
- psací stroj se speciální klávesnicí
- motorový vozík pro invalidy
- židle na elektrický pohon
- dvoukolo
- koupací lůžko
Žádá se na sociálním odboru obce s rozšířenou působností. Pokud jste pomůcku, kterou potřebujete, ve výčtu
nenašli, nezoufejte a zkuste o příspěvek zažádat. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž s ohledem na rychlý
technický pokrok v oblasti kompenzačních pomůcek doporučuje úřadům, aby některé pomůcky, které nejsou v
tabulce, považovali za srovnatelné a příspěvek přiznali (např. místo psacího stroje se speciální klávesnicí lze
požádat o příspěvek na počítač, pokud prokážete, že jej využijete k přípravě na povolání nebo při výdělečné
činnosti, místo na schodišťovou plošinu lze přispět na výtah či schodolez apod.). Je to ovšem pouze doporučení
a v praxi záleží i na přístupu sociální pracovnice.
Důležitý je výběr pomůcky. Mějte vždy na paměti, že sociální odbor vám nemůže vybrat firmu, která vám
pomůcku dodá. To je vaše právo. Je dobré oslovit minimálně dvě firmy, které pomůcky dodávají, nechat si
udělat nabídku a zvolit tu, která vám bude více vyhovovat. Dalším důležitým faktorem je platba firmě.
Neschvalujte odeslání peněz na účet firmy před dodáním a vyzkoušením pomůcky! Z praxe jsou známé případy,
kdy firma dostala zaplaceno předem a pomůcku nedodala či dodala nevyhovující zařízení. Potom jste v
neřešitelné situaci, kdy jste bez pomůcky, sociální odbor po vás chce zpět příspěvek, ale vy ho nemůžete
vymoci zpět od firmy. A nový příspěvek můžete dostat až po vrácení toho původního.

