
V RÁMCI PROJEKTU PROVOZUJE STP V ČR, o.s. 
celkem 22 půjčoven kompenzačních pomůcek 
v těchto městech a obcích: 
BEROUN, BLANSKO, BRNO, ČERVENÉ 
JANOVICE, DĚČÍN, HOŘOVICE, KADAŇ, 
KYJOV, LOUNY (+ pobočky Podbořany 
a Postoloprty), NÁCHOD, OSTRAVA, 
PODĚBRADY, PROSTĚJOV, PŘEROV, PŘÍBRAM, 
TÁBOR, TRAPLICE, ÚSTÍ NAD LABEM, VSETÍN, 
ZLÍN, ZNOJMO.

Pro zapůjčení konkrétní kompenzační pomůcky se 
prosím obraťte přímo na půjčovny kompenzačních 
pomůcek Svazu tělesně postižených v České 
republice, o.s. Kontakty naleznete na internetových 
stránkách www.svaztp.cz 
nebo vám je poskytne realizátor projektu.

Kontakt na realizátora projektu:
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: +420 221 890 458
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz

PŮJČOVNY
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
Svazu tělesně postižených 
v České republice, o.s.

INFORMACE O SLUŽBÁCH 
A POMŮCKÁCH

Šance pro Váš rozvoj

Projekt je realizován v rámci Integrovaného 
operačního programu a je spolufi nancován 
z prostředků Evropské unie, z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.



CHODÍTKO PEVNÉ

ELEKTRICKÝ 
VOZÍK

ELEKTRICKÝ SKÚTR

POLŠTÁŘ ANTIDEKUBITNÍ

POLOHOVACÍ POSTEL

SCHODOLEZ

POPIS FUNKCE KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK 
poskytovaných v rámci projektu Půjčovny kompenzačních 
pomůcek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.:
•  Mechanický vozík - umožňuje pohyb lidem s tělesným 

postižením, u kterých nedošlo k postižení horních končetin. 
•  Elektrický vozík - je určen pro osoby s postižením 

dolních končetin v kombinaci s postižením horních končetin, 
dále v kombinaci se závažným chronickým onemocněním 
nebo v kombinaci somatické a mentální schopnosti.

•  Elektrický vozík s možnou přestavbou na lůžko 
- umožňuje mobilitu v každé situaci, zajistí komfort během 
dne díky nabídce několika poloh ze sedu do lehu - není 
nutné přesouvat se z vozíku na postel.

•  Chodítko (čtyřkolové nebo pevné) - poskytuje oporu 
při chůzi, je určeno osobám se sníženou hybností dolních 
končetin, případně se zhoršenou stabilitou.

•  Elektrický skútr - výrazně usnadňuje mobilitu např. po 
městě.

•  Schodolez - lidem používajícím vozík umožňuje zdolání 
schodů, jak venku, tak v budovách.

•  Nájezdové rampy - lidem upoutaným na invalidním 
vozíku umožňují zdolat menší výškové a schodišťové 
překážky.

•  Polohovací postel (ortopedická) - je určena pro osoby 
dlouhodobě upoutané na lůžko, snižuje riziko vzniku otlaků 
a zlepšuje prokrvení tělních partií, zajišťuje bezpečnost a je 
lehce přemístitelná.

•  Stolek k lůžku pojízdný - nahrazuje lidem upoutaným 
na lůžko standardní jídelní stůl, usnadňuje běžné úkony na 
lůžku, usnadňuje manipulaci s postiženým člověkem.

•  Toaletní židle (pojízdná nebo pevná) - umožňuje 
osobám se sníženou pohyblivostí vykonávat tělesnou 
potřebu mimo prostory WC, příp. usnadňuje použití WC.

•  Antidekubitní matrace - poskytuje osobám upoutaným 
na lůžko ochranu proti proleženinám. 

•  Antidekubitní sedačka (podložka) - poskytuje komfort 
a stabilizaci při sezení, předchází vzniku dekubitů.

•  Polštář antidekubitní - podpora správného držení 
těla, vyrovnávání fyzických disproporcí, ochrana před 
vznikem dekubitů.

SYSTÉM PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK
Klienti využívají půjčovny zejména v případech:
•  než si obstarají vlastní pomůcku do trvalého 

užívání
•  během doby, kdy mají vlastní pomůcku v opravě
•  kdy jde o rychlou pomoc při akutních zraněních
•  kdy si chtějí zapůjčit či vyzkoušet specifi cké, 

doplňující či pro klienta dosud neznámé pomůcky
Klientem může být každý, bez ohledu na typ 
a rozsah zdravotního postižení, věk, členství 
v organizaci.
Pomůcka je poskytnuta na nezbytně dlouhou dobu 
dle požadavku klienta.

POSTUP ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY 
•  klient kontaktuje půjčovnu, zda je konkrétní 

kompenzační pomůcka k dispozici, je seznámen 
s podmínkami zapůjčení kompenzační pomůcky

•  osobní vyzvednutí pomůcky 
•  sepsání smlouvy a seznámení s půjčovním řádem 
•  instruktáž o manipulaci, ovládání a technických 

parametrech pomůcky

•  sep
truk

me

INFORMACE
O SLUŽBÁCH PŮJČOVEN 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Pomáhají lidem s tělesným postižením zmírnit jejich handicap 
a překonávat obtíže běžného denního života. Tyto pomůcky 
(např. vozíky, chodítka, polohovací postele) umožňují lidem 
s tělesným postižením zejména: 
• volný pohyb
• překonávání bariér
•  přizpůsobení domácnosti, pracoviště a dalších 

prostor pro užívání
•  prevenci zdravotních rizik (např. riziko úrazů při 

pohybu, překonávání překážek, riziko vzniku proleženin).
Bez kompenzačních pomůcek jsou lidé s tělesným postižením 
také vystaveni často úplné izolaci od svého okolí, což má 
závažné dopady na kvalitu jejich života a případný vznik 
dalších zdravotních komplikací.

SMYSL PŮJČOVEN KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK
Půjčovny kompenzačních pomůcek jsou místa, kde si klienti 
mohou zapůjčit kompenzační pomůcku, kterou potřebují.
Smyslem půjčoven je doplnit stávající systém zdravotnických 
a sociálních služeb, které nabízejí akutní, poúrazovou péči, 
plnou nebo částečnou úhradu některých pomůcek, příp. 
sociální příspěvky na pořízení kompenzačních pomůcek. 
Už však není pamatováno na případy, kdy postižený nemá 
dočasně pomůcku k dispozici, nebo si drahou pomůcku 
nemůže pořídit na vlastní náklady.
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. provozuje 
půjčovny a nabízí tak kompenzační pomůcky v situacích, kdy 
je klienti nejvíc potřebují, ale z různých důvodů k nim v dané 
chvíli nemají přístup.


