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

Se sídlem:Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava 

                      pracoviště: Žďár nad Sázavou 
                Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou    

Telefon/FAX: 566 625 703, 605 353 612 
         e-mail:czp.zdar@volny.cz,  www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 

 

Informace a novinky z CZP Žďár nad Sázavou 

1.) Poskytujeme půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

            Klienti si u nás mohou zapůjčit za poplatek kompenzační pomůcky:         

schodolez, invalidní vozík, různé druhy chodítek, toaletní židle, nástavce na 

WC. Nově zapůjčujeme i polohovací postel s matrací. S klientem sepíšeme 

smlouvu o zapůjčení pomůcky, klient si může pomůcku hned odvézt domů. 

Poplatek za zapůjčení pomůcky se liší dle pořizovací ceny pomůcky (např. 

chodítko: 10 Kč/den, invalidní vozík, toaletní křeslo: 15 Kč/den, polohovací 

postel 50 Kč/den). Klientům poradíme i s výběrem pomůcky, předáme katalog 

firmy zabývající se distribucí těchto pomůcek. 

2.) Naše Centrum je distribučním místem Euroklíčů k WC. S klientem 

sepíšeme smlouvu a zdarma mu dáme Euroklíč. 

3.) Pro naše klienty zdarma nabízíme právnickou poradnu. V roce 2023 

bude paní doktorka poskytovat právnické služby v tyto dny (9.1., 6.2., 

6.3.,17.4.,15.5.,12.6.,10.7.,7.8.,11.9.,9.10.,6.11.,11.12.). Je potřeba se 

předem telefonicky objednat v našem Centru. 

4.) Nadále poskytujeme poradenské služby (např. předáme informace o 

získání příspěvku na péči, průkazu ZTP, příspěvku na mobilitu aj.) 

5.) Od 1. ledna 2023 nastávají změny v těchto oblastech: 

a) Státní sociální podpora 

- zvýšení přídavku na dítě, které se navyšují o 200,- Kč 

- sjednocení podmínek pro příspěvek na bydlení 

- zvýšení životního a existenčního minima 

- rozšíření nároku na pohřebné 

b) Dávky hmotné nouze 

- úprava zápočtu příjmů studentů pro účely dávek pomoci v hmotné 

nouzi 

c) Pomoc osobám se zdravotním postižením 

- zvýšení příspěvku na mobilitu – příspěvek se zvýší z nynějších 550 

na 900 Kč měsíčně, zvýšený příspěvek dostali lidé poprvé už 

v prosinci 2022 

- zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny 

- zefektivnění lékařské posudkové služby - posílení a zrychlení práce 

lékařské posudkové služby díky zapojení vybraných profesí 

nelékařských zdravotnických pracovníků 

 

http://www.zdravotnepostizeni-vysocina/
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d) Sociální služby a pěstounská péče 

- úhrady poskytovatelům sociálních služeb 

- zvýšení úhrady za dětskou skupinu 

- zvýšení příspěvků pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče 

- příspěvek pro výkon pěstounské péče 

e) Pojistné na sociální zabezpečení 

- v oblasti pojistného na sociálního zabezpečení 

- zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů 

f) Nemocenské pojištění 

- změna výpočtu nemocenské 

- nárok na otcovskou poporodní péči při úmrtí dítěte 

- plná elektronizace karantény 

- zavedení evidence dohod o provedení práce a zaměstnání malého 

rozsahu u cizinců s dočasnou ochranou 

g) Důchodové pojištění 

- pravidelná valorizace důchodů 

- zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí (tzv. výchovné) 

- snížený důchodový věk u zdravotnických záchranářů a podnikových 

hasičů 

- snížení starobních důchodů prominentům komunistického režimu 

h) Zaměstnanost 

- zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy 

- ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

- zavedení slevy na pojistném pro zranitelné skupiny zaměstnanců 

 

Pokud potřebujete zjistit informace o novinkách či jiných informací 

týkající se osob se zdravotním postižením a seniorů kontaktujte nás 

přímo v poradně, telefonicky či e-mailem. 

  


