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Stručný obsah projektu: 
Hlavním důvodem pro vytvoření programu sekundární prevence 
zdravotních rizik u osob s těžkým zrakovým postižením (ZP), spočívajícím 
ve vytvoření sítě kompenzačních pomůcek (KP), je skutečnost, že KP 
mohou ZP lidem zajistit prevenci vzniku zdravotních rizik (např. nebezpečí 
úrazu při pohybu v prostoru) nebo vzniku psychických problémů (např. při 
zvládání šoku ze ztráty zraku bez přístupu k informacím). Riziko ohrožení 
zdraví cílové skupiny nastává v situacích, kdy osoby se ZP nemohou z 
různých důvodů (čekání na vyřízení pomůcky, porucha, ztráta) KP 
používat. 

V současné době provozuje Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR (SONS ČR) na území Čech 8 půjčoven KP, které výše 
popsané situace řeší zapůjčením KP na dobu nezbytně nutnou pro její 
nabytí, resp. znovunabytí. Kvůli rychlému vývoji však KP zastarávají a 
časem se stávají pro ZP nevyhovující. Navíc existují stále regiony, ve 
kterých tato služba není k dispozici vůbec. 

Cílem projektu je vytvořit program sekundární prevence zdravotních rizik v 
situacích, kdy je uživatel KP z důvodu její absence dočasně nebo 
dlouhodoběji ohrožen na svém zdraví. V rámci tohoto programu dojde 
k modernizaci nabídky KP v 8 půjčovnách a k vytvoření 3 nových 
půjčoven v regionech, kde tato služba zatím není k dispozici, dále dojde k 
vytvoření systému vzájemné spolupráce mezi půjčovnami. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR realizuje zároveň 
komplementární projekt zaměřený na oblast Moravy. 

 
Projekt P ůjčovny kompenza čních pom ůcek pro osoby se zrak. postižením - Čechy je 

spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu p ro regionální rozvoj. 
 
 
 
Užitečné odkazy: 

• www.strukturalni-fondy.cz/iop 
• http://www.mzcr.cz/Unie/Categories/6-iop.html  


