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Na Moravě budou otev řeny nové p ůjčovny kompenza čních pom ůcek pro 
zrakov ě postižené  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) zakončila v srpnu 
tohoto roku projekt „Půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením – 
Morava“, který byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu a spolufinancován 
EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit síť půjčoven kompenzačních pomůcek pro zrakově 
postižené na území Moravy. Půjčovny kompenzačních pomůcek jsou místa, kde si mohou 
zrakově postižení zapůjčit kompenzační pomůcku, kterou aktuálně potřebují. 
 
Smyslem půjčoven kompenzačních pomůcek je doplnit stávající systém zdravotnických a 
sociálních služeb, kdy je o osoby se zrakovým postižením postaráno především v oblasti 
akutní péče, formou plné nebo částečné úhrady některých pomůcek zdravotními 
pojišťovnami, příp. prostřednictvím sociálních příspěvků na pořízení kompenzačních 
pomůcek. Už však není pamatováno na případy, kdy postižený dočasně nemá pomůcku 
k dispozici (např. v případě poruchy či ztráty). Kompenzační pomůcky jsou pro osoby se 
zrakovým postižením často velmi nákladnou položkou, kterou si nemohou pořídit na vlastní 
náklady. Díky půjčovnám si mohou zrakově postižení zároveň vyzkoušet různé kompenzační 
pomůcky a zjistit tak, která pomůcka jim vyhovuje nejlépe. 

Kompenzační pomůcky mohou lidem s těžkým poškozením zraku pomoci předejít řadě  
zdravotních rizik (např. nebezpečí úrazu při samostatném pohybu v prostoru) nebo  
psychických problémů, které mohou vzniknout následkem omezeného přístupu informacím.  

Projekt „Půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením – Morava“ 
probíhal celkem po dobu 8,5 měsíce. Během této doby byly pořízeny kompenzační pomůcky 
celkem pro 15 půjčoven, které se nacházejí v těchto městech: Blansko, Frýdek-Místek, 
Jeseník, Kroměříž, Kyjov, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, 
Šumperk, Třebíč, Vsetín a Zlín. Půjčovny jsou otevřeny vždy min. 2 dny v týdnu od 9:00 do 
16:00 hod. 

Současně realizovala SONS ČR obdobný projekt na území Čech (11 půjčoven). Celkem za 
oba projekty tak vznikla síť 26 půjčoven kompenzačních pomůcek. 

 


