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DÁVKY
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
1. Základní informace
S účinností od 1.1.2012 jsou osobám se zdravotním postižením poskytovány tyto dávky:
a) příspěvek na mobilitu
b) příspěvek na zvláštní pomůcku
a) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby
se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ který byl přiznán
podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu
dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle
zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově
pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní
péče.
Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravován za
úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc.
Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč.
b) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo
pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení
charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje
přiznání tohoto příspěvku. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na
pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má
těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální
retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav
nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že se jedná
o osobu starší:
− 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu,
stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na
úpravu bytu,
− 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodícího psa,
− 1 roku v ostatních případech.
Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního
uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo styku
s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a
předmětům, které osoba užívá.
Osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém
sociálním prostředí
Orgánem, který o nároku na tuto dávku rozhoduje, je:
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Plzni
Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň,
tel. 950 148 111
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2. Datum, od kterého návod platí:
01.07.2015
3. Datum provedení poslední aktualizace:
01.07.2015
4. Datum konce platnosti:
Datum konce platnosti není stanoven, ke změně dojde s účinností nových platných předpisů.
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