Příspěvek na zvláštní pomůcku představuje dávku určenou lidem s těžkým zdravotním
postižením. Smyslem tohoto příspěvku je pomoci těmto lidem financovat pomůcky, které jim
pomohou v každodenním životě.
Maximální výše tohoto příspěvku činí 350.000,– Kč, přičemž součet vyplacených příspěvků
nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000,– Kč.
Každých 5 let, můžete žádat o nový příspěvek. Využíváte této možnosti?
Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1.000,– Kč.
Oficiální informace o příspěvku na zvláštní pomůcku
• http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp
Oficiální formulář pro podání žádosti online
Příspěvek lze použít na některou ze seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek, obsažených v
příloze vyhlášky 388/2011 Sb. Úprava automobilu rozhodně patří do tohoto seznamu.

REFERENCE:
Paní Iva Dobetice napsala: V první řadě jsme kontaktovali fa. Invacar ,kde jsme již měli na úpravu
předešlé auto.Po vysvětlení co bychom potřebovali a vzájemné dohodě,nám zaslali předběžnou
fakturaci se kterou jsme šli na ÚP-příspěvky na péči.Museli jsme vyplnit žádost na příspěvek na
úpravu auta,k tomu jsme přidali předběžnou fakturaci a vše podali.
Stát nám přispěl asi 113000,- kč. Od data podání, po rozhodnutí od ÚP uběhlo zhruba 30 dní.
Co se týká úpravy auta,jsme spokojeni.Mám doma postiženého syna,pro kterého je v autě
otočná,výsuvná sedačka,pro manžela,též invalidu,navíc ochrnutého na levou stranu těla,napůl otočná
sedačka na místě řidiče,upravené blinkry s ovládáním i dálkových světel,a navíc,nájezdová plošina pro
elektrický invalidní vozík.Tato úprava mi velmi pomáhá s nakládáním obou mých chlapů.
Úprava proběhla rychle i se zapůjčením náhradního vozidla.
M.I.M. Iva Dobetice

Paní Jandová, s úpravou - otočná sedačka - jsme spokojeny velmi. Rozhodně se mi dcera do auta
dostává o hodně lépe, je zabezpečená a vypadá i spokojeně. Už neprotestuje, když má někam jet ))).
Obrátilo se na mne už několik rodičů s dotazem a vždy jsem vaší firmu vřele doporučila.
Je to naše druhá spolupráce s vaší firmou Invacar. Lidé v této firmě nemají problém se vstřícností a
toho si opravdu vážím. Při jednání s jinými firmami se vyskytl vždy nějaký problém či zádrhel, ke
všemu jejich nabídky byli, pro mne, až nesmyslně nadsazené a realizace v naší situaci skoro
nedostupná.
S přáním hezkého dne a poděkováním B.S.M.

S otočnou sedačkou jsme moc spokojeni, pouze je v našem autě Fiat Doblo hodně vysoko. Museli
jsme tedy pro nižší klienty pořídit stupínek – schůdek. Manipulaci s imobilními klienty nám to určitě
ulehčilo a rozhodně bychom sedačku případným zájemcům doporučili. S pozdravem Lýdie Plančíková
– vedoucí pečovatelské služby, geriatrické centrum – Týniště nad orlicí.

