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Vážené dámy a pánové, zájemci o zapůjčení kompenzačních, didaktických 

nebo rehabilitačních pomůcek, 

     právě jste otevřeli Katalog těchto pomůcek zapůjčovaných Oblastní charitou 

Rumburk. Tento katalog slouží jako přehled pro Vás, potencionální zájemce  

o zapůjčení některé z pomůcek. Zjistíte, jaké pomůcky nabízíme, jejich základní 

charakteristiku a účel použití. 

 

    V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat odpovědné pracovníky Občanské 

poradny Rumburk popřípadě ředitelku Oblastní charity Rumburk (kontakty viz níže), 

kteří Vám mohou erudovaně poradit při výběru vhodné pomůcky. Dále Vám také 

sdělí výši úhrady za zapůjčované pomůcky a další potřebné informace. 

 

Oblastní charita Rumburk – kontaktní osoby a místo zapůjčení pomůcek 

 Bc. Pavla Brodinová, DiS 

vedoucí OP, zástupce ředitele 

Tel: 412 384 745     E-mail: op@charitarumburk.cz 

Martina Škodová, DiS. 

ředitel, sociální pracovník 

Tel: 412 384 744         E-mail: reditel@charitarumburk.cz 

 

Budova Oblastní charity Rumburk (ve dvoře u Městské policie) 

Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk 

Web: www.charitarumburk.cz 

 

 

     Věříme, že tento katalog usnadní Váš výběr pomůcek, které by Vám mohli 

usnadnit Vaši situaci.  

 

 

mailto:op@charitarumburk.cz
http://charitarumburk.cz/vyhledavani-v-adresari/?p=martina-skodova
javascript:;
http://www.charitarumburk.cz/
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PŮJČOVNA POMŮCEK 

Cíl služby 

Cílem této služby je přispět prostřednictvím zapůjčení vhodných pomůcek ke zvládání 

běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí. 

Co nabízíme 

 Poradenství ve výběru vhodné pomůcky 

 Zapůjčení kompenzačních, didaktických a rehabilitačních pomůcek 

 Vysvětlení a zaučení v používání vybrané pomůcky 

Komu půjčujeme 

Všem, kteří potřebují nějakou pomůcku využít, rodinným příslušníkům k usnadnění péče o 

jejich blízké, osobám se zdravotním postižením atd. 
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Půjčovna kompenzačních, didaktických  
a rehabilitačních pomůcek 

Tuto službu poskytujeme nad rámec základních činností stanovených zákonem o sociálních 

službách. 

Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek, slouží k zapůjčení pomůcek na nezbytně 

nutnou dobu, než uživatel (nájemce) získá svou pomůcku hrazenou z příspěvku nebo 

z vlastních prostředků. Uživatel (nájemce) se musí zavázat, že se bude řídit nájemním řádem 

kompenzačních pomůcek.  

Nabídka pomůcek 
V současné době máme k dispozici tyto pomůcky:  

KOMPENZAČNÍ, DIDAKTICKÉ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY 

Pomůcka Pracoviště Kč/den Vratná 

záloha 

Jednorázový poplatek 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY  

Zdravotní kočárek pro 

hendikepované 

Rumburk 
 

100 0 

Berle podpažní dřevěné Rumburk 
 

50 0 

Berle francouzské předloketní Rumburk 
 

50 0 

Zdravotní obuv Varomed (2x) Rumburk 
 

0 0 

ARIS sedačka pro postižené 

děti 

Rumburk 
 

2000 0 

Mechanický invalidní vozík 

(do 100 kg) 
Rumburk 

 
100 0 

Přístroj na měření krevního 

tlaku 

Rumburk 
 

50 0 

DIDAKTICKÉ POMŮCKY  

Vzdělávací pomůcky pro děti 

(počítadlo, dřevěné pexeso) 
Rumburk 

 50 0 

Multimediální program  

„Méďa čte“ 
Rumburk 

 300 0 

REHABILITAČNÍ POMŮCKY  

Masážní rehabilitační ježci, 

válečky 

Rumburk 
 30 0 

Akupresurní míčky Rumburk  30 0 

Over Ball Rumburk  30 0 

Masážní set Rumburk  50 0 

Magnetický rotoped Rumburk  300 0 

http://www.czp-msk.cz/pdf/najemni_rad_kp.pdf
http://www.czp-msk.cz/pdf/najemni_rad_kp.pdf
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Ve výjimečných případech můžeme zajistit dopravu kompenzační pomůcky na adresu 

určenou nájemcem. Cena za dopravu je 7 Kč/km. Uživatel (nájemce) hradí cenu za km 

z pracoviště, kde je pomůcka k dispozici do místa, které je uvedeno ve smlouvě.  

Ve výjimečných případech můžeme zajistit převoz kompenzační pomůcky mezi svými 

detašovanými pracovišti. Cena za převoz mezi sousedními pracovišti (okresy) pak činí 60 Kč. 

Cena za dovoz mezi ostatními pracovišti (okresy) činí 120 Kč.  

Jak si pomůcku objednat? 

1. Z nabídky si vyberte požadovanou pomůcku. Po kliknutí na požadovanou pomůcku 

se objeví její bližší charakteristika.  

Tip: S jejím výběrem případně s podmínkami, jak na tuto pomůcku získat příspěvek 

Vám pomohou naši poradci. 

2. Telefonicky nebo osobně kontaktujte příslušného vedoucího detašovaného pracoviště, 

se kterým dohodnete termín předání a další podmínky k sepsání smlouvy o nájmu 

kompenzační pomůcky. 

3. V dohodnutém termínu si můžete požadovanou kompenzační pomůcku vyzvednout. 

Rezervujte si dostatek času, neboť než si pomůcku převezmete, sepíše s Vámi vedoucí 

pracoviště nájemní smlouvu a názorně předvede manipulaci a způsob použití 

kompenzační pomůcky, vyžaduje-li to její složitost, je Vám povinen dále předat 

i návod k jejímu použití (např. u schodolezu). 

Tip: Nezapomeňte občanský průkaz! 

4. Rovněž při vrácení kompenzační pomůcky si rezervujte dostatek času na její řádné 

předání, neboť bude sepsán Protokol o vrácení kompenzační pomůcky, který bude 

podepsán oběma smluvními stranami. 

Pomůcky se půjčují na základě písemné „Smlouvy o zapůjčení kompenzační, rehabilitační 

a didaktické pomůcky“ s uživatelem.  

 Zapůjčování pomůcek se řídí pořadníkem, který je k nahlédnutí v kanceláři služby. 

Maximální  

 Výpůjční lhůta je 12 měsíců s možností prodloužení.  

 S uzavřením smlouvy je uživatel povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 

200Kč a to 1x ročně. Pravidla pro půjčování pomůcek jsou popsány ve výpůjčním 

řádu. 

Budoucí rozvoj 
Tato nabídka pomůcek však nemůže uspokojit plně poptávku ze strany našich uživatelů. 

Proto bychom rádi během příštích let rozšířili nabídku tak, ať jsou veškeré pomůcky dostupné 

na všech našich pracovištích. Rovněž bychom chtěli nabídku rozšířit, např. o elektrický vozík, 

antidekubitní podložky, polohovací zařízení a pomůcky, apod.  

Našim cílem je rovněž rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek o rehabilitační pomůcky. 

Tyto pomůcky jsou v mnoha případech drahé, ale pro člověka s tělesným,  

příp. kombinovaným postižením, velice účinné. Rádi bychom získali a následně půjčovali, 

např. masážní elektrické přístroje apod.  
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Popis nabízených kompenzačních, didaktických a rehabilitačních 
pomůcek 

1. Kompenzační pomůcky 

1.1  Zdravotní kočárek  

 Kočárek disponuje velice stabilní konstrukcí s popruhy 

 Je určen pro krátkodobý pobyt hendikepovaných starších dětí 

 Je vhodný pro snadné cestování 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 
 

1.2 Berle Thuasne dřevěné podpažní  

 Pohodlné čalounění zabezpečuje příjemnou oporu při chůzi 

 Gumové zakončení zabezpečuje tiché použití 

 Nastavitelná výška 

 Hmotnost berle: 850 g - 990 g 

 Maximální hmotnost uživatele: 130 kg 

 

1.3 Berle francouzská duralová předloketní 

 Otevřená opěrka předloktí a barevná duralová trubka 

 Plastové držadlo se světelnou odrazkou 

 Stahovací matice tlumící klapání berle 

 Celková výška berle 99 - 119 cm 

 Od držadla k zemi 76 - 96 cm 

 Od držadla k opěrce 23 cm 

 Průměr opěrky 9 cm 

 Hmotnost 0,57 kg/ks 

 Nosnost 130 kg 



8 
 

1.4 Zdravotní obuv Varomed 

 Materiál flauš s nano úpravou 

 Podšívka bavlněné froté s molekulami stříbra jako 

antibakteriální úprava 

 Suchý zip 

 Podpatek 

 Možno prát do 30 stupňů celsia  

 

1.5 Zdravotní obuv Varomed  

 Sandály 

 Materiál mikrovlákno 

 Suchý zip (možno rozložit celou obuv) 

 6 mm pěnová vložka s froté materiálem 

 

 

 

1.6 ARIS sedačka pro postižené děti 

 Pro děti s postižením páteře, horních i dolních končetin 

 Umožňuje plynulé nastavení sklonu opěradla, délky sedáku, výšky opěrek a podpěry 

pro nohy podle věku a výšky dítěte 

 Sedačka je plně uzpůsobená k vykonávání hygienických potřeb 

 Vyrobená z kvalitního dřeva s nezávadným ochranným nátěrem  

 Sedák a opěradlo jsou měkce čalouněny a potaženy omyvatelnou koženkou, některé 

části mají textilní návleky 

  Dvě hlavové a dvě bederní opěrky, abdukční klín, čtyřbodová upínací vestička, 

popruhy na uchycení nohou a nočník jsou součástí sedačky 

 K dispozici je i pracovní plocha 

 Sedačku lze výškově nastavit 

 

 

http://www.rql.cz/obrazky/r/81/137.jpg
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1.7 Mechanický invadliní vozík Mobiflex 

 Je určen pro osoby se sníženou pohyblivostí 

 Vozík je vybaven brzdami a bezpečnostním pásem 

 Přední kola s možností aretace  

 Vozík je odlehčený a je vhodný do interiéru i exteriéru 

 Vozík je vhodný pro transport i malým autem díky skládacímu systému 

 Manipulace s vozíkem je možná pouze s přítomností druhé osoby 

 Technické údaje: 

 Nosnost: 100 kg 

 Šířka sedu: 43 cm 

 Výška sedu: 56 cm 

 Zadní kola: 26 cm 

 Přední kola: 15 cm 

 Ruční brzda na rukojeti: 2 x 

 

 

 

 

1.8 Přístroj na měření krevního tlaku Tensoval 

Comfort 

 Je určen všem, kteří potřebují mít spolehlivý přehled 

o hodnotách svého krevního tlaku a mít k dispozici 

rychlé a přesné měření 

 Velmi spolehlivý a rychlý  

 Počítá průměrnou hodnotu až z 30 naměřených 

hodnot 

 Měří systolický a diastolický tlak, včetně tepové 

frekvence 
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2 Didaktické pomůcky 

Učte hrou – motorické a didaktické pomůcky pro děti i nejmenší. 

2.1  Vzdělávací pomůcky pro děti  

 

 

 

 

 

 

Dřevěné pexeso        Dřevěné počítadlo  

Podpora motivace a nenásilného učení pro děti. 

2.2 Méďa čte  

Méďa čte je počítačový multimediální program pro určený všechny děti, které začínají číst a počítat. 

Stručný popis úkolů obsažených v programu: 

 Rozpoznání zvolených písmen české abecedy 

 Doplňování chybějícího prvního písmene ve slově 

 Doplňování libovolného chybějícího písmene ve slově 

 Složení celého slova z písmen v něm obsažených 

 Složení slova z různých písmen (i ve slově neobsažených) 
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 Skládání slov z písmen abecedy 

 Skládání slov přes zobrazenou klávesnici počítače 

 Doplnění chybějící první slabiky ve slově 

 Doplnění chybějící libovolné slabiky ve slově 

 Složení celého slova ze slabik v něm obsažených 

 Složení slova z různých slabik (i ve slově neobsažených) 

http://www.petit-os.cz/Meda_cte.php  

 

 

 

 

                             

               

Méďa čte, Méďa počítá.                                                Tlačítkové propojení s počítačem.  

 

 

3 Rehabilitační pomůcky 

3.1  Masážní rehabilitační ježek 

 Pomůcka zlepšující krevní oběh 

 Uvolňuje svalstvo 

 Redukuje stres 

 

 

 

 

3.2  Akupresurní míčky 

 Masážní a rehabilitační pomůcka na ruce  

 

 

http://www.petit-os.cz/Meda_cte.php
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3.3  Váleček rehabilitační masážní  

 Stimulace citlivosti chodidel  

 Stimulace krevního oběhu 

 Redukuje ztuhlé svalstvo a stres 

 

 

 

3.4  Over Ball 

 Balanční pomůcka 

 Lehký, malý, pružný, měkký nafukovací míček 

 Poskytuje možnosti pro procvičení všech svalových 

partií (posilovací i protahovací cviky) 

 Umožňuje zvětšování objemu plic – hlavně u dětí  

 Zapojuje hluboký stabilizační svalový systém  

(dno pánevní, šíjové svalstvo, hluboké ohýbače krku 

a hluboké svaly zádové a břišní svalstvo) 

3.5  Masážní set 

 Masážní set obsahuje 6 různých kusů masážních pomůcek  

 Masážní plochy jsou tzv. rehabilitační ježci 

 K dispozici jsou masážní pomůcky téměř na celé tělo  

 Slouží ke stimulaci krevního oběhu 

 Napomáhají redukovat ztuhlé svalstvo a stres 
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3.6  Magnetický rotoped TC-1520 

 Slouží k redukci hmotnosti a zpevnění postavy 

 Napomáhá posílit a zlepšit fyzickou kondici 

 

 

 

 

 


