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Přehled kompenzačních pomůcek
na které dle přílohy I., vyhl.č. 388/2011 Sb. přispívá krajská pobočka Úřadu práce:

II - 1. Osobám nevidomým, prakticky nevidomým, těžce slabozrakým a slabozrakým:
1 a) 	Kalkulátor s hlasovým výstupem
1 b) 	Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
1 c) 	Digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem
1 d) 	Speciální programové vybavení pro zrakově postižené

II - 2. 	Osobám nevidomým a prakticky nevidomým:
2 a) 	Vodící pes
2 b) 	Slepecký psací stroj
2 c) 	DYMO kleště
2 d) 	Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
2 e) 	Elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
2 f) 	Indikátor barev
2 g) 	Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým / hmatovým výstupem
2 h) 	Braillský displej pro nevidomé
2 i) 	Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
2 j) 	Hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé

II - 3. 	Osobám nevidomým, prakticky nevidomým a těžce slabozrakým:
3 a) 	Diktafon

II - 4. 	Osobám prakticky nevidomým, těžce slabozrakým a slabozrakým:
4 a) 	Kamerová zvětšovací lupa
4 b) 	Digitální zvětšovací lupa


Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku
dle přílohy I., článku 2. zákona č. 329/2011 Sb.

Za těžké zrakové postižení se považuje:

a)	úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu 
   	až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

b)	praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) -    
 	světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez 	omezení zrakové ostrosti,

c)	těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - 	lepší než 1/60 (0,02),

d)	ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí 	na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické 	zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

