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pomůcky: chodítka, toaletní židle, antidekubitní 
matrace, pojízdný vozík, sedačka na vanu, 
elektrické polohovací postele, nemocniční stolky.
poznámka: dovoz pomůcek ke klientům a jejich 
odborná montáž.

 � sJeDnocená oRGAniZAce neviDomÝch 
A slAboZRAKÝch ČR – sociální poRADnA 
sons JAblonec nAD nisou
Dlouhá 25a
Jablonec nad Nisou

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 
dospělé
tel.: 605 245 769
e-mail: jablonecnadnisou-odbocka@sons.cz
www.sons.cz

provozní doba:
po 10.00–12.00 / 14.00–16.30
st, čt 10.00–12.00 / 14.00–15.00
Případně dle telefonické domluvy.

pomůcky: čtecí lupa, ozvučený telefon, mluvící 
měřič krevního tlaku, diktafon, indikátor hladiny, 
atd.
poznámka: bezbariérový přístup, odvoz vlastní, 
vysvětlení používání jednotlivých pomůcek.

 � hospic sv. ZDislAvY, o. p. s.
Pod Perštýnem 321/1, Liberec

Kompenzační pomůcky pro dlouhodobě 
a chronicky nemocné dospělé

tel.: 730 182 713
e-mail: rudolf.rieger@hospiczdislavy.cz
www.hospiczdislavy.cz

provozní doba:
dle telefonické domluvy

pomůcky: elektrické polohovací postele, 
koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače, 
odsávačky, vzduchové matrace, invalidní vozíky, 
hygienické příslušenství.
poznámka: bezbariérový přístup, doprava 
a montáž možná, ceník půjčovného na webových 
stránkách.

 � pŮJČovnA KompenZAČních pomŮceK 
RieGeR
Na Úbočí 4354/33, Jablonec nad Nisou

Kompenzační pomůcky pro dlouhodobě 
nemocné pacienty v domácím prostředí 
tel.: 604 400 499
e-mail: pomucky.jbc@seznam.cz
www.kompenzacni-pomucky-rieger.cz

provozní doba:
dle telefonické domluvy

pomůcky: koncentrátory kyslíku, elektrická 
polohovací lůžka s jídelními stolky, odsávačky, 
antidekubitní vzduchové matrace, invalidní 
vozíky, sociální program.
poznámka: doprava v Jablonci n/N a Liberci 
zdarma, odborná montáž, ceník a nabídka 
na webových stránkách.



provozní doba:
čt 11.00–16.00

pomůcky: invalidní vozíky a kočárky, toaletní 
židle, chodítka, zvedáky, vanové sedačky, 
nástavce na WC, polohovací lůžko, schodolezy, 
motomed, antidekubitní matrace, atd.
poznámka: bezbariérový přístup, vlastní odvoz 
pomůcek, (v naléhavých případech lze zajistit 
odvoz za poplatek).

 � centRum pRo ZDRAvotnĚ postiženÉ 
libeRecKÉho KRAJe, o. p. s.  
JAblonec nAD nisou
Spolkový dům Jablonec nad Nisou 
Emilie Floriánové 1736/8, podlaží 2b

Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory a pro osoby se sluchovým 
postižením
tel.: 483 356 218, 731 653 053, 731 653 100
e-mail: jablonec@czplk.cz
www.czplk.cz
provozní doba:
po–čt 8.00–12.00 / 12.30–15.00

pomůcky: mechanické vozíky, chodítka, WC 
židle, pomůcky do koupelny, hrazdy s hrazdičkou, 
polohovací postele a antidekubitní matrace. 
Pro osoby se sluchovým postižením sluchadla, 
indukční smyčky atd.
poznámka: bezbariérový přístup, nutný vlastní 
odvoz pomůcky. Sortiment pomůcek a ceník 
půjčovného na webových stránkách.

 � ČeRvenÝ tRpAslíK, z. ú.
Palackého 65, Jablonec nad Nisou

Kompenzační pomůcky pro seniory a osoby 
dlouhodobě a chronicky nemocné
tel. 725 353 550
e-mail: pujcovna@cervenytrpaslik-jbc.cz
www.cervenytrpaslik-jbc.cz

provozní doba:
na telefonu  po–pá 8.00–16.00
Vyzvednutí je možné dle telefonické dohody 
i mimo provozní dobu.

pomůcky: chodítka, mechanické vozíky, 
opěrné hole, podpažní berle, francouzské 
berle, pomůcky do koupelny, stolek k lůžku, 
antidekubitní matrace, rotoped, masážní přístroj.
poznámka: možný dovoz pomůcek ke klientům 
a jejich odborná montáž, kurzy pečování u lůžka 
pro neformální pečovatele, komunita neformální 
péče

 � DoKtoR Z hoR, s. r. o.
Tyršova 1340, Smržovka

Kompenzační pomůcky pro seniory a osoby 
chronicky nemocné
tel.: 483 382 210 (po–pá podle ordinační doby)
email: drzhortom@seznam.cz
www.doktorzhor.cz

provozní doba:
dle telefonické domluvy

pŮJČovnY KompenZAČních 
pomŮceK

Kompenzační pomůcky pomáhají lidem 
při zdravotních omezeních, která jsou 
způsobena věkem, úrazem, nemocí.

Půjčovny slouží k zapůjčení vhodné 
kompenzační pomůcky při náhlém 
zhoršení zdravotního stavu z důvodu 
úrazu, operace, nebo jiného náhlého 
onemocnění, na dobu nutné 
rekonvalescence, případně, než je 
občanovi dodána potřebná stálá pomůcka. 
Jsou jimi například invalidní vozíky, 
chodítka, WC židle, polohovací postele, 
koupelnové pomůcky, ale i pomůcky pro 
sluchově postižené – sluchadla, indukční 
smyčky, pro zrakově postižené – čtecí 
lupy, indikátory hladiny, diktafony, atd.

 � AsociAce RoDiČŮ A pŘátel 
ZDRAvotnĚ postiženÝch DĚtí v ČR, z. s. 
Klub JAblonec nAD nisou
Spolkový dům Jablonec nad Nisou 
Emilie Floriánové 1736/8, 3. patro

Kompenzační pomůcky pro děti, mládež, 
dospělé a seniory s tělesným postižením
tel.: 721 570 233
e-mail: zp.deti.jablonec@seznam.cz


