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Jak upravit prostředí pro člověka  
s vážným poškozením zraku?

   Vytvořte vhodné osvětlení: Přizpůsobovat se svět
lu a tmě je pro člověka se zrakovým postižením ob
tížné. Navíc při některých zrakových vadách světlo 
vadí, při jiných je ho naopak potřeba co nejvíce. Je to  
však vždy individuální, proto se snažte zjistit, co 
vyho vuje vašemu blízkému, a podle toho osvětlení  
v domácnosti upravte.

   Používejte kontrastní označení: I člověk se zbytky 
zraku je schopen kontrastní označení vidět, může 
mu velice pomoci v  orientaci, proto se snažte po
užívat kontrastní označení všude, kde je to možné. 
Kontrastu se dosahuje vhodnou úpravou barev, ze
jména použitím sytých barev (např. žluté, červené, 
zelené nebo kontrastu černé a bílé). Vyzkoušejte

Pokud se u vašeho blízkého objevilo vážné poškození zraku, které nelze vyléčit ani 
upravit brýlemi, pravděpodobně přemýšlíte o tom, že to významně změní jeho život,  
že nebude moci samostatně vykonávat činnosti, které dříve běžně dělal – číst, uvařit 
si čaj nebo kamkoliv dojít bez cizí pomoci. I s vážným poškozením zraku však může 
člověk být poměrně samostatný a nezávislý na pomoci druhých. Existuje řada  
kompenzačních pomůcek, které mohou alespoň částečně ztracený zrak nahradit, 
pomoct může i úprava prostředí domácnosti. Existují také služby, skrze které může 
váš blízký získat podporu a pomoc při každodenních činnostech.

Jak upravit prostředí?
Existuje několik základních pravidel, jak upravit prostředí 
pro člověka, který má těžké zrakové postižení:

INSTITUT SOCIÁLNÍ PRÁCE

www.zitdoma.cz

http://www.zitdoma.cz


Stojíte před rozhodnutím, zda můžete zajistit péči o svého blízkého doma?

kontakt:

Na obrázky a text se vztahují autorská práva

www.zitdoma.cz

Jaké jsou vhodné  
kompenzační pomůcky?

Jak upravit prostředí pro člověka s vážným poškozením zraku?

Nabídka pomůcek pro osoby s postižením zraku je velice 
bohatá a pro každé zrakové omezení lze nějakou vhodnou 
najít. Tyto pomůcky mohou vašemu blízkému pomoci, 
aby získal zpět alespoň část své soběstačnosti a mohl 
aktivně trávit volný čas. Zde je pro představu uvedeno 
několik příkladů:

    Pohyb venku: bílá hůl (napomáhá orientaci v prostředí 
a současně chrání bezpečí člověka, který hůř vidí: sni
žuje se riziko, že do něj někdo vrazí; kolemjdoucí bývají 
opatrnější, když procházejí kolem člověka s bílou holí), 
zařízení pro rozpoznání linky MHD, hlasová navigace, 
asistenční pes (samostatně doprovodí po naučených 
trasách a současně se stane trvalým společníkem) aj.

   Osobní péče a domácnost: hodiny s velkými číslicemi, 
speciální dávkovače léků, mluvicí pomůcky pro osobní 
potřebu (teploměr, budík, váha, glukometr, tlakoměr, …), 
speciální pomůcky pro vaření, praní prádla, šití aj.

    Čtení a práce s textem: speciální lupy (existuje něko
lik stovek různých druhů), čtečky a přehrávače (umí na
skenovat tištěný text a přečíst ho), počítače s hlasovým 
výstupem aj.

   Technika a komunikace: telefon s velkými písmeny, te
lefon s hlasovým výstupem, počítač s hlasovým výstu
pem, speciální diktafony apod.

   Pobyt ve společnosti: podpisová šablona, rozlišovač 
bankovek, okuláry a monokuláry (zaostřují vidění na 
blíz ko a do dálky) aj.

Mnohé z pomůcek hradí zdravotní pojišťovny, jiné (včetně 
asistenčního psa) lze pořídit z  příspěvku na zvláštní po
můcku. Dají se zakoupit ve specializovaných prodejnách 
nebo v optikách. Podrobnější informace získáte u pracov
níků pečovatelské služby nebo v odborných poradnách.

     se svým blízkým, které barvy vidí hůře a které 
lépe, a podle toho tvořte barevné kontrasty. 
Místa i předměty snadno kontrastně označí
te např. stužkou, látkou, barevnou fólií nebo  
nátěrovou barvou. Používejte např. tmavý 
ubrus pod bílými talíři a kontrastně označe
né nádobí. Kontrastně označte kliky u  dveří, 
zárubně, skříňky. Snažte se také kontrastně 
oblékat (zejména v  neznámém prostředí),  
aby vás váš blízký alespoň trochu viděl. 
Kontrast pomůže i v  případě, že váš blízký 
alespoň částečně vidí texty a psané písmo.  
Můžete mu tak označit některé předměty, na
psat poznámky či vzkazy apod. Pište vše vel
kými písmeny, nejlépe černým fixem na bílý 
papír. 

   Nenechávejte nedovřený nábytek a dveře: 
Vše, co se otevírá, je potřeba buď zcela zavřít, 
nebo otevřít. Nenechávejte dveře a skříňky 
nedovřené – nevidící člověk to nepostřehne  
a hrozí pak nebezpečí úrazu!

   Odstraňte koberce: Mohou překážet a komp
likovat pohyb po domácnosti.

 Kde získat  
 podrobnější  
 informace? 

   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV) – podrobné informace  
o příspěvku na zvláštní pomůcku  
i o dalších dávkách pro seniory  
a pro osoby se zdravotním postižením: 
www.mpsv.cz (sekce Zdravotní  
postižení/Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením) 

   Úřad práce ČR – formulář žádosti  
a podrobné informace o příspěvku  
na zvláštní pomůcku i o dalších dávkách 
pro seniory a pro osoby se zdravotním 
postižením: portal.mpsv.cz (sekce  
Formuláře/Formuláře sociálních služeb  
a dávek osobám se zdravotním  
postižením) 

   Specializovaní prodejci pomůcek  
pro osoby se zdravotním postižením – 
prodejci a prodejny kompenzačních  
pomůcek, prodejny zdravotnických  
potřeb 

Pomoc pro osoby se zrakovým postižením zajišťují také 
speciální sociální služby:

   Průvodcovské a předčitatelské služby – jsou přímo 
určené pro osoby se zrakovým postižením. Pracovníci 
průvodcovských služeb např. naučí nevidomého člově
ka pohybovat se po určitých trasách tak, aby po nich 
časem mohl chodit sám.

   Osobní asistence a pečovatelská služba – pracovníci 
těchto služeb mohou nevidomého doprovázet všu
de tam, kam potřebuje (na úřad, k lékaři, na nákup, …),  
a mohou mu také pomoci s péčí o domácnost.

Jaké služby může člověk  
se zrakovým postižením využít? 

http://www.zitdoma.cz
http://www.mpsv.cz
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Využití metodických listů  
Informační listy byly vytvořeny v rámci projektu Institutu sociální práce s názvem „Zapojení rodiny 
a blízkých do péče jako společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu“, který byl realizován v letech 
2016 – 2018. Autoři: Ilona Čtvrtníková, Tatjana Kašlíková, Vladimíra Tomášková, Pavla Koucká, 
Markéta Kudláčová). Odborný garantem byl Jakub Čtvrtník.  

Na podobu a využití listů se vztahují autorská práva. Jejich uživatel je povinen zachovat podobu 
listu včetně uvedených log Evropské unie a Institutu sociální práce, z.s. List je při zachování podoby 
možné kopírovat nebo tisknout z jeho elektronické verze.  

Institut sociální práce vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: 
umožnit lidem co nejdéle ŽÍT DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci 
druhých.  

Institut sociální práce mění fungování pečovatelských služeb - už nezajišťují především rozvoz obědů 
a úklidy seniorům, ale více se věnují odborné péči. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu 
věku, i s III. a IV. stupněm závislosti na péči, dříve výhradně klientů pobytových zařízení (např. 
domovů pro seniory). Spolupracujeme se zřizovateli služeb – obcemi, na úrovni zadavatelů – krajů – 
zpřehledňujeme systém financování sociálních služeb, vytváříme kritéria a pravidla pro jejich 
optimální zajištění. Projekty Institutu zkvalitnily život již tisícům lidí, jejich rodinám a blízkým. 

 

Východiskem veškerého úsilí Institutu je „desatero kvalitního poskytování sociálních služeb“: 

1. Za základ důstojnosti člověka považujeme možnost rozhodovat o svém životě i tehdy, kdy je jeho 
závislost na podpoře vysoká. 

2. Sociální službu vnímáme jako doplněk veřejně dostupných služeb a přirozených zdrojů (pomoc 
rodiny, přátel, místní komunity atd.) uživatele, vnímáme jejich význam a nenahrazujeme je. 

3. Jsme přesvědčeni, že kvalitní sociální služba může být člověku poskytnuta až poté, co jsou 
zjištěny jeho nenaplněné potřeby v celém rozsahu běžného života. 

4. Podporujeme a upřednostňujeme řešení nepříznivé sociální situace člověka v jeho přirozeném 
domácím prostředí, které služba svým konáním spoluvytváří. 

5. Ti, kteří jsou nejvíce závislí na pomoci druhých, mají zajištěnou největší pozornost pracovníků 
služby. 

6. Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, kdo je skutečně potřebuje – nemůže svou situaci 
řešit pomocí přirozených zdrojů a jiných veřejných služeb. 

7. Smysl plánování poskytování služby spatřujeme ve společné dohodě: jak podpořit člověka, aby 
mohl žít běžný život při nejvyšší možné míře samostatnosti a soběstačnosti. 

8. Roli sociální služby chápeme v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách a 
ctíme jejich hranice. 

9. Podporujeme otevřenost a nabídku podpory ve spolupráci s rodinami a jinými blízkými. 
10. Podporujeme spolupráci s dalšími subjekty, které by mohly pozitivně ovlivnit situaci uživatelů ‒ 

využíváním kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomocí dobrovolníků. 

Budeme rádi, když vám naše Informační listy pomohou ve Vaší situaci. Pokud vás zaujala naše vize 
„ŽÍT DOMA“ a chcete být informováni o našich aktivitách, zašlete nám svůj e-mail na 
zitdoma@institutsocialniprace.cz. 

Přejeme Vám, aby se vám vyplnilo vaše přání - žít doma. 

PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA, předseda Institutu sociální práce, z.s. 
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