Domy s pečovatelskou službou o.p.s.
Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 383 134 445, e-mail info@dpskrumlov.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Provozní řád
I.
Za řádný chod půjčovny kompenzačních pomůcek je zodpovědná pracovnice provozního
úseku Věra Cábová, tel.: 380 712 890. Dotazy budou zodpovězeny rovněž na tel. 380 716 342
nebo na e-mailu veronika.hadravova@dpskrumlov.cz.
Provozní doba: pondělí – pátek 7,30 – 15,00 hod., případně po předchozí telefonické domluvě
i mimo tuto dobu.
Sídlo půjčovny, kancelář a místo výdeje se nacházejí na adrese: Vyšehradská 260, 381 01
Český Krumlov.
II.
Kompenzační pomůcku si může pronajmout sám uživatel, jenž s ohledem na svůj zdravotní
stav potřebuje vybranou podpůrnou pomůcku a který bude pomůcku využívat, nebo osoba,
která o osobu se zdravotním postižením pečuje (rodinný příslušník, soused, sociální pracovník
atd.).
III.
Pronajímatel sepíše s nájemcem nájemní smlouvu. Ve smlouvě se po dohodě s účastníky
uvede doba zapůjčení a to na dobu neurčitou nebo určitou (konkrétní datum vrácení).
V případě nutnosti může nájemce požádat o prodloužení výpůjční doby.
Kompenzační pomůcku lze zapůjčit na krátkou dobu určenou pro vyzkoušení pomůcky a
vybrání vhodného typu pomůcky. Kompenzační pomůcka neslouží jako trvalá náhrada
pomůcky, kterou lze nárokovat ze zdravotního či sociálního pojištění.
IV.
Pronajímatel vede pořadník zájemců o kompenzační pomůcky. Rezervační doba kompenzační
pomůcky je nejdéle 14 dnů.
V.
Pronajímatel je povinen:
- předat k zapůjčení čistou a funkční pomůcku
- je povinen názorně předvést manipulaci s pomůckou a způsob jejího použití
- vyžaduje-li to složitost pomůcky a je-li nutná její údržba, předá návod k použití
- zajistit řádnou údržbu a revizi (u mechanických vozíků)
VI.
Nájemce je povinen:
- užívat pomůcku k účelu, k němuž je určena
- zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky
- dodržovat platební lhůty (dohodnuté ve smlouvě)
- vrátit pomůcku i před skončením stanovené doby zapůjčení, pokud ji již nepotřebuje
- uhradit cenu opravy, pokud byla pomůcka poškozena nesprávným užíváním
- uhradit celou výši pořizovací ceny pomůcky, pokud byla tato zničena nebo odcizena
- uhradit smluvní poplatek ve výši 200,- Kč, pokud byla pomůcka vrácená znečištěná
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-

neumožnit užívání pomůcky jinou osobou, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak

VII.
Za zapůjčení kompenzačních pomůcek – mechanický vozík, chodítko, toaletní židle, sedačka
do vany a do sprchy, antidekubitní matrace, hrazda s rukojetí, se účtuje poplatek od 50,- Kč
výše dle platného ceníku za každý započatý měsíc. V případě zapůjčení polohovací postele se
účtuje záloha ve výši 1000,-Kč a poplatek ve výši 300,-Kč za postel a 100,-Kč za matraci za
každý započatý měsíc.
Poplatek za kompenzační pomůcku je použit na její údržbu a přípravu pro dalšího zájemce.
Způsob a frekvence výběru poplatku se dohodne při podpisu smlouvy. Úhrada se počítá od
podpisu smlouvy.
VIII.
Provozní řád je součástí nájemní smlouvy a je v souladu se zák. č. 40/1964 Sb. občanský
zákoník v platném znění.
IX.
Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014.

Mgr. Ivana Ambrusová
ředitelka

