Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek
příspěvková organizace
Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 48772739, č. ú.: 27-3591950297/0100
E-mail: centrum@psfm.cz, www.psfm.cz

PROVOZNÍ ŘÁD
PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
I. Obecné údaje
Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny:
Magerová Zuzana, DiS. – sociální pracovnice
Telefon : 770 119 391, 558 433 974
Email: magerova@psfm.cz
Provozní doba:
PO-PÁ – 11:30hod – 15:30hod
Sídlo půjčovny, skladové prostory a kancelář pronajímatele:
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.,
Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek
II. Specifické údaje
 Pomůcky je možné zapůjčit každému, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu některou z těchto podpůrných zdravotních pomůcek potřebuje.
 Výpůjčka je možná minimálně na dobu jednoho měsíce pro vyzkoušení a
výběr odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situace a zdravotní omezení
uživatele. Výjimku tvoří schodolez a kyslíkový koncentrátor, které lze
zapůjčit i na kratší dobu – např. 2 dny
 Zapůjčení je možné pouze po předložení občanského průkazu, sepsání smlouvy
o nájmu kompenzačních pomůcek a zaplacení pronájmu a kauce dle platné
Výše úhrad za pronájem komp. pomůcek. K zapůjčení kyslíkového
koncentrátoru je nutné mít potvrzení od lékaře, že klient je indikován pro
dlouhodobou domácí oxygen terapii.

III. Práva a povinnosti pronajímatele
Pronajímatel, zastoupen sociálním pracovníkem:
 poskytne nájemci odborné sociální poradenství
 seznámí nájemce s jeho právy a povinnostmi, Provozním řádem PKP, Výši
úhrad za pronájem komp. pomůcek
 předvede manipulaci s pomůckou a seznámí ho se způsobem údržby
 předá návod k použití u pomůcek, které jsou napájeny elektřinou
 předá návod k použití ke každé pomůcce, pokud si o něj výslovně nájemce
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požádá
 sepíše smlouvu, převezme peníze za nájem a vydá doklad o zaplacení
 předá pomůcku funkční, čistou, zajistí elektrorevize

IV. Práva a povinnosti nájemce
Nájemce je povinen
 seznámit se s Provozním řádem PKP, smlouvou a Výší úhrad za pronájem
 zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky
 zaplatit nájemné za pomůcky do konce každého pronajatého měsíce
 zaplatit za odcizenou pomůcku ve výši pořizovací ceny pomůcky
 uhradit cenu opravy, pokud byla pomůcka poškozena (dle Pravidel pro
stanovení náhrady za nevrácení či poškození kompenzační pomůcky)
 v případě navrácení znečištěné kompenzační pomůcky uhradit smluvní
poplatek 250,--Kč.
Nájemce má právo
 vybrat si potřebnou pomůcku
 požadovat předvedení funkčnosti pomůcky a písemný návod

V. Úhrada za vypůjčení
Úhrada za vypůjčení kompenzačních pomůcek je stanovena dle platné Výše úhrad za
pronájem kompenzačních pomůcek.

VI. Zvláštní ustanovení
S provozním řádem je seznámen každý uživatel při podpisu smlouvy, je volně
přístupný v kanceláři a na nástěnce před vstupem do kanceláře.

VII. Závěrečná ustanovení
Zpracoval: Mgr. Anna Vejmelka
Účinnost:

15. 6. 2019.

Schválila:

Bc. Eliška Adamová, ředitelka
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