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Vnitřní pravidla pro zapůjčování kompenzačních pomůcek
Cílem zapůjčování kompenzačních pomůcek je umožnit klientům rychlejší návrat
do běžného života, pomoci zajistit maximální dostupné pohodlí, pokud je klient upoután
na lůžko a podpořit jeho soběstačnost a aktivní účast na vlastním uzdravování a životním
stylu.

I.

Obecná ustanovení

•

Kompenzační pomůcka je zapůjčena výhradně na základě Smlouvy o zapůjčení
kompenzační pomůcky (dále jen Smlouva). Smlouva je sepsána se žadatelem před
zapůjčením kompenzační pomůcky.

•

Kompenzační pomůcky jsou přednostně poskytovány klientům pečovatelské služby
SOS Praha 8. Klientům, kterým služby neposkytujeme (včetně klientů nebydlících trvale
v MČ Praha 8), může být pomůcka zapůjčena pouze v případě, že je pomůcek k dispozici
dostatek.

•

Pomůcka se zapůjčuje na dobu neurčitou - po dobu potřebnosti pomůcky. Je splatná v den
zapůjčení a dále vždy před nadcházejícím měsícem. Pokud bude pomůcka vrácena v kratší
době než bylo zaplaceno, bude uživateli vrácena částka, o kterou se poplatek sníží.

•

Každé zapůjčení pomůcky je u pověřené koordinátorky evidováno. Půjčovné je splatné
vždy předem. Započítává se den zapůjčení i den vrácení. Půjčovné je splatné každý
kalendářní měsíc a řídí se přiloženým Ceníkem. Koordinátorka pečovatelské služby
vypíše příjmový doklad, příjem zapíše do pokladní knihy a určenou finanční částku uloží
do příruční pokladny. První pracovní den po ukončení kalendářního měsíce koordinátorka
předloží hlavní účetní podklady pro zaúčtování předpisů a seznam případných dlužníků.

II.

Povinnosti pronajímatele

•

Pronajímatel předá kompenzační pomůcku funkční, čistou a ošetřenou dezinfekcí.

•

Pronajímatel názorně předvede manipulaci s pomůckou a způsob jejího použití, pokud to
složitost pomůcky vyžaduje předá návod k použití pomůcky.

•

Uživatel odpovídá za půjčenou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo
k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu nebo
instrukce.

•

Uživatel nesmí ponechat pronajatou věc třetím osobám. Odcizení, ztrátu či úmyslné
poškození pomůcky musí ihned nahlásit pronajímateli.

III.

Povinnosti uživatele
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•

Dojde-li v průběhu zapůjčení pomůcky k jejímu poškození, hradí uživatel náklady
na opravu v plné výši.

•

Nevrátí-li uživatel z jakéhokoliv důvodu zapůjčenou kompenzační pomůcku, zavazuje
se uhradit cenu pomůcky dle pořizovací ceny pomůcky, se kterou byl při zapůjčení
seznámen.

•

Uživatel je povinen umožnit pracovníkům SOS Praha 8 na jejich požádání přístup
k pronajaté kompenzační pomůcce za účelem provedení kontroly.

•

Uživatel si půjčuje pomůcky na své vlastní riziko. SOS Praha 8 nenese žádnou
zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené
v souvislosti s užíváním zapůjčených kompenzačních pomůcek.

•

Uživatel je povinen dodržovat platební lhůty.

•

V případě vrácení znečištěné pomůcky je uživatel povinen uhradit smluvní poplatek
200,- Kč.

•

O zapůjčení kompenzačních pomůcek lze požádat na níže uvedených pracovištích
koordinátorek v úředních hodinách v pondělí a středu v době od 13:00 do 16:30 hod.
na těchto adresách a telefonech:

IV.

Kontaktní pracoviště

DPS Křižíkova č. 35/46, tel.: 224 815 878,
DPS Bulovka č.1462/10, tel.: 283 843 066
DPS Burešova č.1151/12, tel.: 286 582 963
Tato „Vnitřní pravidla“ jsou nedílnou součástí „Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky“
a obdrží je každý uživatel.

Bc. Michal Souček, DiS.
ředitel SOS Praha 8

Aktualizace v souvislosti se změnou názvu organizace.
Platnost od 1. 6. 2018
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