Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Provozní řád půjčovny kompenzačních pomůcek

I.

Obecné ustanovení

Zřizovatel půjčovny kompenzačních pomůcek (dále jen půjčovna) je:
Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov.

Sídlo půjčovny a skladové prostory jsou v domě s pečovatelskou službou na adrese:
Frýdecká 205/41, 739 32 Vratimov.

Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny je:
Iveta Kaňáková, DiS. – sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby
Telefon: 596 732 441
Mobil: 607 225 927
e‐mail: kanakova.meu@vratimov.cz

Provozní doba půjčovny: Pondělí – pátek od 14.00 – 15.00 hod.

II.
Specifické údaje
 Nájemcem může být pouze uživatel sociální služby – Pečovatelská služba města
Vratimova (dále jen nájemce), který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje
zapůjčit některou z podpůrných zdravotních a kompenzačních pomůcek.
 Výpůjčka je možná maximálně na dobu 6 měsíců. Tato doba může být po řádném
uhrazení nájemného na další období prodloužena.
 Zapůjčení je možné pouze po sepsání smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky a
zaplacení pronájmu dle platného sazebníku úhrad.
III.

Povinnosti pronajímatele

Pronajímatel zastoupen sociálním pracovníkem – koordinátorem pečovatelské služby:
 poskytne nájemci základní sociální poradenství,
 seznámí nájemce s jeho právy a povinnosti, provozním řádem půjčovny, sazebníkem
úhrad za pronájem kompenzační pomůcek a všemi povinnostmi vyplývající ze smlouvy
o nájmu kompenzační pomůcky (úhrady za prodlení apod.),
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 předá nájemci pomůcku funkční a čistou (ošetřenou desinfekčním prostředkem) se
všemi jejími náležitostmi v sídle půjčovny (pokud není dohodnuto jinak),
 seznámí nájemce s obsluhou pomůcky a názorně předvede způsob použití a údržby,
 předá nájemci návod k použití ke každé pomůcce, pokud o něj výslovně nájemce
požádá,
 sepíše smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky,
 převezme peníze za nájem a vydá doklad o zaplacení,
 přijme a vydá pomůcku během provozní doby půjčovny,
 při převzetí pomůcky provede vizuální a funkční kontrolu kompenzační pomůcky
včetně jejího příslušenství a upozorní na vady pomůcky,
 nakládá s osobními daty nájemce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 vede evidenci pomůcek, evidenci nájemců a doby zapůjčení,
 označí pomůcky logem pronajímatele.
IV.

Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:
 seznámit se s provozním řádem půjčovny kompenzačních pomůcek, výší úhrad za
pronájem a smlouvou o nájmu,
 zabránit jakémukoliv poškození, zničení nebo odcizení pomůcky,
 zajistit dopravu pomůcky na vlastní náklady (případně může využít dovozu
automobilem pečovatelské služby dle platného sazebníku úhrad po předchozí
dohodě),
 dodržovat platební lhůty (platba za pomůcku probíhá vždy v daný měsíc zapůjčení,
v den převzetí nebo v den prodloužení nájmu),
 uhradit cenu opravy, pokud byla pomůcka poškozena,
 uhradit celou výši pořizovací ceny kompenzační pomůcky, pokud byla odcizena nebo
zničena,
 uhradit poplatek ve výši 200,‐Kč, pokud byla pomůcka navrácena znečištěná,
 po skončení smlouvy o nájmu pomůcky vrátit pomůcku zpět na adresu sídla půjčovny
a to: Frýdecká 205/41, 739 32 Vratimov, během provozní doby půjčovny a to nejpozději
poslední výpůjční den uvedený ve smlouvě (po dohodě možno využít automobilu
pečovatelské služby dle platného sazebníku úhrad).
V.
Úhrada za vypůjčení
 Úhrada za vypůjčení kompenzační pomůcky je stanovena dle platného sazebníku úhrad
schváleného Radou města Vratimova.
 Při změně sazebníku je nájemce informován dopředu.
VI.
Zvláštní ustanovení
 S provozním řád půjčovny kompenzačních pomůcek je seznámen každý nájemce při
podpisu smlouvy o nájmu.
 Provozní řád je přílohou smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky.
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 Provozní řád je volně přístupný k nahlédnutí v kanceláři odpovědné osoby za řádný
chod půjčovny na adrese Frýdecká 205/41, 739 32 Vratimov a dostupný na portále:
http://www.vratimov.cz/seniori/mesto/zdravi/pecovatelska‐sluzba/kompenzacni‐
pomucky/
VII.
Závěrečné ustanovení
 Provozní řád nabývá účinnosti dne 01. 03. 2016.
 Provozní řád byl schválen vedoucí odboru sociálně‐správního městského úřadu
Vratimově, Mgr. Erikou Herzovou.
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