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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek umožňuje zapůjčení potřebné
pomůcky na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě
nemocným. Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout období, než si budou moci
opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny.
Cílem zapůjčení pomůcky je, aby pomůcka uživateli umožnila co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném prostředí, umožnila mu uchovat si své dovednosti a samostatnost, usnadnila
případnou sociální integraci nebo péči poskytovanou pečující osobou.
Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemně uzavřené smlouvy a za
finanční spoluúčasti uživatele služeb dle platného ceníku poplatků. K sepsání smlouvy je
nutné mít OP.
Ve výjimečných případech můžeme zajistit dopravu kompenzační pomůcky na adresu
určenou nájemcem.

Jak si kompenzační pomůcku objednat?
1. Vyberte požadovanou pomůcku.
2. Telefonicky kontaktujte příslušného pracovníka, se kterým dohodnete termín
předání a další podmínky k sepsání smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky.
3. V dohodnutém termínu si můžete požadovanou kompenzační pomůcku
vyzvednout. Rezervujte si dostatek času, neboť než si pomůcku převezmete, sepíše
s Vámi pracovník nájemní smlouvu a názorně předvede manipulaci a způsob použití
kompenzační pomůcky,
4. Rovněž při vrácení kompenzační pomůcky si rezervujte dostatek času na její řádné
předání, neboť bude sepsán Protokol o vrácení kompenzační pomůcky, který bude
podepsán oběma smluvními stranami.
Pomůcky budou k vyzvednutí v kanceláři pečovatelské služby na adrese:
Míru 530, Městec Králové 289 03
Od pondělí do pátku v čase 13:00 – 15:00 pouze po telefonické domluvě.
Jelikož jsme terénní služba, je nutný telefonický kontakt předem na telefonním čísle
724 981 672 pro případ nepřítomnosti pracovníka na pracovišti ve výše uvedené hodiny.
Při navrácení pomůcek opět předem kontaktujte naší pracovnici, která s Vámi domluví
termín převzetí. Prosíme o dodržování domluvených termínů, v opačném případě nemůže
být pomůcka převzata žádnou jinou osobou ani na žádném jiném místě.

