ALFA HANDICAP – sdružení občanů se zdravotním postižením
přerovského regionu z.s.
Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I-Město , 750 02 Přerov
Registrace ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v odd.L vložce č.5645
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www.alfaprerov.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
1. Obecná ustanovení
V rámci poskytování registrované služby osobní asistence (§ 39 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách)
půjčujeme zdravotní a kompenzační pomůcky.
Zodpovědná osoba: Mgr. Ivana Apolenářová
Adresa půjčovny: ALFA HANDICAP – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.
Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I-Město 2,75002 Přerov
Provozní doba: pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Telefonní číslo: 581 206 925, 739 504 512
2. Specifikace uživatelů
Pomůcky je možné zapůjčit každému, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje některou z podpůrných
pomůcek. Pomůcky se zapůjčují krátkodobě i dlouhodobě na základě platné smlouvy a výše úhrady je stanovena
ceníkem. Zápůjčka je možná i pro vyzkoušení a vybrání odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situace
a zdravotní omezení uživatele. Našim cílem je, aby použití vhodné pomůcky usnadnilo uživateli hybnost a zlepšilo
kvalitu jeho života.
3. Povinnost zapůjčitele
Zapůjčitel se zavazuje, že:
⚫ pomůcku předá uživateli funkční, čistou, ošetřenou desinfekcí,
⚫ názorně předvede manipulaci s pomůckou a způsob jejího použití,
⚫ pokud to složitost pomůcky vyžaduje předá návod k použití pomůcky.
⚫

4. Povinnost uživatele
Uživatel se zavazuje, že:
⚫ pomůcku bude používat pouze k účelu, k němuž je určena,
⚫ pomůcku bez vědomí zapůjčitele nezapůjčí třetí osobě,
⚫ zabrání poškození, zničení, odcizení pomůcky,
⚫ v případě zapůjčení schodolezu bude dobíjet baterii a provádět příslušnou údržbu dle pokynů zapůjčitele,
⚫ dodrží platební lhůty (platba za pomůcku probíhá vždy měsíc dopředu, není-li dohodnuto jinak),
⚫ nepřekročí smluvenou dobu zapůjčení pomůcky,
⚫ pomůcku vrátí funkční a čistou,
⚫ uhradí cenu opravy, pokud pomůcku úmyslně poškodí,
⚫ uhradí celou výši pořizovací ceny pomůcky, pokud bude odcizena nebo zničena.
5. Úhrada za půjčení
Úhrada za půjčení pomůcek je použita výhradně na opravy používaných pomůcek, případně na nákup pomůcek
nových pro rozšíření půjčovny a výměnu nefunkčních pomůcek.
6. Zvláštní ustanovení
Provozní řád je přílohou smlouvy o zapůjčení.
7. Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019
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