Městské středisko sociálních služeb
Oáza

T. G. Masaryka 1424
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 62730631

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
MSSS Oáza půjčuje do domácností kompenzační pomůcky, které usnadní život a léčbu
potřebným seniorům, klientům po úrazech nebo v průběhu nemoci.
Kompenzační pomůcky jsou půjčovány:
Žadatelům, se kterými je uzavřena smlouva na jakýkoliv základní úkon pečovatelské
služby MSSS Oáza či jsou klienty Centra denních služeb Domovinka nebo Odlehčovací
služby



jedná se o fakultativní službu a cena půjčovného je uvedena v Ceníku
jednotlivých služeb
při předání pomůcky je sepsán Výpůjční list

Nabídka kompenzačních pomůcek je odvislá od momentálního počtu pomůcek, který má
MSSS Oáza k dispozici.
Seznam pomůcek












polohovací postel (včetně postranic)
hrazda + hrazdička
antidekubitní nafukovací matrace + zdroj
chodítko na kolečkách
invalidní vozík
nástavec na WC
toaletní křeslo
pojízdný stolek
chodící rám
schodolez
koupací stolička do sprchy

Pravidla půjčování pomůcek:
V případě zájmu o půjčení kompenzační pomůcky je nutné předem kontaktovat sociální
pracovnici (viz. kontakt níže), která potvrdí, zda máme pomůcku k dispozici na skladě a
domluvit se, kdy bude pomůcka připravena k předání a to v Po 7:00 – 17:00, Út – Pá 7:00 –
15:30
Při předání pomůcky je s žadateli sepsán Výpůjční list.
Vypůjčitel je vždy zaučen kompetentním zaměstnancem v používání kompenzační pomůcky.
V případě vrácení zapůjčené kompenzační pomůcky je nutné předem kontaktovat sociální
pracovnici (viz. kontakt níže) a domluvit s ní termín předání.

Výpůjční doba:
Pomůcky se půjčují na nezbytně nutnou dobu, zpravidla na 3 měsíce. Během této doby má
vypůjčitel možnost si opatřit pomůcku vlastní zakoupením nebo na poukaz prostřednictvím
obvodního lékaře, ortopeda, rehabilitačního lékaře či neurologa.
Po uplynutí této doby je možné požádat o prodloužení výpůjční doby a je nutné uhradit
částku za půjčovné za předchozí 3 měsíce.

Úhrada:


klientům Pečovatelské služby, Centra denních služeb nebo Odlehčovací služby MSSS
Oáza je částka za vypůjčení zahrnuta v měsíčním vyúčtování služeb

Kontaktní osoba pro půjčování pomůcek
sociální pracovnice: Bc. Kateřina Kozová
tel. 491 470 476, 775 070 481
email: terenni.socialni@msss.cz
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