PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

__________________________________________________

Šalounova 2025/7, 149 00 Praha 4 – Chodov
telefon: 724 603 307, e-mail: pece.domy@jmsoc.cz

„Zůstat doma? S námi můžete.“
CENÍK PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Blatenská 2146/4

Pomůcka

Cena za zapůjčení za jeden den

Francouzská berle samotná

1 Kč

Francouzská berle pár

2 Kč

Hůl vycházková

1 Kč

Berle podpažní

2 Kč

Chodítko – dle typu

2 – 5 Kč

Vozík mechanický – dle typu

5 - 8 Kč

Postel elektrická s hrazdičkou

30 Kč + kauce

Postel mechanická s hrazdičkou

23 Kč + kauce

Antidekubitní matrace (pouze s postelí)

10 Kč

Židle na kolečkách

5 Kč

Stolek

3 Kč

Schod k vaně

2 Kč

Sprchová židle – dle typu

3 - 5 Kč

Nástavec na toaletu

2 Kč

Toaletní křeslo

3 Kč

Podložní mísa

1 Kč

Pomůcku lze zapůjčit pouze uživatelům pečovatelské služby na základě smlouvy o výpůjčce.
Platba za zapůjčení pomůcky se provádí stejně jako u ostatních úkonů pečovatelské služby –
zpětně za uplynulý kalendářní měsíc na základě vystavené stvrzenky.

Kompletní seznam pomůcek je k nahlédnutí na vyžádání u koordinátorky pečovatelské
služby, stejně tak jako informace o maximální vhodné zátěži u jednotlivých kompenzačních
pomůcek.
Každý čtvrtý kalendářní měsíc je pomůcka zapůjčena bezúplatně, pokud je tak zapůjčena
nepřetržitě. Je-li pomůcka zapůjčena na období kratší než 30 dní v kuse, hradí se celé měsíční
půjčovné – toto se týká pouze prvního měsíce zapůjčení pomůcky (pokrývá náklady
s manipulací, administrativou aj.), následující měsíc lze pomůcky vrátit kterýkoliv den a
půjčovné se účtuje opravdu podle skutečného počtu dní, kdy byla pomůcka využívána (resp.
dokud nebyla ze strany uživatele navrácena).
SOUVISEJÍCÍ ÚKONY, OSTATNÍ PLATBY

Vratná kauce na zapůjčení postele

3.000 Kč

Odvoz postele, montáž a demontáž

500 Kč

Odvoz ostatních pomůcek (k uživateli, od
uživatele)

100 Kč

Náklady na vyčištění pomůcky navrácené
v nevyhovujícím / nehygienickém stavu

Výše měsíčního půjčovného dané pomůcky
(na pokrytí nákladů s jejím vyčištěním)

Vratná kauce na postel je splatná při podpisu smlouvy. Vyplácí se zpět po řádném navrácení
postele do skladu kompenzačních pomůcek.
Odvoz a montáž postele je zdarma, pokud bude postel zapůjčena na období delší než 3
měsíce v kuse. Pokud bude postel zapůjčena na kratší období, z kauce se ponechá 500 Kč na
pokrytí nákladů s převozem, montáží a odvozem zpět do půjčovny kompenzačních pomůcek.
Uživateli se tak navrátí z vratné kauce 2.500 Kč namísto celé výše kauce.
Z cen půjčovného se hradí provoz půjčovny, opravy pomůcek a nákup nových
kompenzačních pomůcek půjčovny.

