
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské náměstí 13
688 01 Uherský Brod

Půjčovna kompenzačních pomůcek vychází vstříc potřebám osob se
zdravotním postižením, kteří se dostali do situace, kterou potřebují
okamžitě řešit. Pomůcky se zapůjčují na dobu neurčitou na základě
uzavřené smlouvy a jejich úhrada je stanovena ceníkem.

Půjčovna je určena:
• osobám se zdravotním postižením
• seniorům
• lidem po úrazech
• rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké

K podávání informací o pomůckách a možnostech jejich pronájmu, 
k vyzvedávání a vracení pomůcek a platbám jsou vyhrazeny tyto časy:

Úterý 13:00 – 14:30
Středa 13:00 – 17:00
Čtvrtek 13:00 – 14:30

Dodržujte, prosím, pouze tuto stanovenou dobu. 
Mimo ni se Vám bohužel nemůžeme věnovat a to ani telefonicky.

POMŮCEK

CENÍK ÚHRAD
za poskytnutí kompenzačních pomůcek do užívání

Název pomůcky Pronájem 

polohovací postel elektrická 20 Kč / den

polohovací postel mechanická 9 Kč / den

invalidní vozík mechanický 15 Kč / den

chodítko 6 Kč / den

rolátor 8 Kč / den

vysoké chodítko 12 Kč / den

toaletní židle pevná 8 Kč / den

toaletní křeslo pojízdné 11 Kč / den

antidekubitní podložka samostatná 15 Kč / den

antidekubitní podložka s postelí 11 Kč / den

toaletní stolek 9 Kč / den

různé samostatné drobné pomůcky a příslušenství 30 Kč / měsíc

Úhrada za montáž a demontáž kompenzačních pomůcek činí 120,- Kč/hod., podle
času nezbytného k zajištění převozu a montáže. Pokud k této činnosti bude třeba
z důvodů velké váhy přepravované pomůcky 2 pracovníků, částka se zdvojnásobuje.

Pokud je pomůcka poskytována uživateli pečovatelské služby naší organizace,
nepřipočítává se k pronájmu daň z přidané hodnoty. V opačném případě se pronájem
zvyšuje o DPH ve výši 21%. Úhrada za montáž a demontáž tak činí 135,- Kč/hod.

www.uhbrod.charita.cz

Olga Slabiňáková
Mobil: 724 651 282

E-mail: olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz

Terezie Fojtíková 
Mobil: 724 651 265
Telefon: 572 637 333 
E-mail: terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz

Kontakty

www.uhbrod.charita.cz
Ceník je platný k 1. 10. 2014
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