Kontaktní informace
Adresa sídla Oblastní charity Písek
Bakaláře

/ , 9

Adresa pobočky

Písek

Budějovická
, 397 01 Písek
IČO: 43852564
Internetové stránky: pisek.charita.cz

Děkujeme všem sponzorům, dárcům
a podporovatelům.
Pravidelně nás podporují:

Ředitelka Oblastní charity Písek
Dana Vejšická
Tel: 382 214 828
E-mail: reditel.charitapi@seznam.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontaktní osoba: Ivana Sacherová
Mobil: 731 598 973, 737 229 096
E-mail: pomucky.charitapi@seznam.cz

Konzultační hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00

*čas návštěvy je nutno předem telefonicky domluvit

Oblastní charita Písek
Bakaláře 43/6
397 01 Písek


Charitní středisko pomoci


Půjčovna kompenzačních
pomůcek



Půjčovna kompenzačních pomůcek
dále jen půjčovna je jednou z doplňkových
služeb Oblastní charity Písek. Ve spojení s domácí
zdravotní ošetřovatelskou a pečovatelskou
službou a poradnou poskytující odborné sociální
poradenství zajišťuje Oblastní charita Písek
ucelený komplex služeb umožňující poskytovat
účinnou a rychlou pomoc.
Půjčovna
je
provozována
živnostenského oprávnění.

na

základě

Komu je služba určena

Služba je určena jak uživatelům služeb Oblastní
charity Písek, tak široké veřejnosti.

Poslání půjčovny

Posláním půjčovny je pomoc lidem s tělesným,
zdravotním či jiným postižením zmírnit jejich
hendikep, nebo ulehčit pečujícím osobám.

Cíl půjčovny

Cílem půjčovny je, aby osoby, pro které je
pomůcka nezbytná, mohly prožívat život ve svém
přirozeném domácím prostředí, bez nutnosti
hospitalizace,
a
to
díky
vybavenosti
zdravotnickými a kompenzačními pomůckami
a díky dostatečné informovanosti o možnostech
odborné i laické péče.

Činnosti půjčovny





Zajištění, úschova a údržba pomůcek.
Pronájem pomůcek.
Edukace pacientů a jejich rodin ve
správném používání pomůcek a jejich
údržbě.
Odborná podpora rodin pečujících
o dlouhodobě
nemocné
a
osoby
v terminálním stadiu života v oblasti
odborné i laické péče.

Jaké pomůcky půjčujeme

K zapůjčení jsou např.: invalidní vozíky,
polohovací postele, chodítka, hole, antidekubitní
matrace, sedačky do vany, toaletní židle, dýchací
přístroj - oxygenátor a další.

Doba zapůjčení

Krátkodobá – překlenovací ke zjištění vhodnosti
typu pomůcky, pro překlenutí doby, než si klient
zajistí pomůcku vlastní, apod. .
Dlouhodobá, nebo opakovaná - dle potřeb klienta
a možnostech půjčovny.

Úhrada zapůjčených pomůcek

Pomůcky jsou půjčovány za poplatek.
Pro uživatele charitních služeb jsou stanoveny
odlišné ceny.
Platný ceník je volně dostupný na webových
stránkách organizace, nebo v kancelářích charity.

Dostupnost služby
Půjčovna je provozována v pobočce Oblastní
Charity Písek na adrese Budějovická
, 397
01 Písek.
Prostory se nachází v přízemí budovy a přístup
je téměř bezbariérový.
Před budovou je možné krátkodobé parkování,
pro případ nakládání či vykládání zapůjčené
pomůcky.

Návštěva a zapůjčení pomůcky je možná na
základě předchozí telefonické domluvy se
zaměstnancem střediska. A to z důvodu jeho
časté činnosti v terénu.

Postup při využívání služby
Po telefonickém kontaktování pracovníka
půjčovny se zájemce o službu s pracovníkem
domluví na čase a způsobu návštěvy.
Návštěva může být uskutečněna v prostorách
půjčovny nebo v domácnosti klienta, je-li to pro
něj a jeho rodinu příznivější.
Při návštěvě dojde k výběru vhodné pomůcky,
sepsání smlouvy, poučení o pravidlech
pronájmu a poučení o zacházení s pomůckou.
Klient si pomůcku odveze sám, nebo využije
přepravy charitou dle platného ceníku.

