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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Seznam pomůcek k zapůjčení
název pomůcky
hry a volný čas
Ozvučený volejbalový míč
Bláznivá křižovatka - Autíčka
Bonus Bláznivá křižovatka 2
Piškvorky
Člověče, nezlob se!
Karty Canasta - hmatové
Šachy
Hledač geniů
Domino
Ovčinec
Mlýn
Hmatové pexeso
Hlavolamy reliéfní - papír
Pyramida
Omalovánky reliéfní
Hlavolamy tangramy
Hlavolamy tangramy - rozšíření
sebeobsluha a domácnost
Peněženka dámská velká
komunikace, čtení a psaní
Pichtův psací stroj Erika, levoruční
Pichtův psací stroj Tatrapoint Adaptive
Digitální diktafon Olympus
Digitální diktafon Eltrinex
Tabulka 9ti řádková
Bodátko
orientace, měření a čas
Metr krejčovský
Dvoumetr skládací
Mapa ČR - reliefní
Indikátor hladiny vibrační
ColorTest
Klapky na oči textilní

cena pomůcky

ks k zápůjčce

680
390
0
669
700
85
875/510
44
430
340
310
85
100
365
80
220
8

10
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
1
4
1
1

325

2

15 000
12 600
4 400
3 990
330
50

1
2
1
1
1
2

49
150
550
490
17 900
50

1
1
1
1
1
9
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název pomůcky
Ovladač dálkový VPN 01
Bílá hůl skládací 5-dílná - orientační
Bílá hůl teleskopická 2 dílná - orientační
PAC Mate QX400
Focus 40
Braillská tiskárna Index Everest
EasyLink
ALVA BC640
PC i s některým speciálním programem pro NS

cena pomůcky ks k zápůjčce
2 860
3
767
3
758
1
74 900
1
99 900
1
160 000
1
13 200
1
147 000
1
40 000
1

Pravidla půjčování pomůcek
Kdo si může pomůcku zapůjčit (půjčující)
1. Zájemce o zápůjčku může být
a) osoba starší 15 let s těžkým postižením zraku a osoby starší 15 let s kombinovaným
postižením, z nichž jedno je zrakové.
b) osobám s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, poskytujeme zapůjčení
pomůcky tehdy, zajistí-li si vhodný způsob tlumočení (při sluchovém postižení) či jinou
potřebnou pomoc související s jiným než zrakovým postižením (tělesné či jiné postižení).
c) ostatní zájemci, kteří pomůcky potřebují pro studijní či prezentační neziskové účely (např.
student sociálního nebo pedagogického zaměření)
Pomůcky nepůjčujeme, pokud slouží ke komerci a na akcích, kde se vybírá poplatek
(vstupné).
2. Pokud zájemce o zápůjčku není klientem naší společnosti (nemá zaveden klientský list
a podepsán souhlas s poskytnutí osobních údajů), musí být jeho žádost o zapůjčení pomůcky
písemně zdůvodněná.
3. Veškeré zápůjčky musí být schváleny ředitelkou společnosti, která podepisuje dohodu
o zápůjčce pomůcky. Ředitelka společnosti stanovuje výši „vratné zálohy“ jako podmínku
zápůjčky.

Postup
1. Zájemce o zápůjčku kontaktuje pověřeného pracovníka půjčovny pomůcek.
2. Pracovník informuje zájemce o podmínkách, vratné záloze (viz ceník) a dalším postupu.
3. Zájemce si s pracovníkem dohodne termín sepsání dohody a termín převzetí pomůcky.

Smlouva o zápůjčce obsahuje
jméno příjmení
bydliště
datum narození
dobu zápůjčky (od/do)
cena pomůcky = cena v případě ztráty či zničení
výše vratné zálohy
výše půjčovného
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4. Dohoda o zápůjčce je schvalována a podepisována ředitelkou společnosti.
5. Předání pomůcky a úhrada vratné zálohy.
6. Vrácení pomůcky a kontrola jejího stavu pracovníkem, předání vratné zálohy a úhrada
zápůjčného.
7. Vratná záloha je uložena u asistentky ředitele. Pracovník půjčovny pomůcek informuje
asistentku o datu převzetí pomůcky a o výši vratné zálohy, asistentka vystaví příjmový doklad.
Vratná záloha se hradí hotově.

Doba zápůjčky
Pomůcka se půjčuje na nezbytně nutnou dobu. Půjčovatel si vyhrazuje právo tuto dobu stanovit.
V případě, že se pomůcka půjčuje na dobu neurčitou, smlouva musí obsahovat výpovědní dobu
na zápůjčku.

Cena zápůjčky
Půjčující je seznámen s cenovými podmínkami zápůjčky. Smlouva musí obsahovat cenové
ujednání i způsob úhrady. Bezplatné zápůjčky schvaluje ředitelka společnosti.
pomůcky
v pořizovací hodnotě

vratná záloha *)

cena
za každý započatý den

cena pomůcky

20 Kč

od 2 001 Kč do 20 000 Kč

1 000 – 5 000 Kč

30 Kč

od 20 001 Kč do 50 000 Kč

2 000 – 10 000 Kč

45 Kč

vyšší než 50 001 Kč

3 000 – 15 000 Kč

50 Kč

do 2 000 Kč

*) vratná záloha nemůže přesáhnout cenu pomůcky.
V odůvodněných případech při zápůjčkách delších než 1 měsíc lze dohodnout cenu zápůjčky
smluvně. Výjimku z ceníku (např. pokud klient pobírá dávku v hmotné nouzi), musí schválit
ředitelka společnosti.

Jak si pomůcku objednat?
Telefonicky. 515 919 668, 774 715 103 (Petr Kusák)
E-mailem: pujcovna@tyflocentrumbrno.cz
Písemně na naší adrese:
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Chaloupkova 7
612 00 Brno
Pokud je pomůcka zapůjčená, rádi Vám ji budeme rezervovat.
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