VÝPŮJČNÍ ŘÁD PŮJČOVNY POMŮCEK STŘEDISKA VČASNÉ INTERVENCE
PLATNÝ OD 18. 5. 2020

Základní ustanovení
 Předmětem půjčování jsou odborné knihy, dětské knihy, pomůcky a hračky, které jsou uvedeny
v „Seznamu pomůcek Střediska včasné intervence" a jsou majetkem Národního ústavu pro
autismus, z.ú. (dále NAUTIS)
 Uživatelem půjčovny pomůcek Střediska včasné intervence NAUTIS se může stát uživatel služby
rané péče NAUTIS nebo zájemce o tuto službu, který je zařazen do pořadníku čekatelů na tuto
službu. Podmínkou pro využití půjčovny je seznámení uživatele s tímto řádem. Zaplacením ročního
půjčovného vyjadřuje uživatel souhlas s podmínkami tohoto řádu. Uživatel uskutečňuje výpůjčky pro
vlastní potřebu, nemá oprávnění poskytovat je dále 3. osobám.
 Osobou oprávněnou k nakládání s pomůckami, evidenci a půjčování je jakýkoli pracovník Střediska
včasné intervence NAUTIS.
Výpůjční doba
 Obvyklá půjčovní doba činí 2 měsíce.
 V případě, že pomůcka není žádána jiným zájemcem, může si uživatel, po dohodě s osobou
oprávněnou, výpůjční dobu prodloužit.
 Po skončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být pomůcka vrácena.
Evidence a systém výpůjček
 Uživatel si vybere pomůcku na základě seznamu s fotografiemi. Kódy požadovaných pomůcek pošle
e-mailem asistentce Střediska včasné intervence nebo svojí přidělené poradkyni rané péče.
 Oprávněná osoba vytvoří pro uživatele výpůjční list, připraví pomůcky a domluví termín převzetí.
Vypůjčování a vrácení pomůcek se uskutečňuje na Středisku včasné intervence NAUTIS.
 Uživatel je povinen při převzetí výpůjček vždy podepsat aktualizovaný výpůjční list, který je
vyhotoven ve 2 kopiích. Podepsaný výpůjční list je uložen v prostorách Střediska včasné intervence
NAUTIS, druhou kopii dostane uživatel.
Vrácení výpůjček
 Uživatel kontaktuje asistentku Střediska včasné intervence nebo svoji přidělenou poradkyni a
domluví si termín vrácení výpůjček. Pokud by si chtěl uživatel při té příležitosti půjčit nové pomůcky,
je třeba si je vybrat předem – viz evidence a systém výpůjček.
Ceny půjčovného
 Pomůcky jsou půjčovány po zaplacení poplatku, který opravňuje uživatele k vypůjčování všech
pomůcek z půjčovny po dobu 12 měsíců od data zaplacení. Výše ročního půjčovného je uvedena
v aktuálním sazebníku NAUTIS. V roce 2020 je cena půjčovného 250,- Kč.
 Odborné knihy jsou půjčovány zdarma.
Ztráty a náhrady:
 Pokud dojde k poškození knihy nebo pomůcky, uživatel ji uvede na své náklady do původního stavu.
 Pokud toto není možné nebo účelné nebo dojde ke ztrátě pomůcky, zakoupí uživatel pomůcku
novou nebo zaplatí aktuální cenu pomůcky oprávněné osobě. Pokud obě strany souhlasí, snižuje se
výše náhrady o domluvenou částku, vyjadřující opotřebení pomůcky.

