WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYTOWIE

Wypożyczalnia została utworzona w ramach projektu „Senio-RITA” - Rehabilitacja, Integracja,
Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów
w powiecie bytowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może korzystać z wypożyczalni?

Uczestnik projektu

Gdzie mieści się wypożyczalnia?

Biuro: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bytowie, ul. Miła 26,
nr Tel. 059 822 80 68 wew. 31

Jak zostać uczestnikiem projektu?

Należy się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Jak wypożyczyć sprzęt?
Należy złożyć wniosek o nieodpłatne użyczenie
sprzętu do ośrodka pomocy społecznej
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Wniosek oceniany jest przez Ośrodek Pomocy
Społecznej i przekazywany do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

Pracownik OPS kontaktuje się z pracownikiem
PCPR w celu ustalenia dostępności sprzętu

Wnioskodawca lub osoba przez niego
upoważniona kontaktuje się telefonicznie
z biurem wypożyczalni w celu ustalenia terminu
odbioru sprzętu oraz podpisania umowy

Magazyn: Starostwo Powiatowe w Bytowie
ul. Ks. dr B. Domańskiego 2
77-100 Bytów

URZĄDZENIA DOSTĘPNE W WYPOŻYCZALNI
1. Balkoniki w tym: balkonik 3-kołowy z hamulcem,
balkonik 4 kołowy, z siedziskiem i torbą.
2. Elektrostymulatory.
3. Krzesełka toaletowe.
4. Koncentratory tlenu.
5. Ławeczki na wannę.
6. Łóżka rehabilitacyjne elektryczne i manualne.
7. Materace pneumatyczny/przeciwodleżynowy.
8. Orbitreki magnetyczne.
9. Podnośniki transportowe hydrauliczne.
10. Pionizator.
11. Rotory do kończyn górnych i dolnych.
12. Rowery stacjonarne.
13. Rower stacjonarny poziomy.
14. Schodołaz gąsienicowy.
15. Ślizg do przenoszenia osoby.
16. Taboret/ krzesło prysznicowe.
17. Trójkołowy skuter elektryczny.
18. Wózki inwalidzkie.

Szczegółowe informacje dot. wypożyczalni można uzyskać w biurze wypożyczalni (PCPR Bytów, ul. Miła 26)
lub pod numerem telefonu 059 822 80 68 wew. 31.
Druki dokumentów (wniosek, regulamin, umowa) znajdują się:
 na stronie internetowej projektu www.senio-rita.pl
 na stronie internetowej PCPR www.pcprbytow.pl w zakładce „Projekty” - „Senio-RITA” –
„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”.

