Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Wypożyczalnia sprzętu

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona jest przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej.
Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i procesom marginalizacji osób, które utraciły sprawność organizmu poprzez umożliwienie im szybkiego
powrotu do aktywności ﬁzycznej, społecznej i zawodowej, a także korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.
Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby z terenu Powiatu Limanowskiego, które utraciły sprawność organizmu i złożą pisemne
oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu.
Sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny udostępniany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu w
uzasadnionych przypadkach po podpisaniu aneksu do umowy.
Zasady udostępniania sprzętu:

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/wypozyczalnia-sprzetu/

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.
W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych, „Biorący do używania” zobowiązany jest wpłacić kaucję za
wypożyczone przedmioty.
Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego składa pisemny wniosek.
Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia.
Przed zawarciem umowy wymagane jest zapoznanie się wypożyczającego z Regulaminem Funkcjonowania
Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzonej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej, poświadczone pisemnym oświadczeniem.
Informacje na temat Wypożyczalni można uzyskać pod numerem telefonu:
(018) 33 37 825
Wydanie i odbiór sprzętu następuje w każdy roboczy czwartek i piątek w godzinach 13:00 – 15:00 po
wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 18 33 37 825 z wyznaczonym pracownikiem.
Wypożyczający zobowiązany jest używać udostępniony sprzęt w sposób odpowiedni i zgodny z jego przeznaczeniem oraz
dbać o niego w okresie wypożyczenia i zwrócić w stanie niepogorszonym.
Jeżeli posiadasz niepotrzebny sprzęt rehabilitacyjny pomóż innym i oddaj go do Powiatowej Wypożyczalni
Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego.
Wypożyczalnia dysponuje następującym sprzętem:
łóżka pielęgnacyjne elektryczne,
materace przeciwodleżynowe,
koncentratory tlenu,
wózki inwalidzkie,
balkoniki,
krzesła toaletowe,
wanny pneumatyczne,
miski pneumatyczne,
ławki wannowe,
fotele wannowe,
leżaki kąpielowe,
taborety prysznicowe,
kule pachowe/łokciowe,
trójnogi,
podnośniki transportowe,
ssaki medyczne.
Dokumenty do pobrania:
Regulamin działalności Powiatowej Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego

POBIERZ PDF

Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz oświadczenie
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Wysokość kaucji za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny
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Potwierdzenie odbioru sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
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Dane do przelewu kaucji za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny
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