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Problem utraty  sprawności  fizycznej  na  skutek  wypadku,  choroby  lub  innego  zdarzenia  losowego  może
dotknąć każdego człowieka. W takich przypadkach ważne jest, aby osoba potrzebująca mogła szybko uzyskać
dostęp do niezbędnego sprzętu  rehabilitacyjnego.  Dzięki  temu osoba niepełnosprawna może od razu podjąć
starania o powrót do zdrowia i pełnej sprawności fizycznej. Niestety są również przypadki, że nie ma możliwości
odzyska pełnej sprawności. W takiej sytuacji ważne jest zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu, który
ułatwi  niepełnosprawnemu  codzienne  funkcjonowanie.  Zakup  nowego  sprzętu  rehabilitacyjnego  wiąże  się
z kosztami, które w wielu przypadkach mogą być ponad możliwości finansowe rodziny osoby niepełnosprawnej.

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Siedlcach (ZR PKPS Siedlce)  od wielu lat
wychodzi  naprzeciw  tym  potrzebom  i  prowadzi  wypożyczalnię,  w  której  można  nieodpłatnie  wypożyczyć
potrzebny sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne. Poniżej zawarliśmy kilka istotnych informacji
dotyczących naszej wypożyczalni.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.



DDo kogo skierowana jest nasza oferta?o kogo skierowana jest nasza oferta?

• Do osób, które czasowo lub trwale utraciły sprawność fizyczną w wyniku choroby, wypadku lub innych
zdarzeń losowych.

• Dla rodziny i bliskich osób niepełnosprawnych, poszukujących sprzętu rehabilitacyjnego bezpłatnego,
dostępnego “od zaraz”.

• Do wszystkich osób, które potrzebują w danym momencie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego
lub ortopedycznego, a w szczególności mieszkańców Miasta Siedlce, Powiatu Siedleckiego
oraz okolicznych miejscowości.



Jaki sprzęt rehabilitacyjny posiadamy?Jaki sprzęt rehabilitacyjny posiadamy?

• łóżka rehabilitacyjne

• materace gąbkowe

• materace przeciwodleżynowe

• wózki inwalidzkie

• chodziki

• chodziki wysokie

• balkoniki

• kule 

• laski

• krzesła sedesowe

• krzesła pod prysznic

• inne sprzęty oraz przedmioty ułatwiające osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie 



Zasady korzystania z naszej Wypożyczalni Sprzętu RehabilitacyjnegoZasady korzystania z naszej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
ii  Przedmiotów OrtopedycznychPrzedmiotów Ortopedycznych

1. Do wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego niezbędne będzie przedłożenie dokumentu uzasadniającego
konieczność korzystania przez daną osobę niepełnosprawną ze sprzętu rehabilitacyjnego. Może to być
zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Podstawą dokonania wypożyczenia jest zawarta Umowa Użyczenia, która określa zasady użyczenia
sprzętu lub przedmiotu oraz związane z tym obowiązki każdej ze stron. Podczas sporządzenia i podpisania
Umowy, osoba wypożyczająca musi okazać swój dowód osobisty. 

3. Sprzęt jest użyczany nieodpłatnie na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalszy czas.

4. Osoba wypożyczająca odpowiada za to, żeby użyczony sprzęt był użytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Ponadto wypożyczający zobowiązany jest po zakończeniu użytkowania, zwrócić we
własnym zakresie wypożyczony sprzęt w stanie niepogorszonym niż w momencie pobrania go
z wypożyczalni.

 



Gdzie Gdzie znajduje się nasza wypożyczalniaznajduje się nasza wypożyczalnia  ii jak się z nami skontaktować? jak się z nami skontaktować?

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
ZR PKPS Siedlce 

Siedlce ul. Starzyńskiego 4
(W dawnym budynku Obrony Cywilnej oddalonym

o 200 m od ulicy za Okręgową Stacją Kontroli
Pojazdów) 

Czynne: poniedziałek - piątek 9.00-15.00.

Mają Państwo pytania w sprawie wypożyczenia
sprzętu rehabilitacyjnego?

Prosimy o kontakt - numer telefonu do wypożyczalni

518 112 302 518 112 302 



O nasO nas

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach (ZR PKPS Siedlce) to Stowarzyszenie
Charytatywne, które realizuje cele statutowe Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ne terenie Miasta Siedlce
oraz okolicznych gmin i powiatów, polegające na niesieniu różnorodnych form pomocy osobom oraz rodzinom,
które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności
ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym, zagrożonym demoralizacją.

Obok pozyskiwania żywności, a także używanej odzieży, mebli, różnych sprzętów gospodarstwa domowego
i ich bezpłatnego przekazywania potrzebującym, ZR PKPS Siedlce prowadzi również Wypożyczalnię Sprzętu
Rehabilitacyjnego i Przedmiotów Ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych.

Jak utrzymujemy naszą wypożyczalnię?Jak utrzymujemy naszą wypożyczalnię?

• Składki członkowskie.

• Wpłaty od darczyńców – indywidualnych, isntytucji, przedsiębiorstw.

• Dofinansowanie od władz Miasta Siedlce w ramach prowadzonego zadania publicznego “Pomoc rzeczowa
dla rodzin najuboższych”. 

• Dofinansowanie od władz Powiatu Siedleckiego w ramach realizacji zadania publicznego “Prowadzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu
Siedleckiego”. 



• Dofinansowanie od władz Gminy Siedlce w ramach realizacji zadania publicznego “Prowadzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego”. 

• Dofinansowanie od władz Gminy Zbuczyn w ramach realizacji zadania publicznego “Organizacja
i prowadzenie punktu wydawania (…) sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.”

Można wesprzeć działanie naszej wypożyczalni poprzez:Można wesprzeć działanie naszej wypożyczalni poprzez:

• Przelew środków finansowych na konto bankowe BNP Paribas numer 35 1600 1462 1835 7719 0000 0001;

• Przekazanie w formie darowizny sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie służył niepełnosprawnym.

 

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą ofertąSerdecznie dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą ofertą


