
 

Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Konstantynowie uprzejmie informują, iż rusza bezpłatna 

wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  

i wspomagającego 

Wypożyczalnia została utworzona w ramach projektu  pn. „STREFA AKTYWNEGO SENIORA - 

rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów 

poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  

i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne. 

 

Uczestnikami projektu mogą być:  

a) osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby 

starsze  

b) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)  

c) osoby niesamodzielne  

Uczestnicy projektu muszą spełniać DODATKOWO następujące obligatoryjne formalne warunki 

takie jak: 

a)  ukończone 50 lat 

b) są mieszkańcami terenów wiejskich Gminy Konstantynów. 

 

 

Wypożyczalnia swoim zakresem obejmuje teren Gminy Konstantynów. 

 
Wypożyczalnia znajduje się w Klubie Seniora w Konstantynowie, ul. Stanisława Platera 7, 21-543 

Konstantynów i jest czynna jest w godzinach funkcjonowania Klubu Seniora, tj. 5 dni w tygodniu  

w godz. 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Celem działalności wypożyczalni  jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i ograniczeń 

związanych z podeszłym wiekiem osób poprzez skuteczną rehabilitację właściwie dobranym  

i dopasowanym sprzętem pielęgnacyjnym i wspomagającym.  

 

Zasady wypożyczenia sprzętu: 

1. Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa komplet wymaganej dokumentacji 

udostępnionej: 

➢ w wersji elektronicznej na stronie https://gopskonstantynow.naszbip.pl/  

➢ w wersji papierowej w Klubie Seniora w Konstantynowie (ul. Stanisława Platera 7; 21-543 

Konstantynów) oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 

2; 21-543 Konstantynów) 

2. Sprzęt zostaje wypożyczony na wyłączny użytek Wypożyczającego lub osoby, dla której 

wnioskuje się o Sprzęt. 

3. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie na czas określony w umowie, nie dłużej jednak niż  

na 12 miesięcy.  

4. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy Wypożyczalnią 

a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.    

5. Wypożyczający obowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie technicznym nie pogorszonym. 

https://gopskonstantynow.naszbip.pl/


 

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu składają komplet 

dokumentów w jednej z następujących form: 

1. Osobiście lub przez upoważnionego w siedzibie Klubu Seniora w Konstantynowie, 

ul. Stanisława Platera 7 

2. Elektronicznie (podpisane skany)  na adres: klubseniora@ugkonstantynow.pl  

3. Za pośrednictwem poczty na adres: Klub Seniora w Konstantynowie, ul. Stanisława 

Platera 7, 21-543 Konstantynów 

 

Wypożyczalnia dysponuje następującym sprzętem: 

 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

1. Łóżko medyczne/rehabilitacyjne 2 

2. Materac przeciwodleżynowy (200 cm x 90 cm) 2 

 

3. Poduszka przeciwodleżynowa (45 cm x 40 cm) 2 

4. Chodzik 2 

5. Balkonik 1 

6. Wózek inwalidzki 2 

7. Wózek pielęgnacyjny/toaletowy 1 

8. Ssak elektryczny przenośny 1 

9. Koncentrator tlenu 1 

10. Przenośny koncentrator tlenu 1 

11. Rotor rehabilitacyjny 1 

12. Krzesło toaletowe 1 

13. Łatwoślizg 1 

14. Kule ortopedyczne (2 sztuki) 1 

15. Pionizator statyczny 1 

16. Podnośnik wannowy 1 

17. Krzesło prysznicowe 1 

18. Deska/ławeczka wannowa 1 

19. Składany stół do masażu 1 

 

 

Kontakt do Klubu Seniora w Konstantynowie: 

e-mail: klubseniora@ugkonstantynow.pl 

tel. 720-800-771 
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